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Sammanfattning 

Antalet patienter som söker sig till akutmottagning på grund av smärta är mycket 

omfattande. Smärta är en subjektiv upplevelse, därför är smärtlindring en komplex 

omvårdnadshandling som ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. Syftet med 

litteraturstudien var att belysa vad som påverkar sjuksköterskors omvårdnad vid 

smärtlindring av vuxna patienter på akutmottagning. Studien genomfördes med en 

systematisk litteratursökning med utgångspunkt i problemformuleringen. Genom 

strukturerade sökningar identifierades, granskades och analyserades relevant 

forskning inom området. I resultatet framkom tre övergripande teman som påverkar 

sjuksköterskors omvårdnad vid smärtlindring av vuxna patienter på akutmottagning; 

Sjuksköterskors smärtbedömning, Sjuksköterskors uppfattningar och prioriteringar 

samt Sjuksköterskors arbetsförhållanden. Resultatet visar att majoriteten av 

sjuksköterskor underskattar patienters smärta. Sjuksköterskors individuella 

uppfattning av smärta har en stor påverkan på omvårdnaden vid smärtlindring. 

Prioritering av smärta som företeelse är en förutsättning för smärtlindring. Miljön på 

akutmottagningar gör att sjuksköterskor upplever sig oförmögna att ge 

tillfredställande omsorg till patienter i smärta. Stöd från ledning samt andra 

professioner är en förutsättning för sjuksköterskor att kunna tillgodose bästa möjliga 

omvårdnad vid smärtlindring. Vidare forskning angående patienters upplevelse av 

omvårdnad vid smärtlindring kan öka förståelsen och medvetenheten hos 

sjuksköterskor.  
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Abstract 

Pain is one of the most frequent reason for patient´s seeking emergency care. Pain 

management is a crucial task in nursing due to the fact that pain is a subjective 

experience. This study aimed to illuminate what affects nursing care of adult patient´s 

seeking emergency care because of pain. Through a systematic literature search 

relevant research were identified, reviewed and analyzed. The results presents three 

themes; Nurse´s pain assessment, Nurse´s perceptions and priorities and Nurse´s 

working conditions. The results indicates that a majority of nurse´s underestimate 

patient´s pain. Nurse´s individual perception of pain has a large impact on nursing 

care regarding pain management. Priority of pain as a phenomenon is essential for 

pain management. Nurse´s define themselves as patients advocates but because of the 

emergency department environment they feel unable to provide satisfactorily care for 

patient´s in pain. Organizational support and teamwork is a presumption to enable 

best-practice in nursing pain management. Further research regarding patient´s 

perceptions of nursing care in pain management is required to enhance nurse´s 

understanding and awareness of pain and pain management.  
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Inledning 

I Sverige lider 71 % av kvinnorna och 58 % av männen av olika slags smärta eller 

värk (Statistiska Centralbyrån, 2007). Majoriteten av personer som lever med smärta 

uppger att smärtan påverkar det dagliga livet avsevärt (Svenska Smärtföreningen i 

samband med Mundipharma, 2003). Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att 

personer söker sig till akutmottagning (Johnson, 2005). Sjuksköterskor på 

akutmottagningar möter ständigt flera olika patienter med olika typer av smärta vilket 

gör smärtlindring till en komplex omvårdnadshandling (Cordell, Keene, Giles, Jones, 

Jones & Brizendine, 2002). Färre än hälften av alla patienter som drabbas av akut-, 

kronisk- eller cancersmärta erhåller adekvat smärtlindring (Cousins, Brennan & Carr, 

2004). Smärta orsakar lidande hos den drabbade och dess anhöriga. Även lindrig 

smärta kan orsaka lidande i form av oro samt ovisshet av smärtans uppkomst. 

Tillfredställande smärtlindring och känd smärtorsak bidrar till att patienter kan 

tolerera smärta i större utsträckning (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

[SBU], 2006). 

Obehandlad akut smärta kan leda till att smärtan blir långvarig eller kronisk. 

Långvariga smärtor orsakar ett stort lidande för de drabbade och stora 

samhällsekonomiska kostnader. De totala samhällsekonomiska kostnaderna för 

långvarig smärta i Sverige uppskattas till cirka 87,5 miljarder kronor per år (SBU, 

2006). Överbelastning på akutmottagningar är ett globalt problem som orsakar 

bristande patientsäkerhet och sämre vårdkvalitet (Stead, Jain & Decker, 2009). 

Betydelsen av samt tillgängligheten till smärtlindring är en grundläggande mänsklig 

rättighet oberoende av ålder, etnicitet, religionstillhörighet eller politisk, ekonomisk 

och social kontext (World Health Organization [WHO], 2005). Sjuksköterskor har ett 

stort ansvar för patienters omvårdnad på akutmottagning och är den profession som är 

mest involverad i patienters vård. Sjuksköterskor bidrar till att patienter känner sig 

trygga, omhändertagna och mer avslappnade vilket ger goda förutsättningar för att 

hantera smärta och ovisshet (Hawley, 2000). Omvårdnadskompetens värderas lägre 

än medicinsk kompetens. Vilket har en negativ påverkan på sjuksköterskors holistiska 

synsätt och personcentrerade vård på svenska akutmottagningar (Andersson, 

Wireklint-Sundström, Nilsson & Jakobsson, 2013). 

 

Bakgrund 

Smärta definieras av International Association for the Study of Pain (1994) som en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse i relation till en pågående eller 

potentiell vävnadsskada. McCaffery definierar smärta som det personen uppger att det 

är, och existerar då personen uppger att den finns, vilket belyser smärtans subjektiva 

karaktär (citerad i The Swedish Institute for Health Sciences Vårdalinstitutet, 2012). 

Syftet med smärta är att skydda kroppsvävnader från skada (Norlén, 2009) därför 

upplevs smärta som obehaglig och skrämmande (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 
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2006). Smärta kan vara akut eller kronisk, där akut smärta fungerar som en larmsignal 

till följd av en plötslig vävnadsskada (Sand et al., 2006). Akut smärta ger kroppsliga 

reaktioner och förändringar i vitala parametrar. Ökad puls och förhöjt blodtryck, 

vidgade pupiller samt blek och kallsvettig hud är tecken på akut smärta (Bergh, 2009).  

Kronisk eller långvarig smärta är smärta som pågått under en längre tid, vanligtvis 

mer än tre månader alternativt sex månader (SBU, 2006). Den långvariga smärtan 

saknar ofta kroppsliga reaktioner (Bergh, 2009). 

 

Lidande 

Begreppet patient kommer från latinets patiens som betyder lidande och att tåla. 

Patient betyder ursprungligen den lidande eller den som uthärdar någonting 

(Eriksson, 1994). Begreppet att lida har flera olika betydelser, det kan vara någonting 

negativt eller ont, en kamp, någonting som människor utsätts för eller måste leva med. 

Lidande kan även vara något konstruktivt som kan leda till försoning. Lidande kan stå 

i relation till smärta men det är två skilda begrepp. Människor kan uppleva lidande 

utan att känna smärta, således kan människor känna smärta utan att lida (ibid). 

Dagens sjukvård är ofta produktionsinriktad och inriktad på tekniska färdigheter 

vilket kan leda till att det etiska och goda vårdandet försummas (Lindwall, 2012). Om 

vårdare kränker patienter genom att inte se och inte lyssna till deras behov kan 

patienter uppleva vårdlidande. Den lidande människan är en sårbar individ som kan 

uppleva illabefinnande eller hot mot hälsan. Den lidande patienten söker sig till 

vården i hopp om att få lindring och ska bemötas med respekt och värdighet av 

vårdare (ibid). Då vårdare inte tar patienter på allvar kan det orsaka ett stort lidande. 

Patienten upplever sig ifrågasatt och blir berövad möjligheten att bekräfta sin egen 

identitet (Eriksson, 1994). Att lindra mänskligt lidande är den viktigaste uppgiften för 

all vårdverksamhet (Arman, 2012). Att lindra lidande innebär huvudsakligen att 

vårdare inte kränker patienter, inte dömer patienter och inte utövar maktmissbruk 

(Eriksson, 1994). 

 

Sjuksköterskors ansvar på akutmottagning 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskrivs att 

sjuksköterskor ska uppmärksamma patienters behov och önskemål samt föra 

patienters talan i det fall patienter inte själva kan (Socialstyrelsen, 2005). Att föra 

patienters talan samt möta individens behov innebär att sjuksköterskor engagerar sig i 

patienters omvårdnad, tar tillvara på patienters egna resurser och förmågor samt 

skapar förutsättningar för att individualisera vården (Snellman, 2009). I Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF] (2013a) kompetensbeskrivning för akutsjuksköterskor 

beskrivs att sjuksköterskor ska se patienters individuella behov med ett etiskt och 

personcentrerat förhållningssätt. Bekräftelse av patienters autonomi, värdighet och 
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integritet ligger till grund för ett relationsetiskt förhållningssätt vilket är av stor vikt 

för patienters upplevelse av respekt och trygghet i den aktuella vårdsituationen (ibid). 

Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) ska planerade och vidtagna åtgärder 

dokumenteras i patientjournalen, vilket innebär att sjuksköterskor har en skyldighet 

att dokumentera patienters smärta och smärtbehandling. Enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) ska patienten få individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd. Eide och Eide (2011) menar att information bör vara anpassad så att 

patienten har förmåga att förhålla sig till den och komma ihåg vad som sagts, 

samtidigt ska informationen vara så fullständig som möjligt. 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att väntetiden blir allt längre på Sveriges 

akutmottagningar, samt att väntetidernas omfattning skiljer sig åt i olika delar av 

landet. Sjuksköterskors bedömning har en större påverkan på patienters väntetid 

jämfört med patienters egen smärtskattning (Wheeler, Hardie, Klemm, Akanji, 

Schonewolf, Scott & Sterling, 2010). Genom att implementera standardisering av 

smärtbehandling kan fler patienter erhålla smärtlindring inom acceptabel tid, vilket 

leder till att patienter upplever förbättrad vårdkvalité på akutmottagningar (Welch, 

2009). Tillsyn av patienter, dokumentation samt tillgänglighet till lämpliga protokoll 

är en förutsättning för patientsäkerhet samt kvalitetssäkring av omvårdnad (Australian 

and New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine, 2010). 

Sjuksköterskor har ett personligt ansvar att kontinuerligt utveckla sin kunskap och 

yrkeskompetens (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Det är av stor vikt att 

all vårdpersonal har god kunskap kring smärta och smärtbehandling (Semonin-

Holleran, 2009). 

 

Smärtbehandling som omvårdnadshandling 

Att bedöma och behandla smärta är en huvuduppgift för sjuksköterskor, att 

uppmärksamma, identifiera och värdera smärta är en förutsättning för att kunna 

tillgodose smärtlindring till patienter (Breivik et al., 2008). Genom användning av 

smärtskattningsskalor som Visuell Analog Skala [VAS] eller Numerisk Skala [NRS] 

får patienter möjlighet att beskriva sin smärta. VAS är en visuell skala där patienter 

får gradera sin smärta från ”Ingen smärta” till ”Värsta tänkbara smärta” och NRS är 

en variant av VAS där skalan är graderad från 0-10 där 0 innebär ”Ingen smärta” och 

10 innebär ”Värsta tänkbara smärta”. Sjuksköterskor kan genom användning av 

smärtskattningsskalor dokumentera smärtan samt effekten av smärtbehandling. VAS 

och NRS är likvärdiga redskap för att beskriva smärtintensitet och används som ett 

hjälpmedel för att utvärdera patienters nuvarande subjektiva smärtupplevelse (ibid). 

Samtalet mellan patient och sjuksköterska är dock av stor betydelse för 

sjuksköterskors förståelse av patienters smärta (Bergh, Jakobsson, Sjöström & Steen, 

2005). I en australiensisk studie definieras adekvat smärtlindring som en reduktion av 
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smärta i två steg på NRS och till ett värde av < 4 (Jao, Taylor, Taylor, Khan & Chae, 

2011). 

Sjuksköterskor på svenska akutmottagningar har ett ansvar att administrera läkemedel 

på ordination från läkare eller generella direktiv. Vid farmakologisk smärtbehandling 

ska sjuksköterskor följa upp effekten av behandlingen samt vara uppmärksam på 

eventuella biverkningar (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2013a). Farmakologisk 

smärtbehandling administreras via läkemedel som hämmar aktivering av 

smärtreceptorer eller aktiverar kroppens eget smärtkontrollerande system. Andra 

läkemedelsgrupper blockerar impulsledningen i smärtfibrerna eller blockerar 

signalöverföringen i smärtbanorna i centrala nervsystemet (Sand et al., 2006).  

Helmrich, Yates, Nash, Hobman, Poulton och Berggren (2001) beskriver att smärta är 

flerdimensionellt. Icke farmakologisk smärtbehandling kan med fördel kombineras 

med farmakologisk smärtbehandling. Fördelar med icke farmakologisk 

smärtbehandling är att det kan minska patienters emotionella upplevelse av smärta, 

reducera ångest samt ge patienter en möjlighet att själva kontrollera sin smärta. 

Ytterligare kan icke farmakologiska smärtbehandlingsmetoder ge lindring i väntan på 

analgetikas effekt samt reducera dosen analgetika. Dock saknas evidens för flera typer 

av icke farmakologisk smärtbehandling (ibid). 

 

Effekter av obehandlad smärta 

Smärta ska behandlas i ett tidigt skede för att minska patienters lidande samt minska 

risken för kvarstående smärta. Kvarstående smärta leder till sämre effekt av 

analgetika samt ett ökat livslidande och sämre livskvalité för patienten. Sämre effekt 

av analgetika kräver högre doser smärtstillande läkemedel vilket ökar risken för 

läkemedelsberoende och biverkningar (Läkemedelsverket, 2011-2012). I de fall 

patienter uttrycker att de önskar smärtlindring men detta inte prioriteras av 

vårdgivaren strider det mot patienters rätt till självbestämmande och autonomi. 

Obehandlad smärta är ett etiskt dilemma. Obehandlad kronisk smärta leder till sociala 

och ekonomiska konsekvenser som drabbar individen, familjen samt samhället 

(Cousins et al., 2004). Personer som lever med obehandlad smärta upplever 

skiftningar i humöret, irritation, hjälplöshet och depression samt får dåligt 

självförtroende. Ytterligare konsekvenser kan vara att personen förlorar sitt arbete, 

drabbas av relationsproblem samt förlorar sin sociala status i samhället (Siddall & 

Cousins, 2004). 

 

Teoretisk ram 

Personcentrerad omvårdnad på akutmottagning  

Patienter är missnöjda med smärtlindringen på akutmottagningen (Muntlin, 
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Gunningberg & Carlsson, 2006), en förklaring kan vara att det finns en obalans 

mellan patienters förväntningar på vårdaren och vårdarens förmåga att tillgodose 

dessa förväntningar, alternativt hur patienter upplever vården (Nordenfeldt, 1988). 

Arbetsmiljön på svenska akutmottagningar speglas av ett mekaniskt förhållningssätt 

hos sjuksköterskor för att kunna tillgodose vård till ett stort antal patienter 

(Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012).  

 

Omvårdnadsforskaren Joyce Travelbee menar att syftet med omvårdnad är att 

sjuksköterskor möter patienters behov genom att etablera en människa till människa 

relation där sjuksköterskor förhåller sig till patienter som unika och oersättliga 

individer (Eide & Eide, 2011). För att utföra personcentrerad vård bör sjuksköterskor 

ansvara för att etablera en god relation till patienten (Svensk sjuksköterskeförening 

[SSF], 2013b). Personcentrerad omvårdnad innebär att det är sjuksköterskors ansvar 

att fokusera på individers unika behov, värderingar och förväntningar samt bevara 

individers integritet och värdighet. Oberoende av vårdrelationens varaktighet bör 

professionellt engagemang genomsyra sjuksköterskors delaktighet. Patienten är expert 

i den subjektiva upplevelsen av sin smärta, av den anledningen är patienters 

delaktighet en förutsättning för personcentrerad vård (ibid). 

Det är viktigt att sjuksköterskor ser alla variationer i kulturella uppfattningar gällande 

smärta (Smith, Curci & Silverman, 2002). Smärta upplevs olika hos individer baserat 

på deras tidigare smärterfarenheter. Andra faktorer som påverkar smärtupplevelsen 

kan vara kulturell bakgrund, samt omständigheterna vid tillfället då smärtan 

uppkommer (Sand et al., 2006). Människovärdesprincipen är överordnad övriga 

prioriteringar och principer. Individens unika egenskaper eller funktion i samhället får 

inte påverka hälso- och sjukvårdens prioritering av insatser, då alla människor har rätt 

till lika vård (Werntoft, 2011).  

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att smärtlindring på akutmottagningen är ett globalt 

problem. Antalet patienter som söker sig till akutmottagning på grund av smärta är 

mycket omfattande. Smärta är en subjektiv upplevelse, därför är smärtlindring en 

komplex omvårdnadshandling som ställer höga krav på sjuksköterskors kompetens 

och omsorg av patienters unika behov och önskemål gällande smärtlindring. Därför 

bör faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnad vid smärtlindring på 

akutmottagning belysas. 
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Syfte 

Syftet var att belysa vad som påverkar sjuksköterskors omvårdnad vid smärtlindring 

av vuxna patienter på akutmottagning. 

 

Metod 

Studien genomfördes med en systematisk litteratursökning med utgångspunkt i 

problemformuleringen (Forsberg & Wengström, 2013). Genom strukturerade 

sökningar identifierades, granskades och analyserades relevant forskning inom 

området. 

 

Datainsamling 

Initialt utfördes en osystematisk sökning med fritextsökord Pain, Emergency 

department och Nursing i databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo, Academic Search 

Elite och SweMed+ för att få en överblick av publicerat material inom det valda 

området. Därefter formulerades syfte och problemformulering samt fastställdes 

relevanta sökord. Huvudsakligen användes databaserna Cinahl och PubMed då de är 

inriktade på omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). 

Den första systematiska sökningen genomfördes i Cinahl med sökord baserade på 

problemformuleringen (Willman et al., 2011). Följande sökord användes i Cinahl 

såväl som i PubMed: Emergency department AND Nurs AND Pain management. För 

att precisera sökningen (Friberg, 2012) användes Abstract som fältsökning i 

kombination med sökordet Pain management vid sökningen i Cinahl. Sökordet 

Emergency department fanns inte i Cinahl Headings, därför användes sökordet 

Emergency department som ett ”Keyword”. ”Keyword” innebär att sökordet övervägs 

att inkluderas i Cinahl Tesaurus. Via de funna artiklarnas nyckelord uppkom nya 

sökord. Andra och tredje sökningen utfördes i Cinahl och PubMed med sökorden: 

Emergency nursing AND Pain management samt Emergency nurse practitioners 

AND Qualitative. I fjärde sökningen användes sökorden Emergency service AND 

Nurs AND Pain i Cinahl och Emergency service, Hospital AND Nurs AND Pain 

management i PubMed. Femte sökningen utfördes i Cinahl och PubMed och bestod 

av sökorden Nurse attitudes AND Emergency service AND Pain. Samtliga sökord 

som tillfört relevanta artiklar redovisas i Tabell 1. Ytterligare sökord som använts i 

sökningarna är: Emergency care, Perceptions, Relief, Suffering, Acute, Chronic, samt 

Emergency treatment vilka inte tillfört nytt material, dessa redovisas därav inte 

närmre. 

