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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som omfattar kroppsliga, känslomässiga och 

andliga komponenter. Smärta och lidande kan vara övergående som vid den akuta smärtan 

men kan också förekomma under en längre period. Akut smärta förekommer vid 

vävnadsskada i samband med operation, trauma, reumatiska sjukdomar samt tumörsjukdom. 

Den akuta smärtan avtar i samband med att vävnadsskadan läker. Svensk 

sjuksköterskeförening beskriver att lidande, som är en av värdegrunderna för omvårdnad, är 

kopplat till en persons upplevelse av sin situation samt en unik och individuell känsla. 

Litteraturen beskriver hur patienter upplever en bristfällig smärtlindring på akutmottagningar. 

Syfte: Syftet var att undersöka patienters tillfredsställelse av smärtlindring på akutmottagning 

samt vilka interventioner som beskrivs för att patienterna ska få en adekvat smärtlindring. 

Metod: En litteraturstudie som baseras på 11 originalartiklar från sökningar i PubMed och 

CINAHL. 

Resultat: Tre faktorer som för patienten ledde till en ökad tillfredsställelse med 

smärtbehandling på akutmottagning var: kommunikation mellan vårdgivare och patient, 

minskning i smärtintensitet samt adekvat smärtlindring. Det fanns olika resultat i artiklarna 

om sjuksköterskeinitierad smärtlindring hade positiv inverkan på patienternas tillfredsställelse 

eller inte. Interventionerna i studierna som analyserades var bland annat utbildning av 

personal och sjuksköterskeintiterad smärtprotokoll vilka ledde till att antalet patienter som 

erhöll smärtlindring ökade och tiden till smärtlindring minskade. 

Slutsats: Denna studie visar att kommunikation, information samt adekvat smärtlindring leder 

till en ökad tillfredsställelse med smärtbehandlingen, för patienten. Studien markerar också att 

det finns förbättringsåtgärder för smärtbehandling på akutmottagningar, så som utbildning för 

vårdpersonal, riktlinjer samt smärtbedömning. Dessa åtgärder leder till att patienterna erhåller 

adekvat smärtlindring. 

Nyckelord: Smärtlindring, Smärtbehandling, Patienttillfredsställelse, Akutmottagning. 

 

  



ABSTRACT 

 
Background: Pain is a subjective experience that includes physical, emotional and spiritual 

components. Pain and suffering may be transitory as in the acute pain but can also occur over 

a longer period of time. Acute pain occurs when tissue damage associated with surgery, 

trauma, rheumatic diseases and also cancer tumors. The acute pain decreases when the tissue 

injury heals. Swedish Society of Nursing describes that suffering, which is one of the basic 

values of Nursing, is linked to a person's perception of their situation as well as a unique and 

individual sense. The literature describes how patients experience inadequate pain 

management in the emergency department. 

Aim: The objective was to examine patients' satisfaction of pain management in the 

emergency department and also which interventions described that leads to adequate pain 

relief for the patients. 

Method: A literature review based on eleven original articles which can be found in PubMed 

and CINAHL. 

Results: There are three factors that lead to increased satisfaction with pain management in 

the emergency department: communication between health care providers and patients, the 

reduction in pain intensity as well as adequate pain relief. There were different results in 

articles on nursing initiated analgesia had a positive impact on patient satisfaction or not. The 

interventions in the studies included training of staff and nurse-initiated pain protocols which 

led to an increase of patients who received pain relief and increased time for pain reduction. 

Conclusion: This study shows that communication, information, and adequate pain relief lead 

to greater satisfaction with pain treatment for the patient. The study also indicates that there 

are improvements of pain management in emergency department, such as education for health 

professionals, as well as pain assessment guidelines. These interventions will lead to adequate 

pain relief for patients. 

Keywords: Analgesia, Pain Management, Patient Satisfaction, Emergency Departmen 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Smärta 

 
Smärta är en subjektiv upplevelse som omfattar kroppsliga, känslomässiga och andliga 

komponenter. Smärta och lidande kan vara övergående som vid den akuta smärtan men kan 

också förekomma under en längre period, som till exempel vid cancerrelaterad smärta 

(Werner, 2010). International Association for Study of Pain (IASP, 2012) beskriver smärta 

som “...en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada”. Även om individen inte är 

kapabel till att kommunicera så utesluter inte detta att hen känner upplever smärta eller är i 

behov av smärtlindring. 

 

Werner (2010)  beskriver att det finns olika former av smärta. Akut smärta förekommer vid 

vävnadsskada i samband med operation, trauma, reumatiska sjukdomar samt tumörsjukdom. 

Den akuta smärtan avtar i samband med att vävnadsskadan läker. Vid akut smärta inträffar ett 

neuroendokrint stresspåslag med frisättning av stresshormoner som kan vara så allvarliga att 

det leder till cirkulatoriska, respiratoriska och metabola komplikationer som exempelvis 

hjärtinfarkt, stroke eller lunginsufficiens. Både Werner (2010) och Miscleu (2014) menar att 

tillförsel av analgetika dämpar den fysiologiska stressreaktionen samt minskar risken för 

kardiell påverkan, psykologiska effekter samt sekundära komplikationer som till exempel 

trycksår, ventrombos, pneumoni och ileus. Långvarig smärta beskrivs som ett smärttillstånd 

som finns kvar mer än tre till sex månader efter läkning av vävnadsskada. En akut obehandlad 

smärta kan leda till långvarig smärta, enligt Werner (2010) och Fosnocht, Swanson och 

Barton (2005). 

 

Berntzen, Danielsen och Almås (2011) beskriver att smärta även delas in i; nocipeptiv smärta, 

neuropatisk smärta, smärta av oklar orsak samt psykogen smärta. Nocipeptiv smärta upplevs 

vid till exempel hög temperatur eller kraftiga tryck och är oftast en akut smärta som kan 

uppstå vid akuta skador, av en växande cancertumör eller vid reumatiska tillstånd. 
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Neuropatisk smärta beror på en skada i det perifera eller centrala nervsystemet och kan uppstå 

när nerver tagit skada av exempelvis trauma eller kirurgiskt ingrepp. Smärta av oklar orsak 

ger upphov till smärtor utan påvisbar vävnadsskada eller förekomst av psykisk sjukdom. 

Psykogen smärta omfattar psykiska sjukdomar där smärta ses som ett viktigt symtom. 

