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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie var att beskriva riktlinjer och PM angående smärtbedömning och 

behandling som finns att tillgå på olika akutmottagningar och sjukhus. Smärta är en av de 

vanligaste orsakerna till att människor söker sjukvård i Sverige, därför ställer detta krav på 

sjukvårdens kompetens och tillgänglighet till riktlinjer/ PM som stödjer den vård som ges. En 

förfrågan om att få ta del av sjukhusens riktlinjer/ PM skickades via ut mail. Dokumenten 

analyserades och innehållet delades därefter in i sju kategorier som beskrev dess kontext, 

Definition av smärta, Bedömning/ Skattning av smärta, Behandling, Mål, Utvärdering/ 

Dokumentation, Smärtombud och Övrigt. I kategorin övrigt tas bland annat den bristande 

referenshanteringen till riktlinjer/ PM upp. Dokumenten visade en stor variation gällande 

innehåll och utförande. För att säkerställa en trygg och säker vård av god kvalitet krävs 

evidensbaserad kunskap, en kunskap som kontinuerligt skall uppdateras och förnyas. Något som 

sjukhusen enligt lagstiftning har skyldighet att göra. 

 

 

Nyckelord: Riktlinjer/PM, smärtbedömning, smärtbehandling, evidensbaserad vård, lagstiftning 



SUMMARY 

The purpose of this study was to describe guidelines/ PM regarding pain assessment and 

treatment that is available in various emergency rooms and hospitals. Pain is one of the most 

common reasons for seeking medical care in Sweden, therefore medical expertise is required 

and also access to guidelines/ PM that supports the care provided. A request was sent by email to 

the hospitals requesting access to their guidelines/ PM. The contents of the documents were 

analyzed using seven categories which describe its context. Definition of pain, Assessment / 

Measurement of pain, Treatment, Goals, Evaluation / Documentation, Pain and Other Outlets. 

The category other outlets include amongst others the lack of reference to the management 

guidelines / PM. The results showed that the documents varied greatly with respects to content 

and design. To ensure safe and high quality care, evidence-based knowledge is required, 

knowledge that is constantly updated and renewed. This is something which Swedish hospitals 

have a legal obligation to perform.  
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1 INLEDNING 

På våra kliniska placeringar har vi uppmärksammat det komplexa i smärtbedömning 

och behandling. Under klinisk utbildning har vi stött på olika dokument med riktlinjer 

för bland annat handhygien, klädsel, venprovtagning och PVK-sättning. Riktlinjer för 

smärtbedömning och behandling har dock inte funnits tillgängliga till vårt förfogande.  

För vår trygghet i arbetet är det viktigt för oss att det finns evidens för den omvårdnad 

vi utför. Att vi kan förklara hur vi arbetar med stöd av vetenskapen skapar en trygghet 

inte bara för oss utan även för patienterna. Vid flertaliga tillfällen har vi önskat mer 

utförliga dokument kring smärtbedömning och behandling att luta oss på i arbetet som 

sjuksköterska. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning  

 

Socialstyrelsen har utfärdat Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska där 

sjuksköterskans profession och yrkesutövning tydliggörs och skall bidra till god och 

säker vård. Kompetensbeskrivningen kan även användas i Socialstyrelsens 

verksamhetstillsyn. I Kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen [SOC], 2005) står att 

sjuksköterskan skall ha kompetens att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov. Hon skall kunna uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse, lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder (SOC, 2005). Vidare anges att sjuksköterskan skall ha förmågan att följa 

gällande författningar samt riktlinjer och rutiner för ett säkert och kvalitetsmässigt 

arbete och att kritiskt kunna reflektera över befintliga rutiner och metoder som 

tillämpas. Lundqvist och Axelsson (2007) beskriver inre och yttre krav som ställs på 

sjuksköterskan för att säkerställa kvalitet i sitt arbete. De inre kraven innefattas av 

känslor av att alltid vilja göra det rätta, vara en god sjuksköterska och alltid prestera 

utmärkt omvårdnad. De yttre kraven är skyldigheten att följa de styrdokument som 

finns vilket gör att dessa måste vara både tydliga och tillgängliga för sjuksköterskan i 

arbetet.  

2.2  ICN- etisk kod för sjuksköterskor 

 

International council of nurses (ICN) antog 1953 den första etiska koden för 

sjuksköterskor. Idag har ICN utarbetat fyra huvudområden, sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen 

samt sjuksköterskan och medarbetare.  Sjuksköterskan och professionen beskriver 

ansvaret att tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och 

utbildning (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2005). Sjuksköterskans arbete skall 

enligt Socialstyrelsen utövas med gällande lagar, författningar, förordningar samt 

riktlinjer oavsett område och behandlingsform (SOC, 2005). Sjuksköterskans 

ansvarsområden (SSF, 2005) är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa samt att lindra lidande.  
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2.3 Lagstiftning  

All sjukvård som bedrivs i Sverige står under lagar och förordningar. Hälso- och 

sjukvårdslagen, (SFS 1982:763) talar om vilka mål som hälso- och sjukvården skall 

uppnå och vilka krav som ställs på dess verksamhet. Verksamheter som bedriver hälso- 

och sjukvård står inte enbart under hälso- och sjukvårdslagen utan även under 

föreskrifter utfärdade av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret 

att både övervaka och underlätta sjukvårdens arbete genom att sammanställa 

förordningar och allmänna råd vilket förtydligar de mål och ansvarsområden hälso- och 

sjukvården har i Sverige. Föreskrifter är såsom lagar bindande. Allmänna råd innehåller 

rekommendationer från Socialstyrelsen om hur en författning kan eller bör tillämpas 

och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Dessa lagar och 

förordningar innefattar bestämmelser och skyldigheter för hälso- och sjukvård på 

riksnivå, landstingsnivå och kommunalnivå. De omfattar all personal, från 

ledningsgrupper ned till individnivå. Lagar där regler och stadgar lyfts fram för att 

säkerställa en trygg och säker vård (SFS 1982:763; SOSFS 2000:1; SFS 2010:659; 

SOSFS 2005:12), där patientens autonomi lyfts, rutiner och tillämpningar gällande 

dokumentation, läkemedelshantering (SOSFS 2000:1), journalföring (SFS 2008:355), 

diagnostik och behandling klargörs.  