För att precisera sökningarna användes ämnesord (Willman et al., 2011), som fanns 

ordnade i databasens uppslagsverk, Tesaurus, och benämns som Subject Headings i 
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Cinahl och Medical Subject Headings [MeSH] i PubMed. En kombination av 

fritextord och ämnesord har använts i sökningarna. Fördelningen av ämnesord och 

fritextord redovisas i Tabell 1. För att inkludera sökords olika böjningsformer 

(Friberg, 2012) användes Trunkering(*) vid sökordet Nurs. För att inkludera 

underliggande kategorier (Willman et al., 2011) användes Explode(+) vid sökordet 

Emergency service. Booleska sökoperatorer, AND, OR och NOT, användes för att 

kombinera olika sökord (Friberg, 2012), där endast AND gav relevanta träffar. 

Följande avgränsningar gjordes i samband med sökningarna; Research article och 

publicering mellan 2008-2014 i Cinahl, i PubMed användes endast avgränsningen 

publicerad från 2008. Kombinationer av sökord redovisas i Tabell 2. 

Inklusionskriterier var; sjuksköterskor som vårdar vuxna patienter över 18 år som 

upplever smärta på akutmottagning. Exklusionskriterier var; artiklar vars innehåll 

speglade patienters perspektiv och smärta i relation till barn. Även artiklar där vuxna 

patienter med specifika sjukdomar eller tillstånd erhöll smärtlindring på annan 

vårdinstans exkluderades. För att utvidga sökresultatet genomfördes en 

sekundärsökning (Friberg, 2012) där de funna artiklarnas referenslistor granskades. I 

resultatartikeln av Bennetts, Campbell-Brophy, Huckson och Doherty (2012)  

identifierades en artikel som motsvarade syftet. Den manuella sökningen redovisas i 

Tabell 2. För att inte utesluta nytillkommen relevant forskning (Rosén, 2014) 

uppdaterades samtliga sökningar 2014-11-06. Inga nya resultatartiklar identifierades. 

Sökningarna gav totalt 273 träffar där samtliga titlar lästes. De artiklar där titeln 

innehöll någon exklusionskriterie valdes bort, vilket ledde fram till 98 lästa abstract. 

De artiklar som inte motsvarade syftet efter läst abstract exkluderades. Totalt 21 

artiklar valdes, vilket redovisas i Tabell 2. Bedömning av vetenskaplig kvalité 

utfördes enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för kvalitativa respektive 

kvantitativa studier. Artiklarna erhöll en vetenskaplig grad från I-III där grad I 

motsvarar en hög vetenskaplig kvalité, grad II motsvarar en medelhög vetenskaplig 

kvalité och grad III motsvarar en låg vetenskaplig kvalité (ibid). Endast artiklar med 

vetenskaplig grad I inkluderades i resultatet (Rosén, 2014). Totalt 12 artiklar valdes ut 

för vidare bearbetning. 

 

Databearbetning 

I enlighet med Friberg (2012) lästes samtliga 12 resultatartiklar upprepade gånger 

individuellt och tillsammans i fulltext samt sammanställdes i artikelöversikter, 

redovisas i Tabell 3. Varje artikel tilldelades ett nummer för att underlätta 

bearbetningen.  

I enlighet med Willman et al. (2011) jämfördes resultaten mot varandra för att 

upptäcka likheter och skillnader. Fraser, meningar och stycken i studiernas resultat 

som motsvarade syftet identifierades och kodades. Kodningen genomfördes genom att 

markera med färgpenna i artiklarnas resultat och sedan överföra markeringarna till 
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häftlappar. Koderna samlades i olika teman baserat på likheter och skillnader, det 

framkom 12 teman vilka tilldelades preliminära namn. Koder jämfördes med teman 

för att se att alla inkluderade koder överensstämde med temats namn. Därefter 

kontrollerades hur teman och koder hängde samman, alternativt avvek (ibid). I 

enlighet med Friberg (2012) framkom initialt fyra övergripande teman, under 

bearbetningsfasen sammanfördes två teman. Tre slutgiltiga teman framkom utifrån 

vilket resultatet redovisas; Sjuksköterskors smärtbedömning, Sjuksköterskors 

uppfattningar och prioriteringar samt Sjuksköterskors arbetsförhållanden. 

 

Forskningsetiska överväganden 

För att få publicera artiklar i medicin och vårdvetenskapliga tidskrifter krävs ett 

godkännande från en etikprövningsnämnd. Forskning ska utföras med respekt för 

människovärdet, mänskliga rättigheter samt med beaktande av grundläggande 

mänsklig frihet (Olsson & Sörensen, 2011). I tre av litteraturstudiens resultatartiklar 

fanns ej angivna etiska överväganden (Bergman, 2012; Moceri & Drevdahl, 2014; 

Wilsey, Fishman, Ogden, Tsodikov & Bertakis, 2008). 

Enligt Kjellström (2014) bör humanforskning vara till nytta för individen, samhället 

och professionen. Resultatet är av nytta för professionen genom att det belyser 

komplexiteten av omvårdnad vid smärtlindring vilket kan medföra att medvetenheten 

gällande smärta och smärtlindring ökar hos individen samt i professionen. 

Professionens ökade medvetenhet gynnar i sin tur patienten genom att vårdkvalitén 

kring omvårdnad vid smärtlindring förbättras. 

 

Resultat 

Sjuksköterskors smärtbedömning  

Majoriteten av sjuksköterskor underskattar patienters smärta, sjuksköterskor har större 

tilltro till sin egen smärtbedömning än patienters subjektiva smärtskattning, vilket 

leder till att smärta underbehandlas (Duignan & Dunn, 2008; Moceri & Drevdahl, 

2014). I de fall smärtkällan ej är uppenbar eller då patienten inte upplevs 

smärtpåverkad tenderar sjuksköterskor att känna misstro och därav inte acceptera 

patienters subjektiva upplevelse av smärta (Shaban, Holzhauser, Gillespie, Huckson 

& Bennetts, 2012; Wilsey, Fishman, Ogden, Tsodikov & Bertakis, 2008). 

Vidareutbildning av sjuksköterskor ökar sannolikheten att patienter erhåller 

analgetika vid lämplig tidpunkt (Fry, Bennetts & Huckson, 2011). En studie av 

Moceri och Drevdahl (2014) visar att sjuksköterskor har god kunskap angående 

smärtskattning och smärtbedömning men lägre kunskap om specifika läkemedel, 

doser och smärtbehandlingar. 
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Sjuksköterskor upplever att vissa patienter missbrukar smärtskalan för att få vård 

snabbare vilket leder till frustration och misstro. Upplevelsen av att vissa patienter 

inte förstår smärtskalan samt objektiv smärtbedömning, utgör ett hinder för 

smärtlindring (Bergman, 2012). En studie av Duignan och Dunn (2008) visar att 

sjuksköterskors ålder, kön, erfarenhet och utbildning inte påverkar sjuksköterskors 

bedömning av patienters smärta. Användning av tydliga smärtskattningsformulär ger 

förutsättningar för läglig och korrekt smärtskattning och smärtbedömning samt 

lämplig och effektiv smärtbehandling (Shaban et al., 2012; Finn, Rae, Gibson, Swift 

& Watters, 2012). 

Sjuksköterskors dokumentation gällande smärtskattning, smärtbehandling, icke 

farmakologisk smärtbehandling, behandlingens effekt samt uppföljning av smärta är 

mycket bristfällig (Fry et al., 2011; Lewén et al., 2010). Tidsbrist gör att 

smärtskattning, smärtbedömning och dokumentation av omvårdnad vid smärtlindring 

inte prioriteras (Shaban et al., 2012). Dokumenterad smärtskattning samt 

smärtbedömning innehållande intensitet, varaktighet och lokalisation ökar 

sannolikheten för smärtlindring och dokumenterad smärtbehandling (Finn, Rae, 

Gibson, Swift & Watters, 2012; Fry, Bennetts & Huckson, 2011; Lewén, Gardulf & 

Nilsson, 2010; Muntlin, Carlsson, Säfwenberg & Gunningberg, 2011). Det finns ett 

samband mellan fördröjd smärtskattning och fördröjd smärtbehandling (Mitchell, 

Kelly & Kerr, 2009). Sjuksköterskors strukturerade smärtbedömning påverkar 

patienters upplevelse av omvårdnad vid smärtlindring (Muntlin et al., 2011).  

 

Sjuksköterskors uppfattningar och prioriteringar 

Sjuksköterskors förutfattade uppfattningar om vissa patienter samt sjuksköterskors 

individuella syn på smärta har en stor påverkan på omvårdnaden vid smärtlindring 

(Bergman, 2012; Shaban et al., 2012). Förutfattade uppfattningar om patienter kan 

vara både ett hinder och en möjlighet för sjuksköterskors omvårdnad vid 

smärtlindring. Hög arbetsbelastning leder till att sjuksköterskor skapar en distans till 

patienters smärta (Shaban et al., 2012). Även Bergman (2012) beskriver att 

sjuksköterskor distanserar sig mot vissa klagomål gällande patienters smärta. En 

studie av Muntlin, Carlsson och Gunningberg (2010) beskriver att sjuksköterskor ser 

patienter som ett objekt eller problem vilket förhindrar omvårdnad vid smärtlindring. 

