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Sammanfattning  
 
Smärta är en vanlig orsak till att människor söker akutmottagningar och patienter med 
smärta blir ofta undermåligt smärtlindrade. Smärtan är en subjektiv upplevelse som 
även präglas av tidigare erfarenheter i livet. Genom att identifiera faktorer som påverkar 
patientens tillfredsställelse med smärtlindringen kan vårdpersonal ge en mer optimal 
vård och undvika ett vårdlidande för patienten.  
Litteraturstudien är baserad på 11 st kvantitativa internationella artiklar med kvalitativa 
inslag. Granskning av artiklarna visar att det finns faktorer som påverkar patientens 
tillfredsställelse. Den mest återkommande är kommunikationen mellan patient och 
vårdpersonal. Övriga faktorer som kan påverka tillfredsställelsen med smärtlindringen 
är förväntningar, ålder, etnicitet, ångest, tid, utbildning och rutiner. 
 
Nyckelord: patient, smärta, kommunikation, vårdpersonal, smärtlindring, 
tillfredsställelse, akutmottagning, faktorer. 
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INLEDNING 
Akutmottagningen besöks dagligen av människor med smärta. Smärtan är en 
varningssignal och kan som obehandlad utgöra ett stort lidande för patienten. 
Patienterna har olika behov av smärtlindring utifrån tidigare erfarenheter i livet och 
stora krav ställs på vårdpersonalen för att kunna tillfredställa patienternas behov. 
Författarna upplever att förutsättningarna idag för att ge en god omvårdnad är ofta 
begränsad till följd av stress, underbemanning samt undermåliga kunskaper i akut 
smärta och smärtlindring. Massmedia har under de sista åren uppmärksammat 
situationen som finns på akutmottagningar runt om i landet där arbetsmiljöverket ibland 
måste ingripa. En artikel i Läkartidningen från 2012 beskriver en dramatisk ökning av 
antal patienter som söker akut vård. Patienterna är äldre, mer multisjuka och kraven på 
snabb behandling är större. Konsekvenserna av detta blir försämrad vårdkvalitet som 
innebär att vårdandet försummas, läkemedel glöms bort och smärtlindring försenas. 
Trenden är global enligt läkartidningen (Tadjerbasch, Khoshnood, Nordberg & Ekelund 
2012, ss. 792-793). Denna verklighet beskriver även Göteborgs-Posten september 2013 
från Kungälvs sjukhus. En studie av 17 akutmottagningar startades upp hösten 2012 av 
Kerstin Ekberg, professor i arbetslivsinriktad rehabilitering. Utgångspunken är att 
förbättra vården genom att granska arbetsvillkoren på akutmottagningar (Sprengel 
2012). 
Den obehandlade smärtan kan övergå i långvarig smärta och påverka människans hela 
existens. Författarna önskar identifiera olika faktorer som påverkar patientens 
tillfredsställelse med smärtlindring och utifrån detta skapa möjligheter till förbättrad 
smärtlindring på akutmottagning.  
 
En lång erfarenhet har gett författarna en förståelse för patientens situation och utsatthet 
i sjukvården.  
 
  

BAKGRUND 
Obehandlad smärta kan leda till långvariga smärttillstånd och det är viktigt att patienter 
som söker akutmottagningen får smärtlindring. För att kunna ge en optimal behandling 
är det av vikt att avgöra vilken typ av smärta patienten har, nociceptiv, neurogen eller 
psykogen/somatoformt smärtsyndrom. Smärtskattningsinstrument bör användas för att 
kunna värdera smärtan och den givna behandlingen. Smärta kan leda till ökat lidande, 
minskad patienttillfredsställelse och människans livssituation kan påverkas. 

Smärta 
Smärtan är en varningssignal. Den talar om att något är fel på det biologiska planet och 
spelar en viktig roll i undvikandet av företeelser som skadar kroppen. Smärtan har en 
komplicerad koppling mellan fysiologi och psykologi. Den är högst individuell och 
upplevs helt olika hos olika individer (Währborg 2002, ss. 188-189; Haegerstam 2008, 
s. 98). 
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Förekomst 
Globalt sett är akut smärta en av de främsta orsaker till att patienter söker 
akutmottagningen. Forskning från Australien visar att 78 % av alla akutbesök utgörs av 
patienter med smärta (Todd, Keene, Ducharme & Choiniere 2007, s. 460). Internationell 
forskning har också visat att smärtlindring på akutmottagningar är bristfällig, personalen 
behöver mer utbildning och behandlingsstrategier för att kunna behandla patienter med 
akut smärta (Blank, Mader, Wolfe, Keyes, Kirschner & Provost 2000, s. 331; Downey 
& Zun 2010, s. 329; Craven, Cinar & Madsen 2013, s. 316).  Detta bekräftas i studier 
som beskriver att 45-47% av patienterna med akut smärta inte blev erbjudna 
smärtlindring under sin vistelse på akutmottagningen (Bhakta & Marco 2012, s. 3; 
Blank et.al 2001, s. 327). 
Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport från 2010 lider 1 
miljon av Sveriges vuxna befolkning av långvarig smärta och kostnader för detta uppgår 
till 7,3 miljarder kr/år i läkarbesök/sjukgymnastbesök och läkemedel. Indirekta 
kostnaderna, dvs. kostnad för sjukförsäkring och produktionsbortfall beräknas till 80 
miljarder kr/år. Kostnaden för den akuta smärta finns inte beräknad.  
 

Definition 
International association for the pain study (IASP) som är den största tvärvetenskapliga 
internationella organisation inom området smärta, har 1979 definierat ordet smärta:  
 
”Smärta är en obehaglig och emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig 
vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” (IASP 1979) 
 
Merskey (1991), professor i psykiatri och internationellt ledande inom forskning om 
smärta har beskrivit ordet smärta:  
 
”Smärtan är alltid subjektiv. Individen lär sig betydelsen av ordet igenom egna 
erfarenheter med vävnadsskada tidigt i livet.”   
 
Den nociceptiva smärtan förklaras med att det i kroppen finns smärtreceptorer som 
reagerar på värme, tryck och kyla. Smärtsignaler skickas från smärtreceptorerna till 
hjärnan då kroppen utsätts för risk för skada och skada. Denna smärta kallas nociceptiv 
och är den smärta som är mest förekommande.  
Neurogen smärta uppkommer vid skada eller sjukdom i det perifera eller centrala 
nervsystem. Den neurogena smärtan beror på en skada på en nervstruktur. Det behöver 
inte föreligga någon påverkan av smärtsystemet via nociceptorer. Detta förklarar varför 
den neurogena smärtan skiljer sig från den nociceptiva. Vanligast förekommande är en 
blandning mellan nociceptiv och neurogen smärta. 
Den psykogena smärtan beror inte på en somatisk diagnos utan har uppkommit till följd 
av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Den drabbade har en reell upplevelse av 
smärta i kroppen utan att vävnadsskada finns (Westerling 2013). 

Patofysiologi 
Akut smärta är oftast tillfällig och försvinner när skadan läkts. Den är ett av kroppens 
skyddssystem och är som sådant känsligt för omgivnings samt miljöfaktorer. Att 
uppleva och reagera på smärta är viktigt för individens fortlevnad. Den akuta smärtan 
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engagerar aktiva processer i både centrala och perifera nervsystemet. De stresshormoner 
som frisätts vid akut smärta kan leda till allvarliga cirkulatoriska, respiratoriska och 
metabola komplikationer såsom hjärtinfarkt, cerebrovaskulär sjukdom eller 
lunginsufficiens (Werner & Strang 2003, s. 19). Administrering av smärtstillande 
läkemedel minskar den fysiologiska stressreaktionen (ökning hjärtfrekvens, slagvolym 
samt pupilldilatation och tilltagande muskeltonus) och därmed riskerna för 
komplikationer som pneumoni, djup ventrombos, lungemboli, och tarmatoni. Akut 
smärta som förblir obehandlad kan leda till hyperalgesi vilket innebär att det skadade 
området och omgivande vävnader blir mer känsligt än normalt och kan övergå i 
långvarig smärta. Med långvarig smärta menas smärta som varar mer än 3 månader. 
Snabb och effektiv smärtlindring vid akut smärta anses kunna hindra uppkomsten av 
långvarig smärta (Werner & Strang 2003, s. 16; Haegerstam 2008, s. 154). 
 