 

I vårdrelaterade dokument kan ordet lida, lidande vara synonymt med ordet smärta. I 

nationalencyklopedins ordlista förklaras lidande:  

 li`dande subst. ~t ~n att utstå smärta fysisk el. psykisk.  

Aktörer och sjukvårdpersonal har enligt Svensk lagstiftning ansvar och skyldighet att 

lindra lidande och därmed smärta. 

 

 

2.4 Smärta 

”Smärta är en obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse till följd av verklig eller 

hotande vävnadsskada eller beskrivs i termer av sådan skada” (The International 

Association for the Study of Pain [IASP], 1980). En av de vanligaste orsakerna till att 

personer söker sjukvård är på grund av smärta och dess följder (Statens Beredning för 

medicinsk Utvärdering [SBU], 2010). Varje akutmottagning i Stockholmsområdet har i 

snitt 75 000 besökare per år (a.a). 
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Smärta kan delas in i fyra kategorier: nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk 

smärta (Jakobsson, 2007). 

 

Nociceptiv (av nocere, skada och capere, ta): Henriksson och Rasmusson (2007) 

beskriver att nociceptiv smärta uppstår när nociceptorerna (smärtreceptorerna) reagerar 

på smärtstimuli såsom tryck, slag, tänjning, syrebrist och extrema temperaturer. 

Nociceptorerna reagerar även på kemiska substanser som frisätts vid t.ex. 

vävnadsskada, receptorerna finns i kroppens olika vävnader, men det skiljer sig i hur 

tätt de sitter.  

Neurogen: Den neurogena smärtan utgår ifrån kroppens nervsystem (Werner & Strang, 

2003). Haegerstam (2007) skriver att det finns flera skillnader mellan neurogen och 

nociceptiv smärta men att den största är lokaliseringen. Neurogen smärta har sin bas i 

det centrala eller perifera nervsystemet till skillnad från nociceptiv smärta som orsakas 

av vävnadsskada utanför nervsystemet.  

Psykogen: Enligt Werner och Strang (2003) är psykisk sjukdom den bakomliggande 

orsaken till psykogen smärta. En person som lever med till exempel ångest och 

depression kan uppleva smärta då dessa tillstånd kan trigga igång delar av hjärnan som 

har betydelse för smärtupplevelse skriver Jakobsson (2007). 

Idiopatisk: Jakobsson (2007) beskriver idiopatisk smärta som upplevd smärta utan 

påvisbar orsak, där undersökningar inte visar några orsaker men patienten upplever 

smärta. Ett exempel kan vara nedre ländryggs värk där 70 % av fallen inte har någon 

förklarande orsak. 

 

Bedömning: Det finns olika typer av smärtskattningsskalor som sjuksköterskan kan 

använda vid smärtbedömning såsom frågeformulär, schematiska bilder av kroppen, 

visuella skalor och verbala skalor (Jakobsson, 2007). Frågeformulär och schematiska 

smärtbedömningsmallar lämpar sig bättre vid bedömning av långvarig smärta (SBU 

2006). Jakobsson (2007) anser att visuell analog skala (VAS) är den mest använda då 

den är enkel att förstå för patienten. Den består av en linje där ena änden står för ingen 

smärta den andra värsta tänkbara smärta, där i mellan en fritt stigande smärtintensitet.  

Grafiska skattningsskalor (GRS) och numeriska skattningsskalor (NRS) har utvecklats 

från VAS. GRS har beskrivande ord på VAS-linjen medan NRS har siffror (SBU, 

2006).   
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Visuell analog skala (VAS) 

Ingen smärta |------------------------------| Värsta tänkbara smärta 

 

Numerisk smärtintensitetskala, från 0-10 (NRS)  

Ingen smärta |-------------------------------| intensiv smärta  

 

Verbal skala (GRS) 

|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------| 

Ingen smärta, lindrig smärta, måttlig smärta, svår smärta, outhärdlig smärta 

 

 Det är dock viktigt att dessa mätinstrument bara ses som hjälpmedel i smärtbedömning 

och att mätresultat inte kan överföras från en patient till nästa även om de ingår i 

samma diagnosgrupp. Kenny, Trevorrow, Heard och Faunce (2006) beskriver hur 

människor uppfattar smärtskattning olika och upplevelsen av smärta är subjektiv. 

Vidare skriver de att då människor har olika referensramar när det gäller smärta 

behöver sjuksköterskan använda sig av skattningsskalor för att undvika att patientens 

subjektiva smärtupplevelse tolkas med sjuksköterskans egen subjektivitet. 

Sjuksköterskan måste även förlita sig på sin egen förmåga att uppfatta patientens 

kroppsspråk och minspel i bedömningen av smärta skriver Almås (2002). Även tecken 

på pulsstegring, svettningar och förändrad andningsfrekvens är viktiga i 

smärtbedömning. Smärtintensiteten skall dock alltid utgå ifrån patientens egen 

upplevelse (a.a). 

