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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att smärta är ett vanligt förekommande fenomen. 

Vården brister inte bara i att bedöma smärtan men även att behandla den och bidrar då 

indirekt till ett ökat lidande för patienterna som skulle kunna undvikas. Smärtlindring är en 

viktig del i omvårdnaden; både att lindra, förebygga och eliminera smärta. Syfte: Syftet är 

att översiktligt beskriva faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans hantering av 

smärtlindring i det prehospitala patientmötet. Metod: Scoping review. Resultatdelen består 

av 20 vetenskapliga artiklar. Resultat: Detta arbete identifierade 7 primära faktorer som 

hade betydelse för den prehospitala behandlingen av smärta. Styrning/riktlinjer, 

smärtskattning/bedömning, farmakologiska och icke farmakologiska kunskaper om 

smärtlindring, ålder, kön/etnicitet, patientens delaktighet och transportsträcka/tid till 

sjukhus. Kunskapsluckor inom prehospital smärtlindring identifierades primärt hos äldre 

patienter. Slutsats: Smärta är ett av de vanligaste symtomen inom akutsjukvården. Det 

fanns brister i smärtbehandlingen prehospitalt och flera studier visade på brist på kunskap i 

området, för lite träning, erfarenhet och bristfälliga riktlinjer. De grupper som ansågs vara 

svåra att bedöma och smärtlindra var barn, äldre patienter, patienter med demens och 

patienter med missbruksproblematik. 

Nyckelord: analgesi, akut smärta, ambulans, prehospital vård, smärtbehandling, 
smärtskattning. 

  



ABSTRACT 
Background: Previous research shows that pain is a common occurrence. Health care fails 

not only in assessing the pain but also in treating it, and indirectly contributes to an 

increased suffering for patients that could be avoided. Pain relief is an important part of 

nursing; both to relieve, prevent and eliminate pain. Aim: The purpose is to briefly describe 

factors that are important for the specialist nurse's management of pain relief in the 

prehospital patient meeting. Method: Scoping review. The findings section consists of 20 

scientific articles Findings: This work identified 7 primary factors that were important for 

the prehospital treatment of pain. Guidance/guidelines, pain assessment, pharmacological 

and non-pharmacological knowledge about pain relief, age, gender/ethnicity, patient entry 

and transport distance/time to hospital. Knowledge gaps in prehospital pain relief were 

primarily identified in elderly patients. Conclussion: Pain is one of the most common 

symptoms in emergency care. Although there were deficiencies in the pre-hospital pain 

treatment and several studies showed a lack of knowledge in the area, too little training, 

experience and deficient guidelines. The groups that were considered difficult to assess and 

alleviate pain were children, the elderly, patients with dementia and patients with substance 

abuse problems. 

Keywords: analgesia, acute pain, ambulance, prehospital care, pain management, pain 

measurement. 
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1 INLEDNING  

Specialistsjuksköterskor i anestesi kommer att komma i kontakt med patienter som har akut 

smärta och det är vår uppgift att se till att patienten blir så bra smärtlindrad som möjligt för 

att minska lidande. Dessa patienter kan förekomma i både prehospitalt hemma hos patienten 

eller i ett skadeområde i offentlig miljö, dessa patienter kan behöva vård och smärtlindring 

från specialistsjuksköterskan i ambulans. Patienter kan även komma själva till akuten och 

därefter eventuellt behandlas på ett akutrum med stöd från anestesiresurs. Även 

intrahospitalt ska patientens välmående tas i beaktande och dennes lidande lindras genom 

smärtlindring om patienten har sådana symtom. Sjuksköterskor ska inte enbart lindra utan 

även förebygga och eliminera smärta. Att lindra smärta behöver inte enbart vara av 

farmakologisk natur utan ett bra bemötande och inge lugn och trygghet kan hjälpa patients 

smärthantering. Även att hjälpa patienten vid förflyttning kan många gånger underlätta 

dennes smärthantering. Ur ett humanistiskt perspektiv är det ovärdigt att låta en människa 

lida i onödan. Då smärtlindring är en viktig och stor del av författarnas kommande 

profession ska denna uppsats belysa vikten av god smärtlindring och viktiga faktorer inom 

smärtbehandling för att på bästa sätt ska kunna ge så god vård som möjligt. 

2 BAKGRUND 

International council of nurses beskriver att lindra lidande är ett av de fyra huvudsakliga 

uppgifterna för sjuksköterskor där de andra tre är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). I bakgrunden tas definitionen av 

smärta upp, smärtfysiologin bakom upplevelsen, hur smärta skattas och bedöms samt hur 

den behandlas. Även tidigare forskning inom dessa ämnen tas upp. 

2.1 Smärta 

Smärta har definierats av IAPS (International Association for the Study of Pain, 2017). som 

en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktisk eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Smärtan är subjektiv och smärtans 

intensitet är individuell och kan inte alltid skattas utifrån. Det kan även upplevas som 

kränkande att få sin uppfattning av smärta ifrågasatt och smärta kan uppstå utan att någon 

vävnadsskada kan påvisas (International Association for the Study of Pain, 2017). 

Akut smärta efter kirurgi eller trauma är ett av de vanligaste symtomen inom hela 

sjukvården. De flesta patienter får god smärtlindring, men studier har visat att 

underbehandling av smärta är vanlig både pre- och intrahospitalt. Många patienter lider av 
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otillräckligt behandlad smärta. Detta medför ett onödigt lidande för människan då det finns 

effektiva behandlingsmetoder (Gordh & Sjölund, 2016). 

En god smärtlindring är viktigt i behandlingen av en smärtpåverkad patient för att undvika 

komplikationer såsom ökat stresspåslag och minskad mobiliseringsvilja med efterföljande 

vävnadskatabolism. Icke behandlad smärta kan leda till illamående och därmed nedsatt aptit 

som då kan leda till nedsatt tarmfunktion och därmed sämre sårläkningsförhållanden 

(Sjöberg, 2017).  Att administrera en effektiv analgesi minskar även risken för 

komplikationer så som arytmier, hyperglykemi, ileus och tromboembolier (Keene, Rea & 

Aldington 2011). Kaskadfenomen som kan uppstå vid obehandlad akut smärta är försämrad 

cirkulation i skadeområdet, takykardi, hypertension med risk för myokardischemi, fördröjd 

mobilisering, ökad trombosrisk, urinretention, försämrad lungfunktion (pneumoni, 

atelaktaser, hypoxi) ökad sympatikustonus med ökade katekolaminnivåer samt ökade 

oxygenkonsumtion med en ökande koldioxidproduktion (Gordh & Sjölund, 2016). 

2.1.1 Smärtans anatomi och fysiologi  

I det friska och oskadade nervsystemet genereras smärta i perifera nervänds slut så kallade 

nociceptorer. Smärtsignalen förs därefter vidare till ryggmärgen via olika smärtfibrer 

(Blomberg, 2016). Vid en vävnadsskada frisätts en kaskad av ämnen däribland vätejoner, 

cytokiner och prostaglandiner från det skadade området samt via den inflammation som 

uppstår. Denna kemiska retning aktiverar nociceptorer som sedan omvandlas till elektriska 

signaler som fortleds till ryggmärgens bakhorn via smärtafferenter som kallas A-deltafibrer 

och C-fibrer. Vidare finns det perifer fortledning av smärta och central fortledning. 

Nociceptorer i somatisk vävnad aktiveras specifikt av starka mekaniska, termiska eller 

kemiska stimuli som signalerar när det inträffat en skada eller hot om skada (Gordh & 

Sjölund, 2016). Det finns två undergrupper av fysisk smärta; nociceptiv smärta som orsakas 

av skada på vävnad som inte är nervvävnad och neuropatisk smärta som är direkt skada på 

nervvävnad eller sensorer. Obehandlad smärta orsakar fysiologiska komplikationer som till 

slut kan vara dödligt (Keene, Rea & Aldington. 2011). Smärtan i sig upplevs olika för olika 

patienter, samma skada eller stimuli kan ge upplevelse av smärta hos en patient men inte hos 

en annan (Turk & Okifuji, 1999). 

2.1.2 Centrala begrepp inom smärtfysiologi 

Centrala begrepp inom smärtfysiologin som har betydelse för patienten är refererad smärta, 

projicerad smärta, smärtvandring, central sensitisering och inhibitoriska system. Refererad 

smärta kan exempelvis vara smärta i vänstra armen vid hjärtischemi, detta uppkommer till 

följd av viss överlappning av smärtfibrer i ryggmärgen. Projicerad smärta beskrivs som en 

utstrålning av smärta, exempelvis utstrålning i benen vid diskbrock. Hjärnan får då 

smärtimpulserna från ryggmärgen, men kan inte avgöra vart i smärtbanan skadan sitter. 

Smärtvandring är ett fenomen som exempelvis kan vara diffus buksmärta, där en 

blindtarmsinflammation gör att smärtsignalen via smärtfibrerna är anatomiskt 

samlokaliserade med sympatiska nervsystemet. Detta viscerala nervsystem har dålig förmåga 

att lokalisera smärtan och därför upplevs den som diffus. Central sensitisering eller windup 

fenomen är en komplex sammansättning av händelser. Men man kan säga att repetitiva 

smärtimpulser kan öka utbredningsområdet och känsligheten för ytterligare smärtstimuli. 

Inhibitoriska system betyder att människan har förmåga att modifiera smärtsignalen. Detta 
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genom bland annat frisättning av serotonin och noradrenalin, detta ger en hämmande effekt 

på smärtstimuleringen. På detta sätt kan smärta undertryckas vid psykiska påfrestningar 

exempelvis vid krigsskador (Blomberg, 2016; Gordh & Sjölund, 2016). 

2.2 Prehospital och akut smärta 

Akut smärta kan definieras som smärta med ett plötsligt tillslag och ofta med en identifierbar 

orsak. Smärtan uppkommer ofta prehospitalt och inom akutvård i samband med trauma. 

Smärta ifrån trauma eller multitrauma är ofta komplicerat neurofysiologiskt fenomen då det 

kan komma ifrån både psykologiska och fysiologiska orsaker eller båda.  Det är ofta båda 

nociceptiv och neuropatisk smärta som förekommer i en traumaskadad patient (Keene, Rea 

& Aldington, 2011).  

Prehospital smärtlindring skiljer sig principiellt inte i någon större utsträckning från 

smärtlindring intrahospitalt. Många smärttillstånd prehospitalt är även starkt förknippade 

med situationer som ger ångest och oro hos patienten. Denna ångest och oro gör även att 

bedömningen av patientens smärta blir svårare. Grunden för en framgångsrik behandling är 

professionell bemötande av patienten. En rädd, orolig och stressad patient kan vara omöjlig 

att smärtlindra trots intensiv farmakologisk behandling. Samtidigt är en sederad patient inte 

nödvändigtvis detsamma som en smärtlindrad patient. Prehospitalt är tillgång till resurser 

begränsade, komplikationer och eventuella bieffekter kan inte tas omhand på samma sätt 

som inne på sjukhus, detta ställer högre krav på säkerhetstänkande. Och att personal är väl 

förtrogen med indikationer, doser och risker med smärtstillande läkemedel (Blomberg, 

2016). Behovet av smärtlindring på skadeplatsen är ofta mindre än vad man tror, det råder 

nämligen ofta en period av relativ smärtfrihet omedelbart efter traumat. Detta delvis på 

grund av endorfinpåslag. Smärta kan också reduceras eller elimineras genom lugnt 

uppträdande, skonsamma lyft och förflyttningar (Lennqust & Larsson, 2017). 

2.3 Smärtanalys 

Vid en smärtanalys är information som intensitet, lokalisation, karaktär, variation över tid 

och grad av funktionspåverkan exempel på uppgifter som är betydelsefulla vid en 

anamnestagning. Det är även viktigt med status över rörelseapparaten och dess funktioner 

samt om känselstörningar föreligger (Gordh & Sjölund, 2016). 

Att skatta smärta och att utvärdera smärtan efter behandling är viktigt för att kunna 

säkerställa god vård samt att patienten har fått effekt av given behandling. Detta görs oftast 

med hjälp av verbala smärtskalor så som NRS (Numerisk smärtskala) där patienten själv 

skattar sin smärta på en skala från 0–10. Om patienten är medvetslös eller i ett tillstånd där 

en konversation ej kan utföras så kan visuella skalor som jämförs med patientens 

ansiktsuttryck användas (Helms & Barone, 2008). 

Det finns även VAS (visuell analog skala) som används bland annat i Sverige, där patienten 

själv skattar smärtan på en skena som går från minimum till max som korrelerar med en 

siffra från noll till tio. Användningen av dessa skalor är viktigt att göra både innan och efter 

behandling för att kunna utvärdera effekten hos patienten (Dihle, 2018).  
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I Sverige används även “the faces painscale” för barn mellan 4–16. Där man med en skala 

bestående av ansikten med olika uttryck skattar sin smärta.  För barn som är yngre och inte 

kan skatta sin egen smärta så används bland annat en skala som heter faces, legs, activity, cry 

and consolability scale (FLACC). Denna skala använder sig av olika beteendeparametrarna 

som slås ihop till en poäng, även denna från 0–10 (Vårdhandboken, 2019). 

Hos patienter som inte är vakna, till exempel sövda eller sederade patienter på IVA, så 

används CTOT (Critical care pain observation tool). Denna skala mäter smärta genom att 

lägga ihop parametrar som spänning av muskler, grimaser och rörelse (Vårdhandboken, 

2019). 

2.4 Smärtbehandling 

Smärtbehandling ska sättas in efter ett behov har uppmärksammats. Smärtbehandling kan 

vara både farmakologisk och icke farmakologisk. Smärtlindring kan ges i förebyggande syfte 

och som direkt åtgärd (Dihle, 2018).  

2.4.1 Icke-farmakologiska åtgärder 

Vid smärtanalys och behandling är det viktigt att förmedla trygghet, detta görs enklast genom 

att lyssna på patienten. Detta kan låta självklart men kan vara svårt i kaotiska situationer som 

vid större olyckor. Smärtbehandling innebär mycket mer än att enbart administrera 

analgetika. Utöver att skapa lugn och trygghet kan fysiska åtgärder som att immobilisera 

skadade kroppsdelar exempelvis med splint eller filtar minska smärta. Samt att lyft och 

transport av patienten sker varsamt. Ett annat exempel kan vara kylande förband vid mindre 

brännskador (Blomberg, 2016). 