Symtom 
Sjukdom, ohälsa och situationen att vara patient berör hela människans livssituation. 
Individens smärtupplevelser utgörs av tidigare erfarenheter förvärvade i livet och den 
aktuella händelsen. Förmåga att hantera smärta, minnen, tankar, oro, ångest, rädsla samt 
sociala och yttre förhållanden har betydelse för smärtupplevelsen. Med utgångspunkt 
från detta kan man förstå att samma vävnadsskada resulterar i olika smärtupplevelser, 
känslor och beteenden hos olika individer. För att möjliggöra ett bra vårdande av 
patientgruppen med akut smärta krävs engagemang, tid och förståelse för vikten av god 
smärtlindring (SBU 2010). 
Personer som drabbas av smärta upplever väldigt ofta ångest som är en följeslagare till 
smärtan. Ångest i sig är påtaglig orsak till lidandet. Kopplingen mellan ångest och 
smärta är så stark att man ifrågasätter om människan kan särskilja dem från varandra 
(Haegerstam 2008, ss. 111-113).  
 

Bedömning 
I sjukvården används idag flera smärtskattningsverktyg. De mest förekommande är: 
 

• Visuell Analog Skala (VAS). Består av en 100 mm lång linje med ändpunkterna 
”ingen smärta” respektive ”värsta tänkbara smärta”. 

 
• Numeric Rating Scale (NRS). Patienten anger siffror 1-10 där 1 är ingen smärta 

och 10 värsta tänkbara. 
 

• Verbal Descriptor Scale (VDS). Ett alternativ för personer som inte kan 
genomföra NRS. VDS består av beskrivande ord som ingen-lätt-måttlig-svår 
smärta. 

 
I övrigt finns ansiktsskalor eller olika typer av beteende/observationsskalor (Westerling 
2013). 
 
Flera artiklar talar om adekvat smärtlindring. Med detta menas att VAS reduceras med 2 
enheter eller till VAS<4 (Shill, Taylor., Ngui, Taylor, Ugoni, Yeoh, Richardson 2012, s. 
1212 ; Jao, Taylor., Taylor, Kahn , Chae 2011, s. 197; Bhakta & Marco 2013, s. 4).  
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Behandling 
Ur en smärtfysiologisk inriktning innefattar smärtbehandling åtgärder vars mål är att: 

• Dämpa inflammation genom att ge antiinflammatoriska läkemedel, 
glukokortikoider samt opioider. 

• Dämpa impulstransmission genom att ge paracetamol, opioider, TENS och 
lokalanestetika. 

• Minska central sensitisering genom att ge NMDA-blockerande läkemedel. 
• Öka aktiviteten i det inhiberande bansystemet genom opioider och alfa2-

agonister. 
• Påverka kognitiva och affektiva komponenter genom kognitiv terapi, empati och 

information (Werner 2003 s.44).  

 
Lidande  
Själva vårdandet för att minska patientens lidande är en av de stora utmaningarna i 
vården. Eriksson talar om vårdlidande, det är det lidande som patienten upplever i 
samband med behandling och vård, fel, brister eller ofullkomligheter. Om vårdaren ser 
lidandet kan personen genom sina handlingar hindra denna typ av lidande. Vårdaren 
skall reflektera över om patienten genomlider ett vårdlidande och hur situationen kan 
underlättas för patienten. Till följd av detta kan områden förbättras i vården och lidandet 
minskas för patienterna. Ett vänligt ord eller ge en vänlig blick, stödja och ge 
uppmuntran är att visa värdighet.  Att våga möta en lidande människa är det viktigaste i 
vården. En god och etisk vård som strävar mot att minska lidandet, grundar sig på 
kärlek och ansvar för sina medmänniskor (Eriksson 1994, ss. 95-96).  
 
Dahlberg & Segesten (2010, ss. 217-218) beskriver konsekvenserna av att vården inte 
kan erbjuda ett gott vårdande. Ett olämpligt bemötande och rutiner som är undermåliga 
kan skapa ett vårdlidande för patienten som påverkar den känsla som patienten har för 
sig själv och den upplevda kroppen. Vårdlidandet kan innebära att vårdaren glömmer att 
patienten är unik, med sin egen livserfarenhet och blir förringad till ett intressant fall 
och en diagnos.  
 

 
”Lidande uppstår när en människa befinner sig i en situation 
som hon inte vill vara i, inte har varit med om eller står inför 
och där hon inte kan agera för att förändra situationen. En 
människa lider när det är ett gap mellan den verkliga 
verkligheten och den önskade verkligheten”.  

                                                                                                   (Brattberg 1995, s.211)  
 
Enligt Haegerstam (2008, ss.102-105) har lidandet förändrats under tidens gång. I 
modern tid har lidandet reducerats till ett medicintekniskt problem. Detta har medfört att 
eliminerandet av lidande har blivit ett mått på sjukvårdens kompetens och förmåga. Om 
lidandet inte kan elimineras uppfattas detta som ett misslyckande. Sett ur människans 
personliga synvinkel har lidandet blivit kopplat till kroppen, endast kroppsligt betingat 
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lidande har samhällets acceptans. Den lidande människan i det moderna västerländska 
samhället måste uppvisa en kroppslig sjukdomsprocess för att bli tagen på allvar.  
 
Den negativa, emotionella konsekvensen av lidande innehåller rädsla och ångest samt 
förlust av kroppsfunktioner. Förlust av egenvärde och personlig integritet är ofta 
associerad med smärta. Det existentiella och psykologiska välbefinnandet är förknippat 
med lidande, samt är en följd av hotet mot personens välbefinnande både psykiskt, 
fysiskt och existentiellt (Werner & Strang 2003, s.15).  
 
Människor som söker akutmottagningen på grund av smärta är ofta ängsliga då 
vårdmiljön många gånger är skrämmande och ger en känsla av utsatthet och beroende. 
Patienten både behöver och förväntar sig ett professionellt och engagerat 
omhändertagande.  Det är av yttersta vikt att personalen har kunskap både ur ett 
medicinskt och vårdvetenskapligt perspektiv, det ställs också krav på ett gott bemötande 
för att patienten skall känna sig trygg och sedd. Ett undermåligt bemötande kan öka 
patientens totala negativa upplevelse av besöket på både akutmottagningen och själva 
smärtupplevelsen samt göra lidandet större (Eriksson 1994, ss. 86-87). 
 

Tillfredsställelse 
Enligt Bhakta & Marco (2012, s. 4) finns det ingen universell accepterad definition på 
tillfredsställelse. I andra internationella studier har man etablerat egna skalor och 
frågeformulär för att mäta tillfredsställelse (Shill et al. 2012, s. 1213; Jao et al. 2011, s. 
196). En studie från Australien använder MISS skalan (Medical Interferior Scale) som 
mäter tillfredställelsen vid individuella läkarkonsultationer där 21 frågor ställs till 
patienten (Downey & Zun 2010, s. 327). 
 
Patient reportes outcome measures (PROMcenter) mäter patientupplevda hälsoresultat 
och har i uppdrag från Sveriges kommuner och landsting (SKL) att utgöra en nationell 
resurs inom nationella kvalitetsregistret. I PROM ingår PREM (Patient reports 
experience measures) som mäter patienternas egna erfarenheter av vården och kan 
användas i nationella kvalitetsregister. Bemötande, delaktighet, information och 
förtroende för vårdgivare samt sjukvårdens tillgänglighet mäts (Lindblom 2013). 
 
Det är viktigt att mäta patienternas upplevelser av vården för att som arbetsgivare kunna 
göra förbättringar, för att kunna kvalitetssäkra vården. Patienttillfredsställelsen har 
mätts under mycket lång tid och med flera olika definitioner. Patienters mått på 
tillfredsställelse är subjektiva och varierar med flera faktorer som ålder, kön, hälsostatus 
och personlighet mm. Hög tillfredsställelse hos patienten påverkar den planerade vården 
och behandlingen positivt, dvs. en patient som är nöjd följer givna 
behandlingsstrategier. Dock är patienttillfredsställelsen beroende av patientens 
förväntningar, behov eller önskemål och kan därför komplicera resultatet. Detta har 
orsakat kritik mot mätningar av patienttillfredsställelse och därför har man på senare år 
börjat mäta patientupplevelser istället.  
Ett stort antal instrument finns för att mäta patienttillfredsställelse t.ex. olika 
frågeformulär. Dessa är riktade mot olika verksamheter och det finns således inte ett 
instrument som kan användas till alla patientgrupper. Användningen av PREM gör att 
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patienternas syn på vården tydliggörs och patientens ges möjlighet att påverka den egna 
vården (Lindblom 2013).  
 