 

Att definiera smärta är svårt menar Werner och Strang (2003) eftersom begreppet 

innefattar både sensoriska och emotionella komponenter. Enligt Werner och Strang kan 

den sensoriska komponenten beskrivas av vilken lokalisation, styrka, typ av stimulans 

och vilket tidsmässigt förlopp smärtan har. De emotionella faktorer som påverkar 

smärtupplevelsen är bland annat rädsla, stress och ångest (Werner & Strang). 

Haegerstam (2007) beskriver i sin bok att smärta och ångest går hand i hand och att det 

kan vara svårt att särskilja dem båda åt. Werner och Strang (2003) beskriver den 

psykofysiologiska modellen som förklarar kopplingen mellan kropp och själ, hur olika 

tillstånd framkallar en kedjereaktion. Kedjan innehåller begreppen nociception, smärta, 

lidande och smärtbeteende. Nociception står för skadan som triggar igång nervimpulser 
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vilket ger upphov till smärta. I sin tur leder smärtan till ett lidande vilket är det 

emotionella svaret på smärta (Werner & Strang, 2003). Att ge uttryck åt sitt lidande 

resulterar i ett smärtbeteende, vilket innebär att patienten genom skrik, gråt, ilska och 

klagomål uttrycker sitt smärttillstånd till omgivningen.  

 

Behandling: Det finns mängder av olika behandlingsalternativ vid smärta. Metoder att 

lindra smärta kan förutom farmakologiska alternativ vara massage, akupunktur 

transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och värme/ kyla skriver Almås (2002). 

Farmakologiska läkemedel kan administreras på olika sätt såsom peroralt, sublingualt, 

intravenöst, intramuskulärt och rektalt. Opioider används mycket vid akut 

smärtbehandling eftersom de ger en snabb smärtlindring. Eftersom den fysiska smärtan 

påverkar det psykiska välbefinnandet och vice versa (Werner & Strang, 2003), kan små 

detaljer som att bli erbjuden en filt, lite fika och bli sedd en stund vara av stor betydelse 

för hur patienten upplever sitt tillstånd skriver Birkler (2007). Beröring och massage 

kan vara ett sätt att lindra smärta (Björkman & Karlsson, 2006). När beröring sker 

utsöndras hormonet oxytocin vars effekt bland annat är smärtlindrande, 

blodtryckssänkande och påskyndar sårläkning skriver författarna. Ehnfors, Ehrenberg 

och Thorell-Ekstrand (2000) beskriver även massage som en metod som kan dämpa oro 

och ångest, metoden används ofta i andra kulturer men är mindre förekommande i 

Sverige. Vidare beskriver de vikten av att sjuksköterskan ser till individens specifika 

behov av omvårdnad. Genom att vara lyhörd för patientens behov och visa empati för 

dess lidande menar Wiklund (2003) att både det kroppsliga och själsliga lidandet kan 

lindras. I en studie av Muntlin, Gunningberg och Carlsson (2006) framkom det att 

patienter på en akutmottagning finner både snabb och effektiv smärtlindring och 

sjuksköterskors kompetens, lyhördhet och empati som viktiga faktorer för att bli nöjda 

med vården. Det holistiska synsättet på omvårdnaden, kropp, själ och ande är idag 

utmanövrerat av teknik skriver McBrien (2010). Studien beskriver sjuksköterskors 

osäkerhet i att tillgodose patienters själsliga behov vid omvårdnaden på 

akutmottagningen. 

 

Litteraturen påvisar ett starkt samband mellan sociala, existentiella, kulturella, 

fysiologiska och psykologiska faktorer när det gäller smärta (Almås 2002; Haegerstam 

2007, Linton 2005; Werner & Strang 2003). Detta innebär att det ställs höga krav på 

sjukvårdspersonalens kompetens när det gäller bedömning och behandling av smärta.  
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3 PROBLEMFORMULERING 

Den legitimerade sjuksköterskan har i och med sin licens godtagit att följa de lagar och 

förordningar gällande sin profession. Den aktör som bedriver hälso- och sjukvård har 

åtagit sig att uppfylla de krav och målsättningar i enlighet med svensk lagstiftning. För 

att sjuksköterskan skall uppnå sitt mål i att utföra god och säker omvårdnad behöver 

hon riktlinjer och PM för bedömning och behandling som skall utföras. Aktörer inom 

hälso- och sjukvården behöver enligt lag bland annat kunna beskriva och dokumentera 

diagnostik, behandlingsmetoder och läkemedelshantering. Eftersom smärta är en 

subjektiv upplevelse som skall bedömas ställs det stora krav inte bara på 

sjuksköterskans kompetens utan det krävs även tillgång till riktlinjer för hur 

diagnostisering och behandling skall utföras. 

 

4 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva riktlinjer och PM angående smärtbedömning 

och behandling som finns att tillgå på olika akutmottagningar och sjukhus.  
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5 DESIGN  

 

5.1 Design  

Studien är en deskriptiv studie. 

 

5.2 Urval 

I studien inkluderades akutmottagningar för vuxna med möjlighet att ta emot patienter 

inom kirurgi, ortopedi och medicin för att skapa bredd för smärtproblematiken. Friberg 

(2006) beskriver vikten av att förklara sitt urval för att studien skall kunna upprepas. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen påbörjades genom en sökning på nätet för att få fram mailadresser och 

telefonnummer till ansvariga på akutkliniker i Stockholms län. Ansvariga mailades med 

en förfrågan om att få ta del av akutklinikernas dokumenterade riktlinjer/ PM angående 

smärtbedömning samt behandling. En kort presentation av studien och dess författare 

gjordes också. Det upplystes även om att inga sjukhus kommer att namnges i studien.  

