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Sammanfattning  

Bakgrund: Att möta patienter med smärta är vanligt förekommande inom 

ambulanssjukvården. Det finns goda möjligheter för den prehospitala 

sjuksköterskan att i ett tidigt skede hjälpa patienten med omvårdnadsåtgärder 

för att undvika onödigt lidande. Studier har visat att det finns samband 

mellan bristfällig smärtlindring och inadekvat bedömning av smärta. 

Forskning kring innehållet i sjuksköterskans smärtbedömning i den 

prehospitala miljön är begränsad. Syfte: Att beskriva innehållet i 

sjuksköterskans systematiska smärtbedömning inom ambulanssjukvården. 

Metod: Med hjälp av studieprotokoll genomfördes en kvalitativ studie. 

Studieprotokollen innehöll fyra öppna frågor som utformats med 

utgångspunkt i Ida Jean Orlandos ” The Deliberative Nursing process”. Den 

prehospitala sjuksköterskan gjorde en beskrivning kring sitt möte med 

patienter med smärta. Datainsamlingen genomfördes i södra Sverige och 

genererade 82 studieprotokoll som inkluderades i studien. Dataanalys av 

studieprotokollens svar gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Nio kategorier identifierades som beskriver innehållet i 

sjuksköterskans smärtbedömning. De viktigaste fynden berör objektiva 

tecken, samspel mellan sjuksköterska och patient samt beslutsstöd för 

bedömning. Slutsats: Bedömning av smärta är en komplex uppgift och kan 

många gånger vara utmanande i den prehospitala miljön. Det krävs att 

sjuksköterskan är skicklig inom många områden. Att kunna bedöma smärtans 

orsak, intensitet och att kunna ge adekvat behandling. Dessutom är det 

viktigt att ha en förmåga att samspela med patienten. Ytterligare kunskap om 

bedömning av smärta skulle vara positivt för den prehospitala sjuksköterskan 

i dennas profession. Mer forskning gällande innehållet i smärtbedömning bör 

göras. 
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Abstract 

Background: Meeting patients with pain is common in ambulance care. 

There are good opportunities for the pre-hospital nurse to help the patient at 

an early stage with nursing measures to avoid unnecessary suffering. Studies 

have shown that there is a link between inadequate pain relief and inadequate 

pain assessment. Research on the content of the nurse's pain assessment in 

the prehospital environment is limited. Aim: To describe the contents of the 

nurse's systematic pain assessment in ambulance care. Method: A qualitative 

study was carried out using a study protocol. The study protocol contained 

four open questions that were designed on the basis of Ida Jean Orlando's 

"The Deliberative Nursing Process". The pre-hospital nurse did a description 

of his meeting with patients with pain. Data collection was conducted in 

southern Sweden and generated 82 study protocols that were included in the 

study. Data analysis of the study protocol's response was made through a 

qualitative content analysis. Result: Nine categories were identified that 

describe the content of the nurse's pain assessment. The most important 

findings concern objective signs, interaction between the nurse and the 

patient, and decision support for assessment. Conclusion: Assessment of 

pain is a complex task and can often be challenging in the prehospital 

environment. It is required that the nurse is skilled in many areas. Being able 

to assess the cause of the pain, intensity and being able to provide adequate 

treatment. In addition, it is important to have an ability to interact with the 

patient. Further knowledge of the assessment of pain would be positive for 

the prehospital nurse in his profession. More research on the content of pain 

assessment should be done. 
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1 Inledning 

Att möta patienter med smärta inom ambulanssjukvården är vanligt 

förekommande. Trots att forskning påvisar både fysiska och psykiska vinster 

i att smärtlindra patienter, är smärtlindring fortfarande bristfällig inom den 

prehospitala sjukvården (Albrecht. et al., 2012; Vaseliadis, Hitos, & Hill, 

2002; Herr et al., 2011; Holdgate, Shepherd & Huckson, 2010; Dale & 

Bjornsen, 2015). Det finns goda möjligheter för sjuksköterskan i den 

prehospitala fasen att optimera smärtlindring redan i första ledet i vårdkedjan 

(Blomberg, 2016). Förutsättningen för optimal smärtlindring är att den 

prehospitala sjuksköterskan gör en noggrann bedömning av patienten och 

dennes smärta samt en strukturerad genomförd smärtanalys (Norrbrink, 

Lund, & Lundeberg, 2014). Det finns en kunskapskapslucka kring vad som 

ingår i den prehospitala sjuksköterskans smärtbedömning. Genom att vända 

sig till sjuksköterskor inom en ambulansorganisation i södra Sverige kommer 

detta undersökas.   
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2 Bakgrund 

Sedan några år tillbaka arbetar båda studiens författare som sjuksköterskor 

inom den prehospitala akutsjukvården. Ambulansuppdragens innehåll 

varierar. Uppdragen kan innehålla allt från att hålla den oroliga svaga 

patienten i handen till att behandla livshotande tillstånd. Den stora 

variationen gör arbetet mycket stimulerande. Trots skillnader i uppdragstyp 

finns det också många likheter. Centralt i arbetet är att den prehospitala 

sjuksköterskan i alla situationer gör en bedömning av patienten och dennes 

situation. Författarna har reflekterat över att smärta är en vanlig sökorsak för 

patienten. Bedömningen av patienter med smärta kan många gånger vara 

utmanande. Med ytterligare kunskap kring bedömning av smärta hoppas 

författarna till ytterligare utveckling i sin profession.  

2.1 Prehospital akutsjukvård 
Ur ett historiskt perspektiv har ambulanssjukvården utvecklats snabbt det 

senaste århundradet. Vid 1900-talets början var det hästtransporter som 

transporterade patienter med smittsamma och dödliga sjukdomar. Första 

ambulansen (automobilambulans) i Sverige introducerades år 1910. Fram till 

1980-talet var ambulanspersonalens huvudsakliga uppgift att transportera 

patienten till en vårdenhet. Den huvudsakliga fokuseringen låg inte kring 

omvårdnad av patienten, utan ambulansen fungerade mestadels som en 

transportenhet (Gårdelöv, 2016). I mitten på 80-talet infördes akutbilar i 

Sverige som bemannades med läkare och anestesisjuksköterska för att kunna 

göra ett bättre omhändertagande prehospitalt (ibid). Akutbilar är något som 

fortfarande finns i dagens samhälle, men i och med att ambulanssjukvården 

sedan 80-talet haft en stark utveckling både gällande kompetens samt 

utrustning har ambulanssjukvården fått ett större ansvar i den prehospitala 

miljön (ibid). Sedan 2005 beslutade Socialstyrelsen att enbart sjuksköterskor 

skulle få ansvara och hantera läkemedel. Detta skapade ett behov av 

sjuksköterskor i ambulanssjukvården. Hittills hade rekrytering av 

sjuksköterskor skett från anestesin samt akutmedicinska verksamheter. Men i 

och med socialstyrelsens bestämmelse skapades ambulanssjuksköterskan 

som en egen specialitet (ibid). Prehospital akutsjukvård definieras av 

socialstyrelsen som omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- 

och sjukvårdspersonal utanför sjukhus (SOSFS 2009:10). 

Utifrån ambulanssjuksköterskans kompetensbeskrivning (2012) med 

utgångspunkt från patientens individuella behov och även komplexa 

sjukdomstillstånd, ska en sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård 

självständigt och med begränsade resurser ta ansvar för avancerad 

omvårdnad i en oordnad prehospital miljö och ibland under pressade 

arbetsförhållande. Denna beskrivning ges även av Suserud et al. (2005). 

Ambulanssjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen (2012) kunna 
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tillämpa stödjande och reflekterande omhändertagande i omvårdnadsarbetet 

till skadade eller sjuka patienter. Dessutom ska ambulanssjuksköterskan 

kunna organisera omvårdnaden för att främja patientens välbefinnande samt 

bidra till att minska lidande, identifiera symtom och tecken på ohälsa utifrån 

en förändrad livssituation (ibid). 

2.2 Smärta och dess konsekvenser 
Smärta hos den prehospitala patienten är ett mycket vanligt och framträdande 

symtom (Blomberg,2016). Forskning sedan början av 90-talet påvisar att 

hälften av patienterna som söker hjälp från ambulanssjukvården har smärta, 

som är kopplad till sökorsaken (Andersson, Nasic, Herlitz, & Axelsson, 

2019; Chambers, & Guly, 1993; Mclean, Maio, Domeier, 2002; Lord, Cui, & 

Wollard, 2009). Galinski et al. (2010) konstaterar att knappt hälften av 

patienterna anser sig vara tillräckligt smärtlindrande vid ankomst till 

akutmottagningen. Ytterligare flertalet studier belyser otillräckligt behandlad 

smärta inom akutsjukvården och den prehospitala vårdkedjan.  (Albrecht. et 

al., 2012; Vaseliadis, Hitos, & Hill, 2002; Herr et al., 2011; Holdgate, 

Shepherd & Huckson, 2010; Dale & Bjornsen, 2015). Friesgaard et al. 

(2017) konstaterar att måttlig till svår smärta är vanligt förekommande och 

underskattat symtom hos patienter som behandlas inom ambulanssjukvården. 

Friesgaard et al (2017) konstaterar också att mer fokus på forskningen 

gällande behandling och bedömning av smärta behöver göras.  Blomberg 

(2016) beskriver att det bör vara en mänsklig rättighet att få vara adekvat 

smärtlindrad, även inom den prehospitala akutsjukvården  

Förmågan att känna smärta är av stor betydelse för människan. Det beskrivs 

av Lundberg och Norrbrink (2014) som en av de viktigaste egenskaperna hos 

människan för dess överlevnad. Smärta beskrivs av Werner och Leden 

(2010) som en obehaglig och högst subjektiv upplevelse. De skriver vidare 

att denna upplevelse innehåller både kroppsliga, känslomässiga, 

intellektuella och andliga komponenter. Inom ambulanssjukvården beskriver 

Blomberg (2016) smärta som ett symtom där det finns möjlighet till lindring 

och tröst. Ordet bota i samband med smärta bör förbehållas behandling av 

sjukdomar och inte symtom.  

