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SAMMANFATTNING 

 

Inledning: Forskning visar att smärta vid stora trauman är underbehandlat, vilket kan ge ett 

förlängt sjukdomsförlopp och leda till komplikationer för patienten. Smärtbedömning är en 

viktig del i smärtbehandlingen och kan göras med hjälp av observationer av fysisk status och 

smärtskattningsinstrument. Eftersom ett stort trauma även innebär en psykologisk påfrestning 

för patienten är det viktigt att lindra både smärtan och det psykiska lidandet. 

Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskors uppfattningar om traumapatienters upplevelser 

av smärta samt beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av smärtbehandling och 

omvårdnadsåtgärder som lindrar lidande hos dessa patienter. 

Metod: En intervjustudie med elva ambulanssjuksköterskor. Intervjuerna analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Ambulanssjuksköterskans arbete vid smärtlindring vid stort trauma präglades av 

avvägningar och prioriteringar. Dessa gjordes utifrån ambulanssjuksköterskans egna 

bedömningar samt de riktlinjer som fanns inom ambulanssjukvården. Omvårdnadsåtgärder 

var lika viktiga som de farmakologiska åtgärderna, i arbetet för att lindra patientens smärta 

och lidande. Majoriteten av ambulanssjuksköterskorna upplevde smärtan vid stort trauma som 

underbehandlad. Detta på grund av otillräckliga läkemedelsdoser men också på grund av 

prioritering av livsuppehållande åtgärder.  

Slutsats: Studiens resultat visar att ambulanssjuksköterskans arbete stämmer väl överens med 

kompetensbeskrivningen. Smärtlindring vid stora trauman är komplext och de upplevda 

hindren är många. Ambulanssjuksköterskans egen bedömning, med utgångspunkt från 

gällande riktlinjer, är kärnan i deras arbete med traumapatienter. Smärtlindring vid stora 

trauman är ett viktigt ämne och ett relativt outforskat område. Det är därför angeläget med 

vidare forskning. 

 

Nyckelord: smärtlindring, trauma, prehospitalt, akut smärta, omvårdnad



 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Research shows that pain at major traumas are poorly treated, which can lead 

to a prolonged course of the disease and lead to complications for the patient. Pain assessment 

is an important part of pain treatment and can be done either through observations of the 

patient’s physical status or via pain assessment tools. A major trauma involves also a 

psychological stress for the patient, therefore it’s important to relieve both the physical pain as 

well as the mental suffering. 

Aim: To describe ambulance nurses’ perception regarding trauma patients’ experiences of 

pain and to describe ambulance nurses’ experiences of pain treatment and nursing care that 

ease the suffering for these patients. 

Method: An interview study with eleven ambulance nurses. The interviews were analyzed by 

using qualitative content analysis. 

Result: Ambulance nurses’ work with pain relief at major traumas was characterized by 

balancing decisions and prioritizations. These were made based on the ambulance nurses’ 

own judgment combined with the guidelines for the ambulance health care. The nursing care 

was just as important as the medical treatment in the work to ease the patient’s pain and 

suffering. The majority of the ambulance nurses experienced that pain at major traumas was 

poorly treated. The reason for this opinion was due to a restricted use off analgesics, but also 

due to prioritization of life support care. 

Conclusion: The study´s findings shows that ambulance nurse’s work are in line with the 

ambulance nurse’s competence description. Pain treatment at major traumas is complex and 

the perceived difficulties are many. The ambulance nurses’ own evaluations, with the 

associated guidelines, constitute the core work with trauma patients. Pain relief at major 

traumas is an important and relatively unexplored area and it is therefore desirable with 

further research in this area.  

 

Keywords: Pain relief, trauma, prehospital, acute pain, nursing 
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1. INTRODUKTION 

Smärta är den vanligaste orsaken till kontakt med sjukvården. Det finns stor kunskap om 

smärta och effektiva metoder för smärtlindring. Trots detta blir många allvarliga 

smärttillstånd under- och feldiagnostiserade. Smärta är alltid subjektiv och behöver inte alltid 

vara en direkt koppling till den skada eller sjukdom patienten har. Patientens psykosociala 

tillstånd spelar också in, liksom kulturella faktorer. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter 

är att förstå patientens subjektiva upplevelse av smärta eftersom det finns skillnader i hur 

olika individer uttrycker sin smärta En annan viktig del i sjuksköterskans ansvar omfattar 

bedömning av patientens smärta och att ge smärtlindring i form av farmakologiska åtgärder. 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder har en stor betydelse i smärtlindringen. I ansvaret ingår 

även att utvärdera åtgärdernas effekt (Almås, Berntzen & Danielsen, 2011). 

 

1.1 Akut smärta 

Akut smärta uppstår vid plötslig vävnadsskada vilket är vanligt vid stort trauma. Smärtan 

fungerar som en varningssignal för att vi inte ska bli skadade. Den kan också vara tecken på 

en skada eller sjukdom. Kännetecken för akut smärta är att den avtar när orsaken har läkt, och 

att den har kort varaktighet, mindre än tre månader. Akut smärta kan ge negativa fysiologiska 

reaktioner, öka risken för komplikationer, ge ett förlängt sjukdomsförlopp samt ge bestående 

men. Målet med smärtbehandling är att patienten ska ha det så bra som möjligt och slippa 

onödigt lidande (Almås et al., 2011). 

 

1.1.1 Definition av stort trauma 

Begreppet stort trauma definieras som skador som orsakats av mycket kraftig våld och som 

kan innebära ett omedelbart hot mot den skadades liv och hälsa. Dess effekter innebär ett, för 

patienten, livshotande tillstånd (Lennqvist, 2007). Smärta och stort trauma har en stark 

koppling till varandra (Berben, Schoonhoven, Meijs, van Vugt & van Grunsven, 2011). Den 

fullständiga definitionen av stort trauma finns i bilaga 1. 

 

1.1.2 Kroppens reaktioner på trauma 

Vid ett stort trauma sker en rad olika reaktioner i kroppen, vilket kallas för det 

neuroendokrina svaret på trauma. Intensiteten på det neuroendokrina svaret är beroende av 

skadans art och storlek samt av individens reaktionsförmåga. Det neuroendokrina svaret 

består av två huvuddelar; det autonoma nervsystemet och de endokrina körtlarna. Effekter av 
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aktivering av det autonoma nervsystemet är ökad hjärtrytm, ökad kontraktionskraft i 

hjärtmuskeln och kärlsammandragning. De endokrina körtlarna frisätter hormoner som hos 

traumapatienten kan ses som takykardi, blek och kall hud, låg urinproduktion och törst 

(Järhult & Offenbartl, 2013).  

 

1.1.3 Smärta i samband med stort trauma 

På olycksplats är behovet av smärtlindring oftast mindre än vad man tror. Direkt efter traumat 

uppstår ofta en period av relativ smärtfrihet bland annat på grund av endorfinpåslag. Dock kan 

inte ett behov av farmakologisk smärtlindring uteslutas (Lennqvist, 2007). 

 

Berben et al (2011) studerar smärtprevalensen hos 1407 traumapatienter. Patientens smärta 

rapporteras i en smärtrapport och resultatet visar en hög förekomst av smärta. Tjugoåtta 

procent av patienterna saknar en sådan smärtrapport. Bland de traumapatienter som får sin 

smärta rapporterad är smärtprevalensen 70 % och av dessa blir 31 % smärtskattade på 

olycksplatsen. Slutsatsen är att utan en konsekvent smärtrapportering är det svårt att utvärdera 

effekten av smärtlindring. 

 

Galinski et al (2010) undersöker prevalensen av smärta hos patienter i ambulans. Av dessa 

patienter lider 48 % av akut smärta. De faktorer som är relaterade till den akuta smärtan är 

trauma och att patienten är under 75 år. Av dessa patienter får 73 % analgetika mot den akuta 

smärtan. Smärtlindringen hjälper ungefär hälften av patienterna då 51 %, av samtliga 649 

patienter, upplever att de blir adekvat smärtlindrade. De patienter som inte upplever att de blir 

smärtlindrade tillräckligt är traumapatienter och patienter med gynekologisk problematik. 

Liknande resultat finns i en studie av Bakkelund et al (2012), där traumapatienter i prehospital 

vård undersöks. Dessa patienter upplever mer smärta, utifrån Numeric Rating Scale (NRS), 

både i början och i slutet av behandlingen än patienter med bröstsmärtor. NRS är en 

smärtskattningsskala där patienten graderar sin smärta med en siffra från noll till tio.  Noll 

motsvarar ingen smärta alls och tio motsvarar värsta tänkbara smärta (Almås, Berntzen & 

Danielsen, 2011). Dock behandlas traumapatienter med liknande doser som patienter med 

bröstsmärtor. För båda patientgrupperna är otillräcklig smärtlindring ofta observerat 

(Bakkelund et al., 2012). Även Calil, Pimenta & Birolini (2007), rapporterar otillräcklig 

smärtlindring. Studien visar att måttlig och svår smärta är den vanligaste typen av upplevd 

smärta vid trafikolyckor. Få opioider används och efter en tre timmars period har 48 % 
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fortfarande smärta men är utan analgetikabehandling. Smärta är en vanlig händelse i samband 

med trauma och är underbehandlat och underevaluerat.  

