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Sammanfattning    

 

Att arbeta som sjuksköterska inom ambulanssjukvården innebär stor frihet under ansvar. 

Vid behandling av smärta finns olika behandlingsmöjligheter att tillgå. Sjuksköterskan 

har stor frihet i att själv bedöma vilken behandling och dos som skall ges i varje enskilt 

fall. Detta medför att behandlingen av patienterna kan variera mellan olika 

sjuksköterskor beroende på tidigare erfarenhet med mera. Traumapatientens upplevelse 

vid prehospital smärtlindring är sällan beskriven i litteraturen. Det fanns därför ett 

särskilt intresse i att ta reda på mer om patientens upplevelse för att kunna utveckla 

vården. Studien syftade till att beskriva traumapatientens upplevelse av prehospital 

smärtbehandling. Åtta informanter ingick i studien från ett ambulansdistrikt i Sverige. 

Kvalitativ innehållsanalys gjordes av insamlad data i form av intervjuer. Resultatet 

delades in i kategorier där vi fann otillräcklig smärtlindring som en kategori då 

informanten upplevde smärta under förflyttning och behandling men även upplevt 

lindrat lidande efter behandlingen. Det framkom otrygghet i vårdandet på grund av 

bristande information och känsla av att inte ha kontroll. De informanter som upplevde 

trygghet i mötet med ambulanspersonalen kände sig väl informerade och upplevde tillit 

till ambulanspersonalen. Informanterna beskrev både negativa och positiva 

följdverkningar i samband med medicineringen. Hur man som patient blir bemött och 

omhändertagen är ett starkare minne än själva smärtupplevelsen. Trots att informanterna 

inte var smärtlindrade så upplevde de ändå att ambulanspersonalen gjorde ett bra jobb 

för de var trevliga, professionella och då kände sig patienten trygg. Att smärtlindringen 

var otillräcklig kan berott på för låga doser eller att vårdpersonalen inte väntat 

tillräckligt länge för att läkemedlet skulle få effekt. De informanter som upplevde sig 

smärtlindrade fick högre doser smärtlindrande läkemedel och i de flesta fall ingick 

Ketamine. 

 

Nyckelord: Patientupplevelse, prehospital, smärtlindring, trauma, Morfin, Ketamine 

 

Keywords: Patient experience, prehospital, pain relief, trauma, Morfin, Ketamine 
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INLEDNING 

Inom ambulanssjukvården möter ambulanspersonalen patienter som drabbats av olika trauma 

som innebär ett stort både fysiskt och psykiskt lidande. Trauma är en skada på 

människokroppen uppkommen genom olycksfall eller annat yttre våld eller något som har en 

psykisk skadeverkan som kan ge upphov till psykiska besvär (Nationalencyklopedin, 2011). 

Smärtlindring är en central del inom ambulanssjukvården och att arbeta som sjuksköterska 

inom ambulanssjukvården innebär stor frihet under ansvar. När det gäller behandling av till 

exempel smärta finns det olika läkemedel att tillgå. Max doser finns reglerade i behandlings 

riktlinjer för respektive organisation men varje sjuksköterska har stor frihet i att själv bedöma 

vilken behandling och dos som skall ges i varje enskilt fall. Detta medför att behandlingen av 

en patient kan variera mellan olika sjuksköterskor beroende på tidigare erfarenhet med mera. 

Otillräcklig smärtlindring vid trauma kan orsaka ett lidande för patienten (Bounes, Barniol, 

Minville, Houze-Cerfon & Ducassé, 2010). Patientens egen upplevelse av smärta är sällan 

beskriven i litteraturen och är viktig för att säkerställa att patienten får bästa tänkbara vård. 

Denna studie syftar till att beskriva traumapatientens upplevelse av prehospital smärtlindring. 

Prehospital sjukvård syftar till den sjukvård som bedrivs utanför sjukhus vilket i denna studie 

syftar på ambulanssjukvård (Sjöström & Johansson, 2001). 

 

 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvård 

Ambulanssjukvård är vård som utförs, dels på den platsen där patienten hämtas av ambulans, 

dels i ambulans. Ambulanssjukvården har under flera år skiftat från att vara en 

transportverksamhet till en viktig del i vårdkedjan (Wireklint Sundström, 2005). 

Ambulanssjukvårdens kunskapsområde är unikt då det utövas utanför sjukhus (Sjöström och 

Johansson 2001). Ambulanssjukvården har utvecklats mycket de senaste decennierna och det 

utförs mer avancerad medicinsk bedömning, undersökningar och behandlingar ute i 

ambulanssjukvården (Suserud, Wallman-C:son & Haljamäe, 1998). Sedan 2005 måste det 

vara minst en sjuksköterska i varje ambulans eftersom det är endast är legitimerad 

sjuksköterska som får administrerar läkemedel (Socialstyrelsen, 2005). I takt med att den 

medicinska kompetensen på ambulanspersonalen ökar breddas också de medicinska 

behandlingsmetoderna och ansvaret för sjuksköterskan i ambulanssjukvården. Idag finns det 

regionala variationer mellan landstingen i Sverige gällande ambulanssjukvårdens riktlinjer 

och möjligheter att administrera analgetika. (Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen har i 

SOSFS 2009:10 beskrivit vad som ska innefatta ambulanssjukvård och att det ska finnas 

utrustning och läkemedel för att prehospital sjukvård ska kunna ges. Det är upp till varje 

landsting att se till att sådan utrustning finns. Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i 

Samverkan (SLAS) är ett nätverk som arbetar bland annat för att få gemensamma 

behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården i Sverige (Flisa, 2011).  Behandling med 

läkemedel är en av de viktigaste grunderna vid behandling av smärta (Apoteket AB, 2010). 