Smärta uppkommer enligt Werner (2010) på grund av ett neuroendokrint 

stresspåslag, vilket leder till frisättning av stresshormoner. Detta kan i sin tur 

leda till allvarliga respiratoriska, cirkulatoriska och metabola komplikationer 

i form av hjärtinfarkt, stroke eller lunginsufficiens (Werner, 2010). Att 

tillföra analgetika dämpar den fysiologiska stressreaktionen, vilket minskar 

risken att drabbas av allvarliga komplikationer kopplat till den akuta smärta 

(Lord, 2016; Werner, 2010). Akut smärta minskar också rörelseförmågan hos 

den drabbade och med detta ökar risken att drabbas av exempelvis djup 

ventrombos, lungemboli paralytisk ileus, trycksår och pneumoni (Werner, 

2010). 
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Det finns mycket som den prehospitala vårdpersonalen kan göra för patienten 

för att lindra smärta. Bemötande och skapande av en trygg miljö, 

immobilisering av skadad kroppsdel, försiktigt framförande av ambulansen 

är några exempel. Detta kallas för icke-farmakologisk smärtlindring 

(Blomberg 2016).  

I behandlingsriktlinjer har ambulanssjuksköterskan möjlighet att välja olika 

farmakologiska preparat för smärtlindring, beroende på typ av situation. Det 

finns regionala skillnader i landet hur behandlingsriktlinjerna är utformade. 

Många av Sveriges landsting grundar sina behandlingsriktlinjer i SLAS 

nationella, som är en undergrupp till intresseorganisationen Föreningen för 

ledningsansvariga i svensk ambulanssjukvård (FLISA).  (SLAS 

behandlingsriktlinjer 2017).  

2.3 Smärtbedömning 
Inom ambulanssjukvården utgör bedömningen en central roll och startar 

redan innan det personliga mötet med patienten genom larminformationen. 

Denna information kan leda till att ambulanssjuksköterskan till viss del är 

förberedd för något som hon är bekant med, men även att hon har en öppen 

inställning till att vad som helst kan inträffa. Att bestämma så lite som 

möjligt inför mötet med patienten är dock det yttersta målet i ett 

professionellt förhållningssätt (Hagiwara, & Wireklint Sundström, 2016). 

Tidig bedömning och behandling av smärta är viktigt enligt Lord (2016), 

eftersom utebliven smärtlindring signifikant ökar risken för kronisk smärta 

och sjuklighet (ibid).  

Enligt kompetensbeskrivningen för ambulanssjuksköterskor (2012) skall 

ambulanssjuksköterskan kunna utföra en första bedömningen av patienten 

enligt ABCDE-principen. Denna bedömning kan ta endast 10 sekunder, men 

kan också pågå under hela ambulansuppdraget, beroende på vilka problem 

patienten har. Andra bedömningen startar med en värdering av patientens 

allmäntillstånd. Utefter detta beslutas om vilket vårdtempo som skall hållas. 

Begreppen load and go, stay and plan och stabilize and go är begrepps som 

används i prehospitala sammanhang (Hagiwara & Wireklint Sundström, 

2016). Patientens tillstånd samt avstånd till sjukhus är faktorer som påverkar 

detta beslut. Efter detta ställningstagande och beslut vad som skall göras kan 

det bli dags för det så kallade bedömningssamtalet. Bedömningssamtalet 

syfte är att ringa in och identifiera patientens huvudproblem. (Hagiwara & 

Wireklint Sundström, 2016).  

För att kunna diagnostisera och klassificera smärttillstånd krävs det enligt 

Norrbrink och Lundeberg (2014) att sjuksköterskan genomför en noggrann 

smärtanalys. Syftet är att identifiera orsaken till smärta, både kliniska och 

patofysiologiska orsaker samt att klassificera smärta för att på så sätt välja 

den optimala behandlingsstrategin för patienten Att genomföra en komplett 
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smärtanalys kräver att sjuksköterskan systematiskt bedömer: Smärtanamnes, 

smärtskattning och klinisk undersökning (ibid).  

Smärtanamnes genomförs för att kartlägga hur och när smärtan uppstod, och 

kan. innehålla frågor om debut, duration, lokalisation, utstrålning, 

intervallartad, smärtkaraktär, förvärrande/förbättrande faktorer. Hur detaljrik 

en anamnes behöver vara varierar beroende på vilken typ av smärta, då 

långvarig smärta kan behöva en mer omfattande anamnes för att förstå 

problemet (Norrbrink & Lundeberg, 2014).  

Smärta bygger på patientens subjektiva upplevelse och är något som inta kan 

mätas, utan endast skattas av den enskilda personen (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014).  Patientens skattning av sin smärta ger viktig information 

till sjuksköterskan hur patienten upplever sin smärta. Den ger också viktigt 

information om behandlingseffekten, och bör därför nyttjas under hela 

behandlingstillfället (Norrbrink & Lundeberg, 2014; Werner, 2010). I 

samband med akut smärta behöver patientens smärtupplevelse skattas ofta 

(Norrbrink & Lundeberg, 2014; Vårdhandboken, 2018). Smärtskattning kan 

ske med hjälp av ett mätinstrument som till sin karaktär  skall vara enkelt att 

förstå och lätt att använda. Det finns ett flertal instrument att använda sig av 

vid skattning av smärta, både multi - och unidimensionella instrument. 

Unidimensionella instrumentet är det som används i störst utsträckning och 

innebär att man skattar en aspekt av smärtan i taget, där den sensoriska 

diskriminativa orsaken är vanligt förekommande och ger svar på den 

upplevda smärtintensiteten (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Idag finns det 

inget standarinstrument vid skattning av smärta. Det vanligast förekomna 

unidimensionella instrumentet i Sverige är numeriska skattningsskalor som 

exempelvis numerical rating scales (NRS) och Visuella analoga 

skattningsskala (VAS) (Norrbrink & Lundeberg, 2014, Werner, 2010; 

Vårdhandboken, 2018). 

Numerical rating scale (NRS)innebär att patienten får skatta sin smärta 

mellan siffrorna 0 (ingen smärta) upp till siffran 10 (värsta tänkbara smärta). 

Detta kan ske antingen verbalt, markera siffran på en sträcka eller kryssa på 

en papperskala (Norrbrink & Lundeberg, 2014; Vårdhandboken, 2018).  

Utifrån en exakt 10 cm lång linje där början symboliserar 0 (ingen smärta) 

och änden motsvarar 10 (värsta tänkbara) får patienten markera längst linjen 

var denne skattar sin smärta. Sedan får sjuksköterskan läsa med antingen en 

linjal hur patienten skattar sin smärta eller läsa graderingen på baksidan av 

skalan (Norrbrink & Lundeberg, 2014; Vårdhandboken, 2018).  

Den kliniska undersökningen av patienten bör innehålla bedömning, 

inspektion av rörlighet, palpation, provokation (belastning) samt 

undersökning av ytlig sensibilitet och test av reflexer (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014).   
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Trots mycket kunskap om smärtbedömning och dess utförande finns det 

omständigheter som försvårar bedömningen. Herr, Coyne, McCaffery, 

Manworen och Merkel (2011) beskriver fem patientkategorier med 

svårigheter att skatta sin smärta: patienter med demens, nedsatt kognitiv 

förmåga, kritiskt sjuka, späd- och småbarn samt patienter i livets slutskede. 

Inom ambulanssjukvården beskriver Suserud et al. (2005) att miljön kan vara 

en omständighet som påverkar bedömningen av patienten.  

Bible (2006) beskriver i sin studie att det finns brister i forskningen gällande 

sjuksköterskans bedömning och dokumentation kring smärta prehospitalt. 

Bristen på dokumentation av smärta i prehospital vård belyses även av 

Andersson et al (2019). Få studier beskriver hur sjuksköterskan utför sin 

smärtbedömning, vilket beskrivs som det viktigaste redskapet för ett bra 

omhändertagande av patienter med smärta (Bible, 2006). Lord (2016) 

beskriver att det finns en tendens att ambulanspersonal underskattar smärtan, 

och att orsaken till detta är oklar. Dock finns bevis att bedömning och 

behandling av patienter påverkas av ambulanspersonalens tro, värderingar 

och attityder (ibid). Herr et al (2004) anser att den bakomliggande orsaken 

till bristande smärtlindring är okunskap och frånvaro av gällande 

smärtbedömning. För att lyckas gör en adekvat bedömning av patientens 

smärtupplevelse krävs det att sjuksköterskan ser helhetsperspektivet, vilket 

innebär att titta på patientens beteende, lyssnar på patientens upplevelser av 

smärtan, bedömer vitalparametrar, och inte enbart göra en bedömning 

grundad på smärtskalor/smärtbedömningsformulär (Schafheutle, Cantrill, & 

Noyce, 2001; Sjöström, Dahlgen, & Haljamäe, 2000). 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Ida Orlandos omvårdnadsteori 
Ida Jean Orlando började utveckla sin omvårdnadsteori på 1950- och 1960 - 

talet. På den tiden bestod omvårdnadsarbetet till stor del av att assistera 

läkarna så att den medicinska vården blev mer effektiv (Schmieding, 1995).  