 

1.2 Smärtbedömning hos traumapatienter 

Otillräcklig smärtbedömning kan leda till ofullständig behandling. Akut smärta som ett svar 

på ett trauma kan vara komplicerat och varierat men bedömningen är ofta förenklad och 

kortfattad. Bedömningsskalor underlättar en snabb bedömning av smärtans svårighetsgrad och 

utgör ofta grunden för smärtbehandlingen. Dock bör ytterligare information fås för att ge rätt 

behandling. Det kan vara information om smärtkvalitet, smärtans varaktighet, 

funktionspåverkan samt bakomliggande orsak (Radnovich et al., 2014) 

 

Hos patienter med traumatiska hjärnskador som inte kan uttrycka sin smärta muntligt, har 

beteendemässiga och fysiologiska symtom uppmärksammats som tecken på smärta. Denna 

patientgrupp tycks visa ett bredare spektrum av beteendereaktioner på smärta än andra vuxna 

patienter. De vanligaste observationerna på smärta är grimaser, agitation och ökad 

muskelspänning. Denna grupp visar också smärta genom att höja på ögonbrynen, öppna 

ögonen, gråta och genom frånvaro av muskelspänningar när hen utsätts för smärta. Dessa 

reaktioner verkar vara närvarande endast i den akuta fasen. Hos patienter som inte kan 

uttrycka sin smärta muntligt är vitala tecken på smärta i likhet med andra patienter (Arbour & 

Gélinas, 2012). 

 

1.3 Ambulanspersonalens attityder 

I USA undersöks ambulanspersonalens attityder till smärtlindring. I studien framkommer fem 

teman. Det första handlar om att göra en bedömning om patienten är i behov av smärtlindring. 

De flesta är överens om att smärta är subjektivt och att det är lättare att ge lindring i form av 

analgetika till en patient med fysiska tecken på smärta. Fysiska tecken kan vara svettningar, 

hög puls eller oro. Personalen anser att det är minst lika viktigt att behandla oro som smärta. 

Om smärtan behandlas så minskar också oftast patientens oro. Det andra temat är rädsla för 

att patienter simulerar sin smärta för att få tillgång till smärtlindring fastän de kanske inte är i 

behov av det rent medicinskt, exempelvis drogberoende. Det tredje temat är att personalen 

känner sig tveksam till vilket mål de har med smärtlindringen. Många ur personalen anser att 

det räcker med att ta bort den absolut värsta smärtan. I tema fyra handlar det om att 

ambulanspersonalen känner motvilja att ge stora doser av analgetika då de är rädda för att ge 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Radnovich%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25141244
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en överdos och därmed skada patienten. I det femte temat beskrivs ambulanspersonalens 

ambivalens inför smärtlindring då de är rädda för att maskera symtom av sjukdom eller skada 

(Walsh, Cone, Meyer & Larkin, 2013). 

 

1.4 Psykosociala aspekter i samband med trauman 

Det är lika viktigt att vårdpersonalen ger tillräcklig uppmärksamhet åt beteendemässiga och 

psykologiska aspekter i samband med traumat, som att hen behandlar de fysiska skadorna. 

Detta framkommer i en studie utförd i Indien. Orsaker till psykiska störningar hos 

traumapatienter kan vara smärta, den plötsliga och oväntade typen av händelse och de insatser 

som krävs för att återuppliva och stabilisera patienten. Andra väsentliga faktorer är miljön, 

inverkan av skada på centrala nervsystemet, försämrad sensorik, mediciner och tillhörande 

grundsjukdomar av betydelse. Särskilda problem hos traumapatienter är hjälplöshet, 

förnedring, hot mot kroppsuppfattning och psykiska symptom. Patienterna kan reagera på 

dessa faktorer genom att de blir inåtvända och tystlåtna, förnekar händelsen, går i regression, 

visar ilska och ångest samt i ett senare skede även hamna i depression. En del patienter kan 

även på lång sikt utveckla delirium eller posttraumatiskt stressyndrom. För att förebygga eller 

minska dessa problem hos traumapatienter kan fysiska, farmakologiska och psykologiska 

interventioner genomföras i det akuta skedet. Detta inkluderar bland annat adekvat 

smärtlindring, att ge noggranna förklaringar och att skapa trygghet för patienten (Mohta, 

Sethi, Tyagi & Mohta, 2002). 

 

1.5 Omvårdnadens betydelse 

Enligt Aléx, Lundgren, Henriksson och Saveman (2011) är exponering för kyla ett allvarligt, 

men ofta försummat problem inom den prehospitala vården. Patienter som har skadats 

utomhus under kalla förhållanden studeras. Patienterna blir i väntan på ambulans nedkylda 

och beskriver att de lider mer av kylan än av smärtan. De patienter som i ambulansen får 

passiv uppvärmning, i form av filtar att värma sig med, tycker att det tar lång tid innan de blir 

ordentligt uppvärmda, medan de som får en aktiv uppvärmning, av både filtar och 

värmekuddar, upplever att de snabbt blir uppvärmda och känner ett lugn och en trygghet. De 

beskriver den aktiva uppvärmningen som minst lika viktig som smärtlindringen (Aléx, 

Lundgren, Henriksson & Saveman, 2011) 
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Omvårdnadens betydelse diskuteras av Poljak, Tveith & Ragneskog (2006). I studien 

tillfrågas ambulanspersonal bland annat om omvårdnadens betydelse. En av de allra viktigaste 

omvårdnadsaspekterna anser de är att upprätthålla en god och trygg relation med patienten. 

De omvårdnadsåtgärder som lägger grunden till detta är bland annat att ge ett gott bemötande, 

hålla patientens hand, ta sig tid, ge information och skapa en kommunikativ miljö samt att få 

patienten att känna sig delaktig. Genom att ambulanspersonalen ger information och hjälper 

patient och närstående att förstå vad som händer skapas en trygg miljö. Andra saker som de 

anser är viktiga är att visa ödmjukhet, beröring och ett lugnt och säkert uppträdande. När det 

gäller personer i kris anser majoriteten av ambulanspersonalen att det lugna, trygga 

bemötandet och omhändertagandet är av stor vikt vid omhändertagandet av patienten. De 

anser även att det är viktigt att de tar sig tid att lyssna på patienten och att ge rak och ärlig 

information (Poljak, Tveith & Ragneskog, 2006). Informationsskyldigheten poängteras även 

enligt patientlag (2014:821) kapitel 3, 1 §. Det gäller bland annat information om 

hälsotillståndet, det förväntade vård- och behandlingsförloppet, metoder för att förebygga 

sjukdom eller skada samt information om eftervård. I samma kapitel, 6 § anges att 

informationen ska anpassas till patientens individuella förutsättningar.  

 

1.6 Teoretisk referensram 

Mötet mellan patienten och vårdpersonal blir rent relationsmässigt asymmetriskt då patienten 

är beroende av vårdpersonalen för att få hjälp. Patienten blir beroende av vårdpersonalens 

kunskap och förmåga att kunna och vilja hjälpa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Ett gott 

vårdmöte kännetecknas av acceptans, jämlikhet, ömsesidighet och bekräftelse. Det är viktigt 

att sjuksköterskan möter patienten på dennes nivå och att patienten får möjlighet att framföra 

tankar och vara delaktig i sin egen vårdsituation. Även om svåra upplevelser påverkar 

sjuksköterskan bör vetskapen om att patienten alltid har det svårast finnas. Det finns inget 

facit eller mall på hur ett gott möte uppstår. Dock krävs det att sjuksköterskan är engagerad i 

omvårdnaden av patienten och har en vilja att möta patientens problem. För att omvårdnaden 

ska ske på ett positivt sätt krävs personlig närvaro hos sjuksköterskan samt att en dialog med 

patienten skapas. Dialogens syfte är att skapa tillit och förståelse mellan sjuksköterskan och 

patienten (Gedda & Snellman, 2009).  

 

Lidandet är individuellt och unikt för varje patient. Det beskrivs som något hotande och som 

en känsla av att tappa kontrollen. För att lindring ska uppnås måste lidandet bekräftas genom 
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att sjuksköterskan ser patienten och dennes lidande. Allt lidande kan inte lindras men det är 

viktigt att lindra det som är möjligt och att inte orsaka lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). 