 

När endast en av de tillfrågade klinikerna svarade gjordes ett försök att kontakta övriga 

kliniker via telefon. Eftersom det var svårt att dels nå någon ansvarig och att få tillgång 

till material utökades sökningen till Sveriges alla universitetssjukhus och ett fåtal 

länssjukhus. Ny mailkontakt togs med samma förfrågan. 

 

Ett fåtal sjukhus svarade via mail, telefonkontakt togs med övriga sjukhus. Det visade 

sig vara svårt att nå klinikansvariga och blev därför hänvisade vidare, ibland upp till 

fem led. Sökningen utvidgades till att även innefatta sjukhusens generella riktlinjer/ PM 

för smärtbedömning och behandling. Förutom förfrågningar via telefon gjordes 

sökningar på respektive landstings hemsida, sjukhusens hemsida samt på nätet via 

Googles sökmotor.  

 

 



 

  9 

I studien tillfrågades 13 sjukhus i Sverige. Av dessa var sex universitetssjukhus och sju 

var länssjukhus. Endast två av sjukhusen har mailat material om riktlinjer/ PM på 

akutklinikerna, se tabell 1. Sökningar via nätet resulterade i ytterligare fem dokument 

vid tre av sjukhusen. Fyra sjukhus har uppgett att de har generella riktlinjer på 

sjukhusen. Tre sjukhus har uppgett att de inte vet om riktlinjer/ PM finns. Fyra sjukhus 

har inte svarat på mail och inte gått att nå via telefon och därför har svar uteblivit.  

 

Tabell 1: visar svarsfrekvensen hos sjukhusen som tillfrågades. 

Sjukhus  Akutmot-

tagningens 

Riktlinjer/PM  

Sjukhusets 

Riktlinjer/PM  

Mailkontakt  Telefon-

kontakt  

Nr 1  Inga funna/ mottagna  ”Riktlinjer för 
omhändertagande av 

patienter med smärta 

på Medicinsk 
behandlingsavdelning

”  

”Adekvat 
smärtbehandling”  

ja  ja  

Nr 2  ”Generella riktlinjer 

för smärtlindring på 

ortopedakuten”  

Inga funna/mottagna  ja  nej  

Nr 3  Inga funna/ mottagna  Inga funna/mottagna  ja  nej  

Nr 4  ”Smärta- observation 

och behandling”  

Inga funna/ mottagna  ja  nej  

Nr 5  ”Smärtbehandling på 

akutmottagningen 
höftfrakturprocessen”  

 

”Kvalitetsmål för 

smärtbehandling” 

nej  ja  

Nr 6  Inga funna/ mottagna  Inga funna/mottagna  nej  nej  

Nr 7  Inga funna/ mottagna  Inga funna/mottagna  nej  ja  

Nr 8  Inga funna/ mottagna  Inga funna/mottagna  nej  nej  

Nr 9  Inga funna/mottagna  Inga funna/mottagna  nej  nej  

Nr 10  Inga funna/mottagna  Inga funna/mottagna  nej  nej  

Nr 11  Inga funna/mottagna  Inga funna/mottagna  ja  nej  

Nr 12  Inga funna/ mottagna  ”Farmakologisk 

smärtbehandling 

(riktlinjer LLK)”  

nej  nej  

Nr 13  Inga funna/ mottagna  ”Farmakologisk 
smärtbehandling 

(riktlinjer LLK)”  

ja  nej  
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Sjukhus där mail och telefonförfrågningar inte blivit besvarade har i tabell 1 markerats 

med ”nej” även vid upprepade försök till kontakt. 

5.4 Dataanalys 

Insamlat material sorterades och kategoriserades. Efter analys av innehållet växte sju 

kategorier fram. Varje kategori representerar ett ämnesområde där skillnader eller 

likheter presenteras. Kategorierna blev Definition av smärta, Bedömning/ Skattning av 

smärta, Behandling, Mål, Utvärdering/ Dokumentation, Smärtombud och Övrigt.  

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Studien behandlade inte några dokument med patientuppgifter och kom inte heller i 

kontakt med patienter därför söktes inget godkännande av etisk nämnd (Polit & Beck, 

2010). All mailkontakt skedde separat så att inga uppgifter avslöjades om vilka som 

tillfrågades att vara med i studien. Material och uppgifter behandlades konfidentiellt. 

Inga sjukhus exponerades i samband med resultatet. 
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7 RESULTAT 

7.1 Innehåll riktlinjer/ PM smärtbedömning och behandling 

Dokumentens innehåll presenteras i sju kategorier som beskriver dess kontext. 

Dokumenten har delats in i två grupper, grupp I är akutklinikernas riktlinjer/ PM och 

grupp II är sjukhusens generella riktlinjer/ PM. Sammanfattningsvis visar resultatet på 

att evidensen i dokumenten är tämligen låg främst eftersom det är få dokument som har 

referenser till sina riktlinjer/PM.  De flesta dokument tar upp bedömning och 

behandlingsmetoder för smärta men hur dessa ser ut och beskrivs varierar stort. 

Farmakologiska alternativ återfinns i flertalet dokument, icke farmakologiska i något 

färre. Något som också framkommer i resultatet är att VAS-skalan är den mätmetod 

som det oftast hänvisas till i dokumenteten och som mål för behandlingen skall 

smärtintensiteten ligga <4 på denna skala. De flesta dokumentet tar upp vikten av 

dokumentation, men är olika utförligt beskrivet. Smärtombudens ansvar finns beskrivet 

i några dokument. Kontraindikationer för läkemedelsadministration tas upp i ett 

dokument. 