Orlando insåg att om detta förhållningssätt inte ifrågasattes så skulle 

sjuksköterskorna fortsätta att fungera som assistentpersonal till läkarna och 

aldrig utveckla en omvårdnadsvetenskap (ibid). Orlandos teori innebar en 

förändring av omvårdnadens fokus.  Från den medicinska diagnosen och dess 

åtföljande automatiska handlingar som beslutades utan samråd med 

patienten, till patientens omedelbara upplevelse av sin situation och nyttan 

med sjuksköterskans handlingar. Orlando är en av de få 

omvårdnadsteoretiker som tydligt inkluderar patientens aktiva deltagande i 

sin teori (ibid) 

Orlandos (1961, 1972) omvårdnadteori beskrivs som en dynamisk relation i 

mötet mellan sjuksköterskan och patienten och kallas för ” The Deliberative 

Nursing process”.  Orlandos omvårdnadsteori utgår ifrån fem steg: 

Assessing, Diagnosing, Planning, Implementing and Evaluating.   

Omvårdnadsprocessen är central i Orlandos omvårdnadsteori (Orlando, 

1961), där målet för omvårdnaden är att lindra lidande samt främja 

välbefinnande. Således är det sjuksköterskans uppgift att under hela 

vårdtiden främja patientens psykiska och fysiska välbefinnande. 

Utgångspunkten enligt Orlando (1961) är att vården skall utföras i 

partnerskap med patienten, då det är i mötet mellan patient och 

sjuksköterskan som omvårdnaden formas. Beroende på hur patienten 

uttrycker sina upplevelser påverkas sjuksköterskan. Sjuksköterskan reagerar 

och tolkar patientens signaler, vilket leder till en handling som påverkar 

patienten. Sjuksköterskan kan utifrån en reflekterande dialog med 

vårdtagaren sätta sig in i hans eller hennes situation för att identifiera känslor 

och reaktioner. Därefter, utifrån patientens situation och behov, kan 

sjuksköterskan besluta om vilka omvårdnadsåtgärder som bör eller skall 

initieras (Orlando, 1961). Genom fokusering på patientens verbala och icke-

verbala uttryck skapas, enligt Orlando (1961), en god omvårdnad. Om 

sjuksköterskan primärt inriktar sig på handlingar som är ordinerade eller 

sysslor som inte är associerade till patientens beteende är det däremot att 

betrakta som mindre god omvårdnad (Orlando, 1961). 

Orlandos teori bygger inte på ett linjärt förhållande mellan processens fem 

steg, utan visar att sjuksköterskan måste ha ett mer flexibelt förhållningsätt 

till dem fem stegen och skapa sig en helhetsbild genom att reflektera 

kontinuerligt. Detta är något som sjuksköterskan ständigt behöver träna på. 

Det är även av vikt att i samråd med patienten ständigt utvärdera 
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omvårdnadshandlingarna för att säkerställa att patientens behov har blivit 

tillgodosett (Orlando 1961). 

Som en del av bedömningen i omvårdnadsprocessen kan sjuksköterskan i 

varje situation ställa sig frågor i relation till patientens beteende, reaktion och 

handlande: Vad ser jag? Vad tänker jag? Vad känner jag? Hur handlar jag? 

(Schmieding, 2006). Utifrån ett reflektivt tänkande går det komma fram till 

det centrala omvårdnadsbehovet och även den de handlingar som svarar mot 

detta (Selander, Schmieding, & Harweg, 1995).  

3.2 Omvårdnadsprocessen 
Omvårdnadsprocessen är en dynamisk, systematisk problemlösningsmodell 

(Florin, 2005; Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand, 2007), och utgör. en 

referensram för att metodiskt och målinriktat planera och genomföra en 

individuellt anpassad omvårdnad. Modellen är internationellt accepterad som 

ett ramverk för omvårdnad (Florin, 2005). Omvårdnadsprocessen består av 

fem steg: 

Datainsamling- vad som är relevant och väsentligt att känna till om 

patienten. Denna innefattar en kombination av symtom och tecken eller 

objektiv och subjektiv information om patienten. 

Diagnos - Beslutsfattande utifrån hälsosituationen och genomföra en analys 

av problemet/behovet av omvårdnad. 

Planering- utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap samt patientens 

mål fatta beslut om omvårdnadsåtgärder för att hjälpa patient på bästa sätt. 

Genomförande - Utifrån resurser, tidsramar och faktiskt situation samt 

beslut genomföra omvårdnadsåtgärder  

Utvärdering - utvärdering av omvårdnadens effekt på hälsotillståndet 

Bedömningsfasen innefattar de två första stegen i omvårdnadsprocessen. 

Sjuksköterskan ska ha förmåga att förstå vilken information som är väsentlig 

och viktig att känna till om patienten. Sjuksköterskan behöver som redskap 

eller metoder utföra en egen bedömning som kräver kritiskt tänkande. 

Datainsamlingen som sjuksköterskan skaffat används i omvårdnadsprocessen 

för att kunna identifiera behov eller problem som patienten har som påverkar 

hälsa, ohälsa och välbefinnande i det dagliga livet (ibid)  

Omvårdnadsprocessen syfte är att individanpassa omvårdnaden utifrån 

patientens behov för att maximera patientens välbefinnande, självuppfyllelse 

utifrån fysiska, psykiska, social, andlig och existentiella behov eller problem 

(ibid). 
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3.3 Lidande 
Några av de uppenbara orsakerna till lidande är kroppslig smärta, sjukdom 

och obehag (Arman, 2017).   

Lidandet är en subjektiv upplevelse av obehag. Primärt lidande är det som 

ger kroppsliga eller psykiska symtom. Sekundärt lidande beskrivs som 

reaktion på det primära lidandet. Primärt lidande kallas symtom såsom 

smärta, oro, ångest, trötthet och så vidare. Det sekundära lidandet beskrivs 

som det lidandet som uppstår utifrån hur vi reagerar utifrån våra symtom 

(Sandman & Kjellström, 2013). Lidandet beskrivs också utifrån olika 

perspektiv. Livslidande kan kopplas till det liv människan lever och kan 

beroende av vad personen drabbas av och var i livscykeln han eller hon 

befinner sig se olika ut. Sjukdomslidande är en följd av sjukdom eller 

adekvat behandling. En följd av vård, eller brist av vård kan leda till ett så 

kallat vårdlidande (Eriksson, 1994). Vårdlidande beskrivs vidare som en 

konsekvens av att personers upplevelser avfärdas som oviktiga, då beslut 

uteblir vid avsaknad av kunskap eller på grund av grumlat omdöme hos 

sjuksköterskorna (ibid). 

Ansvaret för vårdrelationen ligger hos vårdaren men vårdrelationen får sin 

näring av patientens berättelser. Om patientens egna förnimmelser är 

betydelselösa blir han varken hörd eller sedd, och om hans synpunkter saknar 

värde tas han inte heller på allvar. För att berättelsen skall kunna beröra 

vårdaren måste vårdaren vara närvarande i mötet med patienten. Vårdlidande 

får sin kraft i en negativ vårdrelation. (Kasén, Nordman, Lindholm, & 

Eriksson. 2008; Dahlberg, 2002). 
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4 Problemformulering och syfte 

Inom ambulanssjukvården är smärta ett vanligt förekommande fenomen. 

Studier belyser att smärta inom den prehospitala akutsjukvården ofta är 

underbehandlad. Att förhindra eller minska lidande för den prehospitala 

patienten är en viktig uppgift för den prehospitala sjuksköterskan. För att 

kunna behandla och hantera smärta krävs det att sjuksköterskan genomför en 

systematisk smärtbedömning. Det saknas forskning kring hur den 

prehospitala sjuksköterskan bedömer patienter med smärta. Författarna till 

föreliggande studie vill fördjupa kunskapen om på vilka grunder den 

prehospitala sjuksköterskan bedömer och fattar beslut om smärtlindrande 

åtgärder. 

 

SYFTE: Att beskriva innehållet i sjuksköterskans systematiska 

smärtbedömning inom ambulanssjukvården   

  



 

11(42) 

 

5 Metod 

5.1 Design 
Studies design var en kvalitativ metod med deduktiv ansats. Kvalitativ metod 

används när forskaren avser att studera personers erfarenheter av ett 

fenomen. Studien formas av den miljö som den utförs i. Metoden anses 

lämplig när forskaren söker förståelse om något. Personernas/informanternas 

beskrivningar blir föremål för analys/tolkning (Henricsson & Billhult 2017). 

Den deduktiva ansatsen innebär att studien utgår från en teori eller modell 

redan vid planeringen av forskningsarbeten, och fortlöper därefter som en 

röd tråd genom hela arbetet. Allmänna principer och befintliga teorier bidrar 

till att kunna dra slutsatser om enskilda företeelser (Henricsson & Billhult, 

2017, Patel & Davidsson, 2011). 

Studien genomfördes genom att författarna skapade ett studieprotokoll med 

fyra öppna frågor. Studieprotokollet bestod av dels demografiska frågor, dels 

fyra frågeställningar styrda med utgångspunkt från bedömningsdelen i 

Orlandos omvårdnadsteori The Deliberative Nursing Process (1961).  

Frågorna var avsedda för att belysa innehållet i sjuksköterskans 

smärtbedömningen inom ambulanssjukvården.  I formuläret ställdes 

frågorna: Vad ser/hör du? Vad känner du? Vad tänker du? Vad gör du? 

(bilaga 4)  

 

 

5.2 Urval 
För att erhålla en demografisk spridning i studien inkluderades samtliga 

sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården i en 

ambulansorganisation i södra Sverige. Inom berörd organisation arbetar 173 

legitimerade sjuksköterskor, varav 109 är specialistutbildade sjuksköterskor. 

Tabell 1 presenterar demografiska uppgifter kring deltagarna som besvarade 

studieprotokollen. 

Tabell 1. Sammanställning av demografiska data. 