  

Lidande kan uppfattas som en subjektiv mänsklig helhetsupplevelse av något ont och 

orsakerna till detta kan vara många, både synliga eller gömda. Ett lidande kan vara både 

fysiskt, emotionellt eller andligt och upplevas som ångest, oro eller smärta. Att lida är inte 

patologiskt i sig, utan något naturligt, att vara människa. Det är inte kroppen som lider utan 

människan (Arman, 2012). Mötet med lidandet i vården delar omvårdnadsteoretikern Katie 

Eriksson (1994) in i sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidandet 

beskriver lidandet i samband med sjukdom och behandling. Smärta är i detta fall ofta en 

vanlig orsak till lidandet och genom att minska smärtan kan lidandet lindras. Vårdlidande kan 

uppstå i vårdsituationen och kan vara en konsekvens av att vården är otillräcklig. Lidandet är 

därför inte alltid ett symtom på sjukdom. Exempel kan vara kränkning av patientens 

värdighet. Ett livslidande berör patientens hela livssituation. Det kan handla om allt från hot 

mot patientens existens till förmåga att klara av den sociala vardagen (Eriksson, 1994).  

Lidandet utspelar sig för människan i olika faser. Dessa innebär förnekande, insikt och kamp 

där lindring är målet för kampen. Genom att begränsa den svåra upplevelsen kan både 

patienten själv och hens medmänniskor uppnå lindring (Arman, 2012). 

 

1.7 Ambulanssjuksköterskans ansvar 

Ambulanssjuksköterskan har med sin specialistutbildning ett självständigt ansvar för 

patientens individuella behov, i en ofta komplex situation med en svår sjukdomsbild. Inte 

sällan är ambulanssjuksköterskans arbetsmiljö stressig och oordnad. Ambulanssjuksköterskan 

ska arbeta för att förebygga patientens lidande och utsatthet (Riksföreningen för 

ambulanssjuksköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2012). För att inte missa allvarliga 

skador vid traumaomhändertagandet följer ambulanssjuksköterskan ABCDE-principen. 

Denna princip går ut på att i första hand åtgärda de skador som obehandlade först kommer 

att leda till patientens död. Bokstaven A står för airway, B för breathing, C för circulation, D 

för disability och E för exposure (Wikström, 2012). Enligt ambulanssjuksköterskans 

kompetensbeskrivning ska ambulanssjuksköterskan bedöma patientens tillstånd enligt 

ABCDE-principen och utifrån detta besluta om nödvändiga vårdåtgärder samt utvärdera 
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utförda åtgärder (Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2012).  

 

1.8 Problemformulering 

Ett stort trauma är en mycket komplex situation där det kan vara svårt att tillmötesgå 

patientens behov av exempelvis smärtlindring. Då smärta kan skapa ett stort lidande för 

patienten är det dock viktigt att lindra smärtan så att lidandet lindras (Eriksson, 1994). I 

litteraturen diskuteras sällan smärtlindring hos traumapatienter. Det är därför angeläget att 

studera hur smärta och lidande kan lindras för en patient som utsatts för ett stort trauma. 

 

1.9 Syfte 

Att beskriva ambulanssjuksköterskors uppfattningar om traumapatienters upplevelser av 

smärta samt beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenheter av smärtbehandling och 

omvårdnadsåtgärder som lindrar lidande hos dessa patienter. 

 

1. METOD 

2.1 Design 

För att besvara syftet användes en deskriptiv och utforskande kvalitativ design i form av 

individuella intervjuer. Denna metod ger information om erfarenheter, tankar, känslor och 

upplevelser (Dalen, 2007). 

 

2.2 Urval 

Informanterna valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013). Ett 

informationsbrev med bifogad projektplan skickades ut i förväg till avdelningscheferna för tre 

ambulansstationer i Mellansverige, en stor-, mellanstor- och en liten ambulansstation. 

Avdelningscheferna ombads att tillfråga ambulanssjuksköterskor i sin personalgrupp, som 

arbetat inom ambulanssjukvård i minst ett år, om intresse att delta i studien. På den lilla 

ambulansstationen hade avdelningschefen i förväg valt ut två ambulanssjuksköterskor som 

skulle medverka i intervjuerna. Ytterligare en ambulanssjuksköterska fanns på plats dagen för 

intervjun och ställde upp som informant. På den mellanstora ambulansstationen skedde 

urvalet på liknande sätt bortsett från att en av de tillfrågade ambulanssjuksköterskorna inte var 

tillgänglig och blev utbytt mot en annan ambulanssjuksköterska, som blev tillfrågad på plats 
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av avdelningschefen. På den stora ambulansstationen presenterades vår studie på 

morgonsamlingen, där samtliga ambulanssjuksköterskor som arbetade dagpass närvarade. 

Därefter fick intresserade ambulanssjuksköterskor delta i intervjuer under samma dag. Totalt 

intervjuades 11 sjuksköterskor. Tio sjuksköterskor hade en specialistsjuksköterskeexamen i 

akutsjukvård, med inriktning mot ambulanssjukvård. En informant var grundutbildad 

sjuksköterska med tidigare erfarenhet som ambulanssjukvårdare. Antalet informanter 

bestämdes av när mättnad uppnåtts (Alvehus, 2013). Tre kvinnor och nio män med en 

medelålder på 42,6 år deltog. Ambulanssjuksköterskorna hade arbetat i genomsnitt 8,3 år 

inom ambulanssjukvård. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide (bilaga 2) med semistrukturerade intervjufrågor användes (Alvehus, 2013). 

Intervjuguiden bestod av fem bakgrundsfrågor och 11 öppna frågor med ytterligare fyra 

fördjupningsfrågor. Frågorna syftade till att besvara ambulanssjuksköterskornas upplevelser 

och erfarenheter av smärtlindring hos patienter utsatta för ett stort trauma. Frågor ställdes om 

bland annat behandlingsåtgärder, omvårdnadsåtgärder, kunskap samt psykosocialt 

omhändertagande. Efter en provintervju med en erfaren ambulanssjuksköterska utvärderades 

intervjufrågorna i samråd med informanten och det beslutades att ingen revidering krävdes. 

Därför inkluderades denna provintervju i studien. Intervjuerna ägde rum på informantens 

arbetsplats, under arbetstid. Varje intervju tog mellan 11-40 minuter per person och spelades 

in med hjälp av en mobiltelefons röstmemofunktion. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Ansökan om tillstånd att utföra studien skickades till verksamhetschefen för 

ambulanssjukvården i aktuellt län. Verksamhetschefen informerade även 

ambulansöverläkaren. Avdelningschefen för respektive ambulansstation informerades 

skriftligt via e-post om studien via ett informationsbrev (bilaga 3) samt genom bifogande av 

projektplan, tre veckor innan genomförandet av intervjuerna. Samtliga intervjuer, bortsett från 

provintervjun, skedde på informanternas arbetstid i enskilda rum på respektive 

ambulansstation. Provintervjun skedde utanför informantens arbetstid, i ett grupprum i en av 

Uppsala universitets lokaler. På den lilla ambulansstationen intervjuades 

ambulanssjuksköterskorna av endast en författare per informant då intervjuerna skedde 

samtidigt. På den stora- och mellanstora ambulansstationen närvarade båda författarna under 
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intervjuerna. Dock var det endast en av författarna som huvudsakligen höll i intervjun, den 

andre författaren förde anteckningar och ställde kompletterande frågor vid behov. Samtliga 

intervjuer genomfördes under två dagar. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Informanterna fick både skriftlig och muntlig information om studien samt att deltagandet var 

helt frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Samtliga informanter skrev på ett informerat 

samtycke. Deltagarnas identitet avkodades, genom numrering av varje informant, vid 

transkriberingen och i presentationen av resultatet. Text- och ljudmaterial från intervjuerna 

behandlades konfidentiellt då endast författarna och handledaren hade tillgång till det 

insamlade materialet. De inspelade intervjuerna raderades direkt efter transkriberingen.  

 

2.6 Dataanalys 

Samtliga intervjuer spelades in. Efter den nionde intervjun framkom inga nya svar av 

informanterna och mättnad ansågs vara uppnått. Därför genomfördes ytterligare två intervjuer 

för att säkerställa detta. Samtliga intervjuer transkriberades direkt efter genomförd intervju. 

Transkriberingarna gjordes gemensamt av författarna och lästes igenom upprepade gånger för 

att få en helhetsbild av textens innehåll. Detta gjordes med induktiv ansats. Analysen skedde 

med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Texten delades in i 

meningsbärande enheter där varje mening kondenserades och sammanfattades till koder 

genom att konstatera det som lästs och hörts under intervjuerna. Utifrån koderna skapades 

sedan subkategorier och kategorier. Detta presenteras nedan som studiens resultat. Ett 

exempel på dataanalysen presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Man vill snabbt 

komma iväg. Och man 

vill inte förvärra 

skadorna och man vill 

inte ge för lite 

smärtlindring så att de 

ska bli förvärrade av 

det, så att det är såhär, 

det är en vågskål hela 

tiden.” 