 

7.1.1 Definition av smärta 

Grupp I: En av tre kliniker anger en definition av smärta, hämtad från The 

International Association for the Study of Pain [IASP], (1980). 

Grupp II: Ett av fyra sjukhus beskriver smärta ur det humanvetenskapliga synsättet där 

smärtan är flerdimensionell och tar hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella komponenter. Ett sjukhus definierar smärtan med dess olika mekanismer 

genom en traditionell indelning som nociceptiv, neurogen, idiopatisk och psykogen 

smärta. Ett sjukhus beskriver smärta utifrån IASP:s definition.  

 

7.1.2 Bedömning/ Skattning av smärta 

Grupp I: Två av tre kliniker beskriver att smärtbedömning skall göras utifrån olika 

metoder, båda dokumenten beskriver VAS som en metod. Ett av dokumenten nämner 

även NRS och beteendeskalor som alternativ för smärtskattning.    

 Grupp II: Tre av fyra sjukhus beskriver att smärtbedömning skall göras. Två har 

tydliga direktiv att VAS skall användas i bedömningen. Ett sjukhus menar att 

smärtskattning skall utföras men beskriver dock inte någon metod.  
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7.1.3 Behandling 

Grupp I: Alla tre klinikerna nämner behandlingsformer eller medicinska strategier 

med olika tydlighet. En klinik beskriver icke farmakologisk behandling i form av 

lägesändringar och värme/ kyla. Två dokument uppger farmakologiska behandlingar i 

form av läkemedelsordinationer på Alvedon® men även opiater såsom Morfin® och 

Ketogan®. Mellan dessa två sjukhus skiljer sig den generellt ordinerade dosen opiater 

och även administreringstid. En klinik beskriver även att patienten skall hållas under 

uppsikt vid behandling med opiater då detta kan leda till andningsdepression, 

illamående, sedering och blodtrycksfall. 

Grupp II: Två av fyra sjukhus beskriver behandlingsmetoder för smärta. En av dessa 

två nämner icke farmakologisk behandling i form av TENS och akupunktur och 

beskriver farmakologisk behandling tydligt genom kategorisering av smärttyper och 

med vilka läkemedel smärttyperna bör behandlas. Dokumentet tar även upp 

läkemedelsstrategier i form av dosering. Det andra sjukhuset nämner TENS och fysisk 

aktivitet som icke farmakologisk behandlingsmetod.  

 

7.1.4 Mål 

Grupp I: Två av tre kliniker anger mål för smärtbehandling. Dokumenten beskriver att 

målet med behandlingen är att patienten upplever VAS < 4. Ett av dokumenten 

beskriver även att patienten skall vara smärtlindrad i både rörelse och vila. 

Grupp II: Tre av fyra sjukhus nämner mål för smärtbehandling. Två av tre uppger att 

smärtnivån ej skall överstiga 3 på VAS. I ett av dokumenten anges målet vara att ta 

hänsyn till smärtans olika dimensioner såsom fysisk, psykisk, social, existentiell och 

andlig smärta. 

 

7.1.5 Utvärdering/ Dokumentation 

Grupp I: En av tre kliniker nämner utvärdering och dokumentation för smärta. 

Dokumentet beskriver att dokumentation synliggör och underlättar smärtbehandlingen 

samt att utvärdering skall göras med VAS innan och efter smärtbehandling. 

Grupp II: Samtliga sjukhus nämner både utvärdering och dokumentation. Två sjukhus 

nämner utvärdering och dokumentation som något som skall utföras i samband med 
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smärtbehandling utan att beskriva vad utvärderingen och dokumentationen skall 

innehålla. Ett sjukhus beskriver tydligt vad dokumentationen skall innehålla såsom 

smärtanamnes, smärtstatus, diagnos, åtgärd, utvärdering och vilken mätmetod som 

används. Det fjärde sjukhuset har en tydlig beskrivning av att smärtnivån skall 

utvärderas tre gånger/ dygn samt att detta skall dokumenteras.  

 

7.1.6 Smärtombud 

Grupp I: En av tre kliniker nämner smärtombud. Den aktuella kliniken uppger att det 

skall finnas ett smärtombud som kan vara behjälplig vid smärtproblematik.  

Grupp II: Två av fyra sjukhus har smärtombud. Ett av två dokument beskriver att det 

skall finnas en läkare, en dag och en nattsjuksköterska som smärtombud, vilka skall 

ansvara för smärtbehandlingens kvalitet på avdelningen samt utbilda och informera 

nyanställd personal. Smärtombuden skall regelbundet delta i utbildning. Det andra 

dokumentet beskriver att det skall finnas en läkare med smärtansvar för varje klinik 

samt sjuksköterskor som smärtombud på varje enhet i kliniken, smärtombuden skall ha 

utbildning i smärta/ smärtbehandling och ha avsatt tid för det arbetet.  

 

7.1.7 Övrigt 

Grupp I: En av klinikerna beskriver kontraindikationer för läkemedelsbehandling, där 

kontraindikationerna för Citodon®, Dexofen®, Morfin® samt Ketogan® beskrivs. 