2.4.2 Farmakologiska åtgärder 

All farmakologisk smärtlindring ska så långt som möjligt ges intravenöst eller (intraosseöst 

vid behov) till alla svårt skadade patienter. Vid nedsatt cirkulation får läkemedel om inte 

givet på detta sätt varken tillräckligt snabb eller god effekt (Lennqust & Larsson, 2017). Efter 

att en patient har administrerats läkemedel pratar man om ett terapeutiskt fönster. Inom 

detta fönster är patienten smärtlindrad utan påtagliga bieffekter. Vid koncentrationer över 

detta fönster får patienten biverkningar och under fönstret får patienten otillräckligt med 

smärtlindring. Olika läkemedel har olika stora fönster och detta varierar även mellan olika 

personer. Opioder används ofta inom smärtlindring och morfin har använts i århundranden 

och är väldokumenterat gällande effekt och bieffekter. Andra opioder som ofta används inom 

akut smärtlindring är fentanyl och alfentanil. Ketamin är ett smärtlindrande läkemedel som i 

grunden är ett anestesiläkemedel, den skiljer sig på många sätt från andra anestesiläkemedel 

då patienten har kvar sin andningsdrive vid medvetslöshet. Ketamin har heller inte samma 

blodtryckssänkande effekt som andra anestesiläkemedel (Blomberg, 2016).  
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2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Eriksson (1994) beskriver lidande som indelat i tre huvudkategorier. Vårdlidande, 

sjukdomslidande och livslidande. Vårdpersonal kan med hjälp av vårdhandlingar hjälpa 

patienten att lindra sitt lidande. Vårdlidande som lidande skapats av vården eller utebliven 

vård, alltså en form av lidande utöver det lidande som skapas av sjukdomen. Vårdlidande kan 

delas in i fyra underkategorier: fördömelse och straff, maktutövning, kränkning av värdighet 

och utebliven vård. De olika formerna kan ha samverkat för att orsaka vårdlidandet. Det är av 

stor vikt att som sjukvårdspersonal ”ser” patienten och dess lidande. Att få sitt lidande 

bekräftat via kommunikation så som tal, blick eller beröring kan underlätta för att trösta och 

lindra patientens lidande.  

2.5.1 Vårdlidande 

Fördömelse och straff. Denna underkategori är sammanflätad med kränkning av värdighet. 

Fördömelse uppstår när vårdpersonal på egen hand börjar bedöma patienten och dess 

handlingar som fel eller rätt och straffet mot patienten kan då visa sig som utebliven vård 

eller ett sämre bemötande. Till exempel när en patient blir bedömd som skyldig eller 

medverkande till sitt eget medicinska tillstånd och vårdpersonal behandlar dennes sjukdom 

som självförvållat och då straffar patienten. Sjukvårdspersonalen ska inte ha någon roll i att 

bedöma om en patient är skyldig eller inte (Eriksson, 1994). 

Maktutövning. När vårdpersonalen använder sin maktposition för att få patienten att agera 

efter sin vilja och då ibland mot patientens fria vilja. Maktutövningen kan vara indirekt och 

direkt. Den direkta handlingen är något som vårdpersonalen gör som en direkt handling 

medan den indirekta maktutövningen kan ske genom att skapa en känsla av maktlöshet hos 

patienten. Det kan vara sådana handlingar som att verbalt övertala någon mot sin vilja eller 

manipulera information (Eriksson, 1994). 

Kränkning av värdighet är en stor del av vårdlidande. Med att få sin värdighet kränkt menas 

att patienten i fråga inte ses som människan den är och att på så vis få sin kapacitet till att 

bruka sina copingstrategier. En annan orsak är bristande autonomi, eller patienterna inte 

behandlas med förtroende. Kränkning av värdighet kan orsaka vårdlidande även till följd av 

en bra medicinsk behandling men där endast den kroppsliga dimensionen vårdas och 

patienten upplever att sin mänsklighet ignoreras och sjukvården endast behandlar en 

sjukdom och inte en individ (Eriksson, 1994). 

Utebliven vård. Att vård uteblir kan vara en medveten handling och en omedveten. Den 

uteblivna handlingen kan vara orsakad kunskapsbrist hos vårdpersonalen eller en 

nonchalant attityd där ett behov förbises. Det kan vara sammanflätat med straff, kränkning 

av värdigheten och maktutövning. Om utebliven vård förlänger ett sjukdomsförlopp i onödan 

så kan det även påverka sjukdomslidandet i form av smärta eller själsligt lidande (Eriksson, 

1994). 

2.5.2 Sjukdomslidande 

Eriksson (1994) Beskriver även sjukdomslidande, där orsaken till lidandet delas upp i två 

kategorier, kroppslig smärta och det själsliga och andliga som påverkas av sjukdomen. Den 

kroppsliga smärtan och den fysiska smärtan är starkt kopplad till lidande men är ingen 
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garanti för lidande. Den fysiska smärtan kan underlättas och gå över med behandling och 

kopplas därmed till vårdlidandet som kan uppstå vid utebliven vård. Den andra delen, den 

som orsakas utav den själsliga och andliga påverkan som sjukdomen har är mer komplex. 

Den kan orsakas av en förändrad självbild av patienten där känslor som skuld, skam eller 

förnedring spelar in och kan påverkas av patientens omgivning. Som vårdpersonal kan detta 

orsakas av dåligt bemötande eller handlingar som orsakar känslor som dessa hos patienten. I 

denna form så är även den andra delen av sjukdomslidande till viss del bundet till 

vårdlidandets underkategorier så som fördömelse och straff, maktutövning och kränkning av 

värdighet.  

2.5.3 Livslidande 

Livslidande är ett begrepp som inkluderar hela människan och dennes situation i livet. 

Lidande i denna form påverkas av stora händelser där saker som varit självklara i livet ändras 

eller blir helt fråntagna. Detta kan vara på grund av sjukdom men också andra händelser. 

Händelser som gör så att det sociala livet inte fungerar som vanligt eller försvinner helt kan 

ha allvarliga konsekvenser mot individens livslidande och hela existens. Att bli hörd, sedd, 

förstådd och att inte erhålla kärlek är några av de djupaste orsakerna till livslidande. 

2.5.4 Att lindra lidande 

Att lindra lidande hos patienter är ett av grundmotiven för vården. En individs lidande är 

unikt och utformas av omgivningen och individen själv. Lidandet kan vara kroppsligt men 

även andligt eller själsligt. Att vårda är att lindra lidande och att hjälpa en individ uppnå sin 

potential. Sjuksköterskan kan vårda en patient genom att upprätthålla, stödja eller starta 

hälsoprocesser. Dessa vårdande handlingar kan riktas till patientens andliga och själsliga 

hälsa men även den kroppsliga/fysiologiska hälsan. Att lindra smärta genom att administrera 

läkemedel med syfte att lindra en patients smärta och lidande är en vårdhandling. En 

vårdhandling kännetecknas av en intention av att hjälpa en patient med en hälsoprocess för i 

sin tur främja patientens hälsa eller minska lidande (Eriksson 1994). 

2.6 Tidigare forskning 

Att förstå den subjektiva upplevelsen av smärta för patienten har visat sig vara viktigt för att 

kunna skatta och behandla den smärtan (Pérez et al., 2016). En reviewstudie gjord i 

Storbritannien som beskriver smärthantering hos hemkommande traumapatienter från 

utlandsmissioner har påvisat några faktorer som visat sig vara centrala för smärtlindring av 

just dessa patienter. Den beskriver vikten av korrekt bedömning, utbildning, 

regionalanestesiologiska tekniker, användningen av konventionella smärtlindringspreparat 

så som svaga och starka opioder, NSAID och paracetamol. Även icke farmakologiska åtgärder 

har haft påvisad effekt (Keene, Rea & Aldington, 2011). Smärta är vanligt förekommande 

prehospitalt men översiktsstudien av Lourens, McCaul, Parker & Hodkinson (2019) visar på 

att den ofta förblir obehandlad. Galinski et al., (2010) visar på att 42% av patienter som 

vårdas prehospitalt av ambulanspersonal upplever smärta, men endast hälften av dessa 

upplever att deras smärta blivit lindrad. Av akut prehospital smärta är den vanligast 

förekommande hos patienter som har blivit utsatta för trauma eller hjärtinfarkt. En studie av 
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Wennberg, Möller, Sarenmalm & Herlitz (2020) visar även på att hos patienter med 

misstänkta höftfrakturer prehospitalt som upplevde grav omfattande smärta erhöll 75% 

smärtlindring och 50% hade känt lindring av behandlingen. 

2.6.1 Smärtskattning 

En reviewstudie från USA har visat på att smärta ofta underskattas prehospitalt. Detta av 

olika anledningar så som att patienten ej kunnat tala till följd av andningsstöd, sedering eller 

medvetslöshet (Helms & Barone, 2008). Smärtskattning brister även i vården på sjukhuset. 

Detta visade en studie som jämförde sjuksköterskors smärtskattning från akutmottagningen 

enligt en 11-siffrig skala och patientens självskattning. Resultatet visade att smärtskattningen 

endast stämde i 27% av fallen. Hos 63% av patienterna hade sjuksköterskan underskattat 

smärtan (Pierij, Ijzerman, Gaakeer, Vollenbroek-hutten & Doggen, 2017). 

Smärtskattning bör göras och dokumenteras direkt, forskning har visat att traumapatienters 

smärtskattning varierar beroende på om de tillfrågas vid smärttillfället eller senare. När 

patienterna tillfrågades i efterhand skattade de sig lägre än vad de skattat sig när de först 

tillfrågades (Easton et al., 2012). NRS och VAS skalan, dessa två skalor används världen över 

av sjukhuspersonal men är beroende av att patienten själv rapporterar värdet. Om patienten 

är medvetslös, sövd eller sederad kan denna inte rapportera smärtan. Puls och blodtryck har 

visat sig vara dåliga parametrar att på egen hand visa förekomst av smärta hos en sådan 

patient (Gélinas, 2013; Reardon, Anger & Szumita, 2015). Parametrar som ansiktsuttryck, 

kroppsrörelse, muskelspänningar och ändringar av rösten har visat sig vara mera troliga 

indikatorer på smärta hos patienter på IVA (Reardon, Anger & Szumita, 2015). Även om 

ökade vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls och blodtryck har visat sig korrelera 

med smärta så har det även visat sig återgå och stabilisera sig efter en viss tid, även om 

smärtan inte har minskat (Turk & Okifuji, 1999). I det prehospitala patientmötet visar 

tidigare forskning på att smärtskalor inte alltid används och att utvärderingen med 

smärtskalor efter smärtbehandling bara utförs hos en bråkdel av patientfallen där en 

smärtskattning genomförts innan administrering av läkemedel (Lourens, McCaul, Parker & 

Hodkinson, 2019). I en studie visar resultatet på att patienter som kom till en 

akutmottagning så hade 52% av dessa smärta men endast 9% hade dokumenterad 

smärtskattning enligt en skala. 10% hade smärta dokumenterad med fraser som “mild, 

moderate eller severe” (Fry, Hearn & McLayghlin, 2012). 

Hos patienter med demens så kan smärtskattning vara utmanande, därför har det visat sig 

vara mer tillförlitligt att gå på fysiska parametrar så som att observera hur patienten rör sig 

och om hen reagerar med smärta vid olika rörelser och ibland motviljan att genomföra vissa 

rörelser eller en fördröjning att göra det specifika momentet (Tsai & Chang, 2004). 

En reviewstudie har visat på att när det kommer till barn med kognitiva 

funktionsnedsättningar har vårdpersonal upplevt att det varit svårt att skatta smärta. Studien 

lyfter även att dessa barn har erhållit mindre smärtlindring och även skattas för smärta 

mindre ofta än barn utan nedsättning (Massaro et.al., 2013). Detta styrks även av en annan 

reviewstudie som menar att äldre patienter med kognitiv nedsättning har visat sig erhålla 

mindre smärtlindring än de utan kognitiv nedsättning. Trots att det inte finns stöd för att de 

på upplever mindre smärta (Ardery, Herr, Titler, Sorofman & Schmitt, 2003). Patienter med 

funktionsnedsättningar som inte kan förmedla sin smärta verbalt och kanske har 
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ansiktsuttryck som skiljer sig åt från övriga i befolkningen skattas därför bäst med en 

kombination av anamnes, observation och smärtskalor (Doody & Bailey, 2017).  

2.6.2 Smärtlindring 

För att kunna lindra smärtan så effektivt som möjligt behöver orsaken identifieras. En studie 

som lyfter utmaningarna med att smärtlindra barn och unga med nedsättningar på centrala 

nervsystemet beskriver att orsaken till smärtan måste identifieras för att kunna behandlas 

optimalt (Hauer & Houtrow, 2017). En reviewstudie styrker att grunden är att en noggrann 

bedömning av ursprunget av smärtan måste göras för att kunna ge adekvat smärtlindring. 

Denna studie lyfter att en kombination av farmakologiska och icke farmakologiska åtgärder 

ska finnas tillgängliga för sjukvårdspersonal och användas i akuta skeden. Studien 

fokuserade på sjukvård bedriven på sjukhus (O’Donnell & Rosen, 2014). En studie beskriver 

att så mycket som 20–30% där smärtbehandling administrerats så har icke farmakologiska 

insatser används, så som olika tröstande handlingar. Författarna tar även upp vikten av att ge 

smärtstillande läkemedel i förebyggande syfte då det har visat sig ha god effekt på att dämpa 

smärttoppar och sekvele (Helms & Barone, 2008). 

Icke farmakologiska åtgärder för att minska smärta är många och beror på själva smärtans 

ursprung. Hos patienter med brännskador har ångest som upplevs i samband med skadan 

visat sig påverka patientens upplevelse av smärta. Ångest kan vara orsakad av en oro för 

framtida handikapp, funktionsnedsättningar eller finansiella problem. Att minska oro och 

ångest hos en patient kan då även minska smärtan (Judkins, 1998). 