Man vill komma iväg 

snabbt och inte 

förvärra skadorna och 

inte ge för lite 

smärtlindring, det är 

en vågskål hela tiden. 

Smärtlindring är 

en avvägning 

Avvägning Upplevda 

hinder 

”Förutom att det 

liksom står i 

riktlinjerna att man 

ska ju prioritera, eh, 

livshotande tillstånd 

före smärtlindring och 

så. Så de står invävt i 

våra riktlinjer vid 

trauman och så” 

”I riktlinjerna står det 

att man ska prioritera 

livshotande tillstånd 

före smärtlindring.” 

A, B, C, D, E 

prioriteras före 

smärtlindring 

Prioriteringar Riktlinjer 

 

 

2. RESULTAT 

Intervjustudien resulterade i fyra kategorier med 12 tillhörande subkategorier (tabell 2). 

Nedan presenteras kategorierna som rubriker och subkategorierna som underrubriker. Varje 

subkategori stöds av ett citat från någon av de intervjuade sjuksköterskorna, som i resultatet 

presenteras som informant 1, informant 2 och så vidare. 
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Tabell 2. Resultatet sammanfattat i kategorier och subkategorier 

KATEGORI SUBKATEGOR 

  

Riktlinjer Prioriteringar 
 

Sjuksköterskans egen bedömning 
 

 

Medicinska åtgärder Smärtbedömning 
 

Läkemedel 
 

 
 

Omvårdnadsåtgärder Bemötande 
 

Lindra lidande och smärta 
 

 

Upplevda hinder Patientens mentala status 
 

Patientens utsatthet vid stort trauma 
 

Medicintekniska problem 
 

Avvägningar 
 

Sjuksköterskans upplevda underbehandling 
 

Utbildningsbehov 

 

3.1 Riktlinjer 

3.1.1 Prioriteringar 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde sig som specialister på transport med livsuppehållande 

åtgärder. De berättade att de gör den första undersökningen enligt ABCDE-principen, vilket 

är prioritet ett och ingen smärtlindring ges om påverkan på ABCD finns. Därför fastnade am-

bulanssjuksköterskorna ofta i något av dessa steg och smärtlindring kom långt ner i priorite-

ringen. Ambulanssjuksköterskorna sade att de enligt riktlinjerna ska smärtlindra men det får 

dock inte gå före ABCD-stegen. Det framgick tydligt att smärtlindring inte räddar några liv. 

Enligt ambulanssjuksköterskorna ska livshotande tillstånd alltid prioriteras före smärtlindring. 

Ambulanssjuksköterskorna tog även upp situationer då patienter var så pass dåliga så det 

kunde handla om “load and go” och då var prioritet ett att snabbt få in patienten till sjukhus. 

 

Det viktigaste var att inte fokusera på smärtan i första hand, vilket de menade är ett fel som 

många gör, särskilt den första tiden i yrket. Som ambulanssjuksköterska ska man tänka på vad 

som är bäst för patienten och ibland negligera att en patient skriker av smärta. Många upplev-

de det som en svårighet att prioritera bort smärtlindring. Dock visste de att patienten kommer 

att få ont i ett senare skede och därför är det viktigt att snabbt få in en perifer venkateter. Om 

patienten inte hade ont gavs inte smärtlindring i förebyggande syfte. 
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Ambulanssjuksköterskorna menade att det är svårt att hitta en entydig riktlinje vid smärtlind-

ring av stort trauma, som fungerar för alla traumapatienter, eftersom smärtlindring är indivi-

duellt. Grundregeln hos ambulanssjuksköterskorna var “liv före lem” vilket är starkt förankrat 

i deras tanke- och arbetssätt. Smärtlindring var inte det absolut viktigaste vid stort trauma. 

Enligt riktlinjerna ska smärtlindring ges och ambulanssjuksköterskorna berättade att de försö-

ker hjälpa patienten men det finns annat som kommer i första hand. 

 

“Det svåra är ju att det kommer väldigt långt ner om du tittar på ABCD. Det är ju inte priori-

tet ett. Och det svåra är ju då att man måste jobba efter de här stegen i alla fall. Om man då 

tittar på den här mannen som ligger och skriker av smärta, men man måste ändå liksom ta 

ABCD innan man kommer till det.” 

Informant 3 

 

3.1.2 Sjuksköterskans egen bedömning 

Om patienten har en misstänkt skallskada fanns möjligheten för ambulanssjuksköterskan att 

konsultera en läkare angående eventuell smärtlindring. En läkare kunde också konsulteras för 

att ambulanssjuksköterskan skulle kunna ge större läkemedelsdoser. Ett av målen vid smärt-

lindring var att smärtan skulle kännas hanterbar för patienten och att hen inte skulle fokusera 

fullt ut på den. Ambulanssjuksköterskorna berättade att de ibland använder sig av NRS-

skalan. Ett NRS-värde under tre var ett annat sätt att uppnå målet med smärtlindringen. Am-

bitionen var därför inte alltid att få patienten helt smärtfri då detta kunde vara mycket svårt. 

Ambulanssjuksköterskorna berättade också att patienten ofta klarar av smärta, därför kan am-

bulanssjuksköterskan vara relativt restriktiv med smärtlindringen. Då patienten led av svåra 

smärtor var det inte aktuellt att fråga om smärtnivån med hjälp av NRS-skalan utan då gavs 

istället smärtlindring innan patienten tillfrågades om hur ont hen hade.  

 

Ambulanssjukvården styrs, enligt ambulanssjuksköterskorna, av behandlingsriktlinjer. Det 

finns inga exakta riktlinjer för smärtlindring vid stort trauma, utan ambulanssjuksköterskan 

får göra en sammanvägning av de generella riktlinjerna som finns inom ambulanssjukvården. 

Det handlade enligt ambulanssjuksköterskorna om att göra en egen bedömning utifrån patien-

tens tillstånd, med utgångspunkt i de riktlinjer som finns. Riktlinjerna kunde frångås med en 
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god motivering till varför de inte följts. Ambulanssjuksköterskorna upplevde sig ha en stor 

frihet men även ett stort ansvar då de inte får göra fel. 

 

”Allt handlar ju om att göra en egen bedömning och utgå från våra riktlinjer. Sedan har man 

ju inte exakt några riktlinjer för just det här tillståndet, men det handlar ju om att väga in hur 

pass sjuk man är, hur pass ont man har. Vilka symtom man har….. Och vilka läkemedel som 

kan vara aktuella.” 

Informant 4 

 

3.2 Medicinska åtgärder 

Det fanns en mängd läkemedel ambulanssjuksköterskan använde, vilka var en grundpelare i 

smärtlindringen. Mål och riktlinjer var en hjälp i avseende hur och om läkemedlen skulle an-

vändas samt i vilka situationer. 

 

3.2.1 Smärtbedömning 

Smärta var det tydligaste och första symtomet på det mesta, enligt ambulanssjuksköterskorna. 

Patienten upplevdes visa smärta på ett flertal olika sätt. Genom verbalt utryck visade patienten 

smärta genom att hen sade att hen hade ont, kved, skrek eller grät. Då patienten sade att den 

hade ont men inte visade på smärta genom kroppsuttryck eller genom avvikande vitalparamet-

rar, var ambulanssjuksköterskan tvungen att lita på vad patienten sade. 

 

Smärta kunde uppmärksammas genom att patienten fick avvikande vitalparametrar, då and-

ningsfrekvens, puls och blodtryck steg. Hög puls togs även upp som ett tecken på cirkulato-

risk chock och kunde därför vara svår att skilja från tecken på smärta. Detsamma gällde vid 

kallsvettighet. Patienten kunde också uttrycka smärta med hjälp av kroppsspråket och utseen-

det så som blekhet, kallsvettighet, grimaser, muskelförsvar vid beröring samt motorisk oro. 

Vissa patienter uttryckte sin smärta genom att de pekade på den och visade med kroppen. 

Ambulanssjuksköterskan kunde också se att patienten hade stora skador som stora sår eller 

frakturer. Dock påpekade ambulanssjuksköterskorna att det är svårt att utifrån skadan bedöma 

hur ont patienten har då smärtan och skadetypen inte alltid hör ihop. Smärtan upplevdes stiga 

om patienten spände sig eller var nervös. Uttryck för smärta upplevdes som högst individuellt 

och smärtan kunde vara både hög och låg då patienten befann sig i psykisk chock. Äldre män-
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niskor upplevdes uttrycka smärta olikt yngre patienter då de äldre var mer restriktiva med att 

verbalt uttrycka sin smärta. Medvetslösa patienter kunde gråta av smärta men även sakna 

smärtuttryck. 