Grupp II: Ett sjukhus beskriver vikten av att kritiskt utvärdera läkemedelsbehandling 

och att overksamma preparat sätts ut. Vanebildande preparat bör vid långtidsbehandling 

undvikas. Ett av sjukhusen beskriver att det team som möter patient och anhöriga 

behöver vara brett i kompetens för att kunna bemöta de behov som kan uppstå i 

vårdsituationen. Två dokument har referenser till sina riktlinjer/ PM.  
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8 DISKUSSION 

 

8.1 Metoddiskussion 

Eftersom studien varit tidsbegränsad till tio veckor har möjligheterna varit små att 

ändra metod under studiens gång även fast svårigheter med datainsamling uppstått. För 

att nå ett bättre resultat i datainsamlingen krävs en längre förberedelsetid än vad som 

stått till vårt förfogande.  Riktlinjer/ PM är något som sjukhusen skall inneha och 

eftersom dessa är offentliga handlingar förväntades datainsamlingen gå snabbt och utan 

större svårigheter. Med tanke på den svaga responsen från sjukhusen skulle det varit 

intressant att utöka antal tillfrågade sjukhus. 

 

Under datainsamlingen uppkom även svårigheter med hur en förfrågan skall formuleras 

på ett tydligt sätt för att få det material som efterfrågades. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) är det oerhört viktigt att formulera en fråga som kan besvaras, för att 

forskningsprocessen skall kunna fortgå. Kontakten med sjukhusen skedde med olika 

personalkategorier, klinikchefer, chefssjuksköterskor, smärtombud, registratorer, 

sekreterare och vårdutvecklare. Många gånger hänvisades vi vidare när personen inte 

hade kännedom om varken akutens specifika eller sjukhusets generella riktlinjer/ PM 

angående smärtbedömning och behandling. Kanske en definition över riktlinjer/ PM 

skulle ha bifogats, detta gjordes ej då författarna i studien inte ville påverka sjukhusens 

tolkning av hur en riktlinje/ PM är uppbyggd. Om en definition av riktlinjer/ PM hade 

lett till en högre svarsfrekvens kan inte uteslutas. Turunen - Olsson, Petersson, Willman 

och Gardulf (2008) tar upp problematiken kring hur ett dokument definieras, resultatet 

visar att endast 1 % av deras inkomna datamaterial blev godkända som giltiga 

dokument. Den teoretiska ramen för denna studie består av lagtexter och styrdokument 

vilket ställde krav på författarnas förmåga att läsa och tolka dessa dokument vilket 

många gånger var svårt och kan således ha skapat risker för feltolkning. 
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8.2 Resultatdiskussion 

 

8.2.1 Evidensbaserad vård 

I resultatet av denna studie framkom det att få dokument har referenser till sina 

riktlinjer/ PM angående smärtbedömning och behandling. Detta skapar frågor om 

vården vid smärta är evidensbaserad. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) är 

det viktigt att innehållet i riktlinjer/ PM är baserade på vetenskap.  I 

kompetensbeskrivningen och ICN:s etiska kod står att sjuksköterskan kritiskt skall 

kunna granska och följa de befintliga riktlinjer, rutiner och metoder som tillämpas i sitt 

arbete (SOC, 2005; SSF, 2005). ICN beskriver sjuksköterskans ansvar att bedriva 

evidensbaserad omvårdnad. I Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 

kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12) kap. 4 står det att 

ledningen ansvarar för hur nya metoder för diagnostik, vård och behandling skall tas 

fram, kontinuerligt följas upp och revideras. Verksamhetens ledning ansvarar för att det 

finns rutiner som ger personalen kompetens och trygghet för att utföra 

arbetsuppgifterna, att personalens ansvar och befogenheter är tydligt beskrivna. Det kan 

vara svårt att läsa och tyda lagtexter och författningar därför har Socialstyrelsen arbetat 

fram kompendier som skall vara behjälpliga och förtydliga dess kontext. Enligt 

Johansson, Fogelberg-Dahm och Wadensten (2010) finns viljan att utföra ett 

evidensbaserat arbete hos sjuksköterskor men det kräver att ledningen stödjer det 

arbetet och avsätter tid för detta. Flera dokument i studien tar upp att det skall finnas 

utbildade smärtombud på kliniker och avdelningar som skall ansvara för 

smärtbehandlingens kvalitet samt vara behjälplig angående frågor om smärtproblematik 

och även utbilda annan personal i ämnet. Ett dokument beskriver att tid skall avsättas 

för detta i enlighet med lagstiftningen. Utöver detta är det av stor vikt att befintliga 

rutiner kontinuerligt följs upp och revideras skriver Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006). För att personalen skall kunna arbeta enligt lagstiftning och styrdokument krävs 

det att arbetsplatsen har tydliga direktiv och riktlinjer som stödjer personalen i sin 

profession. Vid datainsamlingen i denna studie framkom det att personal inte kunde 

redogöra för sjukhusens riktlinjer/ PM oavsett avdelning och yrkeskategori. En studie 

av Turunen - Olsson, Petersson, Willman och Gardulf (2008) visar på att aktörer inom 

vården har en mycket vag uppfattning om vad som är godkända riktlinjer. Riktlinjer 
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som ändå är menade att ge personalen direktiv till hur en god och säker vård kan 

säkerställas. 

 

 

8.2.2 Behandling 

Resultatet visar att klinikerna definierar smärta olika och få dokument tar upp smärtans 

olika dimensioner ur ett humanvetenskapligt synsätt. Wiklund (2003) beskriver att det 

humanvetenskapliga synsättet på människan är att hon är flerdimensionell och det är 

viktigt att ta hänsyn till detta i vårdsituationer. Muntlin (2009) förklarar i sin 

avhandling att om vårdpersonalen har tid för att skapa en relation till patienten under 

vårdtiden kan stress och ångest hos patienten minska. Inget dokument tar upp att smärta 

är en subjektiv upplevelse och därför inte kan bedömas på ett objektivt sätt. För att inte 

förringa eller feltolka patienten är det viktigt att vara medveten om sin objektivitet i 

mötet med patienten skriver Wiklund. Eftersom smärtupplevelsen är subjektiv är det 

viktigt att använda skattningsskalor för att skapa en kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient menar Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh och Gunningberg 

(2010). I det datamaterial som granskats var VAS den mest förekommande 

smärtskattningsskalan, skalan beskrevs som en bedömningsmetod som skall användas. 