Ålder Erfarenhet 

som 

sjuksköterska  

Erfarenhet 

inom 

ambulans- 

sjukvården  

Antal 

studieprotokoll 

besvarade av 

specialist-

sjuksköterskor  

Antal 

studieprotokoll 

besvarade av 

allmän-

sjuksköterskor  

28-62 år 

medel: 

39 år 

 

1-30 år 

Medel: 

12,5år 

 

1-26 år 

Medel: 10,5 

år 

 

75 % 25 % 
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5.3 Datainsamlingsmetod 
Studien inleddes med att författarna kontaktade verksamhetschefen över 

berörd ambulansorganisation med önskemål om att genomföra en kvalitativ 

studie i verksamhetsområdet. Vederbörande verksamhetschef erhöll både 

muntlig och skriftlig information om studiens syfte. Medgivande för studiens 

genomförande erhölls (bilaga 2). Efter medgivande av verksamhetschefen 

kontaktades samtliga ambulansstationers enhetschefer med information om 

att en studie avsågs att genomföras inom deras verksamhet.  

För att nå ut till så många sjuksköterskor som möjligt inom berörd 

ambulansorganisation gavs såväl skriftlig som muntlig information i 

samband med samtliga nio ambulansstationers APT (arbetsplatsträff) under 

vecka 6, 2019. Både skriftlig information om studien samt aktuella 

studieprotokoll delades ut (bilaga 3 och 4). Författarnas önskan var att 

samtliga sjuksköterskor inom berörd ambulansorganisation svarade på 

frågor/reflekterade runt bedömningen av patienter med smärta i det 

prehospitala vårdmötet. 

För att svara upp mot studiens syfte genomfördes datainsamlingen på 

följande sätt: Den prehospitala sjuksköterskan fyllde i ett studieprotokoll 

(bilaga 4) i så nära anslutning till berört ambulansuppdrag som möjligt. 

Sjuksköterskorna gavs möjlighet att fylla i studieprotokoll vid mer än ett 

tillfälle i samband med ambulansuppdrag som innehöll bedömning av 

smärta. En sjuksköterska kan således ha stått för ifyllandet av flera 

studieprotokoll.  

Studieprotokollen samlades in på anvisad plats på respektive 

ambulansstation. I och med att formuläret lämnades in gav sjuksköterskorna 

sitt informerade samtycke att ingå i studien. Då datainsamlingen avslutats 

samlades samtliga studieprotokoll in. Studieprotokollen förvarades inlåsta i 

ett arkivskåp fram till studiens avslut och magisterarbetets godkännande. 

Därefter kommer studieprotokollen destrueras. 

5.4 Analysmetod 
Studieprotokollen analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. En 

kvalitativ innehållsanalys är lämplig för att identifiera framträdande teman 

och mönster utifrån personers erfarenhet av ett fenomen (Henricsson & 

Billhult, 2017).  

Analysen grundades utifrån ett deduktivt förhållningssätt, riktad 

innehållsanalys (directed content analysis) enligt Hsieh och Shannon (2005). 

Författarna (ibid) beskriver att en redan existerande teori eller modell hjälper 

till att sätta fokus på forskningsfrågan. I detta fallet bedömningssteget 

(assessing) i The Deliberative Nursing process (Orlando, 1961, 1972). Målet 

med den riktade innehållsanalysen var att begreppsmässigt bekräfta 

(validera) eller utvidga ett teoretiskt ramverk eller teori (Hsieh & Shannon 
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2005). För att utifrån sjuksköterskans perspektiv kunna förstå patientens 

beteende, reaktion och handlande i samband med smärtbedömningen, hade 

denna studie sin utgångspunkt i bedömningsdelen i omvårdnadsprocessen 

med särskilt fokus på frågeställningarna: Vad ser jag? Vad tänker jag? Vad 

känner jag? Hur handlar jag?  

Elo och Kyngäs (2008) beskriver att kvalitativ innehållsanalys ofta används 

inom omvårdnadsforskningen, men att det finns få publikationer om hur 

metoden tillämpas. Författarnas syfte med artikeln var att göra en 

beskrivning av både induktiv och deduktiv innehållsanalys(ibid). Vid 

deduktiv innehållsanalys kan författarna enligt Elo och Kyngäs (2008) 

använda sig av en förbestämd kategoriseringsmatris eller välja sig av en icke 

styrd kategoriseringsmatris. Vid användandet av en icke styrd 

kategoriseringsmatris kan författarna ta sig an analysen enligt metoden för 

induktiv innehållsanalys (ibid). Att ta sig an den kvalitativa 

innehållsanalysen på detta sätt beskrivs även av Danielsson (2017). 

Författarna till aktuell studie valde med detta resonemang därmed att ta sig 

an innehållsanalysen med ett induktivt förfarande. Dataanalysen gjordes 

systematiskt i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativa innehållsanalys. 

Analysprocessen startade med att författarna var för sig läste igenom 

samtliga studieprotokoll. Tillsammans identifierade författarna 

meningsbärande enheter för var och en av de fyra frågeställningarna, som 

identifierats inom ramen för bedömningsdelen i omvårdnadsprocessen. De 

meningsbärande enheterna kondenserades och förseddes med en kod. 

Koderna jämfördes sedan med varandra för att urskilja likheter och olikheter.  

Koder med liknande innehåll delades in i subkategorier. Subkategorier som 

liknade varandra bildade slutligen kategorier. (Tabell 2).  

 
Tabell 2. Figuren redovisar exempel på analysprocessens steg. Indelat i kondenserade 

meningsbärande enheter, koder, subkategorier samt kategorier. 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod subkategori Kategori 

Kan inte röra 

sina armar 

Kan inte stödja 

på sina ben 

 

Tar sig mot 

smärtområdet 

För handen mot 

smärtområdet 

 

Inskränkt  

rörelse-förmåga 

 

 

 

Lokalisation av 

smärta 

 

 

 

Patientens 

kroppshållning 

 

Objektiva 

tecken 
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Håller höger arm 

stilla 

Hjälper till med 

den friska armen 

vid förflyttning 

 

 

Hjälper skadad 

kroppsdel 

 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Tillståndet att få utföra studien inhämtades ifrån verksamhetschefen. Studien 

omfattades inte av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor. Studien behövde därför inte granskas i en forskningsetisk 

kommitté (SFS, 2018:1999). Författarna gjorde även en etisk egengranskning 

enligt Linneuniversitetets mall (Bilaga 1). 

Författarna har dessutom utgått ifrån vetenskapsrådets fyra forskningsetiska 

principer:  

Informationskravet: Samtliga deltagare i studien informerades om deras 

uppgift i studien samt villkor för deltagande. Personerna informerades om att 

deltagande är frivilligt. Samtliga deltagare fick både muntlig och skriftlig 

information gällande studiens syfte  

Samtyckeskravet: Samtliga deltagare var över 18 år och verksamma inom 

ambulanssjukvården. Samtliga deltagare som valde att fylla i studieprotokoll 

för att sedan lämna detta på anvisad plats förutsattes lämna samtycke till 

deltagandet i studien. Samtliga deltagare fick denna information både 

skriftligt och muntligt.  

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om deltagarna i studien hanterades 

konfidentiellt. Inga personuppgifter samlades in, utan endast demografin 

över deltagarna. Ifyllda studieprotokoll samlades in på för ändamålet avsedd 

plats. I samband med dataanalys förvarades data i lösenordskyddat digitalt 

media fram till studiens godkännande. Studieprotokollen förvarades inlåsta i 

ett arkivskåp. Efter magisterarbetes godkännande kommer materialet att 

raderas/destrueras.  

Nyttjandekravet: Materialet som samlas in under studier får inte användas för 

annat än forskningsändamål. Materialet som samlats in kommer av 

författarna endast användas till att besvara studiens syfte (Vetenskapsrådet, 

u.å) 
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7 Resulat 

Totalt samlades 86 studieprotokoll in. Fyra protokoll exkluderades på grund 

av att de efter granskning av författarna inte ansågs tillföra studien något av 

värde. Orsaken var bristande i ifyllandet av studieprotokollen. Således kom 

82 studieprotokoll inkluderades i innehållsanalysen. Dataanalysen 

resulterade i några kategorier per område/fråga som visar innehållet i den 

prehospitala sjuksköterskans bedömning av smärta. Resultatet presenteras i 

tabellform med kategorier och subkategorier, med efterföljande beskrivning 

över vardera kategorin. 

7.1 Fråga 1 (Vad ser du/Vad hör du?) 
Tabell 3. Resultatets kategorier med respektive subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Objektiva tecken -Kroppsaktivitet 

-Verbala uttryck 

-Patofysiologiska tecken 

Subjektiva tecken -Outtalade uttryck som beskriver om 

patienten är påverkad eller ej 

Anamnes -Patientens upplevelse 

-Orsak till smärta 

 

7.1.1 Objektiva tecken 

Sjuksköterskan bedömde patientens kroppsaktivitet genom att registrera 

kroppsposition, kroppshållning och kroppsspråk. Patientens kroppsaktivitet 

verkade kunna ge signaler om situationens allvarlighetsgrad och hur 

påverkad patienten är av sin smärta. Till kroppsspråket hörde även 

ansiktsuttryck som ytterligare gav sjuksköterskan information i sin 

bedömning av patienten med smärta. Smärta kunde också tillkännages i form 

av patienten ger ifrån sig icke verbala uttryck såsom skrik och jämrande 

vilket sjuksköterskan tog in i sin bedömning. Även tystnad kunde vara 

uttryck för smärta. Hudkostymens status och andningsmönster var exempel 

på patofysiologiska tecken som observerades av sjuksköterskan som gav 

ytterligare information över hur påverkad patienten var av smärta, men även 

allmänpåverkan i stort. Situationer där uppenbar skada eller patofysiologisk 

process var synlig gav sjuksköterskan en omedelbar förklaring till varför 

patienten har smärta. Exempel på det kunde vara en felställd extremitet eller 

att det noterades svullnad eller rodnad på hudkostymen. 