Icke farmakologiska åtgärder för smärta kan också vara metoder som akupunktur och 

massage, detta påvisas i en reviewstudie gjort för att se effekten av icke farmakologiska 

åtgärder för att minska smärta hos patienter på sjukhus med sickelcellsanemi. Åtgärderna 

utfördes av både utbildad personal och familjemedlemmar (Williams & Tanabe, 2016). Att 

använda distraktion för att minska smärta bygger på teorin om att ett sinne har en viss 

mängd tillgänglig uppmärksamhet och att desto mer uppmärksamhet som riktas åt ett annat 

håll desto mindre kommer kunna riktas mot att uppleva smärta. Det har dock visats att det 

har bäst effekt på barn och nästan ingen effekt på vuxna individer (Birnie, Chambers & 

Spellman. 2017). 

Farmakologisk behandling för akut smärta hos barn varierar beroende på skadan och 

intensiteten på smärtan. Men för kraftig och akut smärta där intravenösa läkemedel är 

nödvändiga att administrera så är momentet att applicera en ven infart starkt förknippat med 

smärta och obehag. Därför har lokalbedövning så som EMLA en viktig roll, då det visat sig 

minska risken för misslyckade försök och därmed minska smärta och obehag hos barn 

(O’Donnell & Rosen, 2014).  

En svensk studie genomförd 2014 som undersökte äldre patienters erfarenheter av 

prehospital smärtlindring vid misstänkta höftfrakturer visade på att vården vara både 

undermåttlig och otillfredsställande. Det som togs fram som förslag för att kunna förbättra 

den prehospitala vården var att visa större medlidande för patienternas existentiella behov 

och att öka deras medverkan i vården. Det som visade sig öka lidandet för patienterna var att 

bli utesluten, vara förvirrad och att ha hallucinationer (Aronsson, Björkdahl & Wireklint 

Sundtröm, 2014). 
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2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att smärta är ett vanligt förekommande fenomen. Vården brister inte 

bara i att bedöma smärtan men även att behandla den och bidrar då indirekt till ett ökat 

lidande för patienterna som skulle kunna undvikas. Studier har visat att de grupper som är 

svåra att smärtskatta erhåller mindre smärtlindring. Sjuksköterskan ställs inför en rad 

utmaningar för att lindra patientens symtom samt att göra detta på bästa möjliga sätt enligt 

riktlinjer, direktiv och vetenskaplig forskning. Som tidigare beskrivits så är smärtlindring en 

viktig del i omvårdnaden. Både att lindra, förebygga och eliminera smärta är en komplex, 

svår och viktig uppgift för specialistsjuksköterskan. Avsikten med detta arbete är att skapa en 

förståelse kring aktuell forskning i ämnet smärtlindring. Och hur denna forskning kan bidra 

till att öka patientsäkerheten och minska lidande hos patienter med prehospital smärta. Och 

fylla kunskapsluckor inom ämnet prehospital smärtlindring. Författarna i detta arbete 

belyser det vårdvetenskapliga perspektivet med att lindra lidande och vilka faktorer som kan 

ha betydelse för specialistsjuksköterskans i ett prehospital möte med en patient som har 

smärta. Denna kunskap ger specialistsjuksköterskan bättre förutsättningar för att kunna 

smärtlindra patienter och öka patientsäkerheten och minska lidande. 

3 SYFTE 

Syftet är att översiktligt beskriva faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans hantering 

av smärtlindring i det prehospitala patientmötet. Samt att identifiera kunskapsluckor i 

befintlig forskning. 

4  METOD 

Till denna studie har en översiktsstudie med kvalitativ design valts som metod, en så kallad 

Scoping Review enligt Forsberg och Wengström (2016) i syftet att skaffa en bild av 

existerande forskning och identifiera områden där ingen eller lite forskning finns. En bred 

forskningsfråga har skapats för att undersöka den befintliga forskningen i området kring 

faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans hantering av smärtlindring i det 

prehospitala patientmötet.  

Målet är att skapa en översikt över forskningsområdet och söktermer är breda och inte 

begränsande samt att kvalitetskriterier av artiklar inte styr arbetet. En översiktsstudie 

beskrivs vidare i flera olika steg. Steg 1 identifiera forskningsfrågan, steg 2 identifiera 

relevanta studier, steg 3 Urval, steg 4 sammanställning av data och steg 5 analysera, 

sammanfatta och rapportera resultat. 
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4.1  Identifiera forskningsfrågan 

Det första steget är som i systematiska litteraturöversikter att identifiera forskningsfrågan 

eftersom detta lägger grunden för hur relevanta studier ska sökas fram. Det är här viktigt att 

ta fram nyckeldelarna som vilken population studien ska inkludera och andra avgränsande 

kriterier som typ av behandling eller utfall som söks. Forskningsfrågan rekommenderas att 

hållas bred för att kunna skapa den överblickande bilden av det nuvarande forskningsläget 

som är syftet (Arksey & O’Malley, 2005).  Forskningsfrågan blev följande: Vad säger 

forskning om vilka faktorer som har betydelse för specialistsjuksköterskans prehospitala 

smärtlindring, där populationen är prehospitala patienter, interventionen prehospital 

smärtlindring och yrkesgruppen/perspektivet specialistsjuksköterskan eller jämförbara 

professioner.  

4.2 Identifiera relevanta studier 

Syftet med scoping reviews är att bilden av den aktuella forskningen ska kartläggas och det är 

därför viktigt att insamlingen ska vara så omfattande som möjligt. Det innebär att inkludera 

primära studier, publicerade eller opublicerade samt reviewstudier som är relevanta för 

forskningsfrågan. För att uppnå det omfånget så kan forskning sökas i elektroniska 

databaser, referenslistor, lokala riktlinjer, konferenser och även manuellt sökas i relevanta 

tidskrifter. Det är här dock viktigt att ta hänsyn till möjligheterna som föreligger i form av 

avsatt tid, budget och språkkunskaper. För restriktioner gjorda i sökningen så ska motivering 

och diskussion om eventuellt bortfall diskuteras (Arksey & O’Malley, 2005). Författarna till 

detta studentarbete har här valt att begränsa arbetet relaterat till avsatt tid och skolans 

direktiv angående studentarbetet samt språkkunskaper. Det har därför valts att fokusera på 

publicerade, primära studier på engelska ifrån vedertagna databaser som givits tillhanda av 

universitetet. Eftersom syftet är att skapa en bild av den nuvarande forskningen och 

identifiera behov av vidare forskning så har ett tidsspann på 10 år valts.  

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är första steget i att identifiera relevanta studier en 

sökning i relevanta databaser följt av en analys av text/ord inkluderade i titel och abstrakt. 

För att skapa söktermer till databaser så gjordes en sökning på svenska meSH 

(https://mesh.kib.ki.se). På söktermen smärta konverterades det fram flertal engelska 

sökalternativ däribland pain, acute pain, pain measurement, pain management och 

analgesia. Databassökningar gjordes därefter i CINAHL och Pubmed. Då sökorden pain och 

analgesia gav ett ohanterligt stort sökresultat valdes istället söktermerna acute pain 

management, pain relief, pain control och pain reduction ut. Detta ihop med prehospital. För 

att få fram mer relevant forskning utökades sökning med Booleska ordet OR tillsammans 

med prehospital med söktermerna out of hospital or non hospital setting or prehospital care 

or emergency medical services or prehospital service or ambulance. 

4.3 Urval 

Sökbegränsningarna i CINAHL var att studierna var full text, peer reviewed, på engelska och 

inte äldre än 10 år. Då samma kriterier gav ett ohanterligt stort sökresultat i PubMed så 

smalnades sökning av med artikel typer som classical article, clinical study, clinical trial och 

https://mesh.kib.ki.se/
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comparative study. Samt begränsningen nursing journals. Exklusionskriterier för all sökning 

var artiklar med djurförsök, andra språk än svenska och engelska samt om ämnet inte 

handlade om akut smärta i prehospital miljö. Referenslistorna söktes igenom efter artiklar 

som hittats via databassökningen för att på så vis hitta mer relevant forskning. Detta är en 

vanlig metod inom scoping review (Arksey & O’Malley, 2005). Då PubMed-sökningen inte 

genererade sökträffar med relevanta faktorer för detta arbete så gjordes ytterligare en 

sökning med orden pain management AND prehospital. Om artiklarna skulle inkluderas 

behövde de innehålla de interventioner som var kopplade till våra undersökande faktorer. 

Alltså prehospital vård som undersöker smärtlindring. Studier som var gjorda på fel 

population eller en annan intervention exkluderades. En deadline sattes på 20 artiklar och 

när sökningen hade resulterat i 20 artiklar så gjordes inga nya sökningar i ytterligare 

databaser. Detta är enligt Arksey & O’Malley, (2005) ett beslut som bör tas när tiden för 

studien är begränsad. Målet har varit att till största möjlighet inkludera kvalitativa studier, 

men även kvantitativa studier som har svarat på syftet har inkluderats. Sökningen och 

granskningen av studier presenteras i flödesschema enligt PRISMA i figur 1.,  

 

Figur 1. Översikt över litteratursökning (flödesschema enligt PRISMA)  
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4.4 Sammanställning av data 

Efter att samtliga utvalda artiklar läst i sin helhet genomfördes en sammanställning av dessa 

studier till en artikelmatris. Samtliga artiklar som inkluderas till resultatet är presenterade i 

artikelmatrisen (bilaga A) med beskrivning av land där studien genomfördes, författare, 

syfte, deltagare, studiedesign, etik och en sammanfattning av resultatet. Artikelmatrisen är 

därmed grunden för analysen (Arksey & O’Malley, 2005). 

4.5 Analysera, sammanfatta och rapportera resultat 

Till skillnad från en systematisk litteraturöversikt så är målet med en scoping review att 

presentera en översikt av genomgånget material och inte syntetisera, samla eller paketera 

resultatet från olika studier. Den analyserande fasen i scoping review är mer för att skapa 

teman och en berättande presentation av aktuell forskning inom området. Det är inte 

meningen att en scoping review ska bestämma eller bedöma dom specifika fynden i studien 

eller kvaliteten av resultatet av de inkluderade studierna. Till skillnad från en systematisk 

litteraturöversikt där författare endast inkluderar en liten bråkdel av lästa artiklar efter 

noggrann granskning inkluderas även här alla relevanta artiklar som fyller 

inklusionskriterierna som hittats så att läsarna får en bredare bild av den forskning som finns 

tillgänglig än i en systematisk litteraturöversikt.  

Efter att ha sammanställt artikelmatrisen så är nästa i analysen att göra en numerisk analys 

där den kvantitativa informationen ifrån forskningsläget identifieras. Där presenteras 

fördelningen i syn av åldersgrupper, problem/skadegrupp och geografisk fördelning av 

studierna. Detta för att identifiera kunskapsluckor. Sedan följer en tematisk analys där 

faktorer lyfts ut (Arksey & O’Malley, 2005). Faktorerna identifierades i de individuella 

studierna där faktorer som syftade på samma fenomen men med olika ord slogs samman i 

samma faktor i detta arbete. För att i detta arbete tydligt rapportera fynden ifrån de 

inkluderade studierna utan att riskera syntes och förvridning av resultaten så presenteras 

studierna under ytterligare en indelning som är sammanställd efter studiernas syften. Där 

presenteras de individuella studiernas resultat. De identifierade faktorerna diskuteras i 

korrelation till syftet i resultatdiskussionen. 

4.6 Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2016) betonar att fusk och ohederlighet inte får förekomma inom 

forskningen exempelvis fabricerande av data, stöld, plagiat, förvrängningar och felangivna 

källor. SBU (2017) menar att under arbetets gång bör författarna ställa sig frågan om 

forskningen bedrivits på ett etiskt acceptabelt sätt. Har deltagare i studien fått adekvat 

information och gett sitt samtycke, hur har forskningen finansierats, samt om en etisk 

kommitté har granskat och godkänt forskningen. 

Till detta arbete kommer det att väljas studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté 

eller där noggranna etiska överväganden har gjorts. Resultatet kommer presenteras utan 

förvrängningar samt att det inte enbart presenterats artiklar som stödjer vår egen hypotes. 

Om det finns artiklar som deklarerar att det funnits intressekonflikter exempelvis att forskare 

fått finansiellt stöd från företag eller sponsorer, så kan ändå resultat från dessa studier 
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komma att användas om det anses att resultatet är relevant och är av högt värde samt att 

studien håller en hög kvalitet. 

5 RESULTAT 

För att lätt se fördelningen av forskningen och kunna identifiera var luckorna i forskningen 

finns presenteras resultatet först i en numerisk analys som redovisar fördelningen av ålder i 

de undersökta populationerna i diagram 1, fördelning av problem/skadegrupp i diagram 2 

och geografisk fördelning av de inkluderade studierna i diagram 3. Sedan följer en tematisk 

presentation av de faktorer som identifierats i figur 2. Artiklarna presenteras även enskilt i 

artikelmatrisen under bilaga 1. (Arksey & O’Malley, 2005). De inkluderade artiklarnas 

innehåll presenteras inte under de identifierade faktorerna utan under rubriker från den 

numeriska analysen för att de flesta av studierna berör flera av de identifierade faktorerna. 

De faktorer av betydelse som identifierades i de inkluderade studierna var styrning och 

riktlinjer, smärtskattning och bedömning, farmakologiska och icke farmakologiska 

kunskaper och smärtlindring, ålder, kön/etnicitet, patienters delaktighet och 

transportsträcka/tid till sjukhus. 

 

Diagram 1. Fördelning av ålder i de valda artiklarna där y-axel visar antal studier. 
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Diagram 2. Fördelning av problem/skadegrupp där y-axel visar antal studier.  

 

Diagram 3. Geografisk fördelning av forskningen där y-axel visar antal studier. 
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Figur 2. Faktorer. 

5.1 Vuxna  

En patients resa inom akutsjukvården startar många gånger prehospitalt. Smärta är ett av de 

vanligaste symtomen inom akutsjukvården och står för över hälften av besöken till en 

akutmottagning. Det har visat sig att c: a 42% av alla patienter som får prehospital vård lider 

av smärta. Smärtbehandling prehospitalt har visat sig inte vara fullt optimal och anledningar 

till detta är brist på kunskap, attityder hos personal, oförmåga att bedöma smärta samt 

bristfälliga riktlinjer. Vidare är smärta förknippat med en ökad risk för depression och 

sömnsvårigheter (Castrén, Lindström, Branzell, & Niemi-Murola, 2015).  