1.2 Smärtlindring 

 
Läkemedel har en viktig roll inom smärtbehandling. Smärtbehandling kräver kunskaper för att 

kunna anpassa behandlingen efter patientens smärttyp och status men även för att hantera och 

förebygga biverkningar. Smärta behandlas symtomatiskt, på beprövad erfarenhet eller 

evidens.  De vanligaste formerna av analgetika på akutmottagning är paracetamol, NSAID 

och morfin (Werner, 2010). Rudin och medarbetare (2010) beskriver att varje verksamhet ska 

ha en behandlingsstrategi för den patientkategori som de handlägger. I riktlinjer om 

smärtbehandling som Svensk förening för anestesi och intensivvård givit ut beskrivs det att 

ökning av patienternas välbefinnande och en minskad risk för komplikationer kan uppnås 

genom att behandla akut smärta adekvat och skyndsamt (Rudin, Brantberg, Eldh & Sjölund, 

2010). Förekomsten av akut smärta och dess intensitet ska dokumenteras. Även 

behandlingsresultatet ska dokumenteras och obehandlad svår akut smärta ska ses som en 

avvikelse. Jao och medarbetare (2011) redogör för att adekvat smärtlindring ska minska 

patientens smärtintensitet med 2 poäng eller mer och till en nivå så patienten upplever mild 

smärta, det vill säga en poäng under 4 på NRS-skala. 

 

1.3 Smärtbedömning 

 
Swift (2015) och Leininger Hogan (2005) menar att smärtbedömning är avgörande för att 

säkerställa den bästa behandlingen för patienten. Swift (2015) beskriver att syftet med en 

smärtbedömning är att identifiera och beskriva smärtan som en del i den diagnostiska 

processen samt att förstå orsaken till smärtan för att kunna ge bästa möjliga behandling. Ord 

som patienten använder för att beskriva sin smärta kan vara en hjälp för vårdpersonal att 

urskilja var smärtan härrör ifrån. Till exempel så används ord som huggande, värkande och 

bultande vid ytligare skador. Om smärtan kommer ifrån inre organ kan ord som krampande, 

tryckande och gnagande användas. Neuropatisk smärta kan beskrivas med ord som 

brännande, pirrande eller skarp smärta. Smärtdebut, smärtans läge och eventuell utstrålning 
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samt smärtintensitet är viktiga faktorer som också ska ingå i en smärtbedömning. På vuxna 

patienter kan smärtans intensitet mätas med hjälp av smärtskattningsinstrument som till 

exempel numerisk skala, verbal analog skala och verbal skattningsskala. Numerisk skala 

(NRS) innebär att patienterna får uppskatta sin smärtintensitet mellan noll och tio, där noll 

innebär ingen smärta och tio innebär värsta tänkbara smärta. Visuell analog skala (VAS) är ett 

alternativ till NRS där tillvägagångssättet i stort sett är det samma men vid VAS får patienten 

istället markera ut sin smärtintensitet på en 100 mm lång linje på en linjal eller på ett papper. 

Verbal skattningsskala (VRS) är ett smärtskattningsinstrument där personen själv beskriver 

sin smärta genom ett deskriptivt ord som till exempel ingen smärta, mild smärta eller svår 

smärta (Swift, 2015). För personer med kognitiv nedsättning finns fyra validerade 

smärtskattningsinstrument där vårdpersonalen observerar patientens beteende och bedömer 

hens smärtintensitet utifrån det. Det lämpligaste bedömningsinstrumentet för att mäta 

kognitivt nedsatta personers smärtintensitet på en akutmottagning anses vara PAINAD (Pain 

in Advanced Dementia) enligt Fry, Arendts och Chenoweth (in press). 

 

Fysiologiska och beteendemässiga fynd kan ses som symtom på smärta. Patientens beteende 

kan till exempel förändras genom att hen blir agiterad, orolig, gråter eller grimaserar. 

Fysiologiskt ses förhöjd andningsfrekvens, puls och blodtryck samt blekhet och svettningar 

(Swift, 2015). Rudin och medarbetare (2010) menar att smärta ska ses som en vitalparameter. 

1996 använde sig American Pain Society (APS, n.d.) av mottot “Pain: the fifth vital sign”. 

Detta för att öka sjukvårdspersonals medvetenhet om smärtbehandling. Oupptäckt smärta har 

fysiska och psykiska konsekvenser och ökade kostnader för sjukvården. Walid och 

medarbetare (2008) redogör för att den totala kostnaden av smärta för den amerikanska 

sjukvården är 100 miljarder dollar varje år. Smärta är en lika viktig del i det akuta 

omhändertagandet som de andra vitalparametrarna. 

 

1.4 Smärta och smärtbehandling på akutmottagning 

 
Flera vetenskapliga artiklar visar att flertal patienter som besöker akutmottagning har fått 

otillräcklig eller ingen smärtlindring samt att smärta är den främsta anledning till att patienter 

söker sig till akutmottagning (Carter, Sendziuk, Elliot & Braunack-Mayer, 2015; Hatherley, 



 4 

Jennings & Cross, 2015; Leininger-Hogan, 2005). Hatherley och medarbetare (2015) redogör 

att patienter upplever en lång väntetid för att erhålla smärtlindring vid besök på 

akutmottagning. I Sverige har studier visat att patienter upplever en lång väntetid samt en 

bristfällig smärtlindring vid besök på akutmottagningar (Muntlin, Gunningberg & Carlsson, 

2006). I en nationell patientenkät som genomfördes av Sveriges kommuner och Landsting 

(SKL) 2014 fick patienter besvara frågor om deras upplevelse av smärta och smärtlindring. 

Enkätundersökningen visade att mer än hälften av patienterna upplevde smärta någon gång 

under sitt besök på akutmottagningen och av de patienter som upplevde smärta fick mindre än 

hälften smärtlindring. 

1989 myntande Wilson och Pendelton (i Carter et al. 2015) det nya begreppet oligoanalgesi 

som betyder att smärtlindring glöms bort. Carter och medarbetare (2015) förtydligar att 

oligoanalgesi även innebär underbehandling av smärta. Fosnocht och medarbetare (2005) 

beskriver att de senaste 15 åren har forskningen ökat inom smärta och smärtbehandling. Det 

finns numera större förståelse om patienters behov och förväntningar av smärtlindring. 

Opioidfobi är en term som anses var en av anledningarna till att oligoanalgesi uppstått. Med 

opioidfobi menas en rädsla för att använda opiodklassade läkemedel med anledning av en 

förutfattad mening kring att användningen av opioidklassade preparat ska leda till att 

patienten hamnar i ett missbruk eller att bristen på uppföljning av behandlingen ska spela en 

negativ roll. Werner (2010) beskriver att exempel på narkotikaklassade analgetika är: Morfin, 

Fentanyl, Ketamin och Kodein. 