”Använder ej armen spontant. Hjälper till med den friska armen att förflytta 

den onda.” (studieprotokoll nr. 16)  
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7.1.2 Subjektiva tecken 

Sjuksköterskan uppfattar signaler/uttryck vid bedömning av smärta. Dessa 

signaler/uttryck tolkas och ger information för bedömningen om patienten är 

påverkad eller inte. Någon beskrivning över dessa signaler ges inte och ses 

som subjektiva tecken, då signalernas innebörd är tolkningsbara av 

sjuksköterskan.  

”En yngre tjej som sitter i sängen och säger att hon har ont i magen. Varken 

ser eller agerar som hon har smärta” (studieprotokoll nr. 41) 

7.1.3 Anamnes 

Genom att lyssna på patientens berättelse eller genom information av andra 

får den prehospitala sjuksköterskan en förståelse över vad som hänt. 

Anamnestagning är en del i de hörselintryck som sjuksköterskan tar in i 

samband med möte med patienter med smärta. Informationen ger förklaring 

till smärtans uppkomst och lokalisation.  

”Uppger att hon har ont i höften efter ett fall i natt” (studieprotokoll nr. 8) 

Anamnesen hjälper den prehospitala sjuksköterskan i sin bedömning av 

smärta. 

7.2 Fråga 2 (Vad känner du?) 
Tabell 4. Resultatet beskrivet i kategori och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Engagemang -Medkänsla 

-Bristande empati 

-Förtroendeskapande åtaganden 

 

7.2.1 Engagemang 

Den prehospitala sjuksköterskan hade en känsla och en önskan om att vilja 

hjälpa patienten i dennas situation på bästa sätt. Genom att känna med 

patienten och sätt sig in i dennas situation visade sjuksköterskan en empatisk 

förmåga. Genom egna erfarenheter och genom förmåga att vara inkännande i 

patientens situation, visade den prehospitala sjuksköterskan förmåga att 

känna sympati. Sammanslaget tyder detta på att den prehospitala 

sjuksköterskan i bedömningssituationen har en förmåga att känna medkänsla 

gentemot patienten. I den prehospitala bedömningen visade sjuksköterskan 

att det finns en strävan efter att kunna skapa ett lugn, inge förtroende och 

trygghet. 

 ” Får förståelse för patienten efter en stund, har haft samma smärta så jag 

förstår hur ont det gör” (studieprotokoll nr. 29) 
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Det fanns även en känsla av vanmakt i vissa situationer. Det kunde ge sig i 

uttryck som frustration över situationen, vilket kunde påverka bedömningen. 

Motsats till förmåga att känna med och för patienten var bristande förmåga 

till medkänsla.  

”Rutinpatient, känns tyvärr inte så mycket” (studieprotokoll nr. 24) 

7.3 Fråga 3 (Vad tänker du?) 
 

Tabell 5. Resultatet beskrivet i kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Förklaring -Patofysiologisk orsak till smärtan 

-Påverkande faktorer 

Förhållningssätt -Bemötande 

-Sympati 

-Att vara en hjälpande hand 

Osäkerhet -Tveksamhet till patientens smärta 

-vill ha utlåtande av andra kollegor 

7.3.1 Förklaring 

I sin bedömning försökte den prehospitala sjuksköterskan finna förklaring till 

vad som orsakar patientens smärta. Med kunskaper om anatomi, fysiologi 

och sjukdomslära förde sjuksköterskan tankar kring om det kunde finnas 

patofysiologiska förklaringar till smärtornas orsak. 

”Med anamnes på omeprazol och om smärtan sitter ungefär där, kan det 

vara kardiellt. Men han har feber också. Fattar som att det är vid rörelse och 

palpöm, vid inandning gör det ont-eventuellt pneumoni” (studieprotokoll nr. 

33) 

Den prehospitala sjuksköterskan noterade om en förändring i 

kroppspositionen lindrar eller försämrar smärtupplevelsen för patienten.  

7.3.2 Förhållningssätt 

I bedömning kring patienter med smärta reflekterade den prehospitala 

sjuksköterskan över sitt bemötande gentemot patienten. Tankar kring att 

skapa trygghet och inge ett lugn till patienten var framträdande. Att skapa en 

förtroendeingivande relation med patienten skapade förutsättningar att mötas 

på samma nivå. Sjuksköterskan visade medvetenhet över betydelsen av 

information och att den gavs på ett anpassat sätt. Att vara patientens 

hjälpande hand, att vilja hjälpa är något som den prehospitala sjuksköterskan 

förde tankar kring. Att tänka sig in i patientens situation visade en sympatisk 

förmåga.  

”Här får vi börja med att inge lite trygghet och tröst” (studieprotokoll nr.21) 
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7.3.3 Osäkerhet 

Påverkande faktorer i den prehospitala sjuksköterskans bedömning av 

patienter med smärta var tankar kring misstro mot patienternas berättelse.  

”Då patienten ser opåverkad ut trots VAS 10 tänker jag att detta inte kan 

stämma. Det patienten säger passar inte ihop med det jag ser” 

(studieprotokoll nr. 56) 

Den prehospitala sjuksköterskan hade tankar och funderingar kring att föra 

en diskussion och resonera med kolleger kring patientens situation. 

Upplysningar om tidigare bedömningar och undersökningar kunde göra 

sjuksköterskan mer säker i sin bedömning.   

7.4 Fråga 4 (Vad gör du?) 
Tabell 6. Resultatet beskrivet i kategori och subkategorier (vad gör du?) 

Kategori Subkategori 

Beslutsstöd för bedömning -Objektiva fynd 

-Patientens subjektiva upplevelse 

-Stöttning av kollegor 

Interaktion -Samspel mellan sjuksköterska-patient 

-inge trygghet 

 

7.4.1 Beslutsstöd för bedömning 

Den prehospitala sjuksköterskan gjorde en objektiv bedömning av patienten 

genom klinisk undersökning. Rutinmässiga undersökningar såsom vitala 

parametrar samt riktade undersökningar med EKG och palpation kring 

smärtområde ingick i detta. Patientens subjektiva upplevelse av smärtan 

registrerades och värderades med hjälp av smärtskattningsinstrument. Det 

fanns påverkande faktorer i bedömningen av smärta som kan avgöra om 

patienten erhöll smärtlindring eller ej. Exempel på det kunde vara avstånd till 

sjukhus och/eller att patienten var påverkad av alkohol eller droger. Den 

prehospitala sjuksköterskan hade ibland möjlighet att rådfråga kollegor vid 

osäkerhet i sin bedömning. Rådfrågning kunde ske med ambulanskollega 

eller genom kontakt med specialistläkare på sjukhus. Denna möjlighet gav 

den prehospitala sjuksköterskan ytterligare stöd för dennas bedömning kring 

den smärtpåverkade patienten. 

”tar anamnes, palperar smärtområdet, tar vitala parametrar” 

(studieprotokoll nr.29) 

7.4.2 Interaktion 

Den prehospitala sjuksköterskans smärtbedömning skedde i samverkan 

mellan patient och vårdare. Detta skapades genom att sjuksköterskan 

lyssnade på patientens upplevelse av situationen och hade förmåga att kunna 

ge vederbörande en individuellt anpassad information över vad som sker. 

Den prehospitala sjuksköterskan arbetade aktivt med sitt förhållningssätt för 
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att inge förtroende hos patienten. Att ha förmågan att kunna småprata var ett 

sätt att upprätthålla en samverkan med patienten.  

”lugnt omhändertagande samt behandling för sina symtom samt samtalade 

om väder och vind” (studieprotokoll nr. 13)  
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8 Metoddiskussion 

Kristensson (2014) beskriver att författaren kan använda sig av begreppet 

trovärdighet för att bedöma den kvalitativa forskningens kvalitet. Kristensson 

(2014) refererar till forskarna Lincoln och Guba som var de som myntade 

begreppet. För att ge en kvalitativ forskning trovärdighet föreslår Lincoln 

och Guba (1985) att forskningsarbetet granskas utifrån begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  

8.1 Tillförlitlighet 
Enligt Lincoln och Guba (1985) krävs det att författarna spenderar tid att 

förstå metoden för studien. Dessutom skriver de att för att kunna förstå ett 

fenomen måste författarna lära känna sin forskningsmiljö (Lincoln och Guba 

(1985). I den aktuella studien har författarna läst in sig i litteratur samt 

aktuell forskning kring både forskningsmetod och kring bedömning av 

smärta. Båda författarna arbetar inom ambulanssjukvården. På detta sätt 

anser författarna att de skapat sig en bra grund för att genomföra studien 

samt att förstå fenomenets kontext.  

Författarna anser att de inte har påverkat studiens resultat genom sina 

tidigare erfarenheter och med det förförståelse. Författarna deltog ej i 

samband med att informanterna fyllde i protokollen och kunde då inte 

påverka informanternas svar.  

Studiens författare saknade tidigare erfarenhet och kunskap av den valda 

designen och analysmetoden, vilket kan ha påverkat studiens analys och 

därmed resultat. I dataanalys-processen valde författarna att ta sig an 

analysen på ett induktivt sätt. Genom att undvika förutbestämda 

kategoriseringsmallar var förhoppningen att inte gå miste om nyanser i 

bedömningen kring smärta. Detta förhållningssätt gör att studien kan 

betraktas som abduktiv, vilket är ett vedertaget tillvägagångssätt enligt Patel 

och Davidsson (2011). 