Patienter som ringer ambulans relaterat till smärta har en median smärtintensitet på mellan 

5–6 på en 10 gradig skala där 0 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara. Medianåldern för 

prehospitala patienter med smärta är mellan 51–61 år gamla (Andersson, Salmir, Herlitz, 

Hjertonsson & Axelsson, 2019). I en svensk studie från 2019 undersökte man sambandet 

med patienters uppskattade smärta med patientens vitalparametrar som hjärtfrekvens, 

andningsfrekvens, blodtryck och vegetativa symtom som kallsvettningar och blek hud. I 

studien deltog det 19,908 patienter med smärta. Och dessa delades in i två grupper i åldrarna 

18–64 år och över 64 år. Medianåldern var 65 år. Patienterna skattade sin egen smärta enligt 
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VNRS (Verbal Numerical Rating Scale) från 0 till 10. Resultatet visade att det fanns en positiv 

korrelation mellan ökad smärtintensitet och ökad hjärtfrekvens. Det fanns även en positiv 

korrelation med ökad smärta med blek och fuktig hud. En högre andningsfrekvens var 

tydligare i gruppen med yngre personer än äldre. Vid en AF på 15/min angavs en 

smärtintensitet på 5.5. En AF på 15–17/min angavs 5.8. AF 20–24/min var 6.6, AF 25–

29/min var 7.4 och över 30/min var värdet 7.8 på VNRS. Anledningen till att högre 

andningsfrekvens i korrelation med smärta var högre i den yngre patientgruppen antogs vara 

att äldre patienter har nedsatt mobilitet i andningsmuskulatur samt nedsatt känslighet för 

stresshormoner. Det visade sig inte finnas något större samband med höjt blodtryck och 

smärta. Hos vissa äldre patienter visade det tvärtom att smärta kunde ge ett lägre blodtryck 

med en antagande koppling till äldres kardiovaskulära system och hur detta reagerar på 

stress. Den vanligaste smärtan i studien var buk och gynekologisk smärta. 

Ambulanspersonalen blir även mer övertygad om patientens behov av smärtlindring om det 

kan påvisas att det finns fysiologiska förändringar hos patienten än enbart dennes verbala 

påstående om smärta (Andersson et al., 2019).  

I en svensk enkätstudie från 2015 jämfördes ambulanspersonalens attityder för prehospital 

smärtbehandling hos personal i Sverige och Finland. Faktorer som analyserades var tvekan, 

uppmuntran, bieffekter, bedömningar, uppfattningar och smärtskalor. Resultatet visade att 

det fanns en signifikant skillnad hos svensk ambulanspersonal i tvekan att administrera 

smärtlindrande läkemedel än hos finsk personal. En anledning till detta ansågs vara den 

höga andelen legitimerade sjuksköterskor (89%) som svarat på enkätstudien i Sverige mot 

enbart (30%) i Finland. Tvekan kunde härledas till att den legitimerade personalen i Sverige 

hade mer kunskaper om smärta och opiater och dess potentiella bieffekter. Det visade sig 

finnas samband mellan tvekan att administrera läkemedel och rädsla för läkemedels 

bieffekter. Båda grupperna ansåg att patienter med demens, medvetslösa, barn och äldre 

patienter var de grupperna som var svårast att bedöma och behandla (Castrén et al., 2015).  

År 2010 så gjordes en studie som undersökte hur smärtskattning och smärtbehandling 

utfördes och hur den kan förbättras hos patienter med akut hjärtinfarkt eller frakturer i det 

prehospitala mötet. Journaler från 3654 patienter undersöktes. Smärta skattades hos över 

75% av fallen, smärta behandlades i under 40% av fallen. Faktorer som ökade prevalensen av 

smärtskattning var om patienten hade en misstänkt hjärtinfarkt och var alerta. Även att ha 

sin smärta skattad gjorde det mer troligt att erhålla smärtlindring. Opiater visade sig ha 

bättre effekt mot smärtan i snitt än lustgas (Siriwardena, Shaw & Bouliotis, 2010). 

Att smärtskattningen är bristande prehospital stöds av en studie gjord i Sverige av Byrsell, 

Regnell & Johansson (2012). Studien syfte var att undersöka följsamheten av smärtskattning 

och smärtlindring hos sjuksköterskor i det prehospitala mötet med patienter vid central 

bröstsmärta. Resultatet visade att endast 40% hade sin smärta skattad innan 

smärtbehandling och endast 38% av patienternas smärta skattades efter administrerad 

smärtbehandling. Ytterligare rutiner som var bristande var ASA-behandling där endast 58 

erhöll detta. EKG togs hos 95% och 33% erhöll 10 liter syrgas enligt lokala riktlinjer. 67% 

erhöll intravenös infart. Kvinnor visade sig ha en signifikant lägre chans att erhålla ASA 

läkemedel, smärtskattning eller intravenös infart jämfört med de manliga patienterna.  



17 

5.2 Patienter med Missbruksproblematik 

En annan grupp patienter som anses svåra att behandla prehospitalt är patienter med 

missbruksproblematik. (Bohm, Lund, Nordlander & Vicente, 2019). Smärta är personlig och 

en subjektiv upplevelse. Ambulanssjuksköterskor måste behandla alla människor lika och 

alla patienter har rätt att få samma vård oavsett ålder, kön, handikapp eller social status. 

Målsättningen med smärtbehandling är att utesluta all form av smärta. Patienter med 

missbruksproblematik söker ofta akutsjukvård och har ofta smärtproblematik. I en svensk 

studie från 2019 intervjuades ambulanssjuksköterskor om deras upplevelser kring att 

smärtlindra patienter med missbruksproblematik. De fann att dessa patienter ofta behandlas 

på ett annorlunda vis, och inte alltid på ett etiskt sätt. Det visade sig att 

ambulanssjuksköterskor kände mindre tillit till denna grupp patienter och det var svårt att 

lita på patienternas påståenden om smärta om det inte var så att det fanns tydliga yttre 

skador eller vitalparametrar som påvisade smärta. Det skapade även mer misstro hos 

sjuksköterskorna om patienten frågade efter specifika narkotikaklassade läkemedel. Även en 

viss form av osäkerhet hos ambulanssjuksköterskorna fanns om vad som var rätt och fel 

gällande val av farmakologisk smärtlindring och potentiella interaktioner om patienten hade 

andra droger i sitt system. Bristfälliga och otydliga riktlinjer upplevdes som ett problem, men 

att det många gånger kändes enklare om det fanns stöd i form att kunna ringa en läkare för 

konsultation.  En etisk god vård innebär inte enbart att farmakologiskt smärtlindra patienten 

utan en viktig faktor ansågs vara att försöka skapa tilltro och en säker trygg miljö för 

patienten där denne kunde känna sig trygg och visad respekt. Ambulanssjuksköterskorna 

ansåg att det även var viktigt med en tydlig men vänlig kommunikation där man lyssnade på 

patienten och frågade om det fanns andra möjligheter till att minska smärtan och lidandet i 

form av att ändra position (Bohm et al., 2019). 

5.3 Barn 

Smärta är en vanlig anledning till att föräldrar ringer till ambulans för sina barn. Vanligtvis 

är smärta hos barn kopplat till någon form av trauma exempelvis olyckor eller brännskador. 

Sjuksköterskor upplever en ökad stress när ett barn är i behov av smärtlindring (Holmström 

et al., 2019).  

I en svensk studie från 2019 tillfrågades svenska ambulanssjuksköterskor om deras 

upplevelser att vårda och smärtlindra barn. Det visade sig att den ökade stressen ofta hade 

med att det upplevdes som att personalen inte hade tillräckligt med kunskap och erfarenhet 

kring barn då dessa patienter är en mindre vanlig grupp att vårda. Fysiologin och psykologin 

är annorlunda hos barn och det kan vara svårt att kommunicera både med barnet och 

föräldrar. Stressen hanterades inombords och förberedelser gjordes innan patientmötet 

genom att läsa på riktlinjer och farmakologiska doser till barn. Andra förberedelser för att 

minska stress var att diskutera med sin kollega i Ambulansen om olika potentiella scenarier, 

innan de kom fram till patienten. Väl framme hos barnet var det viktigt med 

kommunikationen och att tala direkt till barnet gärna i ögonhöjd och sätta sig ned för att 

skapa en lugn och trygg miljö. Sjuksköterskor upplevde försiktighet och osäkerhet om barnet 

hade behov av smärtlindrande läkemedel. Detta eftersom smärtlindrande läkemedel till barn 

har andra doser än till vuxna och ska doseras efter barnets vikt. Ibland visste inte föräldrarna 

hur mycket barnet vägde, vilket resulterade i att sjuksköterskor många gånger 

administrerade för låg dos smärtlindring än vad som behövdes. Att behöva sätta en 
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intravenös infart på ett barn var ofta svårt och skapade både rädsla och smärta hos barnet 

över sticket, samt att i vissa fall var det nödvändigt att genom tvång hålla i barnet för att 

kunna sticka. Att kunna administrera läkemedel intranasalt uppskattades hos 

ambulanssjuksköterskorna i studien. Både för enkelhetens och dess snabba effekt hos barnet 

(Holmström et al., 2019).  

Även Anestesisjuksköterskor i Åre skidanläggning såg fördelar med att administrera 

läkemedlet s-ketamine intranasalt till skadade patienter i en svensk case studie med nio 

deltagare. Två deltagare var under 12 år och tre var under 14 år. Sjuksköterskorna i studien 

ansåg att intranasal administrering av smärtlindrande läkemedel var särskilt effektivt hos 

yngre patienter då venaccess var svår etablerad och många barn var inte samarbetsvilliga 

relaterat till smärtan. Efter administrerat intranasal smärtlindring med s-ketamine så gick 

smärtan ner från en median på 8–10 ner till 3. Patienter klagade på smaken av s-ketamine 

och rekommendationen var att varna för detta innan administrering speciellt till barn. Andra 

faktorer som ansågs ha effekt på smärtlindring var att prehospitalt immobilisera exempelvis 

frakturer och förflytta patienter försiktigt. Slutsatsen var att s-ketamine intranasalt är ett bra 

alternativ när ven infart anses vara svår etablerad (Johansson et al., 2013). I en amerikansk 

intervjustudie med paramedics undersöktes faktorer som påverkar personalens hantering av 

smärtlindring till barn. Det visade sig att nästan all personal kände sig obekväma med att 

vårda och smärtlindra barn. Det härstammande från att de kände de hade för lite erfarenhet 

och utbildning och osäkerhet kring läkemedelsbiverkningar, som allergireaktioner och 

andningsdepression. Även den faktorn att behöva etablera ven infart ansågs problematiskt då 

även denna vårdhandling genererar smärta för barnet. Föräldrar till barnet kunde uppfattas 

som både positivt och negativt, ibland var de en hjälpande hand och ibland ett hinder när de 

var uppstressade över sitt barns smärta. De kände även viss rädsla för att få negativ feedback 

från mer senior personal som sjuksköterskor, läkare och chefer att de hade agerat fel, och 

detta skulle leda till bestraffningar varpå man undvek att smärtlindra. De kände att de 

behövdes mer positiv feedback över deras smärtlindrande behandlingar. Positiva 

möjliggörande faktorer ansågs vara att ha en mer erfaren mentor som kunde lära och 

instruera kring smärtbehandlingar (Williams, Rindal, Cushman & Shah, 2012).  

Svenska Specialistsjuksköterskor i ambulansen intervjuades i Stockholm 2016 om hur det är 

att vårda och smärtlindra barn som ännu inte utvecklat språket prehospitalt. Det framkom 

bland specialistsjuksköterskorna att det är extra krävande och svårt med dessa barn då dom 

inte kan berätta vad som är fel. Föräldrar och anhöriga som känner barnet har här en viktig 

roll, då de vet hur barnet beter sig i vanliga fall. Att ett barn gråter behöver inte vara relaterat 

till smärta det kan även vara ångest eller rädsla och detta är svårt att bedöma. Men även ett 

tyst barn kan ha stark smärta då smärtan har dränerat all energi som gör att barnet inte 

längre orkar att gråta. Specialistsjuksköterskan måste se barnet som unikt och ur dennes 

perspektiv, och därefter skapa ett förtroende till barnet genom lugnt bemötande och tänka på 

hur man använder ord, ögonkontakt, tonläge. Att barnet känner sig säkert och trygg kan 

minska smärta precis som osäkerhet kan öka smärta. Även att blåsa på skadade kroppsdelar, 

släppa på åtsittande kläder och immobilisera skadade kroppsdelar kan minska smärta. 

Småbarn kan även få minskad smärta om de får lite socker. Saker som barnet känner igen är 

även viktigt i behandlingen såsom nallebjörn eller filtar. Som hjälpmedel för att bedöma 

smärtan tittade de på kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det är viktigt att i ett tidigt skede ta 

beslut om farmakologisk eller icke farmakologisk smärtbehandling skulle ges. Denna grupp 

av barn är ofta underbehandlade när det gäller smärtbehandling (Gunnvall, Augustsson, 

Lindström & Vicente, 2018)  



19 

I Nederländerna genomfördes en studie om smärtlindring hos barn som fått brännskador. 

Det som studerades var nedkylning av skadan för att minska värme, svullnad, fortsatt 

vävnadsskada och minska smärta samt övertäckning av sårskador för att minska risk för 

hypotermi och farmakologisk smärtlindring. Det framkom i studien att små barn inte fick 

tillräckligt med farmakologisk smärtlindring och ofta för låga smärtlindrande doser. Morfin 

gavs endast till 30% av de brännskadade barnen (Baartmans et al., 2016). Prehospitalt är 

denna patientgrupp en väldigt liten del av alla patienter, och detta leder till mindre 

erfarenhet hos personalen. Specialistsjuksköterskorna i studien upplevde att de behövde mer 

träning och erfarenhet för att minska stress och känna sig tryggare. Och för att kunna få mer 

mod och kunna initiera korrekt behandling snabbare, och på så vis minska rädslan för att 

göra fel. Läkemedelsdoser till barn var även en faktor som skapade osäkerhet. Många av 

deltagarna i studien uppgav att dom gladeligen ringde till bakre läkarstöd för att få stöttning 

med smärtbehandlingen till barn. Att ha en specifik barnambulans var ett förslag som kom 

fram (Gunnvall et al., 2018) Även ambulanssjuksköterskor från Sverige som deltog i en 

intervjustudie 2014 var av åsikten att vårda sjuka och skadade barn skapade stress och 

osäkerhet och gjorde det svårt att vårda barnet på ett lugnt säkert och metodiskt sätt. 