 

För att kunna bedöma och utvärdera patientens smärta använde sig ambulanssjuksköterskorna 

i varierande grad av NRS-skalan i det akuta skedet. Detta beroende på hur påverkad patienten 

var i övrigt. En del menade att smärtbedömningen blev mer grov vid stora trauman och en del 

menade att smärtskattning inte alls var aktuellt och prioriterades därför bort helt, till förmån 

för andra åtgärder. I kontrollerade situationer, med en patient som kunde uttrycka sig verbalt, 

användes NRS-skalan efter patientens förmåga. Ett alternativ kunde vara att använda sig av 

ansiktsskalan för att bedöma patientens smärta. Ambulanssjuksköterskorna betonade vikten 

av att utvärdera smärtan med eller utan NRS-skalan. 

 

Den kliniska blicken var något som samtliga ambulanssjuksköterskor tog upp som ett hjälp-

medel för att bedöma om patienten hade ont. De menade att de tränar upp den kliniska blicken 

genom erfarenhet och att den med fördel kan användas på icke-verbala patienter. 

 

“Det är ju inte alltid jättelätt att bedöma om de inte kan prata eller skrika. Man får väl för-

söka använda sin kliniska blick och sammanväva puls och hud och sympatikuspåslag” 

Informant  4 

 

Att skaffa sig en överblick av skadeplatsen och reflektera över vilken kinetik som patienten 

har varit med om samt göra en kroppsundersökning för att ta reda på var skadan sitter, me-

nade ambulanssjuksköterskorna var en stor hjälp i smärtbedömningen. 

 

3.2.2 Läkemedel 

Vid stora trauman finns det en del kontraindikationer för ambulanssjuksköterskan att ta ställ-

ning till innan smärtlindring. De flesta ansåg dock att smärtlindringen brukade fungerar bra 

men att administreringen skulle ske med försiktighet och att risken för biverkningar var något 

som bör uppmärksammas. Det var fördelaktigt att ligga steget före i smärtbehandlingen. 

  

I ambulansen finns morfin, Ketalar, lustgas, syrgas att tillgå vid stora trauman. Morfin var 

ambulanssjuksköterskornas förstahandsval vid smärtlindring. Det bedömdes ha en god effekt 
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på smärtan men även vid psykologiska problem, så som oro. Dess biverkningar var dock pro-

blematiska och togs upp av de flesta. Morfinet kan påverka andning, blodtryck och maskera 

eventuella skador hos patienten. Effekten av läkemedlet var individuell och på en del patienter 

tar det lång tid att uppnå adekvat effekt. Ketalar var ett annat läkemedel som ansågs ha god 

effekt och då främst vid reponeringar, förflyttningar och vid stora smärtor. En del upplevde att 

patienten klarade av att ignorera den akuta smärtan efter att Ketalar hade getts. Då Ketalar 

hade en kort effekt var vikten av förberedelse innan administrering något som poängterades. 

Trots ketaminets biverkningar, bland annat uppvakningsmardrömmar och hallucinationer, 

upplevde majoriteten av ambulanssjuksköterskona att läkemedlet var bra då det var mindre 

andningsdeprimerande än morfin. Lustgas i form av Medimix och Entonox togs upp som för-

delaktiga läkemedel vid frakturer, reponeringar och förflyttningar. Och även syrgas ansågs av 

de flesta ha en viss smärtlindrande effekt. 

 

“Ketamin är väl det som ofta är väldigt bra vid stora trauman. Men vår utgångspunkt är ju 

att alltid börja med morfin som förstahandspreparat. Men sedan kan ju det bli exkluderat av 

olika anledningar, av olika symtom och så” 

Informant 4 

 

3.3 Omvårdnadsåtgärder 

Utifrån ett smärtlindringsperspektiv var de omvårdnadsåtgärder som ambulanssjuksköters-

korna utförde lika viktiga som de farmakologiska åtgärderna. Att lindra patientens lidande var 

också en viktig del i omvårdnaden, enligt samtliga ambulanssjuksköterskor. 

 

3.3.1 Bemötande 

Samtliga ambulanssjuksköterskor var eniga om att ett gott bemötande av en traumapatient var 

viktigt. Bemötandet skulle vara lugnt, tryggt och anpassat efter individens behov. Många me-

nade att en god kommunikation och information om vad som ska ske gjorde patienten lugnare 

och tryggare i situationen och att detta då distanserade smärtan och det blev lättare att utföra 

farmakologiska och omvårdnadsmässiga åtgärder. En del ambulanssjuksköterskor beskrev det 

också som att endast deras närvaro gjorde patienten lugnare. 
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“Lugn betyder ju jättemycket, att man verkligen är det. Även om man ser att de är jättesvårt 

skadade, att man inte visar det utan att man ändå jobbar lugnt och fint liksom med dem, det 

tycker jag är jätteviktigt. För att de ska bli trygga i sin svåra situation som de faktiskt är i.” 

Informant 3 

 

3.3.2 Lindra lidande och smärta 

För att lindra patientens smärta vid ett stort trauma använde sig ambulanssjuksköterskorna av 

en mängd olika omvårdnadsåtgärder, detta beroende på bland annat patientens skadetyp. Att 

reponera, stabilisera, eller lägga frakturer i sträck ansåg samtliga ambulanssjuksköterskor vara 

smärtlindrande omvårdnadsåtgärder. En del menade att det till och med kunde göra mer nytta 

ur smärtsynpunkt än smärtlindrande läkemedel. Dessa omvårdnadsåtgärder kunde även 

minska blödningar och komplikationer. Andra omvårdnadsåtgärder som nämndes för att 

lindra smärtan var att patienten skulle ligga bekvämt med avlastning av den skadade kropps-

delen, få värme i form av filtar, samtal och distraktion samt att skölja eventuella sårskador 

med rumstempererat vatten. Det poängterades av många av ambulanssjuksköterskorna att 

omvårdnaden var en viktig del i smärtlindringen och att det var fördelaktigt att vara flexibel, 

ha erfarenhet och ett sunt förnuft när det kom till att lindra smärta med hjälp av olika omvård-

nadsåtgärder. 

 

En patient som varit med om ett stort trauma kunde även lida av andra orsaker än smärta och 

det var viktigt att inte glömma bort det psykiska omhändertagandet. Ambulanssjuksköters-

korna menade att åtgärder som lindrade det akuta lidande bland annat var att snabbt få in pati-

enten i ambulansen, ge värme och syrgas. Att samtala med patienten och att avleda denne från 

den traumatiska situationen ansåg ambulanssjuksköterskorna var andra handlingar som i den 

akuta situationen kunde lindra patientens lidande. Även kroppskontakt togs upp som en lind-

rande åtgärd. Dessa åtgärder kunde få patienten att känna sig bekväm och inte fokusera fullt 

ut på lidandet. Ambulanssjuksköterskorna poängterade även vikten av att inte ljuga för patien-

ten utan att ha en god kommunikation men kanske välja vad som berättades för patienten. 

Dock inte undanhålla information patienten önskade erhålla. En del ambulanssjuksköterskor 

upplevde det lättare att lindra den fysiska smärtan än just det psykiska lidande patienten be-

fann sig i. Ambulanssjuksköterskorna arbetade dock för att ge goda förutsättningar till fortsatt 

vård och förebygga framtida lidande. Vilket, bland annat kunde innebära att avsluta livsuppe-

hållande åtgärder i tid, innan det blev ett lidande för patienten. 
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“Det är det psykologiska. Att komma in i värmen. Att man pratar med dem och att de faktiskt 

kan komma lite ifrån det de har varit med om.” 

Informant 6 

 

3.4 Upplevda hinder 

3.4.1 Patientens mentala status 

Ambulanssjuksköterskorna upplevde ett antal hinder i den akuta vården av en patient utsatt 

för ett stort trauma. I det akuta skedet kunde situationen upplevas kaotisk. Patienten befann 

sig ofta i psykisk chock och det kunde vara svårt att skilja på vad som var tecken på chock 

och vad som visade på smärta. Den psykiska chocken kunde även göra patienten aggressiv 

och våldsam, vilket kunde leda till behov av hjälp från polisen. 

 

“De är ju chockade. Många gånger så kan de ju vara våldsamma så att det inte går för den 

delen.” 