Huruvida det görs är dock oklart. Flertalet studier visar att även när 

smärtskattningsinstrument finns tillgängligt är kontinuiteten i användningen låg 

(Muntlin, Carlsson, Säfwenberg & Gunningberg, 2010; Wadensten, Fröjd, Swenne, 

Gordh & Gunningberg, 2010; Wickström – Ene, Nordberg, Bergh, Gaston-Johansson 

& Sjöström, 2008). 

 

Wadensten, Fröjd, Swenne, Gordh och Gunningberg (2010) beskriver vikten av 

användandet av riktlinjer/ PM för att nå kvalitetsmål gällande smärtbedömning och 

behandling. Studiens resultat visar på stor spridning i hur riktlinjerna/ PM är utformade 

när det gäller detta. Flera dokument beskriver sina mål med smärtbehandling genom att 

ange en maxnivå för patientens smärtintensitet. Både farmakologiska och icke 

farmakologiska behandlingar såsom TENS och akupunktur tas upp i dokumenten. 

Omvårdnadshandlingar som bland annat lägesändringar, kuddar och temperatur i rum 

tas upp i ett av dokumenten. Vikten av omvårdnad för att minska smärtupplevelsen 

hamnar ofta i skymundan på grund av den tunga arbetsbördan på akutmottagningar 

menar Muntlin (2009). Betydelsen av omvårdnadshandlingar finns grundligt beskrivet i 
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riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm 

(Smärtbehandlingsenheten vid Astrid Lindgrens sjukhus, 2011). Riktlinjerna innefattar 

även tydliga direktiv för smärtskattning, bedömning samt hur dokumentation skall 

utföras för att en evidensbaserad behandling skall kunna ges.  

Fletcher m.fl (2010) beskriver barns uppfattning om vad de anser viktigt i 

omvårdnaden, bland annat nämns sjuksköterskans förmåga till lyssnade, empati, att 

kunna stödja och lugna. Även vuxna har ett behov av att bli sedda, Wiklund (2003) 

beskriver vårdarens ansvar att uppmärksamma patienten och dess lidande. Detta kan 

göras genom olika omvårdnadshandlingar menar Birkler (2007).   

 

 Fler av dokumenten har generella läkemedelsordinationer för opiater, ett av 

dokumenten tar upp kontraindikationer till behandling med opiater. Simonsen, 

Aarbakke och Hasselström (2004) skriver att opiater bör ges under uppsikt och att 

kunskap om kontraindikationer och biverkningar kontinuerligt måste uppdateras. Enligt 

Jordan (2007) kan sjuksköterskor förhindra allvarliga fall med oönskade effekter av 

mediciner om ordentlig övervakning sker. I kompetensbeskrivningen (SOC, 2005) står 

att sjuksköterskan skall ha kompetens att följa upp patientens tillstånd efter behandling. 

Abdalrahim (2009) visar på att det finns brister hos sjuksköterskor gällande detta och 

att mer utbildning krävs. Ett dokument i resultatet tar upp vikten av övervakning vid 

behandling med opiater.  

 

I inhämtat material är dokumentation ytligt beskrivet i flera dokument. Patientdatalagen 

(SFS 2008:355) klargör tydligt att det är vårdgivarens skyldighet att dokumentera på ett 

sådant sätt som gör det möjligt att följa upp och säkerställa en god vård. Vikten av 

tydlig journalföring tas upp av Abdalrahim (2009), som beskriver hur brister i 

dokumentationen påverkar behandlingens kvalitet. I en studie av Manias (2003) 

framkom det fyra områden som var eftersatta i dokumentationen, ett av dem var 

patienternas egen beskrivning av smärtan. Dokumentationen kan även vara en källa till 

bevis att vårdgivare utför en vetenskapligt baserad vård skriver Wiklund (2003). Vidare 

skriver Wiklund att journalen är ett juridiskt dokument vilket fungerar som rättskydd 

för både patient och vårdare. 
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8.3 Slutsats 

Att inte vårda eller behandla smärta med evidensbaserad kunskap kan förorsaka 

ytterligare lidande för patienten, ett lidande som vårdaktörer och sjukvårdspersonal 

enligt lag har lovat att försöka lindra och om möjligt bota. För att uppnå en god och 

kvalitetssäkrad vård krävs en strukturerad plan för hur vården skall bedrivas. I denna 

studie var svarsfrekvensen tämligen låg och datamaterialet som behandlades av olika 

kvalitet. Eftersom riktlinjer/ PM skall vara evidensbaserade förvånade det oss hur olika 

dessa var uppbyggda. Många sjukhus som kontaktades var inte säkra vilka riktlinjer/ 

PM som fanns och flera av de sjuksköterskor som vi talat med har ställt sig frågande 

och osäkra kring vilka riktlinjer de har att stödja sig på i sitt arbete. Tillsammans med 

vårt resultat väcker det frågor om sjukhusen uppfyller kraven enligt Svensk lagstiftning 

gällande riktlinjer.  

 

8.4 Klinisk betydelse 

Även om studien innefattade få sjukhus kan resultatet ändå bidra med ökad insikt om 

hur viktigt det är att se över riktlinjer/ PM kontinuerligt och att både ledningen och 

avdelningspersonalen har ett ansvar för hur riktlinjer/ PM används på klinikerna.  