Då studieprotokollen gav korta svar, vilket i det närmaste kan anses vara 

meningsbärande enheter har det inte funnits så mycket utrymmer för tolkning 

av det informanterna skrivit. Detta kan öka trovärdigheten i studiens resultat, 

då författarnas förförståelse inte har kunnat påverkat analysen i någon större 

utsträckning. För att få mer utförliga svar med mer nyanser skulle författarna 

kunnat använda sig av kvalitativ forskningsintervju (Billhult, 2017). På så 

sätt skulle författarna kunna ställa följdfrågor till informanterna för att få en 

större förståelse över fenomenet. Fördelen med att använda sig av ett 

studieprotokoll är att författarna lyckas få en stor demografisk spridning. Att 

få denna demografiska spridning genom intervjustudie hade varit utmanande 

i och med att det krävts ett stort antal intervjuer, vilket inte hade varit möjligt 

inom ramen för magisteruppsatsen. En ytterligare nackdel att använda sig av 
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intervjuer är också att det varit större risk för påverkan av författarnas 

förförståelse. 

 Lincoln och Guba (1985) beskriver att studiers tillförlitlighet förstärks av att 

arbeta i team. Detta benämner Lincoln och Guba (1985) som triangulering. 

Kristensson (2014) beskriver att triangulering exempelvis innebär att två 

eller flera personer tillsammans analyserar och tolkar ett material. På så vis 

stärks resultatet och minskar risken för att det färgas av en individ.  

Författarna har under analysens process haft ett öppet förhållningsätt 

gentemot varandra och har kunnat diskutera materialet. Under studiens gång 

har författarna regelbundet deltagit i grupphandledning där både 

studiekamrater och handledare granskat studiens fortskridande. Detta har 

bidragit till att studiens prövats och skapat tillfälle för författarna att 

reflektera över sin ståndpunkt, vilket enligt Lincoln och Guba (1985) ökar 

tillförlitligheten.  

Vid genomgång av datamaterialet såg författarna att variationen av svar 

började avta efter ca. 30 studieprotokoll. Diskussion mellan författarna har 

förts vad detta står för. Gavs tillräckligt med information kring studien och 

dess syfte till deltagarna? Vid kvalitativa studier, där det är vanligast med 

intervjuer görs ofta en provintervju för att avgöra om upplägget fungerar 

(Danielsson 2017). För att få ännu större variation av svar borde författarna 

kanske genomfört ett mindre test på exempelvis tio studieprotokoll. Detta 

skulle i så fall ha varit en så kallad pilotstudie som görs i 

forskningssammanhang innan den fullskaliga studien genomförs (Billhult, 

2017). Om författarna då upplevt att ifyllandet var bristfälligt kunde 

korrigering eventuellt gjorts av studieprotokollet (bilaga 4) och/eller den 

tillhörande forskningspersoninformationen (bilaga 3). Risken med utförligare 

information och önskemål kring svaren är dock att författarna kunde ha 

påverkat och styrt svarsresultatet.  

8.2 Pålitlighet  
Målet med urvalet var att få så en så heltäckande bild av innehållet i den 

prehospitala sjuksköterskans smärtbedömning som möjligt. Kristensson 

(2014) skriver att risken för skevhet i datamaterialet minskas genom att fråga 

flera personer från olika sammanhang. Detta gjordes genom att samtliga 

sjuksköterskor från flera olika ambulansstationer (olika arbetsplatser) 

inkluderades i studien. Samtliga sjuksköterskor gavs möjlighet att delta i 

studien. Fördelen med detta kan vara att de sjuksköterskorna med intresse av 

att delta/besvara studieprotokollen gör sitt yttersta för att svara så ingående 

som möjligt på studieprotokollets frågor. En nackdel kan vara att en 

engagerad sjuksköterska svarar på flera studieprotokoll, vilket skulle minska 

variationen i svaren. De sjuksköterskor utan intresse för studien avstår 

deltagande, varpå värdefull information kan utebli. Författarna anser att 

urvalet svarar bra mot studiens syfte, då det avsåg att beskriva innehållet den 
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prehospitala sjuksköterskans bedömning av smärta. Hade fenomenet varit att 

studera innehållet i sjuksköterskans smärtbedömning generellt hade andra 

urvalskriterier valts.   

De prehospitalt arbetande sjuksköterskorna ombads att fylla i 

studieprotokollen i så nära anslutning till berört uppdrag som möjligt. En 

fördel med detta sätt kan vara att sjuksköterskan hade bedömnings-

situationen kvar i sitt minne vilket gjorde det lättare att svara på 

studieprotokollets frågeställningar. En nackdel kan vara att sjuksköterskorna 

kände tidspress på grund av andra sysslor och det kan ha resulterat i mindre 

fylliga svar med mindre variation. Att använda sig av studieprotokoll med 

förbestämda frågor minskade risken att författarna kunde påverka deltagarna 

i samband med ifyllandet av studieprotokollen. Risken för påverkan skulle 

vara större vid exempelvis en kvalitativ intervjustudie (Kristensson, 2014). 

8.3 Bekräftelsebarhet/verifierbarhet 
Enligt Lincoln och Guba (1985) handlar bekräftelsebarhet om hur väl 

resultatet finns presenterat i det insamlade materialet. Det handlar även om i 

vilken utsträckning materialet kan verifieras. Något som stärker 

verifierbarhet är triangulering (Kristensson, 2014). Detta finns beskrivet 

tidigare i metoddiskussionen. Kristensson (2014) beskriver också att 

författarna kan återge direkta citat i rapportens resultatbeskrivning, och på 

detta sätt visa läsaren att citaten är relaterade till resultatet. I aktuell studie 

har författarna återgivet citat i resulatdelen för att visa för läsaren hur data 

från studieprotokollen hänger ihop med resultatet. Mårtensson och Fridlund 

(2017) beskriver att det är viktigt att vara så neutral som möjlig och inte 

”färga” data. Detta kan förenklas genom att låta utomstående granska 

utskrifter, analys och resultatbeskrivning. Någon utomstående har inte 

granskat författarnas analys och resultatbeskrivning. Författarna har dock 

gjort en utomstående granskning möjlig genom att spara studieprotokoll samt 

analysdelen på säker plats fram till magisterarbetes avslut. 

8.4 Överförbarhet  
Det är upp till läsaren att avgöra om studien är möjlig att överföra till annan 

kontext. För möjlighet att bedöma överförbarhet krävs att författarna 

redogjort över trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet (Lincoln & 

Guba, 1985, Kristensson, 2014). För att detta ska kunna vara genomförbart 

har författarna försökt göra så noggrann beskrivning som möjligt över dessa 

begrepp.  

Målet för insamlingen var 80–100 studieprotokoll. Tre veckors 

datainsamling resulterade 86 ifyllda studieprotokoll. Författarna ansåg med 

tanke på magisteruppsatsens tidsramar att denna datamängd fick räcka. 82 

studieprotokoll inkluderades i studien då fyra av studieprotolkollen inte höll 
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tillräcklig kvalitet. De var bristfälligt ifyllda eller omöjliga att tyda, relaterat 

till handstil. 

Författarna menar att dessa 82 ifyllda studieprotokoll representerar innehållet 

i de prehospitala sjuksköterskans bedömning av smärta. Författarna hävdar 

inte att resultatet är allmängiltigt, vilket skulle innebära att resultatet är 

överförbart till alla situationer i alla tider eller för alla människor (Priebe & 

Landström, 2017). Resultatet anses vara överförbart eller generaliserbart 

inom den prehospitala kontexten.  

9 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar innehållet i den prehospitala sjuksköterskans 

bedömning av smärta. Resultatet i studien visar att de prehospitala 

sjuksköterskorna observerade objektiva tecken i sin bedömning av patienten 

med smärta. Patientens kroppsaktivitet, där positionen av kroppen, 

kroppsspråk och kroppshållning bedömdes. Objektiva tecken innefattar även 

ansiktsuttryck som ger uttryck för smärta. Sjuksköterskan noterar även 

synliga tecken som avslöjar patofysiologisk process. Tidigare forskning 

lyfter fram betydelsen av kroppsspråk. Exempel på rörelser som indikerar 

smärta kan vara att patienten blir stel, drar bort den skadade armen, håller 

eller gnider den skadade extremiteteten. (Kaasalainenen et al., 2011; Harper, 

2006). Liknande beskrivningar av rörelser visar sig också i resultatet i aktuell 

studie. Om patienten har svårigheter att verbalt kommunicera smärtan måste 

sjuksköterskan vara lyhörd över andra signaler som tyder på att patienten har 

ont, såsom mimik och kroppsspråk (Curfs, Hollins, McEnhill, & Tuffrey-

Wijne, 2007). Blondal och Halsdorsdottir (2009) beskriver att 

sjuksköterskans första utmaning i smärtbedömningen av patienten är att 

bedöma både verbala och icke verbala tecken. Hirsch, Jensen och Robinson 

(2010) framhåller att den främsta faktorn för bedömning av smärta var 

patientens ansiktsuttryck. Kroppsrörelser har även identifierats som en 

nyckelindikator för smärta hos äldre med en begränsad kommunikativ 

förmåga (Kaasalainen et al., 2011). Det finns både likheter och skillnader i 

objektiva fynd. Samma beteende hos olika individer kan signalera tämligen 

olika individuella behov. Orlando (1961) beskriver i sin teori att varje 

människa är unik. För att sjuksköterskan ska kunna göra sin smärtbedömning 

så adekvat som möjligt krävs kunskap om kroppsspråk och vilka signaler de 

sänder ut. Denna kunskap är också viktigt för att alla patienter skall få 

möjlighet till rättvis bedömning och lika vård. 