Anledningen till detta ansågs vara låg erfarenhet och dålig kunskap om sjuka och skadade 

barn. Som förslag till förbättring föreslogs mer scenarioträning, föreläsningar av experter 

inom området och egenstudier. Flera deltagare ansåg att skapandet av en lugn miljö och 

försiktighet mot barnet var viktigt i patientmötet. Föräldrar var en bra stöttning men kunde 

även föra över sin stress på barnet och förvärra situationen. Ambulanssjuksköterskorna 

kände en stor lättnad när de kunde lämna över barnet till nästa vårdinstans (Nordén, Hult & 

Engström, 2014) 

5.4 Traumapatienter 

En studie gjord i Nederländerna av Berben et al. (2012) med syfte att identifiera vilka 

faktorer som påverkar smärthanteringen av traumapatienter i den akuta vårdkedjan. Varav 

den första faktorn var kunskapsbrist i området. Kunskapsbrist angående smärtfysiologi, 

effekter av inadekvat smärtbehandling och användning av korrekta smärtskalor. Orsaken 

förklaras av de intervjuade som bristande utbildning. “Tillräcklig kunskap” identifierades 

som en positiv bidragande faktor. Den andra faktorn var attityd. Attityd i form av att se den 

fysiologiska skadan först, och att smärta inte klassificerades som lika viktigt. Den tredje 

faktorn visades sig vara inadekvat inter-professionell kommunikation, både mellan 

ambulanspersonal och vid ankomst till akutmottagningen. En god kommunikation i form av 

professionell feedback identifierades som en faktor som skulle förbättra den inter-

professionella kommunikationen och smärthanteringen. Den fjärde faktorn var 

organisatoriska aspekter, där de menade att bland annat bristande riktlinjer och feedback 

från organisationen angående smärtlindring/skattning försämrade förutsättningarna för den 

akuta smärtlindringen både prehospitalt och på akutmottagningen. Positivt för 

smärtlindringen visade sig vara bra och tydliga riktlinjer från organisationen och närvaron av 

en akutläkare. Den femte och sista faktorn var patienters delaktighet i form av att patienter 

vägrar smärtlindring, samtliga informanterna i studien menade att vissa patienter vägrar 

smärtlindring. Patienters delaktighet, att patienten var delaktig i vårdandet och bidrog med 

sitt individuella perspektiv om smärtlindring var även en faktor som påverkade positivt 

(Berben et al., 2012).  
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Ytterligare faktorer som påverkade negativt för smärtlindring vid trauma påvisades i en 

studie från 2016. Där påvisas att patienter som utsatts för lågenergitrauma, hade ett 

systoliskt blodtryck <90 var mindre troliga att få smärtlindring prehospitalt. Även om 

patienten var yngre än 15 eller över 39års ålder. Studien visade inga signifikanta skillnader på 

smärtlindringen mellan könen (Wahlin et al., 2016). En studie genomförd i USA från 2013 

undersökte om faktorerna etnicitet, kön, ålder och grad av smärta hade någon inverkan på 

smärtbehandlingen hos patienter som vårdades prehospitalt för trubbigt trauma. Där 

identifierades att ju högre grad av smärta och ju längre prehospital vårdtid patienten hade 

desto mer trolig var patienten att erhålla smärtstillande. Denna studie påvisade ingen 

signifikant skillnad i ålder eller kön, däremot så var afroamerikaner och latinamerikaner 

mindre troliga att erhålla smärtstillande än kaukasier (Young, Hern, Alter, Barger & 

Vahidnia, 2013). 

5.5 Patienter med höftfrakturer 

2015 gjordes en studie i Sverige som undersökte faktorer som påverkar ambulanspersonalens 

smärtlindring av patienter med höftfrakturer. Resultatet delades upp i två huvudkategorier. 

Att identifiera patientens individuella behov och enpowerment. Patientens individuella behov 

delas upp i tre underkategorier, strategier för val av rätt analgetika, strategier vid förflyttning 

och strategier vid positionering av den skadade patienten på båren. Empowerment av 

patienten innebar att ambulanspersonalen kan skapa förutsättningar för patientens egen 

delaktighet och menade att detta underlättade smärthanteringen och att anpassa sig till 

patienten som individ (Jakopovic, Falk & Lindström. 2015). När det kommer till prehospital 

smärtlindring av höftfrakturer så gjordes en studie 2017 med syftet att undersöka om det 

fanns någon skillnad i administreringen av smärtlindring med ålder och kön av 

ambulanspersonalen som variabler. Inga signifikanta skillnader påvisades baserat på om det 

var en manlig eller kvinnlig sjuksköterska. Det påvisades dock att hos kvinnorna så spelade 

års erfarenhet roll, de som hade jobbat mer än 10 år tenderade att ge mindre smärtstillande 

än de som jobbat mindre än 10 år. Ingen signifikant skillnad påvisades dock när den manliga 

och kvinnliga gruppen slogs ihop (Pfrunde, Falk & Lindström, 2017). 

I Australien genomfördes en studie med syftet att undersöka förekomsten och effektiviteten 

av smärtlindring hos äldre patienter som ramlat samt att identifiera faktorer förknippade 

med administrering av smärtlindring. Av fallskadorna var misstänkta höftfrakturer var den 

vanligaste förekommande. Smärta skattades i 67% av fallen och medelvärdet av 

smärtintensitet låg på 8 av 10. Av alla patienter så erhöll 60% farmakologisk behandling 

varav intravenöst morfin det vanligaste valet följt av methoxyfluranegas och intranasalt 

fentanyl. Peroral administrering var ovanlig.  Effektiv smärtlindring uppmätes i 62% av 

patientfallen. De patienter som hade misstänkta höftfrakturer hade större chans att erhålla 

smärtlindring jämförelsevis mot de som hade frakturer på andra anatomiska platser. Att ha 

en smärta över NRS 4 föranledde också till högre chans att erhålla smärtlindring än om 

smärtan var skattad lägre (Simpson et al., 2013). 

Med syftet att utvärdera äldre patienters smärtnivåer och behandling i det prehospitala 

skedet utfördes en studie av Oberkircher (2016). Studien gjordes på 153 patientfall med 

höftfrakturer där alla hade en ålder på över 60 år. Resultatet visade på att patienterna hade 

en medelsmärta på NRS 7, det visade på en skillnad där patienter med demens hade en lägre 

dokumenterad smärta, medelvärde på 5,8. Av patienterna så erhöll endast 28% någon form 
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av smärtlindring prehospitalt, varav morfin var den vanligaste administrerade medicinen. 

Studien visade även på att patienterna troligare erhöll smärtlindrande mediciner om en 

läkare var med i ambulansen eller konsulterades över telefon än om vården endast utfördes 

av ambulanspersonal. Signifikanta skillnader hittades även mellan grupperna efter 

kategoriserats in i ASA-grupper, ju högre ASA desto högre chans att erhålla smärtlindring. 

Patienterna som erhöll smärtlindring av den prehospitala personalen hade en större 

minskning av smärta vid ankomst till sjukhus än de som inte fick farmakologisk 

smärtlindring (Oberkircher, 2016). 

I en studie av Iqbal, Spaight & Siriwardena (2013) så identifierades 5 övergripande 

teman/faktorer som påverkar och kan förbättra den prehospitala smärtbehandlingen.  

Författarna intervjuade både ambulanspersonal och patienter utfrån prehospitala patientfall. 

Studiens deltagare var patienter som hade misstänka frakturer eller central bröstsmärta. 

Förväntningar och övertygelser från patienter och personal var det första temat som 

identifierades. Att bredda strategier för smärtskattning den andra. Optimera den icke 

farmakologiska smärtlindringen den tredje. Utökade farmakologiska alternativ till 

smärtlindring den fjärde. Den femte var att förbättra kommunikationen i det prehospitala 

skedet. Ytterligare faktorer som påvisades i intervjuerna var att patienter vägrade 

smärtlindring, verbal försäkran från vårdpersonal, positionering och immobilisering.  Av de 

farmakologiska åtgärderna så identifierades morfin och lustgas som de vanligaste använda 

(Iqbal et al., 2013). 

5.6 Äldre patienter 

Platts-Mills et al., (2013) gjorde en studie med syftet att undersöka om det fanns någon 

skillnad i smärtlindring prehospitalt mellan den vården som äldre patienter erhöll jämfört 

med vuxna. Författarna till studien satte intervallen för vuxen från 18 år till 64 år. 65 år och 

äldre räknades som den äldre gruppen. Studien visade att ålder var en faktor som visade på 

signifikant skillnad i erhållen smärtlindring oavsett graden av smärta hos män. Yngre män 

var alltså troligare att få behandling för sin smärta än äldre män. Hos den kvinnliga gruppen 

så var yngre kvinnor troligare att erhålla smärtlindring än äldre upp till NRS 8, dock vände 

trenden och visade på att om smärtan var högre än 8 så var äldre kvinnor troligare att få 

smärtlindring.  

6 DISKUSSION 

I följande stycken redovisas metoddiskussionen, etikdiskussionen följt av 

resultatdiskussionen.  
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6.1 METODDISKUSSION 

Metoden scoping review med kvalitativ design valdes av författarna för att det var den metod 

som lämpligast kunde besvara syftet. Författarna har valt att använda sig av det första 

publiserade ramverket för att genomföra en scoping review som publicerats av Arksey & 

O’Malley (2005). Detta för att försöka hålla sig så nära grundprincipen som möjligt.  

Kvalitet kan diskuteras när det kommer till valet av metod. I och med att en scoping review 

valts som metod till detta arbete istället för en litteraturstudie så faller kvaliteten eftersom 

ingen systematisk kvalitetsgranskning genomförs av inkluderade artiklar (Forsberg och 

Wengström, 2016). Detta försvaras dock med att som beskrivet i ramverket av Arksey & 

O’Malley (2005) är syftet med studierna annorlunda från varandra och att exkludera artiklar 

på grund av kvalitet förstör den breda bild av den existerande forskningen som en scoping 

review används för att skapa. Detta var ett medvetet val av författarna då det breda sättet att 

söka forskning som en scoping review tillåter prioriterades. Att exkludera artiklar till följd av 

en kvalitetsgranskning skulle gått emot syftet, eftersom syftet är att identifiera 

kunskapsluckor och inte bedöma kvalitén på den forskning som finns. Det eventuella 

bortfallet av artiklar beräknas vara till följd av att artiklarna som inkluderades enbart var 

skrivna på engelska, arbetets begränsningar i form av tid och riktlinjer från universitetet. 

Detta får tas i beräkning då relevant forskning från andra länder som liknar Sverige hade 

kanske varit lämpliga om översatta. Detta var ett val som författarna tog på grund av den 

tiden som fanns avsatt för detta arbete.  

Att beskriva arbetets begränsningar är ett steg som beskrivs i ramverket för scoping reviews 

av Arksey & O’Malley (2005) men resulterar då i en troligtvis förminskad bild av befintlig 

forskning. Då detta är ett studentarbete har det ej funnits möjlighet att göra en optimal 

scoping review med alla de olika källor som enligt Arksey & O’Malley (2005) kan 

genomsökas. Till exempel manuella sökningar i särskilda tidskrifter, lokala riktlinjer och 

pågående forskning som inte är färdigställts och publicerats. Detta har ej prioriterats att 

inkluderas, endast två vetenskapliga databaser har genomsökts. Samt enligt direktiv från 

universitetet har ej tidigare publicerade scoping reviews och litteraturöversikter inkluderats. 

Detta leder till ett eventuellt mörkertal när det kommer till forskning som kan ha publicerats 

på andra databaser eller tidskrifter än författarna genomsökt. 

En styrka är att databaserna CINAHL och PubMed har genomsökts vilket är två av de största 

databaserna för publicerad forskning inom vårt undersökta område. Detta arbete hade som 

mål att inkludera 20 vetenskapliga studier, och därför valdes det att inte utöka sökningen 

efter dessa artiklar identifierats.  

Analysen och sammanställningen av resultatet gjordes först i artikelmatrisen enligt 

ramverket för scoping reviews från Arksey & O’Malley (2005) Därefter i numerisk analys där 

de inkluderade artiklarna delades in kvantitativt för att se fördelningen av studier och kunna 

identifiera kunskapsluckor i olika populationer.  

Den geografiska indelningen presenterades för att var studierna är gjorda kan ha inverkan på 

resultatet och ge en missvisande bild av hur forskningsbilden ser ut. Om majoriteten av 

forskningen är gjorda geografiskt där det skiljer sig väldigt mycket på hur den prehospitala 

vården är uppbyggd så kan en falsk bild av befintlig forskning presenteras. Detta eftersom 

detta studentarbete var att identifiera faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskor. Hade 

samtliga studier varit gjorda i ett land där specialistsjuksköterskor inte arbetar prehospitalt 

skulle resultatet inte svarat lika väl på syftet. Den geografiska fördelningen är bidrog även till 
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att identifieringen av ytterligare ett resultat i form av en oväntad fördelning av forskningen. 

Genom att presentera de olika diagrammen hoppas författarna kunna ge en tydlig bild av den 

numeriska analysen. 

Resultatet presenterar de individuella artiklarna, deras syfte och resultat för att inte 

presentera en förvrängd bild av forskningen som är syntetiserad och omgjord av författarna. 