 

I litteraturen beskrivs smärtbehandling vid akut buk som något kontroversiellt (Rupp & 

Delaney 2004). Tidigare har läkare rutinmässigt undanhållit smärtlindring för patienten vid 

akut buksmärta då det kunde maskera symtom och därigenom försvåra fastställandet av en 

diagnos (Pasero, 2003). Rupp och Delaney (2004)  styrker det faktum att patienter undanhålls 

smärtlindring vid akut buk av samma orsak som Pasero beskriver. Rupp och Delaney (2004) 

belyser även att studier har visat att smärtlindring vid akut buk får patienterna att slappna av 

samt att det leder till en rättvisare bedömning av lokaliserad ömhet. Paauw (1999) beskriver 

att det är en myt att smärtlindring med opioider skulle maskera symtom samt försvåra 

fastställandet vid en akut buk. Silen och Cope (2010) redogör för att nya studier visat att tidig 

administrering av opioider vid akut buk inte försvårar en korrekt diagnostisering eller 

fördröjer en lämplig behandling. 
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Berntzen och medarbetare (2011) beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att kartlägga 

patienternas smärta samt att administrera läkemedel till patienterna. En otillräcklig 

smärtlindring kan bero på bristfälliga rutiner, kommunikationsbrist mellan vårdpersonal och 

patient eller bristande kunskaper hos sjuksköterskan (Muntlin, Carlsson, Säfwenberg & 

Gunningberg, 2010a). En studie från år 2000 undersökte sjuksköterskors kunskap om 

smärtbehandling, studien visade att sjuksköterskor inte hade tillräcklig kunskap om hur 

smärta behandlas farmakologiskt. Mer än hälften av de 305 sjuksköterskor som deltog i 

studien beskrev att den främsta anledningen till att de inte gav smärtlindring berodde på deras 

osäkerhet i att smärtlindra innan en fast diagnos hade fastställts (Tanabe & Buschmann, 

2000). 

 

1.5 Lidande 

 
International Association of Pain (IASP, 2010) har tagit fram “Declaration of Montreal” - en 

deklaration där det bland annat fastställs att tillgång till smärtbehandling är en grundläggande 

mänsklig rättighet. Deklarationen belyser också att undanhållande av smärtbehandling är en 

allvarlig orätt som leder till onödigt lidande för patienten. I Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) i 3 § stadgas det att hälso-och sjukvårdspersonal är skyldiga att visa patienterna 

omtanke och respekt. Patienterna ska även ges en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård som överensstämmer med vetenskap eller beprövad erfarenhet. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) beskriver att lidande, som är en av värdegrunderna för 

omvårdnad, är kopplat till en persons upplevelse av sin situation samt en unik och individuell 

känsla. Även Arman (2013) redogör för lidande som en subjektiv helhetsupplevelse för 

individen och att kroppslig smärta är en av de tydliga orsakerna till lidande inom vården. 

Eriksson (i Lindström, Lindholm Nyström & Zetterlund, 2014) beskriver lidandet i tre olika 

former; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. När patienten utsätts för lidande 

orsakat av vård eller genom utebliven vård blir lidandet ett vårdlidande. Miclescu (2014) 

beskriver att personal av humanitära skäl ska smärtlindra akut smärta; minska det individuella 

lidande hos patienten. Bergh (2014) menar att sjuksköterskans förhållningssätt och bemötande 

är grunden för en lyckad smärtbehandling.  I sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad ingår 

bland annat främja till hälsa och motverka ohälsa, motverka illabefinnande och obehag samt 
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lindra lidande. För att en patients lidande ska kunna lindras måste det också bekräftas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

1.6 Problemformulering 

 
Det framgår i litteraturen att många patienter upplever en bristfällig smärtlindring vid besök 

på akutmottagning vilket också leder till en bristande kvalité av vården. En sammanställning 

av tidigare studier inom området kan komma patienter samt sjuksköterskor till godo. 

1.7 Syfte 

 
Syftet var att undersöka patienters tillfredsställelse av smärtlindring på akutmottagning samt 

vilka interventioner som beskrevs för att patienterna ska få en adekvat smärtlindring. 

1.8 Frågeställningar 

 
Hur beskriver artiklarna patienters tillfredsställelse av smärtlindring på akutmottagning? 

Vilka åtgärder leder till att patienter får adekvat smärtlindring på akutmottagningar? 

2. Metod 

 

2.1 Design 

 
För att undersöka patienters tillfredställelse av smärtlindring på akutmottagning samt vilka 

åtgärder som leder till en adekvat smärtlindring för patienterna genomfördes en allmän 

litteraturstudie. Avsikten med en allmän litteraturstudie var bland annat att belysa 

kunskapsläget inom ett specifikt område (Forsberg & Wengström, 2013). 
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2.2 Sökstrategi 

 
 
Litteratursökning gjordes i november 2016 i databaserna PubMed och CINAHL. Sökningen 

utökades med en manuell sökning i referenslistorna från de inkluderade studierna. 

Söktermerna emergency service, hospital emergency service, emergency department, pain 

management, analgesia, oligoanalgesia samt patient satisfaction kombinerades 

sammanbundna med AND på olika sätt. Den booleska sökoperatorn AND användes för att 

finna artiklar som innehöll alla de söktermer som användes i kombinationen (Willman, Stoltz 

och Bahtsevani, 2011).  Sökkombinationerna beskrivs i Tabell 1. Inklusionskriterier för 

urvalet var vetenskapliga originalartiklar innehållande information om patienters 

tillfredsställelse av smärtlindring och/eller smärtbehandling på akutmottagning. 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska samt att deltagarna i studierna var 

över 15 år. . Enbart artiklar som var tillgängliga i fulltext via Uppsala elektroniska 

prenumeration inkluderades i studien. Studierna skulle även vara genomförda i industriländer. 

Exklusionskriterier var artiklar som var äldre än 15 år samt artiklar som beskrev specifika 

analgetikum eller administreringsvägar.  Urvalet av artiklarna gjordes i första hand utifrån 

läsning av titlar och abstrakt. Valda artiklar visas i en översiktstabell, se bilaga 1. 
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Tabell 1. Översiktstabell av sökning 

 

Databas Sökord Filter Utfall Utvalda 

PubMed emergency service AND pain management AND 

analgesia 

Humans 338 5 

PubMed patient satisfaction AND pain management AND 

emergency department 

Humans 207 1 

PubMed patient satisfaction AND emergency department 

AND analgesia 

Humans 148 1 

PubMed oligoanalgesia AND hospital emergency service Humans 28 0 

CINAHL emergency service AND pain management AND 

analgesia 

 136 3 

CINAHL pain management AND patient satisfaction AND 

emergency department 

 74 1 

 

2.3 Bearbetning och analys 

 
De valda vetenskapliga artiklarnas innehåll analyserades med hjälp av Fribergs (2006) 

analysmetod. Analysmetoden genomfördes genom att först läsa de valda artiklarna flera 

gånger för att få en uppfattning och förståelse av innehållet. Därefter söktes likheter samt 

skillnader och slutligen gjordes en sammanställning resultatet i relation till studiens syfte. 

Författarna kondenserade artiklarnas resultat till två huvudkategorier och fyra 

underkategorier. Kvalitetsgranskning på valda artiklar genomfördes med två, av författarna, 

modifierade mallar ursprungligen tagna ur Forsberg och Wengström (2013). 
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2.4 Etiskt övervägande 

 
IASP (2014) beskriver att innan en studie men mänskliga försökspersoner påbörjas ska det 

föreslagna forskningsunderlaget granskas och godkännas av en etisk kommitté. Inom 

smärtforskning med mänskliga försökspersoner har individens hälsa, säkerhet och värdighet 

högsta prioritet. De faktorer som granskas av kommittén är följande: deltagarna får inte 

tvingas eller skadas i genomförandet av studien, deltagarna ska bli informerade om 

tillvägagångssätt, mål samt risker med studien innan de ger sitt medgivande till att delta. 