Informant 9 

 

Ambulanssjuksköterskorna berättade att patienter som är mentalt påverkade har svårt att ut-

trycka sig om var hen har ont och vad som är fel och då anses inte smärtlindring ha någon 

större effekt. En mentalt påverkad patient kunde även resultera i en ofullständig smärtanam-

nes. Det var svårt att nå och göra något åt det psykiska lidandet i det akuta skedet om patien-

ten var mentalt påverkad.  Det uttryckta lidandet kunde komma i ett senare skede då ambu-

lanssjuksköterskan kunde kommunicera med patienten. Kommunikation mellan sjuksköters-

kan och patienten kunde vara svårt dels på grund av patientens medvetandesänkning men 

också på grund av att det var svårt att få en bra kontakt med patienten på dennes våglängd. 

Detta kunde även leda till att informationen till patienten blev bristfällig. En ambulanssjuk-

sköterska tog upp aspekten att det var lätt att glömma bort människan bakom traumat. 

 

3.4.2 Patientens utsatthet vid stort trauma 

Enligt ambulanssjuksköterskorna är patienterna i en utsatt situation och utlämnade till dem. 

Patienter med kontrollbehov hade det extra jobbigt med att inte veta vad som hade hänt eller 

skulle hända. Patienterna upplevdes ha ett stort lidande och sågs som mycket svårt sjuka. De 

mådde dåligt både fysiskt och psykiskt då skadan eller olyckan även var ett mentalt trauma för 

patienten. I början upplevdes patienten vara i psykisk chock och de skrek för att de var rädda. 

Chocktillståndet kunde göra att patienten glömde bort vad ambulanssjuksköterskan gjort, sagt 
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eller att hen ens hade träffat honom/henne. Patienterna beskrevs ha en allmän obehagskänsla 

över att någonting var fel men de visste inte vad och hade svårt att sätta ord på det. Ambu-

lanssjuksköterskorna upplevde även att patienten generellt inte hade så ont i det akuta skedet. 

De berättade att smärtan brukade komma senare, ofta i ambulansen på vägen in till sjukhuset. 

Smärtan beskrevs också komma successivt, när patienten var vaken. Orsaken till detta ansågs 

vara ett enormt adrenalinpåslag hos patienten som försatte denne i chock och på något vis 

stängde av smärtan. Patienten beskrevs som att hen inte reflekterade eller tänkte på smärtan då 

de ofta hade annat att tänka på och de visade då inte någon smärta. 

 

“Den här typen av patienter har ofta annat att tänka på. Och har de slagit i huvudet till ex-

empel är det inte säkert att de är helt med, helt orienterade så. De kanske inte ens reflekterar 

och tänker på att de har ont.” 

Informant 7 

 

En ambulanssjuksköterska berättade om att hon bara smärtlindrat en patient som varit utsatt 

för ett stort trauma och att andra traumapatienter varken visat smärta verbalt eller genom av-

vikande vitalparametrar. En del av ambulanssjuksköterskorna upplevde dock att patienterna 

brukade ha väldigt ont och att de var i behov av smärtlindring. De upplevde patienterna som 

svårt skadade och därför ha en hög nivå av smärta samt vara i behov av smärtlindring. Vid 

situationer då patienten var i ett mycket kritiskt läge, med risk för medvetandesänkning, var 

det en fördel om patienten var aningen uppstressad och upplevde en viss smärta, för att på så 

sätt hållas vid medvetande. 

 

3.4.3 Medicintekniska problem  

Om patienten var överviktig eller befann sig i psykisk- eller cirkulatorisk chock kunde det 

uppstå problem med att sätta perifer venkateter. En annan orsak till detta kunde vara en kall 

miljö då kärlen drog ihop sig. Ett alternativ till den vanliga perifera nålsättningen kunde då 

vara att borra intraosseöst men om patienten hade flertalet frakturer kunde även detta bli pro-

blematiskt. Om patienten var motoriskt orolig kunde problem uppstå om patienten började 

slita bort medicinsk utrustning såsom nålar och andningsmasker. 
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“Det är ju det som kan vara problemet då, att få in en nål. Om de är chockade och i kyla så 

försvinner ju venvägarna. Vi försöker nog att få in en nål så fort som möjligt då.” 

Informant 9 

 

3.4.4 Sjuksköterskans upplevda underbehandling 

Smärtlindring gavs sällan vid stort trauma då det ofta var andra problem som prioriterades i 

första hand. Ibland var stress en bidragande orsak till utebliven smärtlindring. Många ansåg 

att patienter utsatta för stort trauma krävde mer smärtlindring än vad som kunde ges enligt 

riktlinjer och att de aldrig blev helt smärtlindrade. Vid konsultation av läkare var oerfarna 

läkare ett problem, då de var mer restriktiva än erfarna läkare med att ordinera större do-

ser.  En smärtpåverkad patient upplevdes ha en hög smärtnivå men trots detta trodde majorite-

ten av ambulanssjuksköterskorna att många patienter var underbehandlade, framför allt äldre 

patienter som hade svårt att uttrycka sig. Vid ett stort trauma var det dock viktigt att snabbt 

komma in i ambulansen, ofta på bekostnad av patientens smärta. Exempelvis vid en bilolycka 

då en patient satt fastklämd var det svårt att smärtlindra. Att smärtlindra prehospitalt upplev-

des vara svårt och en jämförelse gjordes mellan att smärtlindra på ett sjukhus i ett akutrum, 

vilket förklarades som lättare då beredskapen runt patienten var högre än i en ambulans. En 

ambulanssjuksköterska tog upp aspekten att om de hade “fler händer” kanske smärtlindring 

skulle ske i större utsträckning. Ambulanssjuksköterskorna upplevde att de inte kunde ge till-

räckligt med smärtlindring till en patient med skallskada på grund av kontraindikation. En 

frustration uppstod ibland av att inte kunna smärtlindra patienten på grund av eventuella bi-

verkningar. De flesta ansåg att morfin var otillräckligt vid stort trauma och att de skulle kun-

nat ge större doser, dels med anledning av att de satt med patienten under hela behandlingen 

och att antidoter fanns tillgängligt. Det fanns en upplevelse av att om patienten hade ont hade 

den väldigt ont och då behövde rädslan för att ge för mycket morfin inte finnas. Det var svårt 

att sänka en patient med rejäla smärtor och risken var istället att hen fick för liten dos. 

 

“Så därför tror jag att det är svårt med de doserna vi ger. Det gör inte skillnad på stort 

trauma i det akuta läget.” 

Informant 11 
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3.4.5 Avvägningar 

Smärtlindring vid stort trauma handlade om att göra en avvägning. Generellt smärtlindrades 

adekvata och opåverkade patienter, exempelvis vid frakturer. Ingen smärtlindring gavs till 

medvetandesänka patienter eller patienter med skallskador. Detta upplevdes som en svårighet 

då patienten hade väldigt ont men ambulanssjuksköterskan vågade inte smärtlindra på grund 

av en misstänkt skallskada. Kombinationen smärtlindring och en medvetandesänkt patient 

upplevdes därför som en svårighet. Även läkemedelsbiverkningar upplevdes som en svårig-

het. 

 

Smärtlindring av traumapatienten var individuell och för ambulanssjuksköterskan handlade 

det om att göra en avvägning. Ofta spelade patientens sinnesstämning och känslighet roll för 

resultatet av smärtlindringen. Det var av största vikt att ha koll på patientens status så att 

eventuell smärtlindring inte förvärrade patientens situation samtidigt som patienten inte skulle 

få för lite smärtlindring. Smärtlindringen skulle även vara en hjälp i den fortsatta undersök-

ningen vid ankomst till sjukhuset. Även om en medvetandesänkt patient upplevdes ha ont var 

smärtlindringen bortprioriterad. Smärtlindringen kunde också bli en maskering för andra ska-

dor patienten hade. Smärttålighet var individuellt och det fanns många olika nivåer. Vissa 

patienter ville inte ha någon smärtlindring även om de hade ont, vilket upplevdes som en svå-

righet av ambulanssjuksköterskorna då de ville hjälpa patienten. 

 

“Man vill snabbt komma iväg. Och man vill inte förvärra skadorna och man vill inte ge för 

lite smärtlindring så att de blir förvärrade av det. Det är en vågskål hela tiden.” 

Informant 2 

 

3.4.6 Utbildningsbehov 

Kunskap och erfarenhet var något som de flesta ambulanssjuksköterskor ansåg att de behövde 

mer av, gällande smärtlindring vid stora trauman. Realistiska övningar där de fick träna prak-

tiskt var något som beskrevs som positivt. En del ansåg dock att de kände sig trygga med den 

utbildning de hade och att de kunde hantera läkemedlen, utrustningen och de metoder de arbe-

tade med. 
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“Jag tycker man kan mycket. Man har lärt sig mycket och har mycket erfarenheter men jag 

vill alltid ha mer utbildning inom allt. Framför allt inom trauma som är sådant som man har 

ganska lite erfarenheter av och som är en stor del av det här jobbet ändå.” 