Sjuksköterskors ansvarsområden vid smärtlindring kan inte delegeras till andra 

professioner, vilket leder till att sjuksköterskor upplever frustration som i sin tur 

påverkar omvårdnaden vid smärtlindring (Bergman, 2012). En studie av Shaban et al. 

(2012) beskriver att sjuksköterskor som arbetar under stor press en längre tid och har 

lång erfarenhet inom sjukvården har bristande empati för patienter. I en studie 

beskriver Wilsey et al. (2008) att patienters manipulering av symptom leder till 

irritation hos sjuksköterskor vilket är ett hinder för optimal omvårdnad vid 

smärtlindring. Bennetts, Campbell-Brophy, Huckson och Doherty (2012) menar att 
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relationen mellan patient och sjuksköterska påverkar omvårdnaden vid smärtlindring. 

Faktorer som påverkar relationen kan vara språkliga hinder, demens, ångest och 

rädsla för att smärtlindring ska påverka diagnosen (ibid). Det finns även ett samband 

mellan fördröjd smärtbehandling och äldre patienter, icke engelsktalande patienter 

samt patienter med icke akuta sjukdomstillstånd (Mitchell et al., 2009). Patienters 

förväntningar kan vara ett hinder för sjuksköterskor att utföra omvårdnad vid 

smärtlindring (Bennetts et al., 2012; Bergman, 2012). Sjuksköterskor upplever att 

patienter inte tar sitt ansvar gällande uppföljning av sin smärta och att patienter vill ha 

omedelbar förbättring. Patienters orealistiska förväntningar på akutmottagningar kan 

vara omöjliga för sjuksköterskor att leva upp till vilket leder till att sjuksköterskor 

upplever frustration (Bergman, 2012). 

Patienters missbruk av akutmottagningens tillgänglighet samt sjuksköterskors 

förutfattade meningar i relation till läkemedelsberoende leder till misstro hos 

sjuksköterskor (Bergman, 2012; Wilsey et al., 2008). Ständigt patientflöde med stor 

mångfald och variation i hur brådskande patienters tillstånd är kräver att 

sjuksköterskor ständigt omprioriterar, detta ger en känsla av överväldigande vilket 

påverkar omvårdnaden vid smärtlindring (Bergman, 2012). Prioritering av smärta som 

företeelse är en förutsättning för smärtlindring, dock har smärta låg prioritet på 

akutmottagning. Även kronisk smärta har låg prioritet på akutmottagning (Wilsey et 

al., 2008), smärtlindring prioriteras enbart då den understödjer diagnostiseringen 

(Bennetts et al., 2012). 

Sjuksköterskors kunskap angående smärta förbättrar omvårdnaden vid smärtlindring 

(Moceri & Drevdahl, 2014; Muntlin et al., 2010; Shaban et al., 2012). Utbildning i 

farmakologi förbättrar sjuksköterskors kunskap om smärta och smärtlindring samt 

ökar sjuksköterskors medvetenhet gällande smärta (Shaban et al., 2012). Kunskap om 

läkemedel och läkemedelsberoende står i relation till utbildningsnivå, 

arbetslivserfarenhet och erfarenhet av akutmottagning (Moceri & Drevdahl, 2014). 

Fortlöpande utbildning och utvärdering är en förutsättning för att upprätthålla 

kvalitétsmässig smärtlindring (Shaban et al., 2012). I en studie av Bennetts et al. 

(2012) framkommer att sjuksköterskors inarbetade vanor, metoder och uppfattningar 

är ett hinder för individen samt teamet att implementera ny vetenskaplig evidens 

gällande smärtlindring. Användning av evidens är en möjlighet för smärtlindring 

(Shaban et al., 2012). Trots befintliga riktlinjer förlitar sig sjuksköterskor mer på 

professionens kunskap och färdighet gällande smärtlindring (Bennetts et al., 2012). 

 

Sjuksköterskors arbetsförhållanden 

Organisationens karaktär kan verka både som en möjlighet och ett hinder för optimal 

smärtlindring (Muntlin et al., 2010; Shaban et al., 2012). I en studie av Muntlin et al. 

(2010) framkommer att sjukhusorganisationen hindrar optimalt patientflöde. Hinder 

för kvalitetsförbättring av smärtlindring kan vara styrning via den politiska agendan 
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och påverkan från media (Bennetts et al., 2012). Sjuksköterskor har en uppfattning av 

att patienter söker sig till akutmottagning på grund av bristande primärvård (Bergman, 

2012; Wilsey et al., 2008). Icke akuta patienter bidrar till överbelastning och försvårar 

sjuksköterskors möjlighet till optimal omvårdnad vid smärtlindring (Muntlin et al., 

2010). Akutmottagningars tillgänglighet och patienters rätt till vård kan leda till 

frustration hos sjuksköterskor vilket försvårar sjuksköterskors möjlighet att använda 

sina erfarenheter och färdigheter (ibid). Miljön på akutmottagningar speglas av stress, 

kaos, överbelastning samt upptagna sjuksköterskor vilket påverkar omvårdnaden vid 

smärtlindring (Bennetts et al., 2012; Bergman, 2012; Shaban et al., 2012). 

Sjuksköterskor definierar sig som patienters advokat, men på grund av miljön på 

akutmottagningar upplever de oförmåga att ge tillfredställande omsorg till patienter i 

smärta (Bergman, 2012). Brist på tid och resurser samt personalbrist och platsbrist 

utgör ett stort hinder för optimal omvårdnad vid smärtlindring och försvårar 

administrering av analgetika vid lämplig tidpunkt (Bennetts et al., 2012; Bergman, 

2012; Shaban et al., 2012). Stor variation i patientflöde och ett stort antal patienter 

som väntar på undersökning eller på ett tillgängligt rum bidrar till att sjuksköterskor 

upplever bristande kontroll (Bergman, 2012). Dock visar en studie av Mitchell et al. 

(2009) att det inte finns något samband mellan hög arbetsbelastning och fördröjd 

analgetika. 

God teamanda och samarbete i sjukskötersketeamet och mellan professioner är en 

förutsättning för god vårdkvalité och omvårdnad vid smärtlindring på akutmottagning 

(Muntlin et al., 2010; Shaban et al., 2012). Det är hög risk för konflikter i arbetslaget i 

en stressbelastad miljö. Bristande kommunikation och respekt inom den egna 

professionen och inom teamet leder till bristande vårdkvalité (Bergman, 2012). Hög 

personalomsättning, långa arbetsdagar, skiftarbete samt oförmåga att acceptera nya 

kollegor i teamet försvårar omvårdnad vid smärtlindring och implementering av nya 

riktlinjer (Bennetts et al., 2012; Shaban et al., 2012). Sjuksköterskor upplever att 

läkare har bristande rutin på akutmottagningen. Otillgängliga läkare leder till 

frustration hos både sjuksköterskor och patienter (Muntlin et al., 2010). Relationen 

mellan sjuksköterskor och läkare påverkar sjuksköterskors möjlighet att smärtlindra 

patienter (Bergman, 2012). Sjuksköterskor och läkare är inte överens angående vikten 

av förbättrad smärtlindring på akutmottagning. Läkare och sjuksköterskor tillhör olika 

kulturella organisationer (Muntlin et al., 2010) och professionerna har olika 

prioriteringar och uppfattningar av omvårdnad vilket komplicerar smärtlindring på 

akutmottagning (Bergman, 2012).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningar utfördes initialt i Cinhal och PubMed vilket kan ses som en styrka då dessa 

databaser innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013), vilket 

även styrker sökningarnas validitet (Henricson, 2014). Flera artiklar som redan 

identifierats i Cinahl återfanns i PubMed, vilket redovisas i Tabell 2. Kompletterande 
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sökningar utfördes i PsychInfo, Svemed+ samt Academic Search Elite vilket är en 

styrka då flera databaser genomsökts (Willman et al., 2011). De kompletterande 

sökningarna gav dock inga nya relevanta artiklar. Då inga nya relevanta artiklar 

framkom, vid sökningar i olika databaser eller vid flera kombinationer av sökord, 

ansågs att sökningarna uppnått mättnad. 

Sökorden utformades i relation till syfte och problemformulering. Sökningarna 

utfördes med både fritextord och ämnesord. Sökningar utförda med enbart fritextord 

ger en hög sensitivitet då databasen inkluderar alla artiklar som innehåller sökordet, 

vilket kan ge en stor mängd irrelevanta träffar. Sökningar med enbart ämnesord ger en 

hög precision men kan utesluta relevant material (Willman et al., 2011). När 

sökningarna utfördes eftersträvades en balans mellan sensitivitet och precision vilket 

gav oss relevanta artiklar som motsvarade syftet. För att utnyttja databaserna 

maximalt har sökstrategier och val av ämnesord anpassats till de olika databasernas 

indexering (Willman et al., 2011). I de fall valt ämnesord inte funnits i databasens 

Thesaurus har fritextord använts för att säkerhetsställa systematiken i 

litteratursökningarna.  