 

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Att utöka denna studie och skicka förfrågningar till alla Sveriges sjukhus för att 

kartlägga hur många riktlinjer/ PM det finns och hur de används vore intressant och en 

viktig källa till information som på sikt kan leda till en förbättrad patientsäkerhet. 

 



 

  19 

9 REFERENSER 

 

Abdalrahim, M-S. (2009). Postoperative pain assessment and management: the effects 

of an educational program on Jordanian nurses´practice, knowledge, and attitudes. 

Doktorsavhandling, Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 

 

Almås, H. (Red.). (2002). Klinisk omvårdnad. Del 1. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. (1. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

 

Björkman, E. & Karlsson, K. (2006). Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ehnfors, M., Ehrenberg, A. & Thorell-Ekstrand, I. (2000). VIPS-boken: Om en 

forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. 

Stockholm: Vårdförbundet.  

 

Fletcher, T., Glasper, A., Prudhoe, G., Battrick, C., Coles, L., Weaver, K., & Ireland, L. 

(2011). Building the future: children's views on nurses and hospital care. British 

Journal of Nursing (BJN), 20(1), 39-45.  

 

Friberg, F. (Red.).  (2006). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hægerstam, G. (2007). Smärta hos äldre. Lund: Studentlitteratur. 

 

Henriksson, O. & Rasmusson, M. (2007). Fysiologi: med relevant anatomi. (2. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

IASP, (1980) Subcommittee on Taxonomy. Pain terms: a list with definitions and notes 

on usage. Pain, 8:249-52 

 



 

20 

Jakobsson, U. (Red.). (2007). Långvarig smärta. (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson, B., Fogelberg-Dahm, M. & Wadensten, B. (2010). Evidence-based practice: 

the importance of education and leadership. Journal of Nursing Management, 18(1), 

70-77.  

 

Jordan, S. (2007). Adverse drug reactions: reducing the burden of treatment. Nursing 

Standard, 21(34), 35-41.  

 

Kenny, D. T., Trevorrow, T., Heard, R. & Faunce, G. (2006). Communicating pain: Do 

people share an understanding of the meaning of pain descriptors? Australian 

Psychologist, 41(3), 213-218.  

 

lidande. http://www.ne.se/sve/lidande/O228651, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-

03-02. 

 

Linton, S. (2005). Att förstå patienter med smärta. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundqvist, M. & Axelsson, A. (2007). Nurses' perceptions of quality assurance. 

Journal of Nursing Management, 15(1), 51-58.  

 

Manias, E. (2003). Medication trends and documentation of pain management 

following surgery. Nursing & Health Sciences, 5(1), 85-94. 

 

McBrien, B. (2010). Emergency nurses' provision of spiritual care: a literature review. 

British Journal of Nursing (BJN), 19(12), 768-773.  

 

Muntlin, Å. (2009). Identifying and Improving Quality of Care at an Emergency 

Department: Patient and healthcare professional perspectives. Doktorsavhandling, 

Uppsala Universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska 

fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 

 

Muntlin, &., Carlsson, M., Säfwenberg, U. & Gunningberg, L. (2010). Outcomes of a 

nurse-initiated intravenous analgesic protocol for abdominal pain in an emergency 



 

  21 

department: a quasi-experimental study. International Journal of Nursing Studies, 

48(1), 13-23.  

 

Muntlin, A., Gunningberg, L. & Carlsson, M. (2006). Patients' perceptions of quality of 

care at an emergency department and identification of areas for quality improvement. 

Journal of Clinical Nursing, 15(8), 1045-1056.  

 

 Polit, D.F & Beck, C.T. (2010). Essentials of Nursing Research: Appraising Evidence 

for nursing Practice (7th ed.). Philiadelphia: Lippincott. 

 

Smärtbehandlingsenheten för barn. (2011). Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid 

Lindgrens sjukhus. Stockholm: Karolinska Universitetssjukhuset.  

 

SBU. Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2006. SBU-rapport nr 

177/1. ISBN 91-85413-06-2. 

 

SBU. Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. En systematisk 

litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 

2010. SBU-rapport nr 197. ISBN 978-91-85413-33-1 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Riksdagen. 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Stockholm: Riksdagen. 

 

SFS 1998:531. Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 

Stockholm: Riksdagen. 

 

SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Riksdagen. 

 

Simonsen, T., Aarbakke, J. & Hasselström, J. (2004). Illustrerad farmakologi. 2, 

Sjukdomar och behandling. (2.rev. uppl.). Stockholm: Natur och kultur. 

 



 

22 

SOSFS 2005:12. Socialstyrelsen föreskrifter om Ledningssystem för kvalitet och 

patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering 

i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. 

 

Turunen - Olsson, P., Petersson, H., Willman, A. & Gardulf, A. (2009). Standardized 

care plans in Swedish health care: their quality and the extent to which they are used. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 23(4), 820-825. 

 

Wadensten, B., Fröjd, C., Swenne, C., Gordh, T. & Gunningberg, L. (2010). Why is 

pain still not being assessed adequately? Results of a pain prevalence study in a 

university hospital in Sweden. Journal of Clinical Nursing, 20(5/6), 624-634.  

 

Werner, M. & Strang, P. (Red.). (2003). Smärta och smärtbehandling. (1. uppl.). 

Stockholm: Liber. 

 

Wickström - Ene, K., Nordberg, G., Bergh, I., Gaston - Johansson, F. & Sjöström, B. 

(2008). Postoperative pain management - the influence of surgical ward nurses. Journal 

of Clinical Nursing, 17(15), 2042-2050. 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. (2. rev.  uppl.).  Lund: Studentlitteratur. 