I resultatet framgick det att den prehospitala sjuksköterskan använder sig av 

beslutsstöd för bedömning när vederbörande bedömer smärta. En del i denna 

bedömning innefattade olika kroppsliga undersökningar. Undersökningarna 

som informanterna beskriver stämmer väl överens med vad Norrbrink och 
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Lundeberg (2014) beskriver i hur en klinisk undersökning bör gå till. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna även stödjer sina bedömningar av 

smärta bland annat på vitalparametrar i sin kliniska undersökning. Nyttan av 

vitala parametrar i bedömningen har diskuterats. Bland andra har Arbour och 

Gélinas (2009) gjort studier på sambandet mellan smärtupplevelser hos 

patienter och påverkade vitala parametrar. Studien gjordes på patienter som 

var ständigt monitorerade och visar att vitala parametrar inte kan användas 

som säker smärtbedömning (Ibid). Jennings, Cameron och Bernard (2008) 

påvisar i sin studie att förhöjd hjärtfrekvens och blodtryck kan ses hos 

patienten som inte lider av smärta, utan hos patienter där denna förändring 

ger uttryck för andra åkommor, som till exempel ångest/oro och feber. I 

motsats till detta resonemang skriver Werner (2010) att det enda sättet i vissa 

fall att bedöma smärta är att grunda det på smärtrelaterade förändringar i 

autonoma funktioner. Werner (2010) ger exempel på patienter som är 

kognitivt nedsatta eller patienter med afasi. Det finns dock en risk att 

sjuksköterskor vid sin bedömning av smärta lägger för stor vikt på de vitala 

parametrarna. Kanske kan det finnas allvarliga sjukdomstillstånd som ligger 

bakom dessa avvikande värden. Hög puls kan till exempel vara tecken till 

chock av något slag. (Wikström, 2018) Det verkar ändå finnas en utbredd 

medvetenhet kring detta. En studie kring sjuksköterskors attityder och 

kunskap om smärtbehandling visar att 97 procent av studiens deltagare inte 

ansåg att vitalparametrar var ett säkert tecken på smärta (Voshall, Dunn, & 

Shelestek, 2012). 

Användandet av smärtskattningsinstrument är ytterligare en del i 

bedömningen av smärta som den prehospitala sjuksköterskan använde sig av 

som beslutstöd. Smärtinstrument beskrivs också i litteraturen (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014; Werner, 2010;Vårdhandboken 2018). Studiens resultat 

visar att den prehospitala sjuksköterskan bland annat använder sig av VAS-

skala vid sin bedömning av smärta. Någon närmare beskrivning hur detta gått 

till har ej gjorts. Studier visar att smärtskattningsinstrument är användbart vid 

bedömning av smärta, men att det finns fallgropar. Exempelvis svårigheter 

vid användandet av smärtskalor och kognitiv svikt. (Mclean et al., 2003; 

Stolee et al., 2005). För att kunna använda sig av smärtinstrument på ett 

patientsäkert sätt krävs kunskap och utbildning om dess möjligheter och 

risker. Detta stöds även av Williams et al. (2012). Studieresultatet visar att 

den prehospitala sjuksköterskan använder sig av VAS och NRS-skalan. 

Några andra smärtskattningsinstrument beskrevs inte. Författarna vill 

uppmärksamma läsaren om att finns andra smärtskattningsinstrument som 

kan vara fördelaktiga att använda vid olika situationer och patienter. Vid till 

exempelvis demens kan instrument som kallas Doloplus-2 samt Aabbey Pain 

Scale vara bättre passande (Neville, C., & Ostine, R.,2014). Woepel-Lewis et 

al. (2008) beskriver att FLACC-skala är ett bra instrument vid bedömning av 

barn. 
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Orlando (1961) beskriver att målet för omvårdnaden är att lindra lidande 

samt främja välbefinnande och att det är sjuksköterskans uppgift att under 

hela vårdtiden främja patientens psykiska och fysiska välbefinnande. Genom 

att använda sig av beslutsstöd får sjuksköterskan möjlighet att göra en så 

grundlig bedömning som möjligt av patienten och ges därmed möjlighet 

kunna uppfylla målet för omvårdnaden i enlighet med Orlandos teori (1961). 

Studiens resultat visar att den prehospitala sjuksköterskan har tankar, känslor 

samt gör aktiva val i sina handlingar som berör samspelet mellan patient och 

sjuksköterska. Mycket av det sjuksköterskan gör verkar handla om att skapa 

ett förtroende mellan sig och patienten. Förtroende kan skapas genom god 

kommunikation med patienten, vilket också sjuksköterskorna i den aktuella 

studien verkar vara angelägna om att hålla sig till. Interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient är något som Orlando (1961) beskriver i sina 

antaganden. När patienten har fått hjälp och känner tillit till sjuksköterskan 

blir deras kommunikation mer spontan och tydlig (ibid). De rond, De Wit, 

Van Dam och Muller (2000) gör beskrivningen att skapa en givande och 

gemensam kommunikation mellan patient och sjuksköterska kan leda till en 

tillfredsställd patient och även ge sjuksköterskan en optimal arbetsmiljö. 

Motsatt förhållningssätt såsom bristfällig kommunikation kan skapa en 

otillfredsställd patient och ger även sjuksköterskan en sämre möjlighet att 

utföra en professionell smärtbedömning. Med god kommunikation kan ett 

onödigt lidande undvikas.  

Gemensam nämnare i studiens resultat gällande samspelet mellan patient och 

sjuksköterska är att den prehospitala sjuksköterskan sätter patienten i 

centrum. Handlingarna sjuksköterskan gör är till för patientens bästa. Detta 

förhållningssätt är i enlighet med Orlandos teori (Orlando,1961). Dessa 

medvetna handlingar kan även kopplas till vad som inom vårdvetenskapen 

beskrivs som personcentrerad vård. Att skapa en förtroendefull relation är 

någon som är avgörande för personcentrerad vård (Ekman och Norberg, 

2013) Utgångspunkten i personcentrerad vård är att skapa sig en förståelse 

för hur symtom som exempelvis smärta och ångest påverkar patienten utifrån 

dennes berättelse. Mycket fokus ligger idag på sjukdomar och organ enligt 

Ekman och Norberg (2013). Detta förhållningssätt är inte oviktigt, men det 

måste finnas en förmåga att se bortanför sjukdomen. Att se hela människan. 

Samspelet mellan patient och sjuksköterska är, som tidigare beskrivet central 

i Ida Jean Orlandos omvårdnadsteori (1961). Orlando (1961) beskriver att 

omvårdnaden inte endast riktar sig till personer som har en sjukdom, utan 

även till en person som uttrycker behov av hjälp i sin upplevda värld. 

Orlando redogör i sin beskrivning gällande patienten att dennes hjälpbehov 

är unikt och sjuksköterskans handlingar anpassas efter patientens omedelbara 

hjälpbehov (Orlando 1961). Orlando (1961) definition av 

omvårdnadssituationen är att den är uppbyggd av patientens beteende, 
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sjuksköterskans reaktion och sjuksköterskans agerande. Detta beskrivs som 

den reflektiva omvårdnadsprocessen. Relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan ses som en dynamisk helhet. Patientens beteende påverkar 

sjuksköterskan och sjuksköterskans beteende påverkar patienten. 

Författarna är medvetna om att Ida Orlando(1961) i sin omvårdnadsteori 

beskriver att omvårdnadsprocessen inte är ett statiskt förlopp, utan att en 

ständig reevaluering sker mellan de olika delarna. Författarna har valt att 

närmare beskriva assessment-delen för att få en djupare förståelse vad det 

innebär att bedöma smärta för den prehospitala sjuksköterskan. Författarna 

har förståelse över att en bedömning är kort inblick i patientens situation. 

Bedömningen av smärta är en ständig process som kontinuerligt behöver 

utvärderas. 

9.1 Slutsats  

Studiens resultat beskriver innehållet i den prehospitala sjuksköterskans 

smärtbedömning. Att bedöma smärta är en komplex uppgift och kan många 

gånger vara svår i den preshospitala miljön. Det krävs att den prehospitala 

sjuksköterskan är skicklig inom många områden. Att kunna bedöma smärtans 

orsak, intensitet och kunna ge adekvat behandling. Dessutom är det viktigt 

att ha en förmåga att samspela med patienten. 

Ytterligare kunskap om bedömning av smärta i den prehospitala miljön 

skulle vara positivt för den prehospitalt arbetande sjuksköterskan i dennas 

profession. Fördjupad forskning gällande innehållet i smärtbedömning 

prehospitalt bör göras. Detta skulle kunna medföra till bättre 

smärtbedömningar och göra risken mindre att patienten i det prehospitala 

skedet drabbas av ett onödigt lidande. 

Genom noggrann bedömning och adekvat smärtlindring minskar inte bara 

den prehospitala sjuksköterskan risken för onödigt lidande för patienten. 

Behovet av vård och sjukskrivning minskar, vilket även minskar de 

samhällsekonomiska konsekvenserna(Werner & Leden, 2010) 
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Bilaga 1 

 

Etisk egengranskning 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla 
personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
deltagarna (även sådant som inte avviker från 
rutinerna men som är ett led i studien)? 

  x 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller 
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling 
av övervikt) eller som innebär en uppenbar 
risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas 
till en levande eller avliden människa (t.ex. 
blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta 
grupper såsom barn, person med 
demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller 
studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid 
konferens eller i vetenskaplig tidskrift efter 
studiens genomförande. 

  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data 
kan kopplas till fysisk person) och anmälas till 
registeransvarig person (GDPR- ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-
nytta samt anpassat till nivån på studien. 

x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs 
projektet så att deltagarna förstår dess syfte 
och uppläggning (inklusive vad som krävs av 
den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd 
etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. 
(För studier med deltagare under 15 år krävs 

x   
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vårdnadshavares godkännande t ex vid 
enkäter i skolklasser.) 