Studierna presenterades under andra rubriker än de faktorer som identifierats. Rubrikerna: 

vuxna, patienter med missbruksproblematik, barn, traumapatienter, patienter med 

höftfrakturer och äldre patienter. Detta leder till att de enskilda studierna som presenterats i 

resultatet inte har samma indelning som de som presenteras som faktorer i figur nr 2. Detta 

för att studiernas enskilda parametrar som population, problem/skadegruppsindelning och 

ålder är blandade och ingen perfekt indelning kunde göras. Artiklarna som inkluderats i 

resultatet är därför presenterade i en ordningsföljd som hoppas skapa en röd tråd för läsarna 

att följa istället för att dela in samma artikel under flera rubriker och därmed förvränga 

studiens ursprungliga syfte då flera faktorer lufts ur flertal studier.  

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att indikatorer på god vetenskaplig kvalitet i 

forskningsarbeten med kvalitativ design är termerna trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet innebär att författarna tydliggör för 

läsaren att skapad kunskap är rimlig och att resultatet äger giltighet. Pålitlighet kan påvisas 

genom att författarna beskriver sin förståelse, och belyser hur författarnas tidigare 

erfarenheter påverkat datainsamling och dataanalys. Bekräftelsebarheten i ett arbete ökar om 

analysprocessen är tydligt beskriven, och att författarna är neutrala och inte “färgar data”. 

Överförbarhet innebär i vilken grad resultatet kan överföras till andra grupper, kontexter 

eller situationer. För att göra detta krävs att resultatet är tydligt beskrivet. 

Författarna i detta examensarbete har eftersträvat en trovärdighet i resultatet med hjälp av 

erkända databaser som CINAHL och Pubmed och även kontrollerat peer reviewed för 

artiklarna. Pålitligheten påvisades i att faktorer som påverkar den prehospitala 

smärtlindringen skapades i resultatet. Med bekräftelsebarheten har författarna strävat att 

vara så neutrala som möjligt genom hela processen och inte haft någon bias. Båda författarna 

läste och diskuterade samtliga artiklar för att få en enig syn på innehåll och resultat. 

Sammanlagt användes 20 artiklar i resultatet 8 från CINAHL och 11 från PubMed. En artikel 

användes i resultatet efter att ha funnits i en annan referenslista. Författarna anser att 

överförbarheten kan göras till andra grupper exempelvis den äldre populationen samt att 

resultatet är tydligt beskrivet. För att förtydliga processen har en artikelöversikt i form av 

prisma används för att läsare lättare ska kunna följa datainsamlingsprocessen 

Arbetsfördelningen för detta studentarbete delades upp eftersom, i bakgrunden och metod 

skrev olika stycken av de olika författarna med i samråd vad de skulle innehålla. 

Kommunikationen mellan studenterna skedde mestadels över distans och därför delades 

stycken upp snarare än att de skrevs ord för ord tillsammans. Datasökningen gjordes i 

samarbete med varandra men de separata sökningarna gicks delvis igenom för sig, innan 

artiklar valdes för att inkluderas konverserade författarna över relevans och 

inklusionskriterier, inga studier exkluderas på grund av oenighet. Risken att studier skulle 

missats under genomgången av sökningarna tros vara lågt då författarna från början var 

överens om vad som krävdes för att de skulle inkluderas. När samtliga 20 artiklar valts ut så 

sammanställdes resultatet i samråd med varandra och med feedback ifrån handledare. 
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Diskussionen skrevs omlott av bägge studenter men innan arbete färdigställdes så såg 

författarna till att vara överens om innehåll och slutsats. 

6.2 ETIKDISKUSSION 

På grund av vald metod så har ingen etisk ansökan skickats in, men etiska övervägande har 

gjorts. En av de etiska aspekterna att ta hänsyn till enligt Forsberg & Wengström, 2016 är att 

alla studier som redovisas i resultatet ska redovisas oavsett om de stödjer hypotesen eller 

inte. Detta har följts i detta arbete då samtliga studier redovisats med sitt eget resultat och 

detta har underlättat för att inte förvränga resultaten. Forsberg & Wengström, 2016 skriver 

även om att de studier som väljs att inkluderas ska ha blivit godkända av en etisk kommitté 

eller motsvarande, detta har följts i arbetet där alla studier förutom en var godkänd av etisk 

kommitté, den som inte var godkänd av en etisk kommitté ansågs dock ha tillfredställande 

etisks grad då den etiska ansökan nekandes av ett bristande behov då den endast 

dokumenterade effekten av ett redan godkänt läkemedel och inte behövde en formell etisk 

ansökan. Nämnvärt är att inga studier exkluderades med anledning av saknad etiskt 

godkännande. Författarna försäkrar även att inget plagiat, fusk, fabricering av data eller stöld 

har genomförts i processen av detta arbete. 

6.3 RESULTATDISKUSSION 

I följande stycke diskuteras det funna resultatet med början av den numeriska analysen följt 

av de identifierade faktorerna. Utöver de faktorer som presenteras i de olika studierna i 

resultatet, så fanns ett stort stöd för en bristande smärtbehandling i den prehospitala vården 

som lyfts i bakgrunden. Författarna ser detta som en förstärkning av problemformuleringen 

och det lidande som idag existerar i den prehospitala vården som kan förebyggas. Framtida 

ytterligare forskning kanske kan belysa problemet mer och de bakomliggande faktorerna. 

Och därmed minska antalet patienter som inte erhåller adekvat smärtlindring, farmakologisk 

eller icke farmakologisk och därmed minska det prehospitala lidandet som idag förekommer.  

En stor del av den forskningen som genomförts inom akut sjukvård är bedriven med fokus på 

akutmottagningen, författarna hoppas med denna studie påvisa de luckorna inom 

forskningen av prehospitalvård och uppmuntra till ytterligare forskning för att förbättra den 

prehospitala vården.  

Smärta är inte är en garanti för lidande (Eriksson, 1994) men starkt förknippat med 

varandra. Med resultatet kan författarna med en förstärkt bild som överensstämmer med 

tidigare forskning att potentiellt lidande försiggår med stor utsträckning inom den 

prehospitala vården. Att se vilka faktorer som står i vägen och vad som möjliggör för en 

effektiv smärtlindring är därför essentiellt för att optimera vården och att minska patienters 

lidande. Både till följd av det kroppsliga lidandet som smärtan orsakar och som kan komma 

till följd av utebliven behandling men också den själsliga smärta som kan komma att uppstå 

till följd av inte bli sedd och få sin självbild påverkad men också att få en negativ bild av 

vården.  
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6.3.1 Numerisk analys 

Här finner författarna att en lucka finns hos den äldre befolkningen, lite forskningen är 

bedriven på den specifika populationen. I tidigare forskning så har det visat sig att äldre har i 

vissa fall större risk att behandlas utan eller med mindre smärtlindring (Ardery, Herr, Titler, 

Sorofman & Schmitt, 2003). Populationsindelningen visade sig vara relativt jämnt fördelad 

på barn och vuxna ospecificerade av problem/skadegruppsindelning. De individuella 

studierna i resultatet visar dock att barn är en problemgrupp därför att förekomsten av barn i 

prehospital vård är lågt förekommande. Andelen studier som var fokuserade på äldre 

patienter var låg i jämförelse, nämnvärt här är att många av de patienter som inkluderats i 

studierna om höftfrakturer har varit i den äldre åldersgruppen. Men bara en studie 

undersöker direkt den äldre populationen som faktor (Platts-Mills et al., 2013). 

I den numeriska indelningen av problem/skadegruppsindelning visade det sig en bild som i 

viss mån överensstämmer med den tidigare forskning som gjorts och som inkluderats i 

bakgrunden av detta arbete. Det saknas dock studier relaterade till smärtlindring på 

patienter med kognitiv nedsättning som beskrivs som en grupp som ofta utsätts för onödig 

smärta och därmed lidande i tidigare forskning (Massaro et al., 2013; Doody & Bailey, 2017). 

Två av de inkluderade studierna lyfter dilemmat med patienter med demens men inte andra 

former av funktionsnedsättning. Det är möjligt att denna saknade forskning skulle hittats och 

presenterats om en mer utförlig sökning gjorts på fler databaser eller med andra söktermer.  

Den geografiska fördelningen av studier är positiv då studierna är ifrån Sverige, Europa, USA 

eller Australien med jämförbar vård. Det är dock värt att nämna att resultatet från några av 

artiklarna handlar om andra professioner som inte är direkta översättningar till 

anestesisjuksköterska eller ambulanssjuksköterska, författarna har ändå bedömt det som 

relevant forskning då vården som administrerats och förhållandena jämförbara med vad den 

svenska specialistsjuksköterskan kommer att arbeta med i den prehospitala vården. Den 

forskningslucka som här identifierats är den omvårdnadsforskningen ifrån övriga världen, en 

stor majoritet var ifrån Sverige och medför därmed ett resultat som kanske inte stämmer 

överens i andra delar av världen. Författarna bedömer dock detta som en styrka för detta 

studentarbete då detta gör att resultatet är mer relevant till den svenska sjukvården eftersom 

majoriteten av studierna är ifrån Sverige.  

6.3.2 Smärtskattning och bedömning 

I bakgrunden så lyfts att en stor del av den akuta smärtlindringen har visat sig vara själva 

smärtbedömningen. Det har visats i resultatet att flertal studier lyfter problemet med 

bristande smärtskattning men ett begränsat antal studier är gjorde på hur detta påverkas och 

hur det kan förbättras, detta har också visat sig vara en lucka i forskningen (Helms & Barone, 

2008; Pierij, Ijzerman, Gaakeer, Vollenbroek-hutten & Doggen, 2017; (Lourens, McCaul, 

Parker & Hodkinson, 2019; Fry, Hearn & McLayghlin, 2012) I resultatet ansågs det att 

patienter med demens, medvetslösa, barn och äldre patienter var de grupperna som var 

svårast att bedöma och behandla. Det nämns i tidigare forskning att barn med 

funktionsnedsättningar varit svåra att smärtskatta (Massaro et.al., 2013).  

Tsai & Chang, (2004) beskriver även att detta stämmer för äldre patienter med demens. I 

tidigare forskning av äldre patienter med funktionsnedsättning visar det sig att de erhåller 

mindre smärtlindring trots att det inte finns några bevis för att de upplever mindre smärta än 

de utan funktionsnedsättning (Ardery, Herr, Titler, Sorofman & Schmitt, 2003).  
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Resultatet för detta arbete har visat att bristande smärtskattning och bedömning är en faktor 

som bidrar till utebliven vård om ej utförd. Att öka frekvensen av korrekt smärtskattning bör 

då bidra till en bättre och mer frekvent smärtlindring och minska förekomsten av den 

aspekten av vårdlidande som Eriksson (1994) beskriver som utebliven vård. 

6.3.3 Styrning och riktlinjer 

Bristande och otydliga riktlinjer och styrning ifrån ledningen visade sig i flertal studier i 

resultatet vara bidragande till varför smärtlindring fallerade prehospitalt. Det visade sig även 

vara en positiv faktor som bidrog och skulle kunna bidra till förbättring inom den 

prehospitala vården. Författarna anser att detta är ett stort förbättringsområde och kan själva 

se vikten med förbättrade och tydliga riktlinjer. I tidigare forskning som inkluderades i detta 

arbete lyftes inte bristfälliga riktlinjer som en faktor. Detta troligtvis då intrahospital 

smärtlindring i större utsträckning sker på ordination av läkare och prehospitalt sker detta på 

sjuksköterskan generella ordinationer och eller skrivna riktlinjer. 

6.3.4 Farmakologiska och icke farmakologiska kunskaper  

I resultatet visade det sig att smärtbehandling prehospitalt inte vara fullt optimal och 

anledningar till detta var brist på kunskap, attityder hos personal, oförmåga att bedöma 

smärta. Ambulanspersonalen blir även mer övertygad om patientens behov av smärtlindring 

om det kan påvisas att det finns fysiologiska förändringar hos patienten än enbart dennes 

verbala påstående om smärta. Det fanns en signifikant skillnad hos svensk ambulanspersonal 

i tvekan att administrera smärtlindrande läkemedel än hos finsk personal. En anledning till 

detta ansågs vara den höga andelen legitimerade sjuksköterskor som svarat på enkätstudien i 

Sverige mot i Finland, och att den legitimerade personalen hade mer kunskaper om smärta 

och opiater och dess bieffekter. Det visade sig finnas samband mellan tvekan att administrera 

läkemedel och rädsla för läkemedelsbieffekter.  

I resultatet ansågs barn öka stressen och kopplades samman med att personalen inte hade 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet kring barn då dessa patienter är en mindre vanlig 

grupp att vårda. Fysiologin och psykologin är annorlunda hos barn och det kan vara svårt att 

kommunicera både med barnet och föräldrar. Sjuksköterskor upplevde försiktighet och 

osäkerhet om barnet hade behov av smärtlindrande läkemedel. Detta eftersom 

smärtlindrande läkemedel till barn har andra doser än till vuxna och ska doseras efter 

barnets vikt. Förslag till förbättrad prehospital smärtlindring till barn ansågs vara mer 

scenarioträning, föreläsningar av experter inom området och egenstudier. I resultatet visade 

det sig även att administrera ketamin nasalt till barn där insättning av ven infart varit svårt 

hade både snabb och god effekt gentemot smärta. Tidigare forskning lyfter att lindra lidandet 

hos barn visade sig vara förknippat att intravenös behandling komplicerades på grund av 

ovilja att skapa smärta vid till exempel insättning av ven infart (O’Donnell & Rosen, 2014). 

Att bristande kunskaper står i vägen för effektiv smärtlindring stöds av tidigare forskning av 

(Keene, Rea & Aldington, 2011; Helms & Barone, 2008; O’Donnell & Rosen, 2014). 

Författarna anser att faktorn om farmakologiska och icke farmakologiska kunskaper är starkt 

förknippat med Eriksons teori (1994) om utebliven vårds roll i vårdlidandet där hon 

beskriver att den uteblivna vården kan vara orsakad av kunskapsbrist hos vårdpersonalen 

men även i begreppet sjukdomslidande där den uteblivna vården ger ett förlängt förlopp av 

kroppsligt lidande. 
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6.3.5 Ålder på patient 

Ålder visade sig vara en faktor där barn är förknippande med utebliven smärtlindring och 

osäkerhet och äldre visade sig vara förknippat med utebliven smärtlindring jämfört med den 

vuxna populationen. Resultatet från dom olika studierna var inte helt överensstämmande 

med varandra när det kommer till äldre patienter, dock var denna population inte väl 

representerad i de inkluderade studierna.  