Informant 4 

 

3. DISKUSSION 

Ambulanssjuksköterskans arbete vid smärtlindring vid stort trauma präglades av avvägningar 

och prioriteringar. Dessa gjordes utifrån ambulanssjuksköterskans egna bedömningar samt de 

riktlinjer som fanns inom ambulanssjukvården. Omvårdnadsåtgärder var lika viktiga som de 

farmakologiska åtgärderna, i arbetet för att lindra patientens smärta och lidande. Majoriteten 

av ambulanssjuksköterskorna upplevde smärta vid stort trauma som underbehandlat. Detta på 

grund av otillräckliga läkemedelsdoser men också på grund av prioritering av 

livsuppehållande åtgärder. 

 

4.1 Resultatdiskussion 

I likhet med kompetensbeskrivningen arbetade ambulanssjuksköterskorna efter ABCDE-

principen och prioriterade livsuppehållande åtgärder. Enligt Wikström (2012) är detta 

ofrånkomligt om patienten ska överleva, vilket även ambulanssjuksköterskorna tog upp. Till 

skillnad från resultaten i Walsh och medarbetares studie (2013) var ambulanssjuksköterskorna 

klara med vilket mål de hade med smärtlindringen. De ansåg att målet var en hanterbar smärta 

för patienten och ett NRS-värde under tre. Ambulanssjuksköterskan bedömde patientens 

smärta med hjälp av sin kliniska blick och NRS-skalan, vilken användes efter patientens 

tillstånd och förmåga. I likhet med Almås et al. (2011) och resultaten i Walsh och 

medarbetares studie (2013) beskrev ambulanssjuksköterskorna att smärta var individuellt och 

inte alltid hörde ihop med skadetypen. När det gällde patienter som inte kunde uttrycka smärta 

verbalt tar både Arbour et al. (2014) och ambulanssjuksköterskorna upp beteendemässiga och 

fysiologiska symtom som tecken på smärta. Ambulanssjuksköterskorna poängterade vikten av 

att utvärdera smärtan, vilket även tas upp i deras kompetensbeskrivning. 

Ambulanssjuksköterskorna räknade upp morfin, ketamin, lustgas och syrgas som läkemedel 

de brukade använda sig av vid smärtlindring vid stora trauman. 
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I likhet med resultatet i Poljak och medarbetares studie (2006) menade 

ambulanssjuksköterskorna att lugn, trygghet, god kommunikation och information utgjorde ett 

gott bemötande. Enligt patientlagen (2014:821) har patienten även en laglig rätt till 

individuellt anpassad information. Gedda och Snellman (2009) tar även upp jämlikhet, 

acceptans och bekräftelse som innehåll i ett gott bemötande, vilket bör utgöra en grund i 

ambulanssjuksköteskornas bemötande. Enligt Gedda och Snellman präglas ett gott vårdmöte 

av att sjuksköterskan möter patienten på dennes nivå och att en dialog skapas med patienten. I 

likhet med detta tycker ambulanssjuksköterskorna att en god kommunikation och information 

om vad som ska ske gör patienten lugnare och distanserar smärtan. Även 

ambulanssjuksköterskorna berättar att bemötandet ska vara anpassat efter individens behov. 

Flera ambulanssjuksköterskor menade att omvårdnadsåtgärder kunde göra mer nytta än 

läkemedel vid ett stort trauma, beroende på skadetyp. Aléx et al. (2011) beskriver värme som 

en omvårdnadsåtgärd, vilket kan vara lika viktigt som farmakologisk smärtlindring. 

Omvårdnadsåtgärder kunde, enligt ambulanssjuksköterskorna, minska komplikationer och var 

en viktig del i smärtlindring. Om smärtan behandlades sjunker också oftast patientens oro 

(Walsh et al., 2013). I resultatet presenteras reponering, stabilisering och sträck som 

omvårdnadsåtgärder. Detta eftersom samtliga ambulanssjuksköterskor tog upp dessa åtgärder 

som exempel på omvårdnadsåtgärder som lindrar smärta. Dessa åtgärder kan dock även ses 

som medicinska åtgärder. 

 

Ambulanssjuksköterskorna betonade i likhet med omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson 

(1994) vikten av psykiskt omhändertagande och att skydda mot onödigt lidande. Enligt 

Eriksson är smärta en vanlig orsak till lidande. Genom att ambulanssjuksköterskorna 

minskade patientens smärta kunde även lidandet lindras. Ambulanssjuksköterskorna nämnde 

olika omvårdnadsåtgärder de vidtog för att lindra patientens lidande vid ett stort trauma men 

de ansåg samtidigt att det var svårt att nå det akuta psykiska lidandet. I likhet med resultatet i 

Mohta och medarbetares studie (2002) kunde patienten efter ett trauma bli förvirrad. Detta 

kunde, enligt ambulanssjuksköterskorna, uttrycka sig som aggression och utåtagerande. 

Initialt kunde det resultera i en ofullständig smärtanamnes. I förlängningen kan patienten i 

värsta fall drabbas av komplikationer i form av posttraumatiskt stressyndrom (Mohta et al., 

2002). Ett stort lidande med både fysisk och psykisk påfrestning samt ett mentalt trauma var 

uttryck som ambulanssjuksköterskorna använde för att beskriva patientens utsatthet. 

Traumapatienten upplevdes ha en allmän obehagskänsla som var svår för patienten att 
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beskriva. Generellt uppfattades patienten inte ha så ont i det akuta skedet då hen hade annat 

att tänka på men smärtan var högst individuell och vissa patienter visade tecken på hög 

smärtnivå. Både Berben et al. (2011) och Galinski et al. (2010) beskriver en hög smärtnivå 

hos traumapatienter. 

 

Smärtlindring vid stort trauma handlade för ambulanssjuksköterskorna om en avvägning. 

Enligt Walsh et al. (2013) känner ambulanspersonal en motvilja och ambivalens till att ge 

stora doser smärtlindring på grund av rädsla för att överdosera och skada patienten eller 

maskera eventuella andra symtom på skador. Detta framkom även i denna studies resultat där 

ambulanssjuksköterskorna även kände en rädsla för att smärtlindringen inte räckte till eller 

gav svåra biverkningar samt att den skulle vara en hjälp i den fortsatta vården av patienten. 

Smärtlindring gavs sällan vid stort trauma enligt ambulanssjuksköterskorna. Det 

bortprioriterades bland annat på grund av patientens tillstånd. Även stress ansågs vara en 

bidragande orsak. Enligt ambulanssjuksköterskorna blev många allvarliga smärttillstånd 

underbehandlade, vilket kan ge negativa fysiologiska reaktioner och komplikationer (Almås et 

al., 2011). Flera studier kommer fram till att smärta hos traumapatienter är underbehandlat 

(Bakkelund et al., 2013., Calil et al., 2007., Galinski et al., 2010). Enligt Eriksson (1994) kan 

ett vårdlidande uppstå om vården är otillräcklig. Ambulanssjuksköterskans upplevda 

underbehandling av smärta kan vara en orsak till detta lidande. 

 

En del ambulanssjuksköterskor önskade att de hade mer kunskap och erfarenhet om 

smärtlindring vid stort trauma. En anledning till detta kan vara att smärtlindring av 

traumapatienter sällan diskuteras i litteraturen (Wikström, 2012). Andra 

ambulanssjuksköterskor kände sig dock trygga med den utbildning de hade. Detta kan tolkas 

som att de sistnämnda ambulanssjuksköterskorna redan hade en stor erfarenhet. 

 

4.2 Metoddiskussion 

4.2.1 Design 

För att bäst besvara studiens syfte utfördes en intervjustudie. Intervjuer är en bra metod för att 

beskriva människors subjektiva upplevelser och erfarenheter. En nackdel med metodvalet är 

dock att resultatet inte går att generalisera (Polit & Beck, 2010). Då smärta är en subjektiv 
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upplevelse hade även intervjuer av patienter kunnat vara ett alternativ. Detta hade dock 

kunnat bli svårt att genomföra med tanke på sekretess, tidsåtgång och känslig information från 

patienten. Ett annat alternativ hade kunnat vara att göra en litteraturstudie. Eftersom 

begränsad forskning finns på området skulle det blivit svårt att hitta välgjorda studier, därför 

valdes denna metod bort. 

 

4.2.2 Urval 

Informanterna valdes ut med ett bekvämlighetsurval. Nackdelar med denna urvalsmetod kan 

vara att de utvalda informanterna kanske inte var de som speglade populationen på bästa sätt 

med tanke på ålder, kön, utbildning och yrkeserfarenhet. Vid bekvämlighetsurval är det också 

svårt att styra och erhålla en bredd på deltagarna vad gäller exempelvis ålder, kön och 

erfarenhet. En fördel med denna metod var att det gick relativt snabbt att hitta deltagare och 

detta var fördelaktigt då tiden för studien var begränsad.  