Deltagarna får närsomhelst under studiens gång avbryta sitt deltagande utan några påföljder. 

Ett skriftligt medgivande måste erhållas för att säkerställa att individen förstått innebörden 

samt syftet med den föreslagna studien, individen ska ha fått möjlighet att ställa frågor samt 

att individen är medveten om att deltagandet är frivilligt (IASP, 2014). De artiklar som ingick 

i denna litteraturstudie skulle ha fått sitt godkännande av etisk kommitté eller att grundliga 

etiska överväganden har gjorts. Alla resultat som stödjer respektive inte stödjer 

frågeställningarna i litteraturstudien framförs, då det är oetiskt att enbart redogöra för det 

innehåll som gynnar författarnas åsikt (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

3. RESULTAT 

 
De 11 originalartiklar som inkluderades i studien var av kvantitativ ansats och beskrev 

smärtbehandling på akutmottagning och patienters tillfredsställelse med den samt åtgärder 

som leder till förbättrad smärtbehandling på akutmottagningar. Fem av artiklarna var från 

Australien, två från USA samt en vardera från Italien, Schweiz, Israel och Sverige. Två av 

artiklarna bedömdes vara av hög kvalitet och nio bedömdes som medelkvalitet, se bilaga 1. 

Frågeställningarna formulerades om till rubriker med fyra underkategorier. 
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3.1 Patienters tillfredsställelse av smärtlindring på akutmottagning 

 

Kommunikation 

 
Patienter upplevde en hög grad av tillfredsställelse när vårdpersonal var noga med att förklara 

innebörden av smärta samt vikten av att smärtlindra enligt Jao och medarbetare (2011). Även 

Shill och medarbetare (2012) belyser att specifik kommunikation kring smärta leder till att 

patienter upplever en hög grad av tillfredsställelse med smärtbehandlingen. Fallon och 

medarbetare (2016) redogör för att patienter som ansåg att personalen var hjälpsam upplevde 

en tillfredsställelse med smärtbehandlingen i högre grad än andra patienter. 

Smärtintensitet och smärtlindring 

 
Shill och medarbetare (2011) menar att det fanns ett samband mellan att patienter som hade 

en högre triagepoäng i smärtintensitet upplevde en lägre grad av tillfredsställelse med 

smärtbehandlingen. Detta är något som Bhakta och Marco (2012) styrker genom att beskriva 

att en minskning i smärtintensitet leder till en ökad tillfredsställelse för patienten. Även 

Decosterd och medarbetare (2007) såg ett samband mellan minskning i smärtintensitet och 

tillfredsställelse med smärtbehandlingen, då antalet patienter som var tillfredsställda innan 

interventionen var 13 % jämfört med 69 % tillfredsställda patienter efter. 

Yanuka och medarbetare (2008) beskriver att en multifacetterad intervention med utbildning 

av personal, smärtprotokoll samt bredare urval av analgetika ökade patienters tillfredsställelse 

av smärtbehandlingen. 

Antalet läkemedel som administreras ledde till en högre grad av tillfredsställelse, enligt 

Bhakta och Marco (2012). Bhakta och Marco (2012) och Shill och medarbetare (2011) har 

dock olika resultat av patienters tillfredsställelse gällande vilken typ av analgetika som 

administrerats. Bhakta och Marco (2012) menar att narkotikaklassade läkemedel inte hade 

något samband med huruvida patienter var tillfredsställda eller inte och Shill och medarbetare 

(2011) anser att en oral opioid behandling ledde till en ökad tillfredsställelse för patienterna. 
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Shill och medarbetare (2011) och Jao och medarbetare (2011) fann en signifikant ökning av 

patienters tillfredsställelse när adekvat smärtlindring administrerats. Taylor och medarbetare 

(2015), vars intervention var att förse patienterna med adekvat smärtlindring, fann en högre 

grad av tillfredsställelse hos patienterna. Trots att interventionen ledde till en högre grad av 

tillfredsställelse för patienterna, så ledde den inte till en ökning i antalet patienter som faktiskt 

erhöll adekvat smärtlindring.  Fallon och medarbetare (2016) fann ett samband mellan hög 

tillfredsställelse hos patienterna, när de själva hade uppfattningen att de hade fått tillräcklig 

smärtlindring. Allione och medarbetare (2010) såg ett samband mellan patienter som önskade 

smärtlindring i högre grad erhöll den, och genom detta upplevdes en högre tillfredsställelse 

med smärtbehandlingen. 

Muntlin och medarbetare (2010a) redogör för att interventionen med sjuksköterskeinitierad 

smärtlindring samt utbildning ledde till att patienterna uppfattade en högre kvalité av 

smärtbehandlingen. Shill och medarbetare (2011) och Taylor och medarbetare (2015) fann 

inget samband mellan sjuksköterskeinitierad smärtlindring eller tid till smärtlindring med 

patienters tillfredsställelse av smärtbehandlingen. Däremot var det mest förekommande svaret 

på vad som upplevdes som mindre bra vid besöket på akutmottagningen “Poor timing”, i 

Bhakta och Marcos (2012) enkät. 
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3.2 Åtgärder för en adekvat smärtlindring på akutmottagning 

 
Tabell 2. Interventioner i studierna 

Författare, År. Intervention 

Decosterd och medarbetare 

(2007) 

Riktlinjer om behandling av akut smärta på 

akutmottagning. 

Finn och medarbetare (2012) Sjuksköterskeinitierat smärtprotokoll. 

Muntlin och medarbetare 

(2010a) 

Sjuksköterskeinitierad smärtlindring samt utbildning av 

personal. 

Vazirani och Knott (2011) Obligatorisk smärtbedömning. 

Yanuka och medarbetare 

(2008) 

Multifacetterad intervention: 

Utökning i urvalet av analgetika 

Smärtlindringsprotokoll 

Utbildning 

 

Smärtbedömning 

 
Finn och medarbetare (2012) beskriver att den genomsnittliga tiden till första 

smärtbedömning minskade från 47 minuter till ett genomsnitt på 1 minut efter interventionen 

med Nurse-initiated pain protocol (NIPP) implementerats. Ingen av de andra artiklarna 

belyser tiden till första smärtbedömning. Vidare redogör Finn och medarbetare (2012) för att 

bara hälften av patienterna återbedömdes inom en timme efter administrering av 

smärtlindring, det var ingen skillnad mellan huruvida patienterna hade mild eller svår smärta. 

Decosterd och medarbetare (2007) anser dock att återbedömning av smärta ökade efter att 

studiens intervention implementerats. Decosterd och medarbetares (2007) intervention ledde 

också till en ökning av att smärtbedömningarna dokumenterades. 
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Vazirani och Knott (2011) redogör för att innan den obligatoriska smärtbedömningen 

implementerades smärtbedömdes ca 70 % av patienterna, efter interventionen implementerats 

steg antalet till drygt 92 %. Med hjälp av VAS-skalan fann Decosterd och medarbetares 

(2007) samt Yanuka och medarbetares (2011) studier att respektive interventioner lett till en 

signifikant minskning i smärtintensitet hos patienterna. 