Akutmottagning 
Akutmottagningen på sjukhuset är den mottagning som patienter söker sig till vid akuta 
sjukdomstillstånd eller skador, många gånger kan dessa tillstånd vara livshotande. Det 
huvudsakliga syftet är inte alltid att ställa en diagnos utan att stabilisera patientens vitala 
parametrar så att patienten kan flyttas till specialistvård. På akutmottagningen genomgår 
alla patienter vid ankomst triage, vilket är en sortering för att kunna dela in patienterna 
utifrån medicinsk angelägenhetsgrad dvs. hur snabbt patienten behöver tas omhand med 
hänsyn till sitt hälsotillstånd. De vanligaste triagesystemen som används i Sverige är: 
RETTS-Rapid Emergency Triage and Treatment System, ADAPT-Adaptivt 
processtriage och MTS-Manchester Triage Scale (Statens Beredning för medicinsk 
Utvärdering, SBU 2010). 
 
En översiktlig beräkning av socialstyrelsen (2011) visar att Sverige har 2,5 miljoner 
akutbesök/år. Det finns ingen statistik redovisad på antalet patienter som söker på grund 
av smärta. Någon svensk forskning som har undersökt hur patienter på svenska 
akutmottagningar upplever smärtstillande behandling samt statistik på hur många 
patienter som blir erbjudna behandling finns inte publicerat. 
 
I Sverige finns ingen fastställd definition av akut sjukdom och akutvård, men 
socialstyrelsen har i rapporter använt sig av följande begrepp: 
 

”Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt 
förlöpande eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande 
avser patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller 
inskrivning i sluten vård. Akutsjukvård omfattar i enlighet härmed 
åtgärder som inte bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett 
dygn”.                                                                    
                                                                            (Socialstyrelsen 1994) 

 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Andelen patienter som söker akutmottagningen på grund av smärta är stor. Behovet av 
smärtlindring är individuell och för att kunna ge en optimal behandling måste patientens 
smärta diagnostiseras rätt och den givna behandlingen utvärderas. Enligt internationell 
forskning får dessa patienter inte ett optimalt omhändertagande vilket kan leda till ett 
vårdlidande som kan leda till långvarig smärta. 
  
Att möta patienten i dennes situation kräver lyhördhet och ett respektfullt bemötande för 
att trygghet skall kunna inges. För att kunna ge en adekvat smärtlindring krävs 
kompetens, fortlöpande utbildning samt att rutiner för smärtlindring utarbetas och 
upprätthållas. 
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Utifrån den kunskap som litteraturstudien ger kan det skapas förutsättningar att göra 
förbättringsarbeten, vilket kan leda till bättre kvalitet på vårdandet. 
 
 
 
SYFTE 
Att beskriva vilka faktorer som kan påverka patienters tillfredsställelse av smärtlindring 
på akutmottagningar.  
 

METOD 
Denna litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar som är kvantitativa med 
kvalitativa inslag som granskats enligt Axelsson, för att ge en överblick av det 
avgränsade området. Detta görs genom att ett systematiskt urval av texter. Metoden för 
urvalet skall vara väl definierat. Sökstrategin ska beskrivas, studien skall ha en tydlig 
frågeställning och en analys av resultatet skall genomföras av valda artiklar. Ansatsen är 
deduktiv (Granskär & Höglund 2008, ss. 173-188). 
 

Datainsamling 
Efter genomgång med bibliotekarie på Högskola i Borås, påbörjade författarna 
datainsamlingen med att söka i databaserna Medline, Cinahl, PubMed. Sökning i 
Medline gav 70 träffar varav 6 var relevanta, Cinahl gav 38 träffar, med 3 relevanta och 
PubMed gav 137 träffar med 2 relevanta för syftet. Vid sökning i PubMed hittades en 
artikel som rekommenderades via Science Direct Artical Suggestions. Utöver de 
relevanta artiklarna lästes ytterligare 8 artiklar i sin helhet men dessa visade sig inte 
motsvara syftet med studien.  
 
Artikelsökningen har skett i flera omgångar då det varit svårt att hitta studier som 
motsvarat syftet. Författarna fann ett antal artiklar men många fick exkluderas då 
flertalet var från 80-90 talet. Tidsgränsen sattes från 2000 och framåt. 
 
Många artiklar behandlade patienttillfredsställelse på akutmottagning i stort men 
innehöll inte data om smärtlindring på akutmottagning. Sökord som använts är: 
satisfaction, pain management, emergency department, analgesia och patient.  
 
Totalt hittades11 st. artiklar som var relevanta för syftet. Artiklarna är internationella, 3 
st. från Australien, 7 st. från USA och 1 st. från Frankrike. Sökning gjordes efter 
svenska studier utan resultat, extra sökning gjordes utöver de redan nämnda i SveMed+. 
Sökorden som användes var: smärtstillande, akutmottagning, patient, smärta och 
patientupplevelse, detta resulterade i 12 träffar varav ingen av dem var relevanta för 
syftet.  
 
Författarna letade efter skalor för att mäta satisfaction/ tillfredsställelse i litteraturen 
men fann att det inte fanns några internationellt gemensamma verktyg för att bedöma 
tillfredsställelse. 
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Dataanalys 
När författarna bestämt vilka artiklar som var aktuella sammanställdes, granskades och 
dokumenterades det viktigaste enligt ett deduktivt angreppssätt (Axelsson 2008, s. 182).  
Artiklarna lästes i sin helhet flera gånger innan fokus lades på resultatdelen. Här 
markerades de resultatfynd som motsvarade studiens syfte med färgpennor och därefter 
dokumenterades en sammanfattning. När sammanfattningen av artiklarna jämfördes 
framkom två teman med tillhörande subteman.  
Artiklarna är sammanställda och redovisas i tabellform i bilaga med författare/ 
titel/årtal/tidskrift, syfte/problem, metod, urval och resultat.  
 
 
RESULTAT  
Artiklarna som analyserats är kvantitativa med kvalitativa inslag. Det har mynnat ut i en 
beskrivning av olika faktorer som påverkar tillfredsställelsen med smärtlindringen. 
 
I de artiklar vi hittat används inget gemensamt internationellt verktyg för att mäta och 
bedöma patienters tillfredsställelse med smärtlindring. 
 
 
Tema  Subtema 
Patientrelaterade faktorer Förväntningar påverkar tillfredsställelsen 

Ångest är underdiagnostiserat 
Ålder och etnicitet  
Undermålig smärtlindring påverkar 
tillfredsställelsen  

Personalrelaterade faktorer God kommunikation ger tillfredsställelse  
Tid till smärtlindring påverkar 
tillfredsställelsen 
Utbildning och rutiner för smärtlindring är 
bristfällig 

 
 

Patientrelaterade faktorer 
Förväntningar påverkar tillfredsställelsen 
Forskning från USA beskriver patientens förväntningar av smärtlindringen som 
avgörande för tillfredsställelsen. Patienter som accepterar viss smärta vid utskrivningen 
har en högre tillfredsställelse med smärtlindringen. Studien visar att 45 % gick hem med 
moderat smärta och 29 % med svår smärta (Todd et al. 2007, s. 462). 
En studie beskriver att 93 % av patienterna inte förväntade sig smärtfrihet utan var 
villiga att skrivas ut från akutmottagningen med en viss nivå av obehag (Blank et al. 
2001, s. 328). 
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Forskning från USA visar att patienterna förväntar sig snabb smärtstillande behandling 
när de anlänt till akutmottagningen. Den faktiska tiden till smärtlindring var 78 minuter, 
och patientens förväntan var 23 minuter. Patientens förväntan på smärtlindring och den 
faktiska tiden för givandet av smärtstillande läkemedel var ett vanligt klagomål på 
akutmottagningen. Andra faktorer än läkemedel kan påverka patienttillfredsställelsen. 
Studien visar att nuvarande system med triage, läkarens bedömning, ordination av 
läkemedel och sjuksköterskans administrering av medicinen inte möter patientens 
förväntningar på snabb smärtlindring (Fosnocht 2001, ss. 400-401). 
 
En studie från USA En visar att smärtpåverkade patienter med moderat till svår ångest 
hade mindre förväntningar på att bli smärtstillade (Craven 2012, s. 316). 
 