6.3.6 Patientens delaktighet 

Patientens delaktighet togs ut som faktor för att i flera studier nämns vikten av patientens 

samarbete och information för att underlätta smärtbehandlingen, till exempel vid icke 

farmakologiska åtgärder som positionering vid frakturer där båda parter behöver 

kommunicera för att uppnå bästa smärtlindrande effekt. Av de specifika skadegrupperna så 

var höftfrakturer och misstänkta höftfrakturer den mest undersökta specifika gruppen i den 

vuxna och äldre populationen. Patientens delaktighet lyftes även som en negativ faktor då det 

var vanligt förekommande att patienter vägrat smärtlindring och detta bidrog till 

obehandlade patienter. I tidigare forskning som inkluderats i detta arbete lyfts inte 

Patientens delaktighet som en faktor av betydelse.  

6.3.7 Kön/etnicitet  

Många studier lyfte skillnaderna mellan kön men även om det finns signifikanta resultat i 

några av studierna så visar det inte på något tydligt övergripande tema att det ena könet 

skulle behandlas olika, studierna visar inte heller på tydlig trend på hur könet av 

ambulanspersonalen påverkar smärtbehandlingen även om signifikanta skillnader 

identifierats i respektive studie. En av de tjugo artiklarna lyfter fyndet att etnicitet påverkar 

smärtlindringen, det är en signifikant skillnad men stöds inte i några andra av de inkluderade 

artiklarna. Det fanns dock inga studier som talade emot detta resultat då det bara undersökts 

i en av studierna, studien som lyfte detta var utförd i USA, det skulle vara intressant att göra 

en liknande studie i Sverige för att se om resultatet är återkommande i Sveriges prehospitala 

vård. I tidigare forskning i bakgrunden så lyfts inte något om att kön eller etnicitet skulle vara 

en signifikant faktor.  

6.3.8 Transportsträcka/tid till sjukhus 

Young, Hern, Alter, Barger & Vahidnia, (2013) visade att vårdtiden och transportsträckan till 

sjukhus hade inverkan på om patienter erhöll smärtlindring, att låta bli att administrera 

smärtbehandling med motivation för att tiden till sjukhuset är kort kan säkert motiveras med 

att rädda liv har högre prioritet än att administrera smärtlindring. Dock bör patientens 

lidande i form av sjukdomslidande och vårdlidande tas i beaktande i största möjliga mån. 

Tidigare forskning som genomförts av Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundtröm, (2014) 

där patienters upplevelser av prehospital smärtlindring undersöktes visade just på att de 

intervjuade patienterna tyckte att vården var otillfredsställande och att de önskade att 

personalen visade bland annat större medlidande för patienternas existentiella behov.  
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7 SLUTSATS 

Syftet med studien var att beskriva faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans 

hantering av smärtlindring i det prehospitala patientmötet. I resultatet framkom ett flertal 

faktorer som kategoriseras i resultatdelen. Det visade sig att smärta är ett av de vanligaste 

symtomen inom akutsjukvården. Även att det fanns brister i smärtbehandlingen prehospitalt 

och flera studier visade på brist på kunskap i området, för lite träning, erfarenhet och 

bristfälliga riktlinjer. De grupper som ansågs vara svåra att bedöma och smärtlindra var barn, 

äldre, patienter med demens och patienter med missbruksproblematik. Gruppen 

missbrukspatienter behandlades ofta på ett annorlunda sätt. Ofta med misstro och en 

underliggande känsla av att patienten var ute efter narkotikaklassade läkemedel. Ålder visade 

sig ha betydelse för smärtlindringen.  Barn är en förhållandevis liten patientgrupp som leder 

till att personalen känner att de har för lite erfarenhet, kunskap och utbildning i området. Att 

vårda och smärtlindra barn ökade en inre stress hos sjuksköterskorna.  

Det finns en samhällsnytta med att identifiera forskningsluckor och identifiera specifika 

målgrupper/populationer där lite eller ingen forskning har studerats. För att på så sätt 

uppmuntra till ny forskning där luckor har identifierats och därmed öka kunskap och 

förståelse för den prehospitala vården och varför exempelvis bedömningar och 

administrering av läkemedel brister.  Det är även av stor samhällsnytta för 

specialistsjuksköterskor och för personer i beslutsfattande positioner, att det visats sig att 

specialistsjuksköterskor upplever att de har bristande kunskaper kring smärtlindring och att 

de upplever att det behövs mer utbildning och träning inom området. Detta för att öka 

patientsäkerheten och minska onödigt lidande. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Forskningsområdet kring prehospital smärtlindring är relativt sparsamt utforskat. Detta 

troligtvis för att i de flesta länder är det ej legitimerad personal som arbetar prehospitalt. Den 

stora majoriteten av forskningen inom prehospital smärtlindring är fokuserat på den 

ospecificerade vuxna befolkningen samt den pediatriska populationen och hur faktorer 

påverkar den vården. Det finns ett större behov av forskning på den äldre befolkningen över 

65 år, där forskningen inte enbart är riktat mot patienter med höftfrakturer. Det finns även 

en lucka i forskningen som undersöker dessa faktorer hos patienter med 

funktionsnedsättning.   
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BILAGA A – ARTIKELMATRIS 

Databas, tidskrift, år, land Titel, författare Syfte Metod, design, 

deltagare,  

Etik Resultat 

PubMed ,  

Scandinavian Journal of Pain 817–22,  

2015 

Sweden 

  

 

Prehospital 

personnel’s attitudes 

to pain management 

Castrén, Lindström, 

Branzell, & Niemi-

Murola,  

the aim of this 

study was to survey 

the attitudes 

towards pain 

management 

among the 

prehospital 

personnel in the 

metropolitan areas 

of Helsinki, 

Finland, and 

Stockholm, 

Sweden. 

 

Qualative 

observational study. 

A questionnaire with 

36 items was 

distributed to 

prehospital personnel 

working in Helsinki, 

Finland (n = 70) and 

to prehospital 

personnel working in 

Stockholm, Sweden 

(n = 634). 

 

Ethically 

approved 

 The prehospital 

personnel from 

Sweden showed 

significantly more 

Hesitation to 

administer pain relief 

compared to the 

Finnish personnel 

(mean 2.01 SD 0.539 

vs. 1.67 SD 0.530, p < 

0.001). Those who had 

received pain 

education at their 

workplace showed 

significantly less 

Hesitation than those 

who had not 

participated in 

education. There was a 

significant negative 

correlation (p < 0.01) 

between Hesitation 

and Side effects. There 

was also a statistically 

significant (p < 0.01) 

correlation between 

Perceptions and 

Hesitation, indicating 

that a stoic attitude 

towards pain was 

associated with 

indifference to 



 2  

possible Side effects of 

pain medication (p < 

0.05). 

 

PubMed  

American Journal of Emergency Medicine 37  

2019 

Sweden 

 

The intensity of pain 

in the prehospital 

setting is most 

strongly reflected in 

the respiratory rate 

among physiological 

parameters 

Andersson, Salmir, 

Herlitz, Hjertonsson, 

& Axelsson. 

evaluate whether 

there is a clinically 

meaningful 

association between 

the patients’ 

estimated intensity 

of pain and vital 

para- meters (heart 

rate, systolic blood 

pressure and 

respiratory rate) 

and vegetative 

symptoms (cold 

sweat and 

paleness). 

 

retrospective, non-

experimental, 

observational (reg- 

ister) study of 19,908 

patients   

 

Ethically 

approved 

In all, 19,908 patients 

were studied (51% 

women). There were 

significant associa- 

tions between 

intensity of pain and 

the respiratory rate (r 

= 0.198; p < 0.0001), 

heart rate (r = 0.037; 

p < 0.0001), systolic 

blood pressure (r = 

0.029; p < 0.0001), 

moist skin (r = 0.143; 

p < 0.0001) and pale- 

ness (r = 0.171; p < 

0.0001). The strongest 

association was found 

with respiratory rate 

among patients aged 

18–64 years (r = 

0.258; p < 0.0001). 

 

PubMed 

International Emergency Nursing 46 

 2019 

Sweden 

Ambulance nurse’s 

experience to relieve 

pain in patients with 

addiction problems in 

Sweden 

Bohm, Lund, 

Nordlander & Vicente 

The aim of this 

study has been to 

describe PENs’ 

experiences of 

relieving pain in 

patients with 

addiction problems, 

otherwise called 

qualitative approach 

with semistructured 

interviews. 8 

interviews in total 

  

Ethically 

approved 

The study's main 

finding is that the 

PENs wanted to give 

all patients equal care 

but often experienced 

uncertainty in the care 

of addicts. Many of the 

perceived emotions 



 3  

 

 

Substance Abuse 

Syndrom (SAS). 

 

created a doubt in 

what situations would 

be resolved. Lack of 

information and 

knowledge about 

addiction and their 

own feelings and 

values of addicts made 

it difficult to decide 

what was right or 

wrong treatment. The 

difficulty was further 

increased when the 

unclear guidelines and 

lack of support meant 

that the treatment still 

perceived to be 

different. 
 

 

PubMed  

International Emergency Nursing 43, 23–28  

2019 

Sweden 

 

Nurses’ experiences 

of prehospital care 

encounters with 

children in pain 

Holmström, Junehag, 

Velander, Lundberg, 

Ek & Häggström 

The aim of this 

study was to 

describe nurses’ 

experiences in 

prehospital care 

encounters with 

children in pain 

and the specific 

related challenges. 

 

qualitative, 

descriptive design 

and data was col- 

lected with focus 

group interviews and 

analysed with 

inductive quali- tative 

content analysis. 18 

interviews in total 

Ethically 

approved 

The findings consist of 

a theme, “A challenge 

to shift focus and 

adjust to the child”, 

and three cate- gories 

describing prehospital 

care encounters with 

children in pain: 

“Being receptive and 

focusing on care,” 

“Developing a trusting 

relationship,” and 

“Providing 

professional nursing 

care.” Caring for 

children in pain was 



 4  

stressful for the 

nurses. The nurses 

described how they 

had to shift focus and 

used different 

methods to build trust, 

such as playfulness, 

making eye contact, 

attracting curiosity, 

and using the parents 

to create trust. The 

also had to adjust to 

the child regarding 

dosages and materials. 

 

PubMed 

International Emergency Nursing 36,  39–45 

2018 

Sweden 

Specialist nurses’ 

experiences when 

caring for preverbal 

children in pain in the 

prehospital context in 

Sweden 

Gunnvall, 

Augustsson, 

Lindström & Vicente 

The aim of this 

study has been to 

examine PENs’ 

experiences of pain 

management 

during pre- hospital 

care of preverbal 

children, based on 

PENs’ given 

mission to alleviate 

patients’ suffering. 

 

8 semi structured 

interviews with a 

qualitative approach 

Ethically 

approved 

findings shows that a 

lifeworld perspective 

with a family- centred 

approach may support 

PENs in alleviating 

pain and suffering in 

preverbal children. 

What is required to 

meet children’s 

specific needs and 

security are 

customised 

prehospital guidelines 

consisting of both 

medical and care 

guidelines; 

collaboration within a 

multidisciplinary 

team; clinical skills 

and education 
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PubMed 

International emergency nursing, Vol.23(3), p.244-249 

2015 

Sweden 

Ambulance 

personnel's 

experience of pain 

management for 

patients with a 

suspected hip 

fracture: A qualitative 

study. 

Jakopovic, Falk & 

Lindström. 

 

The purpose of this 

study was to 

describe the 

ambulance 

personnel's 

experience of 

managing the pain 

of patients with a 

suspected hip 

fracture 

22 Interviews with a 

A qualitative 

approach 

Ethically 

approved 

The main finding in 

the study was that the 

ambulance personnel, 

by using their clinical 

knowledge and by 

empowering the 

patients to participate 

in their own care, 

managed to 

individualize the pain 

relief for patients with 

a suspected hip 

fracture through a 

variety of 

interventions.  

PubMed 

Injury, Vol.43(9), p.1397-1402 

2012 

Netherlands  

Facilitators and 

barriers in pain 

management for 

trauma patients in the 

chain of emergency 

care. 

Berben, Meijsb, van 

Grunsvenc, 

Schoonhovend & 

Achterberg 

The aim of the 

study is to give 

insight into 

facilitators and 

barriers in pain 

management in 

trauma patients in 

the chain of 

emergency care in 

the Netherlands. 

10 Interviews with a 

A qualitative 

approach 

 

 This study identified 

five concepts as 

facilitators and 

barriers in pain 

management for 

trauma patients in the 

chain of emergency 

care. We described the 

concepts of 

knowledge, attitude, 

professional 

communication, 

organisational aspects 

and ”patient input”,  

PubMed 

International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing 

Volume 27, Pages 23-27 

Ambulance 

personnel's 

management of pain 

for patients with hip 

fractures; based on 

the aim of this 

study was to 

describe ambulance 

personnel's 

assessments and 

A retrospective study 

of 722 patients 

Ethically 

approved 

Most patients reported 

experiencing pain and 

50% received pain 

medication. 

Ambulance personnel 
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2017 

Sweden 

ambulance 

personnel's gender 

and years of 

experience 

Alm Pfrunder, Falk & 

Lindström. 

 

the pain relief they 

provide for patients 

with hip fractures, 

based on the 

ambulance 

personnel's gender 

and years of 

experience 

with working 

experience of <10 

years administered 

more pain medication 

compared to those 

with experience of >10 

years. There was a 

tendency for male 

ambulance personnel 

to give pain 

medication more often 

compared to female 

personnel, but this 

tendency showed no 

significance. 

PubMed 

BMC Emergency Medicine., 

2016.  

Sweden 

Do male and female 

trauma patients 

receive the same 

prehospital care?: an 

observational follow-

up study. 

Rubenson Wahlin, 

Ponzer, Lövbrand, 

Skrivfars, Lossius & 

Castrén. 

 

 

The aim of this 

study was to 

explore gender-

related differences 

in prehospital 

trauma care of 

severely injured 

trauma patients, 

with a special focus 

on triage, 

transportation, and 

interventions.. 

etrospective 

observational study 

based on local 

trauma registries and 

hospital and 

ambulance records in 

Stockholm County, 

Sweden. A total of 

383 trauma patients 

Ethically 

approved 

Male patients had a 

2.75 higher odds ratio 

(95 % CI, 1.2-6.2) for 

receiving the highest 

prehospital priority 

compared to females 

on controlling for 

injury mechanism and 

vital signs on scene. 