 

Smärtlindring 

 
Finn och medarbetare (2012) redogör för att NIPP ledde till att ca 20 % fler patienter erhöll 

smärtlindring då interventionen implementerats. Även Yanunka och medarbetare (2008), 

Muntlin och medarbetare (2010a) samt Decosterd och medarbetare (2007) beskrev att 

respektive studies intervention ledde till att antalet patienter som erhöll smärtlindring ökade 

på akutmottagningarna. 

Tiden till smärtlindring minskade med hjälp av interventionerna i studierna. Muntlin och 

medarbetare (2010a) samt Decosterd och medarbetare (2007) beskrev en signifikant 

minskning i tid till smärtlindring med hjälp av interventionerna.  Yanuka och medarbetares 

(2008) studie visade att genomsnittstiden minskade från 69 minuter till 35 minuter, i Vazirani 

och Knotts (2011) studie minskade mediantiden från 123 minuter till 95 minuter. Finn och 

medarbetares (2012)  intervention ledde till en minskning av tid till smärtlindring från en 

mediantid på 98 minuter till 28 minuter. Vidare menar Yanuka och medarbetare (2008) att 

väntetiden till smärtlindring för patienter med svår smärta, det vill säga mellan 6-10 på VAS-

skala, var signifikant lägre efter interventionen implementerats. Finn och medarbetare (2012) 

beskriver att patienter med svår smärta i interventionsgruppen i större utsträckning erhöll 

smärtlindring inom 30 minuter än patienter med svår smärta i kontrollgruppen. Decosterd och 

medarbetares (2007) intervention ledde till en ökning i användandet av rekommenderad 

smärtlindring. 
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4. DISKUSSION 

 
Tre faktorer som för patienten leder till en ökad tillfredsställelse med smärtbehandling på 

akutmottagning var: kommunikation mellan vårdgivare och patient, minskning i 

smärtintensitet samt adekvat smärtlindring. Det fanns olika resultat i artiklarna om 

sjuksköterskeinitierad smärtlindring hade positiv inverkan på patienternas tillfredsställelse 

eller inte. Två positiva effekter som studierna fann var att antalet patienter som erhöll 

smärtlindring ökade och tiden till smärtlindring minskade med hjälp av de olika 

interventionerna som förekom i litteraturstudien. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

 

Patienters tillfredsställelse av smärtlindring på akutmottagning 

 
En bättre förståelse för patienternas behov och förväntningar av smärtlindringen förbättrar 

behandlingen av smärta på akutmottagningar. Genom att bemöta patienternas förväntningar 

av smärtlindring och visa omtanke för patienten och smärtan hen upplever spelar sannolikt en 

lika stor roll som själva smärtlindringen i sig (Fosnocht et al., 2005). Bergh (2014) förtydligar 

detta med att patienten kan uppleva lindring genom att sjuksköterskan genomför 

smärtbedömning och visar sitt intresse för patienten. Denna litteraturstudie styrker det faktum 

att kommunikation med patienten kring smärta och smärtbehandling samt information är en 

väsentlig del i smärtbehandlingen och ökar även patienters tillfredsställelse (Fallon et al., 

2016; Jao et al., 2011; Shill et al., 2012). Sjuksköterskor inom akutsjukvård behöver fokusera 

mer på information, patientdelaktighet, respekt, engagemang och empati (Fosnocht et al., 

2005). Tanabe och Buschmann (2000) redogör för att sjuksköterskor brister i att ta sitt ansvar 

och bry sig om patienterna, vilket leder till en bristfällig smärtlindring. Bristen i att ta ansvar 

och bry sig om patienter med smärta är något som författarna till denna litteraturstudie anser 

strider mot det som stadgats i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 3 § - hälso- och 

sjukvårdspersonal är skyldiga att behandla patienterna med omtanke och respekt. Författarna 

resonerar vidare att när sjukvårdspersonal brister i sitt ansvar att administrera smärtlindring 

till en patient i behov av det så får patienten inte heller den omtanken som hen är i behov av. 
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Leininger Hogan (2005) beskriver att det finns ett direkt samband mellan patienters 

tillfredsställelse och smärtbedömningsinstrument, sjuksköterskeinitierat smärtprotokoll samt 

utbildning av all vårdpersonal på akutmottagningar. Minskning av smärtintensitet och högre 

grad av tillfredsställelse hos patienterna beskrivs som ett samband av Shill och medarbetare 

(2012), men sjuksköterskeinitierat smärtprotokoll visade sig inte ha någon association med 

patienternas tillfredsställelse i samma studie. Muntlin och medarbetares (2010a) resultat 

visade inte heller något samband med högre tillfredsställelse hos patienterna vid användning 

av ett sjuksköterskeinitierat smärtprotokoll, men användningen ledde till en ökad kvalité av 

smärtbehandling för patienterna. Även Bhakta och Marco (2012) och Decosterd och 

medarbetare (2007) fann samband mellan minskning i smärtintensitet och högre 

tillfredsställelse hos patienterna. 

 

Enligt Fosnocht och medarbetare (2005) har patienter på akutmottagningar ofta höga 

förväntningar på att bli smärtlindrande och nästan en femtedel förväntar sig fullständig 

smärtlindring, till skillnad från på post-operativaavdelningar där förväntningarna på 

smärtlindring är låga. Förväntningar på att erhålla smärtlindring snabbt efter ankomst till 

akutmottagningen är också höga. Hatherley och medarbetare (2015) samt Muntlin och 

medarbetare (2006) beskrev att patienter upplever lång tid till smärtlindring. Denna 

litteraturstudie visade dock att tid till smärtlindring inte hade någon inverkan på patienters 

tillfredsställelse av smärtbehandlingen (Bhakta & Marco, 2012; Shill et al., 2012; Taylor et 

al., 2015). Genom att fokusera på lindrade av smärta förbättras vården för patienten samt 

patienters och vårdpersonals tillfredsställelse förbättras (Fosnocht et al., 2005). Även adekvat 

smärtlindring leder till en ökad tillfredsställelse hos patienterna (Jao et al., 2011; Shill et al., 

2012; Taylor et al., 2015). 
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Åtgärder för en adekvat smärtlindring på akutmottagning 

 
Pretorius, Searle och Marshall (2015) menar att det kan ses som en fördel att sjuksköterskorna 

blir mer självständiga i smärtbehandlingen, då det leder till en kortare väntetid och en 

reducerad smärtintensitet för patienterna. Dock kan kunskapsbrister hos sjuksköterskorna 

resultera i att arbetssättet med sjuksköterske-initierat smärtlindringsprotokoll begränsas. 