Ångest är underdiagnostiserad 
En stor studie på 10 664 patienter visar att 48 % av patienterna på akutmottagningen 
upplever måttlig till svår ångest. Svår ångest har ett samband med ett ökat krav på 
smärtstillande läkemedel. Ångest är underdiagnostiserad och underbehandlad på 
akutmottagningen av patienter med smärtrelaterade klagomål. Patienter som uppgav 
svår ångest var det mindre benägna att rapportera tillfredsställelse med 
smärtbehandlingen, trots högre grad av smärtstillande läkemedel. Av de patienter som 
uppgav svår ångest var det mer troligt att de fick analgetika och en opiod (Craven et al. 
2012, s. 315). 
 

Ålder och etnicitet  
Ålder och etnicitet är faktorer som påverkar tillfredsställelsen med smärtlindring. Äldre 
patienter var signifikant mycket mer nöjda med smärtlindringen. Patienter från 
Storbritannien, Australien och Irland var mycket mer tillfredsställda med 
smärtlindringen än patienter från Asien och Italien (Jao et al. 2011, s. 198). 
 
Forskning från Frankrike visar ingen signifikant skillnad gällande ålder och kön mellan 
patienter som blev smärtlindrade och inte (Tcherny-Lessnot, Karwowski-Soulie, 
Lamarche-Vadel, Ginsburg, Brunett & Vidal-Trecan 2003, s. 542). 
 
En studie visar att det inget samband fanns mellan läkarens skattning för upplevd 
överdrift av symtom, de frågor som beskriver läkarens och patientens interaktion, och 
patient etnicitet och huruvida patienter fick smärtbehandling på akutmottagningen. Det 
fanns ett avtagande samband mellan läkarens skattning för upplevd överdrift av symtom 
och förändringar i patienternas före- och efterbehandling av smärta. Läkarnas skattning 
för upplevd överdrift av symtom var högre bland indianer än bland de andra etniska 
grupper som ingick i studien. De grupper som ingick i studien var afro- amerikaner, 
vita, indianer, latinska och asiatiska (Miners et.al 2005, s. 142). 
 
Forskning från USA visar att medelvärdet på VAS-skalan hade samband med etnicitet. 
Afro-amerikanska patienter hade signifikant högre medelvärde på VAS-skalan än 
kaukasiska patienter (Bhakta & Marco 2013, s. 3). 
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Undermålig smärtlindring påverkar tillfredsställelsen   
En studie från Australien visade som inkluderade 54 patienter att 41 % av patienterna 
med smärta skattade sin tillfredsställelse med smärtlindringen som mycket bra, 30 % 
tyckte att smärtlindringen var bra, 22 % som mindre bra och 7 % ansåg att den var 
dålig. Denna studie visade ingen korrelation mellan skattningen av smärta vid 
utskrivningen och tillfredsställelse med smärtbehandlingen. Information om kvalitén på 
smärtlindringen tillhandahållen på akutmottagningen kan inte härledas från 
undersökningar om patienttillfredsställelse (Kelly 2000, s. 114)  
 
Forskning från Melbourne visade att av 476 patienter fick 43,5 % adekvat smärtstillning 
och av dem var 39,9% tillfredsställda, vilket är den lägsta siffran från de granskade 
artiklarna. Studien visade att oral administrering gav högre tillfredsställelse än 
intravenös samt att faktorerna som signifikant associerade med hög tillfredsställelse var 
recept på adekvat oral analgetika och specifika råd om smärta (Shill et al. 2012, s. 
1230). Den studie som hade högst antal patienter som var tillfredsställda med sin 
smärtlindring var Fosnocht et al. 485 patienter varav 45 % fick analgetika och 70 % 
skattade sin smärtlindring som tillfredsställande. De patienter som fått sina behov av 
smärtlindring tillgodosedda var mer tillfredsställda med sin vård på akutmottagningen. 
Vilken typ av analgetika och administreringssätt beskrivs ej i artikeln (Fosnocht 2001, 
ss. 400-401). 
 
Forskarna Downey & Zun gav alla 159 patienterna i sin studie analgetika, 48 % fick 
NSAID och 33 % fick opioider, ingen signifikant skillnad gällande effekt hittades. 
Deras resultat visade att 60 % var tillfredsställda med sin smärtlindring (Downey & Zun 
2009, ss. 328-332). 
 
En annan studie som också redovisade vilka läkemedel som givits hade 289 inkluderade 
patienter där 44 % fick analgetika. 40 % av dem fick narkotiska preparat som 
administrerades parenteralt: 45 %, oralt: 32 % och andra vägar: 20 %. Resultatet visade 
att 52 % av patienterna upplevde en minskning av smärtan med 2 eller fler VAS poäng. 
Patienterna fick smärtstillande mellan 1-3 gånger under vistelsen på akutmottagningen 
och forskarna upptäckte en signifikant association mellan tillfredsställelse med 
smärtlindringen och antalet gånger patienten fick analgetika (Bhakta & Marco 2012, ss. 
1-4).  
 
En studie från Australien använde sig också av VAS skalan till sina 167 patienter, varav 
124 av dem fick analgetika och av dem fick 55 patienter opioider. 48,5 % var 
tillfredsställda med smärtlindringen och skattade sin minskning av smärtan med 2 eller 
fler VAS poäng. Studien redovisar en signifikant association mellan adekvat 
smärtlindring och tillfredsställelse hos patienten. Inga andra faktorer som tid till 
analgetika, analgetika given av sjuksköterska eller opioidläkemedel var associerade (Jao 
et al. 2011, ss. 197-199). 
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Personalrelaterade faktorer  
God kommunikation ger tillfredsställelse 
I en studie var endast två kliniska variabler var signifikant associerade med 
patienttillfredsställelse. Recept på adekvat smärtstillande läkemedel och specifik 
kommunikation om smärtlindring, dessa i kombination kan ge maximal 
patienttillfredsställelse. De patienter vars läkare eller sjuksköterska var tydliga med att 
smärtbehandling var viktigt och att patienten skulle tala om när de hade ont, var det 
signifikant mer troligt att patienterna blev tillfredställda. Inga andra kliniska variabler 
var associerade med att patienten var mycket nöjd, detta inkluderar tid till smärtlindring, 
sjuksköterskeinitierad smärtlindring och administrering av opioid (Jao et al. 2011, s. 
197). 
 
I en forskning från USA som använt MISS undersökning beskriver att 60 % av 
patienterna upplevde att läkaren var intresserad av dem som person, 65 % var varm och 
vänlig, 68 % tog patientens problem på allvar och 55 % av patienterna kände sig trygga 
att prata med läkaren om privata ärenden. Läkaren gav råd som var enkla att följa. 
Granskningen av smärtreduktion och resultat från MISS-undersökningen visar ett 
signifikant förhållande mellan smärtlindring på mer än 40 % och interaktion med 
läkaren (Downey & Zun 2009, s. 328). 
 
En studie visar att trots ganska liten reducering av smärtan, uttryckte patienterna relativt 
hög tillfredställelse med smärtbehandlingen och personalens bemötande. Patienterna 
rapporterade hög tillfredställelse när de blev tillfrågade hur de mådde (Todd et al. 2007, 
s. 463). 
 
Patienten och läkarens frågor som betygsätter deras interaktion visar en absolut 
minskning av smärtan, och de visar en minskning av antalet patienter som har 
åtminstone en halvering av smärta när interaktionen bedömdes som dålig och mycket 
dålig (Miners et al. 2005, s. 142). 
 
En studie är motsägande och visar ingen korrelation mellan kommunikation och 
patienttillfredsställelse, däremot en signifikant association mellan adekvat smärtlindring 
och patienttillfredsställelse. Denna studie använde sig av en smärtskala som visade att 
52 % upplevde minskning av smärtan med två eller fler poäng (Bhakta & Marco 2013, 
s. 3). 
 

Tid till smärtlindring påverkar tillfredsställelsen 
Forskning från Australien visar ett intervall till första smärtlindring var 2,0- 85,8 
minuter respektive 60- 180 minuter till adekvat smärtlindring. 43,5 % av 476 patienter 
fick adekvat analgetika. Av dessa var 39,9 % tillfredsställda med smärtlindringen (Shill 
et al. 2012, s. 1213).  
 