De artiklar vars titel inte kunde kopplas till syftet valdes bort vilket kan ses som en 

svaghet då det finns risk att vissa titlar varit missvisande gentemot resultatet, vilket 

kan ha orsakat att relevant material förbisetts. Manuella sökningar utfördes med hjälp 

av redan funna artiklars referenslistor för att säkerhetsställa att inte gå miste om 

relevant litteratur vilket är en styrka för studiens resultat (Friberg, 2012). De manuella 

sökningarna resulterade i en ny resultatartikel. För att säkerställa att nytillkommen 

forskning inte exkluderas repeterades samtliga sökningar 2014-11-06 vilket är en 

styrka för sökningarnas reliabilitet (Rosén, 2014). Artiklar från år 2008 till 2014 

inkluderades i sökningarna då det vid den inledande osystematiska sökningen 

framkom ett flertal relevanta artiklar som var publicerade år 2008. Detta innebär att 

resultatet grundas på aktuell forskning inom området. Inklusionskriterierna 

utformades i relation till syftet. Exklusionskriteriet för barn motiveras med att 

omvårdnad vid smärtlindring av barn skiljer sig från hur omvårdnaden vid 

smärtlindring av vuxna patienter hanteras samt finns särskilda rutiner för akutsjukvård 

gällande barn. Artiklar vars innehåll speglade smärtlindring vid specifika sjukdomar, 

trauma och palliativ vård exkluderades på grund av att de patienterna ofta hänvisas till 

specialistavdelningar. Artiklarna vars innehåll speglade pre-hospital smärtlindring 

exkluderades på grund av att smärtlindringen ej ägde rum på akutmottagning. 

Litteraturstudiens resultat bygger på artiklar från: Sverige (3), Australien (5), Irland 

(1) och USA (3). Resultatet består av tre kvalitativa, en mixad metod och åtta 

kvantitativa artiklar vilket utgör en styrka för studien (Forsberg & Wengström, 2013). 

Den stora andelen kvantitativa artiklar medförde en större överblick av 

problemområdet då de innehåller ett större urval vilket ökar generaliserbarheten 

(Olsson & Sörensen, 2011). Samtliga artiklar granskades med hjälp av Carlsson och 
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Eiman (2003) bedömningsmall. Granskningarna samt databearbetningen utfördes 

individuellt och jämfördes sedan gemensamt. Handledaren kontrollerade 

resultatbeskrivningarnas rimlighet vilket stärker resultatets validitet (Henricson, 

2014). Det finns en risk att feltolkningar kan ha skett under databearbetningen då 

engelska meningar översattes till svenska stödord.  

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkom tre teman som belyser vad som påverkar sjuksköterskors 

omvårdnad vid smärtlindring av vuxna patienter på akutmottagning; Sjuksköterskors 

smärtbedömning, Sjuksköterskors uppfattningar och prioriteringar samt 

Sjuksköterskors arbetsförhållanden. 

För att kunna tillgodose patienters behov av smärtlindring krävs att sjuksköterskor 

utför en smärtbedömning (Breivik et al., 2008). Majoriteten av sjuksköterskor 

accepterar inte patienters subjektiva upplevelse av smärta, vilket leder till att smärta 

underbehandlas (Duignan & Dunn, 2008; Moceri & Drevdahl, 2014; Shaban et al., 

2012; Wilsey et al., 2008). En förutsättning för korrekt smärtbedömning är 

användning av smärtskattningsformulär (Shaban et al., 2012; Finn et al., 2012). 

Samtalet mellan patient och sjuksköterska är av stor betydelse för sjuksköterskors 

förståelse för patienters smärta (Bergh et al., 2005). Sjuksköterskors professionella 

förhållningssätt till patienten som en unik och oersättlig individ är av stor betydelse 

för sjuksköterskors beaktande av patienters subjektiva upplevelse av smärta. I en 

studie av (Muntlin et al., 2011) framkommer att smärtbehandling inte enbart är 

analgetika. Sjuksköterskor kan påverka patienters upplevelse av omvårdnad vid 

smärtlindring genom en strukturerad bedömning av patienters smärta. Sjuksköterskors 

smärtbedömning medför att patienter upplever att sjuksköterskor ser och 

uppmärksammar deras behov och önskemål. Breivik et al. (2008) påtalar vikten av att 

uppmärksamma och identifiera patienters smärta för att kunna tillgodose 

smärtlindring. Patienter anser att smärtlindring bör prioriteras i högre utsträckning 

(Bergman, 2012). Det är av stor betydelse för patienters upplevelse av omsorg att 

sjuksköterskor aktivt uttrycker att smärtlindring är viktigt samt uppmanar patienten att 

påtala ifall de har ont, vilket även bekräftas i en studie av Jao et al. (2011). 

I ett flertal studier framkommer att sjuksköterskors dokumentation gällande 

smärtlindring är mycket bristfällig (Fry et al., 2011;Shaban et al., 2012; Lewén et al., 

2010). Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) är sjuksköterskor skyldiga att 

dokumentera patienters smärta och smärtbehandling. Shaban et al. (2012) beskriver 

att tidsbrist är en anledning till sjuksköterskors bristande dokumentation. 

Sjuksköterskors bristande dokumentation påverkar patienters förutsättningar att 

erhålla optimal smärtlindring. I ett flertal studier framkommer att dokumenterad 

smärtskattning och smärtbedömning ökar sannolikheten för smärtlindring (Finn et al., 

2012; Fry et al., 2011; Lewén et al., 2010; Muntlin et al., 2010). Mitchell et al. (2009) 
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beskriver att det finns ett samband mellan fördröjd smärtskattning och fördröjd 

smärtbehandling. Det är av stor vikt att sjuksköterskor prioriterar dokumentation av 

smärtskattning och smärtbedömning vilket även bekräftas av Australian and New 

Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine (2010) som påtalar att 

dokumentation av patienters smärta är en förutsättning för patientsäkerhet samt 

kvalitetssäkring av omvårdnad. 

Smärta som företeelse har låg prioritet på akutmottagning (Bennetts et al., 2012; 

Wilsey et al., 2008). Att smärtlindring har låg prioritet på akutmottagning kan enligt 

Johnson (2005) bero på att fokus ligger i att hitta den underliggande orsaken till 

smärta, eftersom smärta klassificeras som ett symptom. Detta kan leda till att patienter 

upplever att sjuksköterskor har bristande empati då smärtan inte prioriteras. 

Sjuksköterskor bör ha ett holistiskt förhållningssätt där de beaktar hela människan 

(Andersson et al., 2013). Bennetts et al. (2012) beskriver att det finns flera faktorer 

som påverkar relationen mellan sjuksköterska och patient, som i sin tur påverkar 

omvårdnaden vid smärtlindring. Omvårdnadsforskaren Joyce Travelbee påtalar att det 

är sjuksköterskors ansvar att etablera en god relation till patienten där sjuksköterskor 

förhåller sig till individen som unik och oersättlig (Eide & Eide, 2011). Svensk 

sjuksköterskeförening (2013b) fastställer att oberoende av vårdrelationens varaktighet 

bör sjuksköterskor ha ett professionellt förhållningssätt och beakta patienters integritet 

och värdighet. Snabba möten och korta vårdrelationer gör det mer komplicerat för 

sjuksköterskor att få tid och möjlighet att etablera en god relation. 

I en australiensisk studie framkommer att icke engelsktalande patienter erhåller sällan 

smärtbehandling vid en lämplig tidpunkt (Mitchell et al., 2009). Att inte behärska det 

språk som vårdpersonalen använder kan förmodas påverka patienters värdighet samt 

komplicerar relationen mellan sjuksköterska och patient. Även Wheeler et al. (2010) 

visar att det finns ett samband mellan väntetid och etnicitet, patienter med en specifik 

etnicitet får vänta avsevärt längre tid jämfört med andra patienter. 

Kommunikationssvårigheter är mest troligt inte den enda betydande faktorn för att 

vissa patienter inte erhåller adekvat smärtlindring vid en lämplig tidpunkt. Sambandet 

mellan etnicitet och inadekvat smärtbehandling styrks i ett flertal studier (Todd, 

Deaton, D´Adamo & Goe, 2000; Todd, Lee & Hoffman, 1994; Todd, Samaroo & 

Hoffman, 1993). World Health Organization (2005) fastställer att tillgänglighet till 

smärtlindring är en grundläggande mänsklig rättighet oberoende av etnicitet. 

I ett flertal studier framkommer att vissa sjuksköterskor skapar en distans, 

objektifierar samt har bristande empati för patienter (Bergman, 2012; Muntlin et al., 

2010; Shaban et al., 2012). Enligt Andersson et al. (2012) påverkar miljön på 

akutmottagningar sjuksköterskors förhållningssätt, sjuksköterskor tenderar att ha ett 

mekaniskt förhållningssätt vilket försvårar möjligheten att utföra personcentrerad 

omvårdnad. Sjuksköterskors objektifiering och mekaniska förhållningssätt påverkar 

patienters upplevelse av vårdkvalitét. Bergman (2012) beskriver att vissa patienter 
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kräver omedelbar förbättring, vilket kan vara en omöjlighet för sjuksköterskor att 

tillgodose. Patienters orealistiska förväntningar på vården kan leda till att 

sjuksköterskor känner frustration. Vissa patienter överskattar sitt behov av omedelbar 

vård vilket kan leda till missnöje och upplevd orättvisa (Welch, 2009). Patienters 

orealistiska förväntningar, missnöje samt upplevelser av orättvisa kan förmodas stå i 

relation till patienters bristande kunskap om vårdsystemet. 

Vidareutbildning av sjuksköterskor är en förutsättning för att upprätthålla 

kvalitetsmässig smärtlindring (Shaban et al., 2012; Fry et al., 2011). I ett flertal 

studier framkommer att sjuksköterskors kunskap angående smärta förbättrar 

omvårdnaden vid smärtlindring samt ökar sjuksköterskors medvetenhet om smärta 

som företeelse (Moceri & Drevdahl, 2014; Muntlin et al., 2010; Shaban et al., 2012). 