Kunskapsbrist hos sjuksköterskan beskrivs som en förklaring till en bristfällig smärtlindring 

på akutmottagningar (Muntlin et al., 2006; Muntlin et al., 2010a; Tanabe & Buschmann, 

2000; Yanuka et al., 2008). Interventioner som utbildning av vårdpersonal samt riktlinjer 

kring smärtbehandling visade sig i denna litteraturstudie leda till att antalet patienter som 

erhöll smärtlindring ökade (Decosterd et al., 2007; Finn et al., 2012; Muntlin et al., 2010a; 

Vazirani & Knott, 2012; Yanuka et al., 2008). Författarna antar att förbättringen i 

smärtbehandling beror på att sjuksköterskornas kunskaper i smärta och smärtbehandling 

förbättrades samt att interventionerna resulterade i en ökad medvetenhet om problemet. 

Pretorius och medarbetare (2015) belyser att sjuksköterskor behöver öka sin kunskap gällande 

smärtbedömning samt behandlingsprinciper av smärta. Sjuksköterskor har en huvudroll i 

hantering av patienters smärta och behöver bli aktiva ledare av smärtbehandlingen på 

akutmottagningar. 

 

Fosnocht och medarbetare (2005) diskuterar smärtbehandling på akutmottagning och belyser 

att personal inte skulle ignorera symtom, som bröstsmärta, vid en myokardischemi och inte 

heller misslyckas i behandling av en sådan. Varför får då inte annan svår och akut smärta 

liknande akut omhändertagande. Det skulle kunna vara en svårighet att byta fokus från att 

diagnostisera bakomliggande orsak av smärtan till att behandla smärtan som tog patienten till 

akutmottagningen. De anser att smärtbehandlingen bör ske parallellt med diagnostiseringen 

av bakomliggande orsak. Författarna till denna litteraturstudie håller med Fosnocht och 

medarbetare (2005) till viss del. Smärta bör alltid behandlas skyndsamt men då det finns 

påverkan på patientens vitalparametrar, som vid en myokardischemi, ska denna behandling 

alltid prioriteras. Dock anser författarna att när omhändertagandet av en patient väl sker, kan 

smärtlindringen ges lika snabbt som när en akut bröstsmärta handläggs. 
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Opioidfobi framställs i bakgrunden som en av anledningarna till att patienter drabbas av 

oligoanalgesi (Fosnocht et al., 2005). Shill och medarbetares (2012) intervention med ett 

sjuksköterskeiniterat smärtprotokoll, där även opioider ingick, ledde till en förbättring av 

smärtbehandlingen då fler patienter erhöll smärtlindring. Även i Muntlin och medarbetares 

(2010a) studie beskrivs myter och missförstånd kring opioider som en orsak till inadekvat 

smärtlindring på akutmottagning. Enligt Pretorius och medarbetare (2015) finns det ett behov 

av sjuksköterskeinitierade smärtlindringsprotokoll då dessa leder till en ökad möjlighet till 

förbättring i hantering av patienter smärta. Det bekräftas även i resultatet av denna 

litteraturstudie (Decosterd et al., 2007; Finn et al., 2012; Muntlin et al., 2010a; Yanuka et al., 

2008). Pretorius och medarbetare (2015) redogör för att sjuksköterskorna i sin studie inte var 

motvilliga till administrera opioider, och menar att det därför inte ses som något hinder för 

smärtbehandling. Dock finns det ett patientrelaterat hinder för att patienter ska erhålla 

smärtlindring på akutmottagning, vilket är patienternas motvillighet att inta opioider 

(Pretorius et al., 2015; Tanabe & Buschmann, 2000). 

 

Hinder för en god smärtbehandling är enligt Pretorius och medarbetare (2015) den höga 

arbetsbelastning som förekommer på akutmottagningar och att sjuksköterskan måste ta hand 

om andra akut sjuka patienter samtidigt som hen ska lindra smärtan hos någon annan.  Den 

höga arbetsbelastningen på akutmottagningar leder också till en brist på tid för sjuksköterskan 

adekvat ska kunna bedöma patienters smärta och smärtbehandlingen de får (Pretorius et al, 

2015; Tanabe & Buschmann, 2000). Oförmåga till att frekvent övervaka biverkningar av 

smärtbehandling med opioider sågs också som ett hinder till varför smärtlindring inte 

genomfördes (Pretorius et al., 2015). Muntlin och medarbetare (2010b) beskriver att miljön på 

en akutmottagning har ett fokus riktat mot att få patienterna vidare så fort som möjligt, vilket 

också begränsar möjligheterna för integrering och samarbete. I en studie från 2010 (Muntlin 

et al., 2010b) framkom det att läkare ansåg att smärtlindring inte var någon prioritet, utan 

motiverade att kortare väntetid för patienten var viktigare att fokusera på och att det i sin tur 

skulle leda till kortare tid till smärtlindring. Sjuksköterskorna däremot diskuterade 

smärtlindring som en prioritet och som något som skulle förbättra kvalitén av vården på en 

akutmottagning. Återigen har denna studie inte visat något samband mellan tid till 

smärtlindring och patienters tillfredsställelse.  
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Precis som Lindström och medarbetare (2014) och Miscleu (2014) anser författarna till denna 

litteraturstudie att obehandlad smärta är förenat med ett vårdlidande. Författarna tycker också 

att tiden till smärtlindring borde ha betydelse för lindrandet av både smärta och lidande. 

 

Smärtbedömning genomförs sällan på akutmottagningar, enligt Muntlin och medarbetare 

(2010a). Pretorius och medarbetare (2015) belyser dock att ett stort hinder för att patienter ska 

erhålla smärtlindring ligger hos patienterna själva, många patienter är motvilliga till att 

rapportera smärta. Det är oklart om smärtrapporteringen som Pretorius och medarbetare 

(2015) syftar på är en rapportering som sjuksköterskan initierar - 

smärtbedömningsinstrument, eller om rapporteringen menas som ett frivilligt uttryck från 

patientens sida. Författarna resonerar om orsaken till hindret som Pretorius och medarbetare 

(2015)  lyfter fram ligger hos patientens fria uttryck eller om det är en motvillighet från 

patientens sida att använda smärtbedömningsinstrument. Vidare diskuterar författarna att en 

lösning på problemet kan vara information från sjuksköterskans sida - att personal är tydlig 

med att informera patienten om smärta och vikten av smärtbehandling. Patienterna kan även 

uppmanas om att säga till personal vid behov av smärtlindring. Detta är något som Jao och 

medarbetare (2011) och Shill och medarbetare (2012) fann hade en positiv inverkan på 

patienternas tillfredsställelse med smärtbehandlingen. Även om patienterna är motvilliga mot 

att rapportera sin smärta så är det inget skäl till att inte smärtbedömma patienterna. 

Författarna tror att en ökad information och kommunikation med patienterna kring smärta och 

smärtbehandling också leder till att patienterna blir mer positivt inställda till att beskriva sin 

smärtintensitet. 