Forskning visar en mediantid på 104 minuter till smärtlindring. I denna studie blev 51 % 
erbjudna smärtstillande. 44 % accepterade smärtlindring och av dessa värderade endast 
47 % smärtlindringen som adekvat. Studien visade också att 60 % av de 68 patienterna i 
studien gick hem med mer smärta än de var villiga att acceptera. Trots detta var 
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patienterna mycket tillfredsställda med den övergripande vården (Blank et al. 2001, s. 
328). 
       
Todd et al. (2007, s. 462) har i sin studie skrivit om patienter som gick hem med smärta. 
45 % av de 842 patienterna skrevs ut med måttlig smärta, och 29 % med svår smärta. I 
deras studie upplevde hälften av patienterna smärtlindring med två eller fler VAS-
poäng, och 34 % upplevde ingen skillnad i smärtintensitet. Tiden från ankomst till 
akutmottagning och smärtlindring indikerade att gapet mellan behovet av smärtlindring 
och det faktiska givandet av smärtstillande medel var signifikant större hos patienter 
med svår smärta. Mediantiden från triage till administrering av smärtlindring var 90 
minuter, endast 29 % av patienterna gas smärtlindring inom 60 min från ankomst. 
Resultaten visar att smärta på akutmottagningen är hög, att rutinerna för smärtlindring 
är bristfälliga och att det är vanligt förekommande med försenad smärtlindring (Todd et 
al. 2007, s. 462). 
 
En studie från Frankrike visar att ju längre tid patienten fick vänta på läkarundersökning 
och därmed smärtlindring ju sämre skattade patienterna sin tillfredsställelse med 
smärtlindring. 0-20 minuter var 58 % av patienterna tillfredsställda med 
smärtlindringen, 21- >60 minuter var 21 % tillfredsställda med smärtlindringen 
(Tcherny-Lessnot et al. 2003, s. 543). 
 

Utbildning och rutiner för smärtlindring är bristfällig 
Forskning från akutmottagningar i USA och Canada visade att få patienter hade 
dokumenterade smärtutvärderingar. I studien med 842 patienter var det 31 % som hade 
en utvärdering av analgetikagivningen och 14 % hade två utvärderingar (Todd et al. 
2007, s. 462). 
 
En annan studie visade att utvärdering efter given medicinering inte fanns som rutin 
överhuvudtaget. De gånger som det fanns dokumenterat var när patienten själv klagade 
på smärta igen (Blank et al. 2001, s. 331).  
 
En fransk studie kom fram till att läkare och sjuksköterskor behöver samarbeta i 
smärtstillningsfrågor och utarbeta ett standardprotokoll (Tcherny-Lessenot et al. 2003, 
s. 546). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Smärta är ett område där mycket forskning är gjord men då framförallt inom långvarig 
smärta. Det var svårt att hitta forskning som behandlar akut smärta och tillfredsställelse 
med de sökord vi valt som motsvarar vårt syfte. Av de totalt 11 st. artiklarna vi hittade 
var 1st. från 2000. Denna artikel motsvarade vårt syfte väl och därför beslöt vi att 
använda den. Begränsningen i tid sattes utifrån denna artikel. Både kvalitativ och 
kvantitativ forskning är gjord på området smärta och framförallt inom området 
långvarig smärta. 
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Smärta och tillfredsställelse är båda subjektiva begrepp/upplevelser och detta kan 
speglas i resultatet. 
Författarna har gjort sin forskning med liknande syfte men valt att fokuserat på olika 
inriktningar t.ex. ålder, läkemedel, tid till smärtlindring mm. Till följd av detta har 
resultatet ibland varit svårt att sammanställa på ett övergripande sätt och ett antal 
forskningsresultat sammanfaller och redovisas under flera teman/subteman. 
 
Det är intressant att det inte finns svensk forskning i det området vi valt att titta närmare 
på. De artiklar vi granskat kanske inte kan översättas helt till svenska förhållanden men 
vi tror ändå med den erfarenhet vi har att det finns många likheter.  
 
Efter att ha granskat artiklarna konstaterade författarna att det är stor differens i antal 
patienter som medverkat i studierna, allt från 44 till 10 664 patienter. Metoderna och 
skattningsinstrument som använts är inte enhetliga. Författarna i studierna har använt 
sig av egna sammansatta frågeformulär för att skatta patienttillfredsställelse med 
smärtlindring. Studierna är jämförbara och därmed relevanta för syftet med 
granskningen.  
Flertalet artiklar redovisar inte vilka smärtstillande läkemedel som givits och inte heller 
typ av administrationssätt ex. intravenöst, peroralt, subkutant eller intramuskulärt. 
Önskvärt hade varit att författarna i artiklarna hade redovisat på ett bättre sätt, då det 
hade gett studierna mer potential. 
 

Resultatdiskussion 
Vid akut sjukdom, som kräver ett snabbt omhändertagande, är det sjukhusets 
akutmottagning som patienten ofta hänvisas till. Denna avdelning är ett av sjukhusets 
ansikten utåt.  
Stor andel av patienter som söker på akutmottagningen har olika smärttillstånd. Denna 
granskning av artiklar visar att mindre än hälften av patienterna är tillfredsställda med 
sin smärtlindring. Det finns ett antal faktorer som kan påverka patientens 
tillfredsställelse med smärtlindring såsom kommunikation, förväntningar, ålder, 
etnicitet, ångest, utbildning, rutiner och tid till analgetika. 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilka faktorer som kan påverka 
tillfredsställelse med smärtlindring på akutmottagningen. Artiklarna är kvantitativa med 
ett kvalitativt inslag. 
 

Patientrelaterade faktorer 
Förväntningar påverkar tillfredsställelsen 
Forskning från USA beskriver att patientens förväntningar är avgörande för 
tillfredsställelsen med smärtlindringen och de patienter som accepterar en viss smärta 
vid utskrivningen har högre tillfredsställelse (Todd et al. 2007, s. 462). 
 
Behandlingseffekt är inte bara resultatet av läkemedel utan består också av en 
förväntanseffekt (Werner & Strang 2003, s.102). 
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Detta kan innebära att patienter med hög förväntan på smärtlindringen blir mindre 
tillfredsställda med smärtlindringen. Patienter med låg förväntan kan i och med detta bli 
mer tillfredsställda med smärtlindringen. Att ge smärtlindring är i de flesta fall självklart 
för patienten med smärta och patienten total smärtfrihet kommer tillfredsställelsen att 
bli negativ. Det är sällan möjligt att ge patienterna total smärtfrihet, här spelar 
vårdpersonalen en viktig roll. Hur informeras patienterna om smärtlindringen för att 
förväntningarna skall vara relevanta i vårdsituationen? 
 

Ångest är underdiagnostiserad 
Ångest är en stor del i patientens smärta har det visat sig i en studie (Craven et al. 2012 
s. 315). Denna studie visar även att när behandling ges mot både smärta och ångest ökar 
även patientens tillfredsställelse med smärtbehandlingen (Craven et al. 2012, s. 315). 
 
Smärta och ångest har en dynamisk påverkan på varandra. Patienten befinner sig i en 
situation som är skrämmande och då ligger inte ångest och oro långt borta. Den 
underbehandlade ångesten kan förstärka smärtan och den smärtlindring som ges får inte 
den effekt som förväntas. Därigenom blir patienten inte smärtlindrad och ångesten kan 
tillta. En negativ förväntan kan utlösas av ångest, oro eller rädsla och på så sätt öka 
smärtan (Norrbrink & Lundeberg 2010, s. 45). 
 
Slutsatsen är att smärta och ångest korrelerar och det är av vikt att behandla båda. 
Sambandet mellan ångest och smärta är stor, den obehandlade ångesten kan leda till mer 
smärta likväl som den obehandlade smärtan kan generera mer ångest.  
 

Ålder  
Ett resultat visar att ålder spelar stor roll för tillfredsställelsen med smärtstillning och 
vård. Äldre människor är mer nöjda med vården överlag och även med smärtlindringen 
(Jao et al. 2011, s. 198).  
 
Smärta hos äldre är i många avseenden komplicerad. Många äldre uttrycker inte sin 
smärta för att undvika till att vara till besvär för vårdpersonal och anhöriga (Norrbrink 
& Lundeberg 2010 s 157).  Det finns studier som visar att äldre patienter rapporterar 
lägre nivåer av smärtintensitet (Peyron, Laurent & Garcia-Larrea 2000 s. 280). Det finns 
även undersökningar som visar att det inte finns skillnader i smärtintensitet hos äldre 
(Coghill 1999, s. 72). 
 