No significant 

difference between 

genders was detected 

regarding other 

aspects of the 

prehospital care 

provided.. 

 

PubMed Prehospital analgesia 

using nasal 

administration of S-

we describe the use 

of nasally 

administered S-

Observational study 

of 9 case reports. 

Ethically 

approved 

VAS-score decreased 

from a median of 10 

(interquartile range 8-
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Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and 

Emergency Medicine., 21.  

2013 

Sweden 

ketamine--a case 

series. 

Johansson, Sjöberg, 

Nordgren, 

Sandström, Sjöberg & 

Zetterström. 

 

 

Ketamine in 9 

cases. 

10) to 3 (interquartile 

range 2-4). Nasally 

administered S-

Ketamine offers a 

possible last resource 

to be used in cases 

where establishing 

vascular access is 

difficult or impossible. 

Side-effects in these 9 

cases were few and 

non serious. Nasally 

administered drugs 

offer a needleless 

approach that is 

advantageous for the 

patient as well as for 

health personnel in 

especially challenging 

selected cases. Nasal 

as opposed to 

intravenous analgesia 

may reduce the time 

spent on the scene of 

the accident and most 

likely reduces the need 

to expose the patient 

to the environment in 

especially challenging 

cases of prehospital 

analgesia. Nasal 

administration of S-

ketamine is off label 

and as such we only 

use it as a last 

resource and propose 

that the effect and 

safety of the treatment 
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should be further 

studied. 

CINAHL 

Burns., Vol.42(4), p.777-782 

2016 

Netherlands 

Early management in 

children with burns: 

Cooling, wound care 

and pain 

management 

Baartmans, de Jong, 

van Baar, 

Beerthuizen, van 

Loey, Tibboel & 

Nieuwenhuis 

The aim of this 

study was to 

evaluate the current 

practice in the 

Netherlands and 

factors related to 

early management 

in pediatric burns, 

i.e. cooling, wound 

covering and pain 

management. To 

study possible 

change and 

improvement over 

time, two study 

periods were 

compared. 

Observational study 

over two periodes. 

Data were obtained 

from patient records, 

both retrospectively 

and prospectively of 

323+299 cases 

 

Ethically 

approved 

A total of 323 and 299 

children were included 

in periods 1 and 2, 

respectively. The vast 

majority of children in 

both study periods 

had been cooled 

before admission 

(>90%). Over time, 

wound covering 

increased significantly 

(from 64% to 89%) as 

well as pain treatment 

(from 68% to 79%). 

Predominantly 

paracetamol and 

morphine were used. 

Referral from 

ambulance services 

(OR = 41.4, 

95%CI = 16.6–103.0) 

or general 

practitioners 

(OR = 59.7, 

95%CI = 25.1–141.8) 

were strong 

independent 

predictors for not 

receiving pre-burn 

center pain 

medication. On the 

other hand, flame 

burns (OR = 0.2, 

95%CI = 0.1–0.5) and 

more extensive burns 
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(TBSA 5–10%: 

OR = 0.4, 

95%CI = −0.2 to 0.8; 

TBSA ≥ 10%: 

OR = 0.2, 

95%CI = 0.1–0.4) 

were independent 

predictors of receiving 

pain medication. 

CINAHL 

Journal Prehospital Emergency Care Volume 16, Issue 4, 

Pages 519-526 

2012 

USA 

  

Barriers to and 

Enablers for 

Prehospital Analgesia 

for Pediatric Patients 

Williams, Rindal, 

Cushman & Shah 

 

To identify and 

investigate the 

barriers and 

enablers perceived 

by paramedics 

regarding the 

administration of 

analgesia to 

pediatric 

emergency medical 

services (EMS) 

patients.. 

qualitative study in 

which in-depth 

semistructured 

interviews of a 

purposively-sampled 

group of 16 

paramedics 

Ethically 

approved 

Thirteen of 16 

paramedics reported 

success with analgesia 

in children at least 

once in their careers. 

Provider anxiety, 

unfamiliarity and 

discomfort with 

pediatrics, 

unfamiliarity with the 

protocol, insufficient 

didactic and clinical 

education, and 

concern for adverse 

effects from analgesic 

agents were perceived 

as barriers to pediatric 

pain management. 

The paramedics had 

differing beliefs about 

the importance of pain 

control, the role of 

parents in medical 

care for children, and 

the paramedic's ability 

to assess pediatric 

patients. Having a 

positive relationship 
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with online medical 

control and using 

commercially available 

assistive guides were 

viewed as enablers for 

pediatric pain 

management. The 

response from 

paramedic supervisors 

and emergency 

department staff, 

unwanted attention 

from authority figures, 

perceived superiority 

of hospital care, 

difficulty obtaining 

intravenous access, 

and overall culture of 

stinginess in 

medication 

administration played 

important roles in an 

overall preference to 

defer pediatric 

analgesia. Some 

paramedics 

mentioned a specific 

experience or 

mentoring 

relationship with a 

more seasoned 

provider who taught 

them the importance 

of pain management. 

Paramedics reported 

various effects of 

transport distance on 
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their decision to 

administer analgesia.  

PubMed. 

International emergency nursing, Vol.20(3), p.162-166 

2012 

Sweden 

Adherence to 

treatment guidelines 

for patients with chest 

pain varies in a nurse-

led 

prehospitalambulance 

system 

Byrsell, Regnell & 

Johansson. 

 

The aim of this 

study was to 

examine adherence 

to guidelines in a 

nurse-led 

ambulance system 

in southern Sweden 

Retrospective cohort 

study, including 862 

medical records was 

reviewed. 

Ethically 

approved 

The medical records 

included 401 women 

and 461 men. Twenty-

three percent of the 

patients received ≥ 

10L/min of oxygen 

(men vs. women, 

P<0.81). Sixty-nine 

percent received 

treatment with 

sublingual glyceryl 

trinitrate, whereas 

58% received 

acetylsalicylic acid 

(men vs. women, 

P<0.004). In 95% a 

twelve lead 

electrocardiogram was 

recorded. Pain 

assessment was 

performed in 40% 

before treatment (men 

vs. women, P<0.011). 

A significant 

difference between 

men and women was 

found in Time of onset 

(P<0.013). 

CINAHL  

The Journal of emergency medicine, Vol.45(1), p.46-52 

2013 

Racial Differences in 

Receiving Morphine 

among Prehospital 

Patients with Blunt 

Trauma 

The purpose of the 

study was to 

investigate whether 

the factors gender, 

ethnicity, age and 

degree of pain 

retrospective cohort 

study 

6398 cases 

Ethically 

approved 

We identified 6398 

blunt trauma cases. 

There were 516 

patients (8%) who 

received analgesia 

overall; among 
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USA Young, Hern, Alter, 

Barger & Vahidnia 

affected prehospital 

pain management.. 

patients for whom a 

pain scale was 

recorded, 25% 

received analgesia. By 

multivariable analysis, 

adjusting for race, sex, 

age, time with patient, 

and pain score, 

African-American and 

Hispanic patients were 

less likely than 

Caucasian patients to 

receive analgesia. Pain 

score and prehospital 

time were both 

significant predictors 

of analgesia 

administration, with 

higher pain score and 

longer prehospital 

time associated with 

increased 

administration of pain 

medication. Neither 

sex nor age was a 

significant predictor of 

analgesia 

administration in the 

regression analysis. 

CINAHL  

International Emergency Nursing (INT EMERG NURS),  

22(2): 75-80. 

2014 

Sweden 

Ambulance nurses’ 

experiences of 

nursing critically ill 

and injured children: 

A difficult aspect of 

ambulance nursing 

care 

The aim of this 

study was to 

describe ambulance 

nurses’ experiences 

of nursing critically 

ill or injured 

children. 

Qualitative  

interviews of 8 

specialist ambulance 

nurses 

 Ambulance nurses are 

subject to stressful 

feelings while nursing 

children. As providing 

reassurance to the 

child and its parents is 

a cornerstone of the 

treatment, it is 



 13  

*Från referenlista Nórden, Hult & 

Engström 

important for the 

ambulance nurses to 

take the time to build 

up a trusting 

relationship in such an 

encounter. Skill 

development in the 

area might lead to 

increased security and 

reduce the mental 

burden resulting from 

negative stress. 

CINAHL  

Journal of Evaluation in Clinical Practice (J EVAL CLIN 

PRACT), 16(6): 1269–1275. (7p) 

2010 

Great Britain  

Exploratory cross-

sectional study of 

factors associated 

with pre-hospital 

management of pain. 

Siriwardena, Shaw & 

Bouliotis  

We aimed to 

investigate how 

pain was managed 

in pre-hospital 

suspected acute 

myocardial 

infarction (AMI) or 

fracture and how 

this could be 

improved. 

retrospective cross‐

sectional design 

3654 patients 

Ethically 

approved 

This exploratory study 

showed shortfalls in 

assessment and 

treatment of pain, but 

also demonstrated 

that assessment of 

pain was associated 

with more effective 

treatment. 

(Siriwardena, Shaw, 

Bouliotis, 2010) 

CINAHL  

Academic emergency medicine, Vol.20(8), p.761-768  

2013 

Australia 

 

Provision of Out-of-

hospital Analgesia to 

Older Fallers With 

Suspected Fractures: 

Above Par, but 

Opportunities for 

Improvement Exist 

Simpson, Bendall, 

Tiedemann, Lord, 

Close & Callaway 

study aimed to 

describe the rate 

and effectiveness of 

analgesia 

administered by 

paramedics to older 

patients with 

suspected fractures 

secondary to falls 

and to identify 

predictive factors 

associated with 

cohort of older 

patients aged greater 

than 65 years with 

suspected fall‐related 

fractures was 

extracted from a 

database of 1,610 

cases collected during 

a prospective, 

nonconsecutive 

observational study 

Ethically 

approved 

In this population of 

older people who fell 

and sustained 

suspected fractures, 

two‐thirds received 

paramedic‐

administered 

analgesia. The 

majority of patients 

received clinically 

effective analgesia, 

and the presence of a 

https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991001081576803211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991001081576803211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991001081576803211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991001081576803211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991001081576803211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991001081576803211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991001081576803211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
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provision of 

analgesia. 

suspected hip fracture 

increased the 

likelihood of receiving 

pain relief. 

 

CINAHL  

Pain Practice (PAIN PRACTICE), 16(5): 545-551. (7p) 

2016 

Germany 

Prehospital Pain and 

Analgesic Therapy in 

Elderly Patients with 

Hip Fractures. 

Oberkircher, 

Schubert, Eschbach, 

Bliemel, Krueger, 

Ruchholtz & 

Buecking,  

patients to evaluate 

the patients' pain 

levels during the 

prehospital phase 

of treatment and 

prehospital 

analgesic therapy. 

prospective study on 

153 patients 

 

Ethically 

approved 

Only a minority of 

patients with hip 

fractures received 

prehospital analgesia. 

The administration of 

prehospital analgesia 

was associated with 

significant pain relief. 

 

CINAHL  

Emergency Medicine Journal (EMERG MED J), 30(3): e18-

e18. (1p) 

2013 

Great Britain 

Patients' and 

emergency clinicians' 

perceptions of 

improving pre-

hospital pain 

management: a 

qualitative study. 

Iqbal, Spaight & 

Siriwardena 

investigate patients' 

and practitioners' 

views and 

experiences of pre-

hospital pain 

management to 

inform 

improvements in 

care and a patient-

centred approach to 

treatment. 

qualitative study 

involving a single 

emergency medical 

system. Data were 

gathered through 

focus groups and 

semi-structured 

interviews.Antal:  

55 participants were 

interviewed: 17 

patients, 25 

ambulance clinicians 

and 13 ED clinicians 

Ethically 

approved 

(1) consider beliefs of 

patients and staff in 

pain management; (2) 

widen pain 

assessment strategies; 

(3) optimise non-drug 

treatment; (4) 

increase drug 

treatment options; 

and (5) enhance 

communication and 

coordination along the 

pre-hospital pain 

management pathway. 

Patients and staff 

expected pain to be 

relieved in the 

ambulance; however, 

refusal of or 

inadequate analgesia 
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were common. Pain 

was commonly 

assessed using a 

verbal score, but 

practitioners' views of 

severity were 

sometimes discordant 

with this. Morphine 

and Entonox were 

commonly used to 

treat pain. 

Reassurance, 

positioning and 

immobilisation were 

used as alternatives to 

drug 

CINAHL  

Journal of pain official journal of the American Pain Society, 

Vol.14(9), p.966-974 

2013 

USA 

Pain Treatment for 

Older Adults During 

Prehospital 

Emergency Care: 

Variations by Patient 

Gender and Pain 

Severity 

Platts-Mills, Hunold, 

Weaver, Dickey, 

Fernandez, Fillingim, 

Cairns & McLean 

compared the 

administration of 

any analgesic or an 

opioid among older 

adults (aged 65 and 

older) versus adults 

aged 18 to 64. 

Observational study 

Complete data were 

available for 407,763 

transports 

Ethically 

approved 

older men were less 

likely than younger 

men to receive an 

analgesic or an opioid 

regardless of pain 

severity. Among 

women with mild or 

moderate pain, older 

women were less likely 

than younger women 

to receive either form 

of pain treatment, but 

among women with 

more severe pain (pain 

score 8 or more), older 

women were more 

likely than younger 

women to receive pain 

treatment. Further, 

among women with 

mild or moderate 

https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000934659703211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000934659703211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000934659703211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000934659703211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000934659703211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000934659703211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://mdh.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991000934659703211&context=SP&vid=46MH_INST:46MH_V1&lang=sv
https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/topics/nursing-and-health-professions/pain-severity
https://www-sciencedirect-com.ep.bib.mdh.se/topics/nursing-and-health-professions/pain-severity


 16  

pain, the oldest 

patients (aged 85 and 

older) were the least 

likely to receive any 

analgesic or an opioid, 

but among women 

with severe pain the 

oldest patients were 

the most likely to 

receive treatment. 
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