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta 
framgår tydligt i den skriftliga informationen 
till forskningsperson. Vidare framgår tydligt 
att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan 
att detta påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling eller, om 
studenter, betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av 
projektet och ansvariga för studien är 
namngivna (student och handledare) 

x   
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Bilaga 2 

 

Till verksamhetschef Hans Hallén, M4 Skaraborgs sjukhus. 

 

Anhållan om tillstånd att genomföra studien Innehållet i sjuksköterskans 

smärtbedömning inom ambulanssjukvård inom verksamhetsområde M4, Skaraborgs 

sjukhus. 

Den tänkta studien ingår som ett examensarbete inom ramen för 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning ambulanssjukvård vid 

Linnéuniversitetet i Växjö.  

Att möta patienter med smärta är ett vanligt förekommande symtom hos patienter 

som bedöms och vårdas inom ambulanssjukvården. Smärta som fenomen är en 

individuell, subjektiv upplevelse som kan ge sitt uttryck på många olika sätt. 

Förmåga att kunna identifiera symtom och tecken på ohälsa utifrån patientens 

berättelse, främja välbefinnande samt förebygga lidande och utsatthet i plötsligt 

förändrade livssituationer hör till ambulanssjuksköterskan kompetensområde. Det 

saknas idag kunskap om vad som ligger till grund för den enskilda sjuksköterskans 

smärtbedömning.  

För att kunna identifiera områden/kategorier som är av betydelse för bedömning av 

smärta är denna studies syfte att studera innehållet i sjuksköterskans systematiska 

smärtbedömning inom ambulanssjukvården. Data som svarar mot syftet kommer att 

samlas in genom ett formulär med förtryckta frågeställningar att finnas tillgängligt 

att besvara i samband med mötet med patienten. Frågorna är till sin karaktär 

reflektiva för att försöka nå en djupare förståelse kring smärtbedömningen. För att 

kunna erhålla rik data är det av vikt att frågeställningarna besvaras så utförligt som 

möjligt.  Tidsåtgången per patient/smärtbedömning bedöms till ca 10 minuter och 

totalt behöver omkring 100 ambulansuppdrag inkluderas (ca 10-15 formulär per 

ambulansstation). Insamlad data kommer sedermera att bearbetas med deduktiv 

innehållsanalys.  

Deltagare kommer att erhålla såväl muntlig som skriftlig information om studiens 

bakgrund, syfte, metod. Deltagandet sker helt på frivillig basis. Då 

underlag/reflektionen lämnats in på en för studien anvisad plats, förutsätts 

informerat samtycke att delta i studien. All inhämtad information kommer vara 

konfidentiellt och såldes inte kunna spåras till enskild person och/eller patient. 

Insamlad data kommer att förvaras i lösenordskyddat digitalt media medan studien 

pågår och efter dess godkännande kommer materialet att destrueras/raderas. 

Examensarbetet kommer då det är godkänt att publiceras i DIVA samt redovisas där 

vi genomgår vår VFU – Verksamhetsförlagd utbildning. 
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Fredrik Svarén 
Leg. Sjuksköterska  

Studerande på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot ambulanssjukvård 
E-post: fs222vs@student.lnu.se 

Tfn: 0706-320116 

 

Johannes Johansson 
Leg. Sjuksköterska  

Studerande på 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot ambulanssjukvård 

E-post: jj223km@student.lnu.se 

Tfn: 0761-644410 

Handledare 
Andreas Rantala 

Dr. Med vet., ambulanssjuksköterska 

E-post: andreas.rantala.extern@lnu.se 

Tfn: 0701-04 98 57 
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Blankett för medgivande av verksamhetschef eller motsvarande 

 

Medgivande för att kunna genomföra studien  Innehållet i sjuksköterskans 

smärtbedömning inom ambulanssjukvård inom verksamhetsområde M4, Skaraborgs 

sjukhus. 

 

Er anhållan 

 

  Medgives 

  Medgives ej 

 

 

 _____________________   ______________________  

Ort Datum 

 

 

 __________________________________________________  

Underskrift 

 

 

 __________________________________________________  

Namnförtydligande och titel 

 

 

 __________________________________________________  

Verksamhetsområde 
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Bilaga 3 

FORSKNINGSPERSONINFORMATION 

 

Till samtliga sjuksköterskor inom ambulanssjukvården Skaraborgs sjukhus,  

 

Härmed tillfrågas du om att medverka i studien om Innehållet i sjuksköterskans 

smärtbedömning inom ambulanssjukvård, vilken bedrivs som ett examensarbete 

inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

ambulanssjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Att möta patienter med smärta är ett vanligt förekommande symtom hos patienter 

som bedöms och vårdas inom ambulanssjukvården. Smärta som fenomen är en 

individuell, subjektiv upplevelse som kan ge sitt uttryck på många olika sätt. 

Förmåga att kunna identifiera symtom och tecken på ohälsa utifrån patientens 

berättelse, främja välbefinnande samt förebygga lidande och utsatthet i plötsligt 

förändrade livssituationer hör till ambulanssjuksköterskan kompetensområde. Det 

saknas idag kunskap om vad som ligger till grund för den enskilda sjuksköterskans 

smärtbedömning.  

För att kunna identifiera områden/kategorier som är av betydelse för bedömning av 

smärta är denna studies syfte att studera innehållet i sjuksköterskans systematiska 

smärtbedömning inom ambulanssjukvården. För att samla in data som svarar mot 

syftet kommer ett formulär med förtryckta frågeställningar att finnas tillgängligt att 

besvara i samband med mötet med patienten. Frågorna är till sin karaktär reflektiva 

för att försöka nå en djupare förståelse kring smärtbedömningen. För att kunna 

erhålla rika data är det av vikt att frågeställningarna besvaras så utförligt som 

möjligt.  Tidsåtgången per patient/smärtbedömning bedöms till ca 10 minuter och 

totalt behöver omkring 100 ambulansuppdrag inkluderas (ca 10-15 formulär per 

ambulansstation). Insamlade data kommer sedermera att bearbetas med deduktiv 

innehållsanalys.   

Deltagandet är frivilligt. Då underlag/reflektionen lämnats in på för studien anvisad 

plats, förutsätts att informerat samtycke lämnats för att delta i studien. All inhämtad 

information kommer att hanteras konfidentiellt och såldes inte kunna spåras till 

enskild person och/eller patient. Insamlade data kommer att förvaras i 

lösenordskyddat digitalt media medan studien pågår och efter dess godkännande 

kommer materialet att destrueras/raderas. 

Examensarbetet kommer då det är godkänt att publiceras i DIVA samt redovisas där 

vi genomgår vår VFU – Verksamhetsförlagd utbildning. 
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Bilaga 3 

FORSKNINGSPERSONINFORMATION 

 

Till samtliga sjuksköterskor inom ambulanssjukvården Skaraborgs sjukhus,  

 

Härmed tillfrågas du om att medverka i studien om Innehållet i sjuksköterskans 

smärtbedömning inom ambulanssjukvård, vilken bedrivs som ett examensarbete 

inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

ambulanssjukvård vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Att möta patienter med smärta är ett vanligt förekommande symtom hos patienter 

som bedöms och vårdas inom ambulanssjukvården. Smärta som fenomen är en 

individuell, subjektiv upplevelse som kan ge sitt uttryck på många olika sätt. 

Förmåga att kunna identifiera symtom och tecken på ohälsa utifrån patientens 

berättelse, främja välbefinnande samt förebygga lidande och utsatthet i plötsligt 

förändrade livssituationer hör till ambulanssjuksköterskan kompetensområde. Det 

saknas idag kunskap om vad som ligger till grund för den enskilda sjuksköterskans 

smärtbedömning.  

För att kunna identifiera områden/kategorier som är av betydelse för bedömning av 

smärta är denna studies syfte att studera innehållet i sjuksköterskans systematiska 

smärtbedömning inom ambulanssjukvården. För att samla in data som svarar mot 

syftet kommer ett formulär med förtryckta frågeställningar att finnas tillgängligt att 

besvara i samband med mötet med patienten. Frågorna är till sin karaktär reflektiva 

för att försöka nå en djupare förståelse kring smärtbedömningen. För att kunna 

erhålla rik data är det av vikt att frågeställningarna besvaras så utförligt som möjligt.  

Tidsåtgången per patient/smärtbedömning bedöms till ca 10 minuter och totalt 

behöver omkring 100 ambulansuppdrag inkluderas (ca 10-15 formulär per 

ambulansstation). Insamlad data kommer sedermera att bearbetas med deduktiv 

innehållsanalys.   

Deltagandet är frivilligt. Då underlag/reflektionen lämnats in på för studien anvisad 

plats, förutsätts att informerat samtycke lämnats för att delta i studien. All inhämtad 

information kommer att hanteras konfidentiellt och såldes inte kunna spåras till 

enskild person och/eller patient. Insamlade data kommer att förvaras i 

lösenordskyddat digitalt media medan studien pågår och efter dess godkännande 

kommer materialet att destrueras/raderas. 

Examensarbetet kommer då det är godkänt att publiceras i DIVA samt redovisas där 

vi genomgår vår VFU – Verksamhetsförlagd utbildning. 
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Stort tack på förhand för Ert deltagande!  

 

Fredrik Svarén 

Leg. Sjuksköterska  

Studerande på 
Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot ambulanssjukvård 

E-post: fs222vs@student.lnu.se 

Tfn: 0706-320116 
 

Johannes Johansson 

Leg. Sjuksköterska  

Studerande på 
Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot ambulanssjukvård 

E-post: jj223km@student.lnu.se 

Tfn: 0761-644410 

Handledare 

Andreas Rantala 

Dr. Med vet., ambulanssjuksköterska 
E-post: andreas.rantala.extern@lnu.se 

Tfn: 0701-04 98 57 
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Bilaga 4

 