Utbildning inom smärta och smärtbehandling samt användning av policys och 

riktlinjer effektiviserar enkla metoder för smärtlindring (Australian and New Zealand 

College of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine, 2010). Dock framkommer i en 

studie av Duignan och Dunn (2008) att utbildning inte påverkar sjuksköterskors 

bedömning av patienters smärta. Svensk Sjuksköterskeförening (2014) tydliggör att 

upprätthållandet av yrkeskompetens genom fortlöpande utbildning är sjuksköterskors 

personliga ansvar. Ett alternativ kan vara gemensamma schemalagda föreläsningar 

eller utbildningsdagar inom verksamheten där sjuksköterskor och teamet får möjlighet 

att inbringa ny kunskap, delge sina egna erfarenheter och kunskaper samt aktualisera 

befintlig kunskap. 

Hög arbetsbelastning och varierande patientflöde ger sjuksköterskor en känsla av 

bristande kontroll (Bergman, 2012). Dock framkommer det i en studie av Mitchell et 

al. (2009) att det inte finns något samband mellan hög arbetsbelastning och fördröjd 

analgetika. Det innebär att sjuksköterskors upplevelse av bristande kontroll i relation 

till hög arbetsbelastning inte påverkar smärtbehandling vid lämplig tidpunkt. Däremot 

kan sjuksköterskors upplevelse av bristande kontroll och hög arbetsbelastning påverka 

sjuksköterskors förhållningssätt och därigenom patienters upplevelse av vårdkvalité 

gällande smärtlindring. I flera studier framkommer att miljön på akutmottagningar 

inte är optimal för omvårdnad vid smärtlindring (Bennetts et al., 2012; Bergman, 

2012; Shaban et al., 2012). Miljön på akutmottagningar gör att sjuksköterskor 

upplever att de är oförmögna att ge patienter tillfredställande omsorg (Bergman, 

2012). Hög arbetsbelastning, sjuksköterskors upplevelse av bristande kontroll samt 

akutmottagningars miljö kan antas komplicera sjuksköterskors möjlighet att empatiskt 

och etiskt förhålla sig till patienter. Ett alternativ kan vara att anordna 

reflektionsgrupper för att sjuksköterskor ska kunna reflektera samt delge sina egna 

erfarenheter kring hur hög arbetsbelastning och bristande kontroll kan hanteras. 

Alternativt kan sjuksköterskor få möjlighet att reflektera med en mer erfaren 

handledare eller kollega för att få stöd. Arbetsplatsträffar där etiska dilemman belyses 

och teamet får delge synpunkter samt förslag på förbättringar kan ha betydelse för 

medvetenheten om problemet. 
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I ett flertal studier framkommer att bristande tid och resurser samt personalbrist och 

platsbrist utgör ett stort hinder för optimal omvårdnad vid smärtlindring (Bennetts et 

al., 2012; Bergman, 2012; Shaban et al., 2012). Socialstyrelsen (2013) påtalar att 

under de senaste åren skett en drastisk ökning av den totala vistelsetiden på 

akutmottagning. Det kan finnas ett samband mellan brister på akutmottagning, 

förlängd väntetid och total vistelsetid. Patienter upplever väntetiden på 

akutmottagningar som orättvis på grund av bristande kunskap kring 

prioriteringssystemet (Welch, 2009). Muntlin et al. (2010) beskriver att läkares 

otillgänglighet leder till frustration hos sjuksköterskor såväl som patienter. Läkares 

otillgänglighet kan ha ett samband med hög arbetsbelastning och akutmottagningars 

brister, dock beskriver Muntlin et al. (2010) att sjuksköterskor upplever att vissa 

läkare har bristande yrkesvana på akutmottagningen på grund av deras tillfälliga 

placering, vilket kan påverka läkares tillgänglighet. 

 

Konklusion och Implikation 

Majoriteten av sjuksköterskor underskattar patienters smärta, vilket leder till att 

smärta underbehandlas. Sjuksköterskors individuella uppfattning av smärta har en stor 

påverkan på omvårdnad vid smärtlindring. Sjuksköterskors aktiva bedömning av 

patienters smärta och uppföljning av smärtbehandling ligger till grund för 

dokumentation och adekvat smärtlindring. Dokumenterad smärtskattning samt 

smärtbedömning ökar sannolikheten för smärtlindring och dokumenterad 

smärtbehandling. Sjuksköterskors dokumentation gällande smärtskattning, 

smärtbehandling, icke farmakologisk smärtbehandling, behandlingens effekt samt 

uppföljning av smärta är mycket bristfällig. Smärta har låg prioritet på 

akutmottagning, prioritering av smärta som företeelse är en förutsättning för 

smärtlindring. Samarbete inom professionen och vårdteamet är en förutsättning för 

god vårdkvalité och omvårdnad vid smärtlindring på akutmottagning. Miljön på 

akutmottagningar påverkar sjuksköterskors möjlighet att ge tillfredställande omsorg 

till patienter i smärta. 

För att förbättra omvårdnad vid smärtlindring av vuxna patienter på akutmottagning 

krävs att sjuksköterskor har en medvetenhet om smärta som företeelse och smärtans 

subjektiva karaktär. För att öka medvetenheten kring smärtlindring bör sjuksköterskor 

på akutmottagning kontinuerligt få utbildning inom smärta, smärtbedömning samt 

farmakologi. Sjuksköterskeutbildningen bör bli mer inriktad på att belysa 

komplexiteten vid smärta och smärtlindring för att öka förståelsen och medvetenheten 

för patienters subjektiva smärtupplevelse. Det är viktigt att sjuksköterskor får stöd 

från ledningen samt andra professioner i teamet för att kunna tillgodose bästa möjliga 

omvårdnad vid smärtlindring. Vidare forskning angående patienters upplevelse av 

omvårdnad vid smärtlindring kan öka förståelsen och medvetenheten hos 

sjuksköterskor.
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Published 2008 26 3 0(2) 0 

2014-10-20 Cinahl 

(MM “Emergency service+”) 

AND Pain AND Nurs* 

Published 2008, Research article 47 16 1(4) 0(4) 

2014-10-20 PubMed 

(“Emergency service, 

Hospital”[MeSH]) AND Nurs* 

[MeSH terms] AND (Pain 

management [MeSH]) 

Published 2008 11 6 0(3) 0(2) 

2014-10-20 Cinahl 

Nurse attitudes AND Emergency 

service AND Pain 

Published 2008, Research article 8 5 0(4) 0(4) 

2014-10-20 PubMed 

Nurse attitudes AND Emergency 

service AND Pain 

Published 2008 24 10 0(7) 0(5) 

2014-10-21 

Manuell sökning 

Cinahl 

Mitchell, R., Kelly, A-M., & 

Kerr, D. (2009). Does emergency 

department workload adversely 

influence timely analgesia. 

Emergency Medicine Australia, 

21, 52-58. doi: 10.1111/j.1742-

6723.2008.01145.x 1 1 1 1 

Totalt   273 99 21 12 



BILAGA C 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

  

Referens Bennetts, S., Campbell-Brophy, E., Huckson, S., & Doherty, S. (2012). Pain management in 

Australian emergency departments: Current practice, enablers, barriers and future directions. 

Emergency medicine Australasia, 24, 136-143. doi: 10.1111/j.1742-6723.2011.01499.x 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska nuvarande smärtlindring på akutmottagning i Australien samt 

identifiera möjligheter och hinder för optimal smärtlindring. 

 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Fem fokusgrupper och två djupgående intervjuer med läkare och sjuksköterskor i tre 

Australiensiska stater.  

47 informanter, varav 22 var läkare och 25 sjuksköterskor. Inbjudningar skickades till tolv 

akutmottagningar som ingått i en nationell revision. Sex akutmottagningar valde att delta. 

Djupgående intervjuer utfördes på en av de sex akutmottagningarna på grund av personalbrist. 

De djupgående intervjuerna utfördes med öppna frågor och en semistrukturerad intervjuguide 

utvecklades för gruppträffarna, som baserades på tre huvudteman. Träffarna ägde rum på 

akutmottagningarna och varade i 60-90 minuter.  

Data transkriberades och bearbetades med öppen kodning. Möjligheter och hinder identifierades 

och klassificerades med hjälp av en struktur utvecklad av Ferlie och Shortell (2001). 

Bortfall ej angivet. 

Slutsats Smärtlindring har inte högsta prioritet, enbart när det kan hjälpa diagnostisering. Brist på tid, plats 

och resurser samt hög arbetsbelastning beskrivs som ett hinder för kvalité inom omvårdnad vid 

smärtlindring.  Hög personalomsättning försvårar implementering av nya riktlinjer, där förankrade 

metoder och uppfattningar verkar som ett hinder för individen och teamet att implementera 

optimal praxis. Ett hinder för förändring gällande smärtlindring på akutmottagning är styrning via 

den politiska agendan.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 - 81% 



BILAGA C 

 

Artikel 2 

  

Referens  Bergman, C. L. (2012). Emergency nurse´s percieved barriers to demonstrating caring when 

managing adult patients pain. Journal of emergency nursing, 38(3), 218-225. doi: 

10.1016/j.jen.2010.09.017 

Land  

Databas 
USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka akutsjuksköterskors uppfattningar gällande 

smärtbehandlingsprocessen hos vuxna patienter för att öka förståelsen av hur dessa påverkar 

patienters smärtlindring. Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ Grounded Theory metod.  

15 akutsjuksköterskor intervjuades med en förutbestämd fråga samt följdfrågor baserat på 

deltagarnas svar. 