 

Vårdpersonal behöver ha kunskap om smärta och smärtbehandling, vilket leder till att 

patienter erhåller smärtlindring i högre utsträckning - något som resulterar i ett minskat 

vårdlidande för patienterna. Författarna anser att det är oetiskt att undanhålla smärtlindring av 

orsaker som okunskap och bristfälliga rutiner. Även smärtbedömning leder till att 

sjuksköterskorna får en förbättrad utgångspunkt i behandlingen av patientens smärta, 

sjuksköterskan kan även återbedöma smärtan mer adekvat och se om smärtlindringen haft 

önskad effekt. Riktlinjer om smärtbehandling bör finnas på akutmottagningar för att öka 

chansen till att patienterna erhåller adekvat smärtlindring. Inom kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan kunna hantera läkemedel adekvat och med sin 

kunskap kunna tillgodose patienternas välbefinnande. 
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Författarna diskuterar om patienten undanhålls smärtlindring så leder det till ett vårdlidande 

som i sin tur resulterar i att patienterna upplever ett minskat välbefinnande. Författarna vill 

återigen belysa det IASP (2010) beskriver - smärtlindring är en grundläggande mänsklig 

rättighet och obehandlad smärta leder till ett onödigt lidande för patienten. Ur ett 

samhällsperspektiv kan obehandlad akut smärta leda till långvarig smärta. Långvarig smärta 

kostar samhället enorma summor i form av sjukskrivningar, behandlingar samt andra 

vårdkostnader. 2003 beräknades direkta vårdrelaterade kostnader till 7.5 miljarder kronor i 

Sverige (SBU, 2006). 

 

4.2 Metoddiskussion 

 
Denna studie valdes att genomföras som en litteraturstudie. Studien bestod av 11 kvantitativa 

orginalartiklar. Förhoppningen var att även finna kvalitativa artiklar för att få mer beskrivet 

kring hur patienter upplevde sin tillfredsställelse med smärtbehandlingen. Men på grund av 

bristfälliga fynd blev det kvantitativa artiklar som ligger till grund för litteraturstudien.  Detta 

medför att patienternas tillfredsställelse, som är en individuell subjektiv upplevelse, i 

artiklarna har blivit beskrivna med siffror. Detta är något som anses vara negativt i denna 

litteraturstudie. Om kvalitativa artiklar hade funnits med i studien hade resultatet sett 

annorlunda ut, då patienternas upplevelser och tillfredsställelse med smärtbehandlingen på 

akutmottagningar hade blivit mer deskriptiva.  Det skulle då bli mer konkret vad som gjorde 

att patienter kände sig tillfredsställda, likaså vad som gjorde att de inte var tillfredsställda. De 

artiklar som ingår i litteraturstudien vars interventioner syftade till förbättring av 

smärtbehandling på akutmottagning, mättes adekvat med den kvantitativa metod som ansats. 

 

Inklusionskriterierna som valts i denna litteraturstudie var att deltagarna skulle vara över 15 

år, detta för att de skulle förstå studiens innebörd och kunna svara enskilt på frågorna. 

Fortsättningsvis skulle studierna vara genomförda i industriländer. Detta för att strukturella 

faktorer, som socioekonomiska och demografiska faktorer ej skulle särskilja för mycket från 

Sveriges. Dock kan kulturella skillnader ändå förekomma. Ett annat inklusionskriterie i 

studien var att de ingående artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska för att 

författarna skulle kunna läsa dem. 
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Alla artiklar som valdes till studien var skrivna på engelska vilket innebar att resultatet 

översattes. Översättningen och sammanställningen av artiklarnas resultat kan innebära att 

vissa ofrivilliga tolkningar gjorts, vilket kan ses som en svaghet i studien. Enbart artiklar som 

var tillgängliga i fulltext via Uppsala elektroniska prenumeration inkluderades i studien, 

följden av detta var att antalet artiklar som var tillgängliga begränsades. Ett exklusionskriterie 

var att studierna inte skulle vara äldre än 15 år, detta för att få så aktuell forskning som 

möjligt. Initialt var målet var att finna artiklar skrivna inom en 10-årsperiod, detta ledde dock 

till ett för begränsat urval, så författarna utökade tidsperioden till 15 år. Det andra 

exklusionskriteriet var att artiklarna inte skulle vara specifikt inriktade på analgetika eller 

administrationsväg, ett undantag gjordes då en studie handlade om intravenösa opioider som 

smärtlindring, men studiens syfte var att se dess inverkan på patienternas smärtbehandling på 

akutmottagning därför valde författarna att inkludera den. 

 

Kvalitetsgranskning genomfördes av författarna med hjälp av två olika mallar. Författarna 

diskuterade och bedömde vardera artikel noga och kom fram till att majoriteten av artiklarna 

hade en medelhög kvalité. Orsaken till att de inte bedömdes som höga var dels att studierna 

beskrev egna begränsningar (genomförda på ett fåtal patienter eller endast en akutmottagning 

samt icke-generaliserbara), och dels att metoderna som använts var längre ner i 

evidenshierarkin (Polit & Beck, 2013). Metoden som använts i de medelhöga artiklarna var 

främst observationsstudier och kohortstudier, och metoden som använts i de två studier som 

bedömdes som höga var RCT respektive Quasi-experimentell. Författarna har liten erfarenhet 

av att utföra kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar och detta kan ha påverkat 

graderingen av kvaliteten av artiklarna. Alla valda artiklar hade ett godkännande av en etisk 

kommité eller beskrivit ett etisk övervägande, något som är ett krav vid studier på människor 

(Forsberg & Wengström, 2013). 
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Behov av vidare forskning 

 
Författarna anser att de finns ett behov av vidare forskning inom smärtlindring på 

akutmottagning. Även om forskningen ökat de senaste åren inom området, främst med 

kvantitativ ansats, anser författarna att fler kvalitativa studier borde genomföras för att belysa 

patienternas upplevelse av smärtlindring på akutmottagning vilket kanske kan leda till 

ytterligare förbättringar för patienterna. 

Kliniska implikationer 

 
Genom att i denna litteraturstudie belysa det aktuella forskningsläget inom området ökar 

chanserna till att vårdpersonal får ett ökat medvetande, en inblick i vilka åtgärder som leder 

till en förbättrad smärtbehandling för patienterna samt hur smärtbehandlingen kan leda till en 

ökad tillfredställelse hos patienterna. Detta resulterar i en ökad kvalité av vården och 

förhoppningsvis minskad risk för vårdlidande, relaterat till smärta och underbehandling av 

smärta, hos patienter som besöker akutmottagningar.  

 

4.3 Slutsats 

 
Denna studie visar att kommunikation, information samt adekvat smärtlindring leder till en 

ökad tillfredsställelse med smärtbehandlingen, för patienten. Studien visar också att det finns 

förbättringsåtgärder för smärtbehandling på akutmottagningar, så som utbildning för 

vårdpersonal, riktlinjer samt smärtbedömning. Åtgärderna leder till att patienterna får en 

adekvat smärtlindring. 
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Svensk sjuksköterskeförening (2010). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. 