Studier visar att äldre är mer tillfredsställda med sin smärtlindring, är det så att vi ger 
äldre mer smärtstillande är det helt enkelt så att vårdpersonalen inte tolkar äldres smärta 
rätt? Är denna patientgrupp mer tolerant och mindre ifrågasättande än övriga patienter? 
Viktigt att komma ihåg att patienter med demens eller annan oförmåga uttrycker och 
förmedlar smärtan på annat sätt t. ex genom oro, aggressivitet eller ett förändrat 
rörelsemönster. Det är av vikt att använda speciellt riktade smärtskattningsskalor för en 
korrekt bedömning av smärtan. Flera studier visar också på att äldre patienter har lägre 
smärtintensitet vilket skulle kunna innebära att den smärtlindring som ges den äldre 
patienten upplevs som mer tillfredsställande. Det är intressant är att det finns studier 
som visar motsägande resultat angående smärtintensitet.  
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Etnicitet 
Författarna till de olika studierna konstaterar att patienter från Asien och Italien var 
mindre tillfredsställda än patienter från Storbritannien, Australien och Irland (Miners et 
al. 2005, s. 142; Jao et al. 2011, s. 198; Bhakta & Marco 2013, s. 3).  
 
En äldre studie från USA visar att mörkhyade patienter med smärta fick mindre 
smärtlindring än ljushyade (Todd 2000, ss. 77-79). 
 
Enligt Leininger har kulturens betydelse för omsorg funnits länge. Enligt henne finns 
det 2 olika sorters omsorger. Den ena är exempelvis att rådfråga vise män och använda 
heliga skrifter. Den andra är den professionella vården med yrkeskunnig 
sjukvårdspersonal. När skillnaderna blir för stora mellan dessa omsorger uppstår 
kulturkrockar i vården. Patienten uttrycker sin smärta på ett sätt som kan vara svår att 
förstå för vårdpersonalen. Detta gör att patienten blir stressad och följer inte givna 
instruktioner enligt Leininger (Hattar 2010, s. 7). Smärtbeteenden uppstår genom 
imitation av närstående och om hur vissa beteenden belönas. Detta innebär att 
bakgrunden och sammanhanget påverkar hur människan uttrycker sin smärta; 
beskrivning av smärta, beteende samt när och till vem som man söker vård. I 
Mellanöstern uttrycks smärtan både verbalt och kroppsligt (Hattar 2010 s. 15). 
 
Studierna visar att kultur och språk har betydelse för patientens smärta. Människor har 
olika sätt att uttrycka sin smärta. Kulturkrockar och svårigheter att göra sig förstådd ses 
inte sällan inom den akuta sjukvården. Det är viktigt att använda sig av de resurser som 
finns för att kommunicera med denna patientgrupp t.ex. genom tolkverksamhet. Att ge 
denna patientkategorie adekvat smärtlindring kan vara en utmaning. Kanske även här 
har förväntanseffekten en stor betydelse? 
 
 

Undermålig smärtlindring påverkar tillfredsställelsen 
Resultat visar att uppemot 30 % av patienterna skrivs hem med mer smärta än de var 
villiga att acceptera (Todd et al. 2007, s. 462).  
 
En artikel säger att det inte är möjligt att mäta tillfredställelse med smärtlindring när det 
är så många andra faktorer som spelar in (Kelly 2000, s. 114). I dagsläget finns ingen 
skattningsskala av tillfredsställelse som är universell som en författare i en artikel 
uttryckt det (Bhakta & Marco 2012, s. 4). I en studie har författarna själva gjort frågor 
för att kunna få uppfattning och mäta tillfredställelsen i samband med smärtlindring och 
den totala vården (Downey & Sun 2009, s. 328). 
 
Resultatet visar att smärtlindringen på akutmottagningen är bristfällig och stor del av 
patienterna får ingen smärtlindring alls. Flera studier pekar på svårigheterna att mäta 
tillfredställelse med smärtlindring då många faktorer påverkar. Tillfredsställelse är en 
subjektiv upplevelse och när det i dagsläget inte finns några generella skattningsskalor 
blir bedömning svår att göra. För att kunna ge adekvat smärtlindring bör smärtan mätas 
och detta görs med hjälp av olika smärtskattningsskalor. Dessa verktyg gör patienten 
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delaktig i vården och smärtlindringen kan utvärderas. Det är intressant att trots en 
bristfällig smärtlindring uttrycker patienter ändå tillfredsställelse med smärtlindringen. 
Det bekräftar att flera faktorer är betydelsefulla. 
 

 
Personalrelaterade faktorer 
God kommunikation ger tillfredsställelse 
Flera studier visar betydelsen av hur viktigt det är att läkaren tar patienten och dennes 
smärta på allvar och är varm och vänlig. Patienten känner sig trygg. En läkare som 
patienten känner sig trygg med följer bättre de ordinationer läkaren givit (Downey & 
Zun 2009 s. 328; Jao et al. 2011 s. 197). Flera studier visar att även om patienten inte 
fått adekvat smärtlindring är patienten trots detta tillfredsställd med den totala vården 
för att vårdpersonalen lyssnade och fick patienten att känna sig i centrum (Kelly 2000, 
s. 114; Fosnocht 2001, s. 401; Blank et al. 2001, s. 328). 
 
En studie visar ingen korrelation mellan kommunikation och tillfredsställelse, däremot 
en signifikant association mellan adekvat smärtlindring och patienttillfredsställelse 
(Bhakta & Marco 2013, s. 3). 
 
En studie visar att hur personalen ger analgetika och hur man kommunicerar kan 
påverka patientens tillfredsställelse. Modellen som studien använde visar att det är 
viktigt att personalen förklarar vad de gör, läkemedlets effekt och eventuella 
biverkningar. Forskarna redovisar också en association mellan patienttillfredsställelse 
med vården som helhet och smärtlindring. De patienter som skattade sin smärtlindring 
som bra var också signifikant mer benägna att värdera vårdandet som utmärkt 
(Studneck, Fernandez, Vandeventer, Davis & Garvey 2012, ss. 388-391). En viktig del 
av en vårdande relation är samtalet. Det vårdande samtalet ligger på vårdarens ansvar, 
men som vårdpersonal måste man vara medveten om att båda parter alltid bidrar och 
påverkar innehållet. Svårigheten inom hälso- och sjukvården är fortfarande att man 
pratar till patienten och inte med. I författarnas empiriska forskning syns det tydligt hur 
stort behovet är av kommunikation i samband med befarad ohälsa eller skada (Dahlberg 
& Segesten 2010, ss. 200-206). 
 
Många studier visar att kommunikation är viktigt i patientmötet. Att möta en människa i 
sin smärta på ett respektfullt sätt genom att lyssna, ta sig tid och visa förståelse är en 
genomgående viktig faktor för tillfredsställelse. Om kommunikationen mellan patient 
och vårdpersonal varit god kan tillfredsställelsen vara hög trots en bristfällig 
smärtlindring. Endast en studie visar inget samband mellan kommunikation och 
tillfredsställelse. I denna studie har patienten fått adekvat smärtlindring, frågan är om 
kommunikationen ändå har fungerat? 
 

Utbildning och rutiner för smärtlindring är bristfällig 
Tidigare studier visar att det behövs rutiner, åtgärder, uppföljning och dokumentation 
för att kunna ge en adekvat smärtlindring (Todd et al. 2007, s. 462). För att kunna ge 
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adekvat smärtlindring är utbildning på området smärta en förutsättning (Tcherny-
Lessenot et al. 2003, s. 546;Blank et al. 2001, s. 328). 
 
Smärtutbildning i Sverige är idag är begränsad för både läkarstudenter, 
allmäntjänstgörande läkare och läkare under specialistutbildning. Utbildningsbehovet är 
stort. En helhetssyn är viktig för att kunna bedöma, diagnostisera och behandla 
smärttillstånd (Mannheimer 2011, s. 19).  
 
Flera studier visar på behovet av utbildning för vårdpersonalen för att kunna säkerställa 
en optimal smärtlindring genom att utarbeta rutiner. Dokument för smärtlindringsrutiner 
bör finnas på alla kliniker med generella direktiv hur olika smärttillstånd behandlas. 
Detta är ett omfattande arbete som kräver engagemang, intresse och tid. Rutiner och 
riktlinjer för smärtlindring gör att patienter med smärta ges möjlighet till en adekvat 
smärtlindring. Behovet av rutiner för smärtlindring ses både globalt och i Sverige.  
 