Informanterna rekryterades med hjälp av flyers, direkt kommunikation samt mun till mun 

metoden. Informanterna var engelsktalande, legitimerade sjuksköterskor med ansvar för patienter 

över 18 års ålder, kliniskt aktiva, hel eller deltidsarbetande i minst 1 år samt nuvarande anställning 

på akutmottagning i Nordöstra Florida. 

Svaren spelades in och analyserades med Öppen kodning och Axial kodning.  

Bortfall ej angivet. 

 

Slutsats Miljön på akutmottagning är ett hinder för sjuksköterskan att utföra adekvat smärtlindring. Miljön 

ger sjuksköterskan en känsla av överväldigande till följd av stort patientflöde, ständiga 

omprioriteringar och personalbrist. Sjuksköterskan känner en frustration över vissa patienters 

orealistiska förväntningar samt missbruk av akutmottagningens tillgänglighet. Bristande 

samarbetsförmåga påverkar arbetsklimatet i en stressbelastad miljö, således är miljön ett hinder för 

sjuksköterskans omvårdnad vid smärtlindring. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 
Grad 1 - 81 % 



BILAGA C 

 

Artikel 3 

 

  

Referens Duignan, M., & Dunn, V. (2008). Congruence of pain assessment between nurse´s and emergency 

department patients: A replication. International Emergency Nursing, 16, 23-28. doi: 

10.1016/j.ienj.2007.09.003 

Land  

Databas 

Irland 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att fastställa överensstämmelsen mellan sjuksköterskors smärtskattning 

jämfört med patienters smärtskattning på akutmottagning i Irland.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod. 

Replikation av en beskrivande tvärsnittstudie. 

Strategiskt urval av 16 akutsjuksköterskor och 64 patienter. Inklusionskriterier för patienter var: 

vuxna över 18 år, ej livshotande tillstånd och förmåga att använda NRS. Inklusionskriterier för 

sjuksköterskor var att de arbetade på akutmottagning. Exklusionskriterier för patienter var: dömd 

förbrytare, livshotande tillstånd, oförmåga att använda NRS på grund av bristande 

kommunikation, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller demens. 

Patienter skattade sin smärta med hjälp av NRS, därefter skattade sjuksköterskor patientens smärta 

med hjälp av NRS. 

Datan analyserades för att upptäcka likheter eller olikheter mellan sjuksköterskors och patienters 

smärtskattning samt sjuksköterskors smärtskattning i relation till ålder, kön, utbildningsnivå, 

kvalifikationer och erfarenhet på akutmottagning.  

 

Bortfall ej angivet. 

Slutsats I majoriteten av fallen underskattar sjuksköterskan patientens smärta. Sjuksköterskans ålder, kön, 

utbildning och erfarenhet påverkar inte sjuksköterskans förmåga att skatta patientens smärta. I 

häften av fallen underskattade sjuksköterskorna patienternas smärta en hel ”kategori”, till exempel 

när patienten skattat sin smärta som Svår (NRS 7-10) skattade sjuksköterskorna smärtan som 

Måttlig (NRS 5-6). 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I – 85 % 



BILAGA C 

 

Artikel 4 

 

  

Referens Finn, J. C., Rae, A., Gibson, N., Swift, R., & Watters, T. (2012). Reducing time to analgesia in the 

emergency department using a nurse-initiated pain protocol: A before and after study. 

Contemporary nurse, (43)1, 29-37. 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att introducera och utvärdera sjuksköterske-initierad smärtlindring med 

analgetika på en akutmottagning.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod. 

En före-efterstudie med en historisk kontroll. 

Alla vuxna patienter > 18 år som sökte sig till akutmottagningen på grund av smärta under 

studieperioden (4 April - 25 Juni, 2009) inkluderades. 

Exklusionskriterier var patienter med: Bröstsmärtor med förmodad hjärtproblematik eller med 

huvudvärk; instabila vitala parametrar; graviditet eller amning; kända kontraindikationer för 

analgetika som användes i studien samt patienter som nekade analgetika eller som redan hade en 

förbestämd smärtbehandlingsplan. 

Data med studiespecifikt material samlades in från journaler. 

Data analyserades med beskrivande statistik. Jämförelser mellan före-eftergrupperna gjordes med 

Pearsons Chi-Square test, t-test samt Mann-Whitney U-test.  

Bortfall ej angivet. 

 

 
Slutsats Studien visar att användning av NIPP (Nurse Initiated Pain Protocol) ökar sannolikheten att 

smärtskattning dokumenteras samt minskar tiden från registrering till dokumenterad 

smärtskattning och smärtlindring. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 – 89,36 % 



BILAGA C 

 

Artikel 5 

 

  

Referens Fry, M., Bennetts, S., & Huckson, S. (2011). An Australian audit of ED pain management 

patterns. Journal of Emergency Nursing, 37(3), 269-274. doi: 10.1016/j.jen.2010.03.007 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska mönster och policys gällande smärtbehandling på 

australiensiska akutmottagningar samt utforska sjuksköterskors aspekter av smärtskattning, 

dokumentation och interventioner gällande smärtlindring. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod. 

En 12 månaders lång retrospektiv beskrivande kohort revision. 

Alla 141 akutmottagningar i Australien inbjöds via mail, 36 deltog. Patientjournaler innehållande 

diagnoser med migrän, buksmärta och höftfraktur inkluderades. Alla 36 akutmottagningar delgav 

20 patientjournaler inom respektive kategori, totalt 2160 patientjournaler. 

Data analyserades med beskrivande och jämförande statistik. Demografisk och klinisk data 

hämtades och innehöll ålder, kön, tidpunkt för inskrivning på akutmottagningen, triagekod, 

behandlande läkare, diagnos samt utskrivning från akutmottagningen. Pearsons x
2
 test användes 

för att jämföra patienter som fått analgetika och hade en dokumenterad smärtskattning mot de 

patienter som inte hade en dokumenterad smärtskattning. Cox regressionsanalys användes för att 

mäta de faktorer som inverkade på läglig administrering av analgetika. 

 

Bortfall ej angivet. 

Slutsats Bristande dokumentation av farmakologisk smärtbehandling och icke farmakologisk 

smärtbehandling. Större sannolikhet att patienter erhåller smärtbehandling i det fall där 

smärtskattning dokumenterats. Icke farmakologisk smärtbehandling så som is, spjälkning, 

sängläge, distraktion och mörklagt rum var dokumenterat i få fall. Vidareutbildning av 

sjuksköterskor ökar chansen att patienter erhåller analgetika. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 – 91,48 % 



BILAGA C 

 

Artikel 6 

 

  

Referens Lewén, H., Gardulf, A., & Nilsson, J. (2010). Documented assessments and treatments of patients 

seeking emergency care because of pain. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2010(24), 

764-771. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00774 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka omfattningen av dokumenterad smärtbedömning, 

smärtbehandling och smärtlindring. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod. 

Retrospektiv design. 

Konsekutivt urval (n=698) från 6 olika akutmottagningsspecialiteter och två olika avdelningar 

under 1 dag i mars och 1 dag i november 2006. Exklusionskriterier var patienter < 15 år. 

Ett studiespecifikt protokoll användes till datainsamlingen där följande data samlades in; 

avdelning, kön, ålder, kontaktorsak, diagnos, smärtskattning vid ankomst, medicinsk eller annan 

behandling för att uppnå smärtlindring, uppföljning och utvärdering av smärtbehandling samt 

uppföljning av smärtskattning vid utskrivning. 

Data analyserades med beskrivande statistik, ANOVA och Chi sqaure test användes för att 

jämföra ålder och kön.  

 

Bortfall ej angivet. 

Slutsats Studien visade mycket bristande dokumentation kring smärtskattning, smärtbehandling samt 

uppföljning av smärta. Färre än hälften av patientjournalerna hade dokumenterad smärtbedömning 

innehållande intensitet, varaktighet och lokalisation. Dokumenterad smärtbedömning och 

smärtskattning ökar sannolikheten att smärtbehandling blir dokumenterad. I de fall det fanns 

anteckningar gällande smärta vid utskrivning fanns även i större utsträckning anteckning angående 

smärta vid ankomst. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 – 91,48 % 



BILAGA C 

 

Artikel 7 

 

  

Referens Mitchell, R., Kelly, A-M., & Kerr, D. (2009). Does emergency department workload adversely 

influence timely analgesia. Emergency Medicine Australia, 21, 52-58. doi: 10.1111/j.1742-

6723.2008.01145.x 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att avgöra om hög arbetsbelastning påverkade tiden till analgetika på 

akutmottagning. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod. 

Retrospektiv observations studie. 

254 fall valdes ut enligt följande inklusionskriterier: Diagnos (1 av 4) Fraktur på lårbenshals, 

handledsfraktur, renal kolik eller cholecystit. Exklusionskriterier var patienter under 18år, 

kognitiva nedsättningar, ingen/mild smärta vid ankomst (< 3).  

Datainsamlingen utfördes genom att hämta specifik information från den elektroniska journalen. 

Den primära dataanalysen var beskrivande, Cox regression användes för att jämföra TPCT 

(Arbetsbelastning) och TTA (Tid Till Analgetika). Variationsanalys användes för att jämföra 

demografiska med TTA.  

 

Bortfall var ej angivet. 

Slutsats Studien fann inget samband mellan arbetsbelastning och tid till analgetika. Däremot fanns ett 

samband mellan demografiska data, så som kön eller språk och tid till analgetika. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 – 93,6 % 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

 

  

Referens Moceri, J. T., & Drevdahl, D. J. (2014). Nurse´s knowledge and attitudes toward pain in the 

emergency department. Journal of emergency nursing, 40(1), 6-12. doi: 10.1016/j.jen.2012.04.014 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka akutsjuksköterskors kunskap och attityd gällande smärta. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod. 