Sveriges kommuner och landsting. (2014). Nationell patientenkät - Sveriges landsting och 

regioner i samverkan. Sveriges kommuner och landsting: Stockholm. Hämtad 29 november, 

från, http://npe.skl.se/Oversikt.aspx?ActiveView=2 

Swift. A. (2015). Pain management 3: The assessment of pain in adults. Nursing Times, 

11(41), 12-17.                                                  

Tanabe, P. & Buschmann M. (2000) Emergency nurses’ knowledge of pain management 

principles. Journal of Emergency Nursing, 26(4), 299 – 305. doi: 10.1067/men.2000.108402 

Taylor, D.M., Fatovich, D.M., Finucci, D.P., Furyk, J.D., Jin, S.W., Keijzers, G,... R 

Chalkley, D.R. (2015). Best-practice pain management in the emergency department: A 

https://dx-doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1067/men.2000.108402


 26 

cluster-randomised, controlled, intervention trial. Emergency Medicine Australasia, 27(6), 

549–557. doi: 10.1111/1742-6723.12498 

Vazirani, J. & Knott, J.C. (2011). Mandatory pain scoring at triage reduces time to analgesia. 

Annals of Emergency Medicine, 59(2), 134-138. doi: 10.1016/j.annemergmed.2011.08.007 

Walid, M.S., Donahue, S.N.,  Darmohray, D.M., Hyer, L.A Jr. & Robinson, J.S Jr. (2008). 

The fifth vital sign - what does it mean? Pain Practice, 8(6), 417-422. doi: 10.1111/j.1533-

2500.2008.00222.x 

Werner, M. (2010). Farmakologi. I M. Werner & I. Leden (Red.). Smärta och 

smärtbehandling (2., [rev.] uppl. ss. 82-175). Stockholm: Liber. 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Yanuka, M., Soffer, D. & Halpern, P. (2008). An interventional study to improve the quality 

of analgesia in the emergency department. Canadian Journal of Emergency Medicine, 10 (5), 



 27 

 

6.1 Bilaga 1 Översiktstabell över inkluderade artiklar 

Författare År 

Land 

Syfte Design Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalité 

Allione och 

medarbetare. 

2010 Italien 

Fastställa hur ofta patienter med 

smärta önskar och får smärtlindring 

under tiden de är på akutmottagning. 

Prospektiv 

observations studie. 

n= 393 Patienters tillfredställelse var högre hos 

de patienter som önskade samt erhöll 

smärtlindring. 

Medel 

Bhakta och 

medarbetare. 

2012 USA 

Fastställa sambandet mellan 

smärtbehandling och patienters 

tillfredsställelse på akutmottagning.   

Prospektiv 

enkätundersökning. 

n= 289 (39) Minskning av smärta med 2 poäng eller 

mer är associerat med patienters 

tillfredsställelse av smärtbehandling på 

akutmottagningen. Även antalet 

läkemedel givna associeras med en god 

tillfredsställelse av patienters 

smärtbehandling. 

Medel 

Decosterd och 

medarbetare. 

2007 Schweiz 

Implementering av riktlinjer för 

smärtbehandling på akutmottagning 

samt utvärdera effekten. 

Prospektiv kohort 

studie. 

Fas 1 n= 249 

(374) 

Fas 2 n= 192 

Implementering av riktlinjer på 

smärtbehandling ledde till en signifikant 

ökning av patienter som erhöll 

Medel 
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(401). smärtlindring. Patienternas 

tillfredsställelse av smärtbehandlingen 

var högre efter implementering av 

riktlinjerna. 

Fallon och 

medarbetare. 

2016 USA 

Identifiera faktorer för patienters 

tillfredsställelse av smärtlindring på 

akutmottagning. 

Prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

75 Patienters uppfattning av tillräcklig 

smärtlindring, hjälpsam personal samt 

lägre smärtintensitet var associerat med 

högre tillfredsställelse av 

smärtbehandlingen. 

Medel 

Finn och 

medarbetare. 

2012 

Australien 

Utvärdera om ett 

sjuksköterskeinitierat smärtprotokoll 

har effekt gällande tid till 

smärtbedömning samt tid till 

smärtlindring. 

Historisk 

kohortstudie. 

Pre-studie 

n= 144 

post-studie 

n= 745 

Sjuksköterskeinitierat smärtprotokoll 

ökar sannolikheten att smärtskattning 

genomförs samt minskar tid till 

smärtlindring. 

Medel 

Jao och 

medarbetare. 

2011 

Australien 

Fastställa faktorer som var 

signifikant associerade med 

patientens tillfredsställelse av 

smärtbehandlingen. 

Prospektiv 

observationsstudie. 

n= 167 (35) Adekvat smärtlindring i kombination 

med adekvat kommunikation kan 

möjliggöra för optimal tillfredställelse 

hos patienterna. 

Medel 



 29 

Muntlin och 

medarbetare. 

2010a 

Sverige 

Undersöka resultatet av 

omvårdnadsbedömning, 

smärtbedömning samt en 

sjuksköterskeinitierad intravenös 

opiod jämfört med standardåtgärd för 

patienter som söker sig till 

akutmottagning med buksmärta.   

Kvasi-

experimentell. 

n= 200 (78). Interventionen förbättrade 

smärtbehandlingen på 

akutmottagningen. Smärtbehandling 

handlar inte bara om att erhålla 

smärtlindring. En strukturerad 

omvårdnadsbedömning kan påverka 

patientens uppfattning av kvalitén av 

smärtbehandling på akutmottagning. 

Hög 

Shill och 

medarbetare. 

2012 

Australien 

Fastställa faktorer som associerar 

med patienters tillfredsställelse av 

smärtbehandlingen. 

Prospektiv kohort-

studie. 

n= 476 (96) Adekvat smärtlindring, specifik 

kommunikation gällande smärta samt 

oral opioidbehandling var faktorer som 

studien fann associerade med en hög 

tillfredsställelse med smärtbehandlingen. 

Medel 

Taylor och 

medarbetare. 

2015 

Australien 

Fastställa om adekvat smärtlindring 

har effekt på patienters 

tillfredsställelse. 

RCT. n= 1317 

(210) 

Adekvat smärtlindring ledde till en 

signifikant ökning av patienternas 

tillfredsställelse. 

Hög 

Vazirani och 

medarbetare. 

Att undersöka om obligatorisk 

smärtbedömning vid triage samt 

Prospektiv n= 35,628 Obligatorisk smärtbedömning ledde till 

en klinisk viktigt förbättring i tid till 

Medel 
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2011 

Australien 

 

 

utbildningsprogram kan minska tid 

till smärtlindring. 

interventionstudie. smärtlindring, men ändrade inte 

frekvensen i administrering av 

smärtlindring. 

Yanuka och 

medarbetare. 

2008 Israel 

Implementera en strukturerad 

intervention för att se vilken effekt 

den gav på smärtbehandlingen. 

Prospektiv 

observationsstudie. 

Pre-

intervention 

n=1000. 

Post-

intervention 

n= 700 

Interventionen förbättrade kvalitén på 

smärtlindringen, patienters 

tillfredsställelse samt noggrann vård. 

Detta protokoll eller liknande har 

potential att förbättra smärtbehandlingen 

på olika akutmottagningar. 

Medel 

 