  
SLUTSATSER 
Denna litteraturstudie visar att smärta är en vanlig orsak till att patienter söker 
akutmottagning och att smärta ofta är undermåligt behandlad. Trots detta är patienterna 
ofta tillfredsställda med smärtlindringen. Förklaringen till detta är god kommunikation 
mellan patient och vårdpersonal, det vårdande samtalet. Studien visar att om 
vårdpersonalen är vänlig, bemöter patienten väl och tar patientens smärta på allvar, ökar 
patientens tillfredsställelse med smärtlindringen.  
 
Patientens förväntan på smärtlindring är betydelsefull, har patienten en förväntan på att 
bli helt smärtlindrad minskar tillfredställelsen då det sällan är möjligt att skapa 
fullständig smärtfrihet. Studien visar hur viktigt det är att vårdpersonal informerar om 
smärtan och förväntad effekt av smärtlindring.  
 
Smärta och ångest har ett starkt samband och förstärker varandra. Den obehandlade 
ångesten leder till ökad smärta, därför är det viktigt att behandla båda tillstånden var för 
sig för att möjliggöra en optimal smärtlindring. 
 
Litteraturstudien visar att utbildning för samtlig vårdpersonal i smärta och 
smärtbehandling är en förutsättning för införande och upprätthållande av 
behandlingsrutiner. Denna uppsats kommer att utgöra ett underlag för den fortsatta 
diskussionen och utvecklingen av rutiner för smärtbehandling på författarnas respektive 
vårdenheter. 
 
 
 
 



 21 

 
 
REFERENSER  
Bhakta, CH. & Marco, CA. (2013) Pain management: Association with patient 
satisfaction among emergency department patients. The journal of Emergency 
Medicine. DOI:dx.doi.org/10.1016/j.jemermed.2013.04.018 
 
Blank, FSJ., Mader TJ., Wolfe, J., Keyes, M., Kirschner, R. & Provost, D. (2001) 
Adequacy of pain assessment and pain relief and correlation of patient satisfaction in 68 
ED-fast track patients. Journal of Emergency Nursing, 27, ss. 327-334. DOI: 
10.1067/men.2001.116648 
 
Brattberg, G. (1995) Att möta långvarig smärta. Stockholm: Liber utbildning 
 
Craven, P., Cinar, O & Madsen T. (2013) Patient may influence the efficacy of ED pain 
management. The American Journal of Emergency Medicine, 31, ss. 313-318. 
DOI:dx.doi.org/10.1016/j.ajem.2012.08.009  
 
Coghill, RC. (1999) Brain mechanisms supporting the pain experience: a distributed 
processing system. Seattle: IASP Press ss. 67-76. 
 
Dahlberg, K., Segesten, K. (2010) Hälsa och vårdande i teori och praxis.Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Downey, LVA. & Zun LS. (2010) Pain management in the emergency department and 
its relationship to patient satisfaction. Journal of Emergencies, Trauma, and Shock, 3, 
(4), ss. 326-330. DOI: 10.4103/0974-2700.70749 
 
Eriksson, K. (1994) Den lidande människan. Arlöv: Liber utbildning. 
 
Fosnocht, DE., Swanson, ER. & Bossart P.(2001) Patient expectations for pain 
medication delivery. American Journal of Emergency Medicine, 19(5), ss. 399-402. 
DOI: 10.1053/ajem.2001.24462 
 
Granskär, M & Höglund-Nielsen, B. (2008) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- 
och sjukvård. Pozkal, Polen: Studentlitteratur. 
 
Haegerstam, G. (2008) Smärta – ett mångfacetterat problem. Pozkal Polen: 
Studentlitteratur  
 
Hattar, H. (2010) Kulturella aspekter på smärta. Mundipharma AB Smärtbiblioteket. 
ISBN91-89626-45-1 
 
IASP- International Association for the Study of Pain. http://iasp-
pain.org/definition/pain. [2013-09-20] 
 

http://iasp-pain.org/definition/pain
http://iasp-pain.org/definition/pain


 22 

Jao, K., Taylor, SE., Khan, M. & Chae, J.(2011) Simple clinical targets associated with 
a high level of patient satisfaction with their pain management. Emergency Medicine 
Australasia, 23, ss. 195-201. DOI:10.1111/j.1742-6723.2011.01397 
 
Kelly A-M. (2000) Patient satisfaction with pain management does not correlate with 
initial or discharge VAS pain score, verbal pain rating at discharge, or change in VAS 
score in the emergency department. The Journal of Emergency Medicine, 19(2), ss. 113-
116.  
 
Larsson, ES. (2013) Pressad akut och få vårdplatser. Göteborgsposten, 28 September 
 
Lindblom, H. (2013) Sambandet mellan tillfredställelse med upplevelsen av vården och 
patientrapporterat hälsoutfall. http://www.promcenter.se/prem/publikationer.[2013-10-
03] 
 
Mannheimer, C. (2011) Smärta Stockholm: Läkartidningen Förlag AB 
 
Merskey, H. (1991) Definition of pain. European Psychiatri, 6 (4), ss. 153-159 
 
Norrbrink, C & Lundeberg, T. (2011) Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Peyron, R., Laurent, B,.Garcia-Larrea, L.(2000) Functional imagine of brain responses 
to pain Neurophysial Clin (30), ss. 263-288 
 
SBU (2010) Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. Rapport nr: 197. 
ISBN:978-91-85413-33-1. ISSN:1400-1403. 
 
SBU (2010) Rehabilitering vid långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. 
Rapport nr: 198ISBN 978-91-85413-34-8 
 
Shill, J., Taylor, D., Ngui, B., Taylor, SE., Ugoni, AM., Yeoh, M. & Richardson, J. 
(2012) Factors associated with levels of patient satisfaction with pain management.  
Society for Academic Emergency Medicine, 19 (10), ss. 1212-1215. DOI: 
10.1111/j.1553-2712.2010.01451.x 
 
Socialstyrelsen Tema. (1994) Akut omhändertagende. Ett underlag för 
kompetensutveckling vid omhändertagande av akut sjuka och skadade. MARS-rapport 
nr:6 Stockholm. 
 
Socialstyrelsen. (2011) Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. 
Artikelnummer:2011-3-36 
 
Sprengel, V. (2012) Slitet och stressen på akuten granskas. 
http://www.dagensmedicin.se/akutmottagning/studie/[2013-09-16]  
 
 

http://www.promcenter.se/prem/publikationer.%5b2013-10-03
http://www.promcenter.se/prem/publikationer.%5b2013-10-03
http://www.dagensmedicin.se/akutmottagning/studie/%5b2013-09-16


 23 

Studneck, JR., Fernandez, AR., Vandeventer, S., Davis, S., Garvey, L. (2012) The 
Association between patients perceptions of their overall quality of care and their 
perception of pain management in the hospital setting. Prehospital Emergency care (17) 
ss. 386-391. DOI 10.3109/10903127.2013.764948 
 
Tadjerbashi, K., Khoshnood, A., Nordberg, M. & Ekelund U. (2012) Överbelastning på 
akutmottagningen – svensk definition behövs. Läkartidningen, 16 (109) ss. 792-793. 
 
Todd, KH., Ducharme, J., Choinere, M., Crandall, CS., Fosnocht, DE., Homel, P. & 
Tanabe P. (2007) Pain in the emergency department: Results of the pain and emergency 
medicine initiative. The Journal of Pain, 8 (6) ss. 460-466. DOI: 
1016/j.jpain.2006.12.05 
 
Werner, M., Strang, P. (2003) Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Natur & 
Kultur. 
 
Westerling, D. (2013) Smärta, långvarig hos äldre. 
http://www.internetmedicin.se/smärta/skalor. [2013-09-25]  
 
Währborg, P. (2002) Stress. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
 

http://www.internetmedicin.se/smärta/skalor


 24 

 

BILAGA  ARTIKELÖVERSIKT 

Författare, 
årtal, titel 
och 
tidskrift 

Problem 
och syfte 

Metod Urval Resultat 

Bhakta 
HC, 
Marco CA 
2013 
Pain 
manageme
nt: 
Associatio
n with 
patient- 
satisfactio
n among 
emergency 
depert-
ment 
patients 
The 
journal of 
Emerge-
ncy 
Medicine 

Att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
smärthante
ring och 
patienttillf
redsställel
se hos 
patienter 
som söker 
med akut 
smärta på 
akutmotta
gning 

Kvantitativ, 
prospektiv studie. 
328 patienter 
intervjuades, 289 
patienter fullföljde. 