 

4.2.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjuguidens frågor var väsentliga för studiens resultat och besvarade syftet. Genom att 

använda sig av semistrukturerade och öppna intervjufrågor fanns en möjlighet att få en 

bredare och djupare information från informanterna. I slutet av varje intervju ställdes en fråga 

om informanten hade något ytterligare att tillägga. Samtliga deltagare var eniga om att 

intervjuguidens frågor täckte ämnet. Provintervjun som genomfördes med en erfaren 

ambulanssjuksköterska var ett bra sätt att testa kvaliteten på intervjuguiden. För att minimera 

risken för feltolkningar av intervjuerna var båda författarna närvarande vid majoriteten av 

intervjuerna. Materialet transkriberades gemensamt av författarna i direkt anslutning till 

intervjuerna. Detta stärker studiens trovärdighet.  En annan styrka är att datainsamling, urval 

och analysprocess har beskrivits noggrant steg för steg. Vid analysprocessen bearbetades 

materialet flertalet gånger av författarna samt med hjälp av handledare för att öka 

trovärdigheten av studiens resultat. Studiens giltighet styrks av en variation bland 

informanterna, presenterade citat samt kategorier som stämmer väl överens med författarnas 

uppfattning av det resultat som framkom i intervjuerna (Lundman & Graneheim Hällgren, 

2012). Mättnad upplevdes vid intervju nio, då återkommande svar uppgavs av informanterna. 

För att öka giltigheten genomfördes ytterligare två intervjuer. Då författarna inte hade någon 
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tidigare erfarenhet av smärtlindring vid trauma anses inte deras förförståelse ha påverkat 

resultatet. 

 

4.2.4 Tillvägagångssätt 

Genom att kontakt togs med respektive avdelningschef kunde hen välja lämpliga informanter 

till studien. Detta gjordes på två av tre ambulansstationer. På den tredje ambulansstationen 

hade avdelningschefen inte valt ut informanter utan de fick efter information av författarna, på 

morgonsamlingen, själva välja att under förmiddagen delta i en intervju. Detta kan ha 

påverkat resultatet då de informanter som själva, utan att ha blivit tillfrågade av sin 

avdelningschef, valde att ställa upp i intervjun möjligtvis hade en större erfarenhet och ett 

större intresse för studiens ämne. Att informanterna intervjuades på arbetstid kan ha varit en 

stressande faktor då de i värsta fall hade kunnat bli tvungna att avbryta intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Även aspekten att det var två personer som intervjuade vid majoriteten av 

intervjuerna kan ha upplevts som jobbigt för informanterna. Dock innehöll intervjun inte 

några känsliga frågor.  

 

4.3 Studiens användbarhet 

Enligt ambulanssjuksköterskorna är de omvårdnadsåtgärder som ambulanssjuksköterskorna 

utför vid akut smärta vid stora trauman är lika viktiga som den farmakologiska 

smärtlindringen. Då det är svårt med generella riktlinjer vid smärtlindring vid stort trauma är 

det viktigt med kontinuerlig utbildning och då framför allt realistiska och praktiska övningar. 

Studiens resultat bör vara överförbart till ambulanssjukvården i Sverige vid vård av patienter 

med smärta och livshotande tillstånd. Ambulanssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter 

är en värdefull kunskapskälla och resultatet borde kunna användas i utbildningssyfte för andra 

ambulanssjuksköterskor. 
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4.4 Slutsats 

Studiens resultat visar att ambulanssjuksköterskans arbete stämmer väl överens med 

kompetensbeskrivningen. Smärtlindring vid stora trauman är komplext och de upplevda 

hindren är många. Ambulanssjuksköterskans egen bedömning, med utgångspunkt från 

gällande riktlinjer, är kärnan i deras arbete med traumapatienter. Smärtlindring vid stora 

trauman är ett viktigt ämne och ett relativt outforskat område. Det är därför angeläget med 

vidare forskning. 
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Bilaga 1. 

Definition av stort trauma - Kriterier för stort traumalarm, vuxna (Akademiska sjukhuset, 

2014). 

 

Patient som efter yttre våld har eller har haft påverkan på vitala parametrar och/eller vissa 

skadetyper. 

Vitalparametrar, minst en av följande: 

A – Påverkad/hotad luftväg 

B – Andningsfrekvens < 8 eller > 30 andetag/minut. Saturation < 90 % med syrgas. Avsaknad 

av andningsljud. 

C – Cirkulatoriskt påverkad patient;  

Shock Index ≥ 1,0 (pulsfrekvens dividerat med systoliskt BT). 

Systoliskt blodtryck < 90 mm Hg och/eller puls > 120 slag/minut. 

Kliniska tecken till chock (blek, kallsvettig) då puls och BT inte kan mätas. 

Behov av kontinuerlig infusion för att upprätthålla cirkulationen. 

D – RLS ≥ 3 eller GCS < 12. Neurologiskt bortfall. 

Och/ eller någon av följande skadetyper: 

 Penetrerande skada i huvud, hals eller bål 

 Instabil bröstkorg 

 Brännskada > 18 % och/eller inhalationsbrännskada 

 Misstanke om bäckenfraktur med C-påverkan 

 ≥ 2 frakturer på långa rörben 

 Ryggskada med neurologisk påverkan 

 Amputation ovan hand – eller fotled 

 Trauma med drunkningstillbud 

 Trauma med hypotermi 

 



 

Bilaga 2.  

Intervjuguide 

 

Kön: 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Hur länge har du arbetat inom ambulanssjukvården? 

Vilken utbildning har du? 

Ålder: 

Intervjufrågor: 

Vad har du för erfarenhet av stora trauman? 

Vad har ni för generella riktlinjer för smärtlindring av en smärtpåverkad vuxen patient vid 

stort trauma? 

Hur vet du att patienten har ont? 

Vad har du för erfarenhet av patientens smärtnivå direkt efter skadetillfället? 

- Hur aktuellt är det med smärtskattning? 

Vilka medicinska åtgärder brukar du vidta för att lindra patientens smärta? 

-Vilka omvårdnadsåtgärder brukar du vidta för att lindra smärta? 

Hur brukar du göra för att lindra patientens lidande vid ett stort trauma? 

Vad skulle du säga är viktigt att tänka på vid smärtlindring vid stort trauma av dessa patien-

ter? 

Hur upplever du att smärtlindringen fungerar vid stort trauma? 

-Berätta om en situation där smärtlindringen blev riktigt bra. 

-Berätta om en situation där smärtlindringen inte blev så bra. 

Vad tycker du är svårast med smärtlindring vid stort trauma för dessa patienter? 

Önskar du få mer utbildning i hantering av smärtpåverkade patienter vid ett stort trauma? 

Har du något ytterligare som du tänkt på och vill berätta om? 



Bilaga 3. 

 

 

 

 

Informationsbrev 

Information om deltagande i en studie om ambulanssjuksköterskors uppfattningar om trauma-

patienters upplevelser av smärta samt ambulanssjuksköterskors erfarenheter av smärtbehand-

ling av dessa patienter. 

Vi är två sjuksköterskestudenter som läser sista terminen på Uppsala Universitet. Som en del i 

vår utbildning ska vi göra ett examensarbete i form av en intervjustudie. Syftet med studien är 

att beskriva ambulanssjuksköterskors uppfattningar om traumapatienters upplevelser av 

smärta samt beskriva ambulanssjuksköterskors uppfattningar om smärtbehandling av dessa 

patienter. Då smärtlindring vid trauma sällan diskuteras i litteraturen vill vi undersöka detta 

ämne och belysa hur detta hanteras inom ambulanssjukvården. 

Intervjuerna består av tio frågor och beräknas ta ca 20-30 min per deltagare. Intervjuerna 

kommer att spelas in och sedan transkriberas till text. Allt material kommer att hanteras kon-

fidentiellt. Resultatet i studien kommer att vara av sådan karaktär att du ej blir igenkänd. 

Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta studien med ome-

delbar verkan. Plats och tid för intervjun bestämmer du, antingen under din arbetstid eller 

under din lediga tid. Vår förhoppning är att intervjuerna kommer att äga rum under vecka 9-

10. 

Vi tror att du som ambulanssjuksköterska har mycket värdefull information och erfarenhet att 

bidra med till vår studie. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss! 

Vi bjuder på fika under intervjun! 

Ansvariga för studien:    Handledare för studien: 

Malin Dolk    Anita Staaf                  

malin.Dolk.8724@student.uu.se  anita.staaf@pubcare.uu.se 
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