Data gällande sjuksköterskors kunskap och attityd gällande smärta erhölls genom att använda 

Ferrell och McCaffery´s (2012) frågeformulär Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain 

(KASRP). 365 sjuksköterskor som arbetade på fem olika sjukhus var inbjudna att delta, med 

exklusionskriterier för administratörer, 91 sjuksköterskor slutförde och återlämnade 

undersökningen. 

Analys av KASRP utfördes enligt Ferrell och McCaffery (2012). Variationsanalys gällande ålder, 

utbildningsnivå och erfarenhet utfördes med ANOVA. 

 

Bortfall ej angivet. 

Slutsats Kunskap om läkemedel/drogberoende visade sig stå i relation till utbildningsnivå, 

arbetslivserfarenhet och erfarenhet av akutmottagning. Angående smärtbedömning och 

smärtskattning hade vissa sjuksköterskor i studien en tendens till att tro mer på sin egen 

bedömning än på patientens smärtskattning vilket kan leda till inadekvat smärtlindring. Studien 

visade att majoriteten av sjuksköterskorna hade god kunskap om smärta och smärtbedömning men 

sämre kunskap kring specifika läkemedel, doser och smärtbehandlingar.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 – 89 % 



BILAGA C 

 

Artikel 9 

 

  

Referens Muntlin, Å., Carlsson, M., & Gunningberg, L. (2010). Barriers to change hindering quality 

improvement: The reality of emergency care. Journal of Emergency Nursing, 36(4), 317-323. doi: 

10.1016/j.jen.2009.09.003 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka läkares och sjuksköterskors uppfattningar och förutsättningar 

för att förbättra kvalitén på akutmottagning. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Explorativ design. 

Urvalet bestod av 7 män och 15 kvinnor som delades in i 5 fokusgrupper där tre grupper bestod av 

enbart läkare och två bestod av enbart sjuksköterskor. 

Intervjuerna i fokusgrupperna leddes av en moderator (första författaren) intervjuerna spelades in 

och transkriberades. Ytterligare en moderator närvarade och antecknade. 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys.  

 

Bortfall ej angivet. 

Slutsats Läkare och sjuksköterskor tillhör olika kulturella organisationer, de var inte överens om vikten av 

förbättrad smärtlindring, sjuksköterskor ansåg att smärtlindring var en faktor i patientens 

upplevelse av vårdkvalité. Både läkare och sjuksköterskor beskrev vikten av en god teamanda som 

en faktor för vårdkvalité på akutmottagningen. Sjukhusorganisationen hindrar optimalt 

patientflöde och kvalitetsförbättring. Sjuksköterskors och patienters frustration av att läkaren inte 

är tillgänglig samt ett stort antal icke akuta patienter som bidrar till ett stort patientflöde är ett 

hinder för smärtlindring på akutmottagning. Utökad kunskap hos sjuksköterskor ses som en 

möjlighet för förbättrad smärtlindring. Studien beskriver att sjuksköterskor ibland ser patienter 

som ett objekt eller problem. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 – 89,5 % 



BILAGA C 

 

Artikel 10 

  

Referens Muntlin, Å., Carlsson, M., Säfwenberg, U., & Gunningberg, L. (2011). Outcomes of a nurse-

initiated inravenous analgesic protocol for abdominal pain in an emergency department: A quasi-

experimental study. International journal of nursing studies, 48(2011), 13-23. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2010.06.003 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka resultatet av smärtbedömningar och bedömningar utförda av 

sjuksköterskor. Samt sjuksköterskeinitierad intravenös smärtlindring med opioider jämfört med 

standard procedurer för patienter som uppsöker akutsjukvård för buksmärta. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ kvasiexperimentell studie med ABA faser. 

Ett urval genomfördes, 50 personer fas A1 och A2 samt 100 personer fas B, med 

inklusionskriterier för patienter med pågående buksmärta som ej pågått mer än två dagar, > 18 år, 

orienterade till person, tid och rum. Exklusionskriterier var patienter med buksmärta som var 

beroende av omedelbar vård på grund av trauma eller patienter med smärtintensitet NRS 9-10. 

Datainsamlingen utfördes genom att dokumentera smärtintensitet, frekvensen av administrerad 

analgetika samt tid till administrerad analgetika i ett studieprotokoll. Information om tiden till 

administrerad analgetika och tiden från registrering på akutmottagningen till utskrivning eller 

förflyttning till avdelning inhämtades från den elektroniska journalen. Ytterligare data insamlades 

via en enkät vid namn SQUIPP. 

Data analyserades med hjälp av SPSS. ANOVA test samt X
2
-test användes för att jämföra 

skillnader mellan de tre studiefaserna. Ytterligare statistiska tester var Bonferroni correction 

factor, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U-test och Student´s t-test. 

Externt och internt bortfall finns > 20 %, bortfallsanalys saknas.  

Slutsats Sjuksköterskeinitierad smärtbedömning leder till att smärtskattning dokumenteras mer frekvent, 

fler patienter erhåller smärtbehandling samt tiden till administrerad smärtbehandling förkortas. 

Patientens upplevelser relaterat till omvårdnad vid smärtlindring förbättras vid en strukturerad 

bedömning av sjuksköterskor. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1 – 95,74 % 



BILAGA C 

 

Artikel 11 

 

 

  

Referens Shaban, Z. R., Holzhauser, K., Gillespie, K., Huckson, S., & Bennetts, S. (2012). Characteristics 

of effective interventions supporting quality pain management in Australian emergency 

departments: An exploratory study. Australasian Emergency Nursing Journal, 15, 23-30. doi: 

10.1016/j.aenj.2011.11.003 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva interventioner som leder till förbättrad implementering av 

National Health and Medical Research Council godkända riktlinjer Acute Pain Management: 

Scientific Evidence (2nd Edition) som innefattar specifika rekommendationer för optimal praxis 

vid smärtlindring. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Mixad metod. 

Utforskande design. 

Strategiskt urval där 52 australiensiska akutmottagningar tillfrågades varav 45 stycken valde att 

delta. Informanterna bestod av 11 sjuksköterskor, 1 läkare, 1 apotekare och 1 kvalitetschef från 9 

av de 45 akutmottagningarna. 

Datainsamlingen bestod av 2 faser från september 2009-december 2010. Fas 1 innefattade 

intervjuer och fokusgrupper och Fas 2 innefattade analys av dokument och riktlinjer. Intervjuerna 

transkriberades och informanterna fick möjlighet att läsa transkripten och korrigera dem. 

Transkripten samt dokumenten och riktlinjerna analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt 

Silverman (2008). 

 

Bortfall ej angivet. Slutsats Organisatorisk karaktär verkar både som möjlighet och hinder. Utbildning förbättrar 

sjuksköterskors kunskap om smärta och smärtlindring samt medvetenheten av smärta. Riktlinjer 

och mer synliga och tillgängliga smärtskattningsformulär gav förutsättningar för läglig och korrekt 

smärtskattning/bedömning som följdes av en lämplig och effektiv smärtbehandling.  

Sjuksköterskors uppfattningar påverkar patientens smärtlindring samt hög arbetsbelastning, 

personalomsättning och tidsbrist. God sammarbetsförmåga i sjukskötersketeamet ses som en 

möjlighet för förbättring gällande smärtbehandling.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 – 81,25 % 



BILAGA C 

 

Artikel 12 

 

Referens Wilsey, L. B., Fishman, M.S., Ogden, C., Tsodikov, A. & Bertakis, D. K. (2008). Chronic Pain 

Management in the Emergency Department: A survey of Attitudes and Belifs. Pain Medicine,(9)8, 

1073-1080. doi: 10.111/j.1526-4637.2007.00400.x 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att bedöma om uppfattningar hos patienter och hälso-sjukvårdspersonal 

påverkar bedömning och smärtlindring av kronisk smärta på akutmottagningar. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod. 

103 patienter, 34 läkare och 44 sjuksköterskor deltog i undersökningen. Inklusionskriterierna var 

vuxna > 18 år och patienter som tidigare behandlats med opioider på grund av kronisk smärta (3 

månader eller mer). Exklusionskriterier var patienter med ett akut medicinskt eller kirurgiskt 

tillstånd. Patienterna identifierades med hjälp av den elektroniska journalen, de som hade sökt 

vård för ett tillstånd som är samhörande med kronisk smärta tillfrågades. 

Datainsamlingen ägde rum från september 2003 till augusti 2005, undersökningen delgavs 

patienter då vårdpersonal inte närvarade, undersökningen tog ca 10-15 min. Läkare och 

sjuksköterskor fyllde i undersökningen innan eller efter arbetspasset.  

De sex ordinalkategorierna gavs värden från 0-6, ett odds ratio större än 1 tyder på att läkare eller 

sjuksköterskor höll med påståendet mer än patienterna, däremot ett odds ratio mindre än 1 tyder på 

att patienterna höll med påståendet mer än läkarna eller sjuksköterskorna. R statistik program 

användes för alla analyser. 

19 patienter och en hälso- sjukvårdspersonal nekade deltagande. 

Slutsats Kronisk smärta har låg prioritet på akutmottagning. Sjuksköterskor har en uppfattning av att 

patienter söker sig till akutmottagning på grund av bristande primärvård. Sjuksköterskor i studien 

tror till viss del att patienter med kronisk smärta har ett beroende av läkemedel. Sjuksköterskor har 

en uppfattning av att patienter manipulerar smärtskalan vilket leder till irritation. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 – 87,23% 
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