Patienter >18 år 
med akuta 
smärttillstånd med 
VAS> 4. 

52 % upplevde 
smärtreduktion. 
Signifikant 
association mellan 
smärtreduktion och 
högre 
patienttillfredsstäl-
lelse. Korrelation 
mellan 
smärtbehandling och 
total upplevd 
tillfredsställelse. 
Patienter som var 
tillfredsställda följde 
och svarade bättre på 
behandling. 
Patientens 
förväntningar 
påverkar 
tillfredställelsen. 
Ingen korrelation 
mellan 
tillfredställelse och 
läkarens 
engagemang och tid 
tills smärtlindring  
 



 25 

 
Författare, 
årtal, titel 
och 
tidskrift 

Problem 
och syfte 

Metod Urval Resultat 

Shill J, 
Taylor D, 
Ngui B, 
Taylor SE, 
Ugoni 
AM, 
Richard-
son J       
2012 
Factors 
associated 
with high 
levels of 
patient 
satisfactio
n with 
pain 
mange-
ment 
Academic 
Emergenc
y 
Medicine 

Syftet var 
att 
undersöka 
bland 
patienter 
på 
akutmotta
gningen, 
faktorer 
som var 
associerad
e 
 med hög 
patient-
tillfredsstä
llelse 

En kvantitativ 
prospektiv 
kohortstudie. 570 
var inkluderade, 
476 patienter 
fullföljde.  

Patienter över >18 
år med en akut 
smärta VAS >4.  

39,9 % var mycket 
nöjda med sin 
smärtlindring. 43,5 
% fick adekvat 
smärtlindring. 
Adekvat 
smärtlindring var 
högt associerad med 
patienttillfredsstäl-
lelse. Hög 
association mellan 
patienttillfredsställel
se och recept på 
analgetika. Andra 
faktorer som var 
högt associerade var 
speciella råd 
gällande smärtan och 
oral 
opioidadministration
. 
 



 26 

 
Författare, 
årtal, titel 
och 
tidskrift 

Problem 
och syfte 

Metod Urval Resultat 

Craven P, 
Cinar O, 
Madsen T 
2013  
Patient 
anxiety 
may 
influence 
the 
efficacy of 
ED pain 
manageme
nt The 
American 
Journal of 
emergency 
medicine 
 

Syftet med 
studien är 
att 
undersöka 
frekvensen 
av ångest 
och 
skattning 
av ångest-
behandlin
g på 
akutmot-
taningar 
hos 
patienter 
med 
smärtrelat
erade 
åkommor 

En prospektiv 
kvantitativ 
observationsstudie 
under 10 år från 
2000-2010. Totalt  
10 664 patienter 
inkluderades i 
studien.  

Vuxna patienter där 
huvudorsaken till 
besöket var smärta. 

Studien visar att 
smärta och ångest 
hör ihop. Ångest kan 
vara svår att 
upptäcka och är 
underbehandlad. 
Patienter med svår 
ångest var mindre 
benägna att uttrycka 
tillfredställelse med 
smärtbehandlingen 
trots större mängd 
smärtstillande. 

Jao K, 
Taylor D, 
Taylor SE, 
Khan M, 
Chae J 
2011 
Simple 
clincal 
targets 
associated 
with high 
level of 
patient 
satisfac-
tion with 
their pain 
manage-
ment 
Emergenc
y Medicin 
Austral-
asia 

Undersöka 
faktorer 
som är 
signifikant 
associer-
ade med 
hög 
patient-
tillfreds-
ställelse 
och smärt-
behand-
ling. 
 

Kvantitativ, 
prospektiv 
kohortstudie. 301 
patienter 
inkluderades i 
studien, 202 
svarade och 167 
patienter gav 
komplett data.  
 

Vuxna patienter 
med VAS> 4.  
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smärtlindring och 
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Äldre patienter var 
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Kommunikation om 
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 27 

 
 
Författare, 
årtal, titel 
och 
tidskrift 

Problem 
och syfte 

Metod Urval Resultat 

Downey 
LVA, Zun 
LS 
2010 
Pain 
manage-
ment in 
the 
emergency 
depart-
ment and 
its 
relation-
ship to 
patient 
satisfac-
tion 
Journal of 
emergen-
cys trauma 
and shock 
 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
korrelation
en, om det 
finns 
någon, 
mellan 
smärtlind-
ring och 
nivå av 
tillfreds-
ställelse 
hos 
patienter 
som söker 
akut-
mottag-
ning med 
smärta 

Randomiserad, 
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mellan personal och 
patienter är viktig. 
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på NRS- skalan.  
2800 patienter 
screenades, 864 
föll ut i 
exklusionkriterier 
842 patienter 
fullföljde studien. 
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tidskrift 

Problem 
och syfte 

Metod Urval Resultat 

Fosnocht 
D E, 
Swanson 
E R, 
Bossart P 
2001 
Patient 
Expectatio
ns for pain 
medicatio
n delivery 
American 
Journal of 
emergency 
medicine 

Syftet var 
att 
utvärdera 
patientens 
förvänt-
ningar på 
utdelning-
en av 
smärtlind-
arnde 
läkemedel 
och 
korrelation
en med 
tillfreds-
ställelsen 
av 
patientens 
behov av 
smärtlind-
ring  

Kvantitativ 
prospektiv studie  

620 patienter med 
smärta valdes ut. 
458 patienter 
fullföljde studien. 
VAS-skalan och 
skala för 
patienttillfredsstäl-
lelse användes. 

Patienterna 
förväntade sig 
smärtlindring inom 
23 minuter. Den 
aktuella tiden till 
smärtlindring var 78 
min. 45 % fick 
smärtlindring på 
akutmottagningen. 
Ingen stor skillnad i 
tillfredsställelse hos 
de patienter som fick 
smärtlindring och de 
som inte fick.   
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Författare, 
årtal, titel 
och 
tidskrift 

Problem 
och syfte 

Metod Urval Resultat 

Miner J, 
Biros M 
H, Trainor 
A, 
Hubbard 
D, beltram 
M 2005 
Patient 
and 
Physician 
Perception
as Risk 
Factors for 
Oligo-
analgesia: 
A 
prospektiv 
Observa-
tional 
Study of 
the relief 
of Pain in 
Emergen-
cy Depart-
ment 

Undersöka 
om 
smärtbeha
ndling och 
smärt-
lindring på 
akutmot-
tagning är 
negativt 
associer-
ade med 
om 
läkaren 
uppfattar 
patientens 
symtom 
som 
överdrivna
Studera 
patientens
och  
läkarens 
uppfatt-
ning om 
interak-
tionen 
mellan 
dem och 
om det 
finns 
demo-
grafiska 
karaktärer 
som är 
associer-
ade med 
dessa 
uppfat-
tningar 

Kvantitativ 
prospektiv studie. 

1663 patienter 
ingick i studien. 
VAS skalan och 
därefter ombads 
patienten att nämna 
tre faktorer som 
beskrev 
interaktionen med 
läkaren. Läkaren 
beskrev 
interaktionen med 
patienten efter 
utskrivningen.  

71,9 % av 
patienterna fick 
smärtlindring. 
medeltid till 
smärtlindring var 
78,4 min. Patient och 
läkare som beskrev 
en god interaktion 
visar på minskning 
av smärtan. 
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Författare, 
årtal, titel 
och 
tidskrift 

Problem 
och syfte 

Metod Urval Resultat 

Tcherny-
lessenot S, 
Karwowsk
i-Soulie F, 
Lamarche-
Trecan A, 
Ginsburg 
C, Brunet 
F 2003 
Managem
ent and 
Relief of 
Pain in a 
Emergen-
cy 
Departme
nt from a 
Adult 
Patients 
Perspec-
tive 

Att 
undersöka 
utbred-
ningen av 
smärta hos 
vuxna 
patienter 
som söker 
akutmot-
tagningen 
och 
identifiera 
risker för 
otillräcklig 
smärtlind-
ring.  

Kvantitativ studie 
med strukturerade 
intervjufrågor.  

I studien ingick 
726 patienter.  

Ingen signifikant 
skillnad i ålder eller 
kön om patienten 
fick smärtlindring. 
Patienter med 
underbehandlad 
smärta hade mindre 
intensiv smärta, 
klagade på mindre 
intensiv smärta än 
patienter som blev 
smärtlindrade. 
Patienter med 
mindre smärta var 
underbehandlade 
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