 

 

Morfin 

Morfin är ett potent smärtstillande läkemedel som utvinns ur opiumvallmo och har använts 

sedan 1960 talet. Den analgetiska effekten beror dels på en förändrad smärtupplevelse och 

dels på en höjning av smärttröskeln. Morfin utövar troligen sin analgetiska effekt på olika 



 

 7 

nivåer inom det centrala nervsystemet (Hawthorn & Redmond, 1999). Hos äldre patienter 

tilltar den smärtstillande effekten av Morfin. Till morfinets biverkningar hör 

andningsdepression, psykiska symtom, illamående, kräkning, mios samt frisättning av 

antidiuretiskt hormon. Den andningsdepressiva effekten av Morfin beror på en hämning av 

koldioxidens stimulerande verkan på respirationscentrum i förlängda märgen. Denna effekt 

kan leda till andningsinsufficiens hos patienter med nedsatt ventilationsförmåga till följd av 

lungsjukdom eller påverkan av andra farmaka. Morfin har en rad effekter på centrala 

nervsystemet och på muskulatur. Bland annat orsakar Morfin eufori vid höga doser och har en 

smärtlindrande samt en muskelrelaxerande effekt. Till nackdelarna hör att Morfin är starkt 

vanebildande och användaren utvecklar snabbt en tolerans som kräver ökade doser för samma 

effekt. Jämfört med en del andra opioider har Morfin dock en relativt kort verkan (Fass, 

2011). 
 

Ketamine 

Ketamine har använts inom anestesi och för att lindra smärta i över 40 år och upptäcktes 1962 

i USA. Ketamine i injektionsform kallas Ketalar och är den form som används inom 

prehospital sjukvård. (Zor, Ozturk, Bilgin, Isik & Coscar, 2010; Fass, 2011) Ketamine är en 

N-methtyl-D-aspartate (NMDA) receptorantagonist vilket innebär att Ketamin minskar den 

excitatoriska effekten av glutamat till hjärnan. NMDA receptorerna spelar en viktig roll för de 

områden i hjärnan som styr vårt beteende och känslor. Även om NMDA blockaden tros vara 

det som främst ger Ketamin dess smärtlindrande egenskaper då det blockerar 

smärtupplevelsen så påverkar Ketamine även opioid-, kolinerga-, noradrenalin-, dopamin- 

samt serotonin receptorer (Sprenger, et al. 2006; Freese Miotto & Reback, 2002). Ketamine är 

mycket fettlösligt och ger effekt inom 1 min vid intravenös injektion och effekten kvarstår i 5-

15 min. Ketamine ger förutom smärthämning en stegring av blodtryck och puls samt en 

bronkodilaterande effekt. Detta medger att Ketamine kan ges vid chock samt vid astma 

tillstånd (Fass, 2011). Dessa egenskaper hos Ketamin innebär att det lämpar sig mycket väl att 

använda prehospitalt i de flesta situationer (Svenson & Abernathy, 2007). 

 

Uppvaknandet efter att ha blivit sövd med Ketamine kan åtföljas av livliga drömmar med eller 

utan psykomotorisk aktivitet som kan visas i form av förvirring eller irrationellt beteende. 

Reaktionerna kan bli så kraftiga att de framkallar delirier eller hallucinationer som liknar de 

som ses vid Schizofreni (Vollenweider & Geyer, 2001; Passie, Karst, Wiese, Emrich & 

Schneider, 2005). Övriga biverkningar vid höga doser och överdosering är kramper, 

hjärtarytmier och tillslut andningsstillestånd (Fass, 2011). 

 

Enligt behandlingsriktlinjer i det undersökta ambulansdistriktet ges alltid Stesolid samt 

Morfin i kombination med Ketamine. Stesolid är ångestdämpande och minskar de negativa 

effekterna vid uppvaknandet i form av drömmar och hallucinationer. Detta stöds i flera studier 

bland annat Grace (2003) och Chudofsky, et al, (2000). I det undersökta ambulansdistriktet är 

maxdosen för Ketamine 90 mg och för Morfin 20 mg innan kontakt med läkare måste tas.  

Smärta 

I ambulanssjukvården så vårdas många patienter för smärta. Smärtlindring har därför blivit en 

viktig del i den prehospitala omhändertagandet för att minska lidandet (Jones, 2001). 

Internationell Association for Study of Pain (IASP) definierar smärta som en obehaglig, 

sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada eller 

som beskrivs i termer av sådan skada (IASP, 1979). Smärta är en skyddsmekanism och dess 

syfte är att varna människan för faror så individen kan ta itu med det på rätt sätt och i tid 
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(Hawthorn & Redmond, 1999; Linton, 2005). Symtomet smärta kan ses som resultatet av ett 

komplext samspel mellan den skadade vävnaden, nervtransmissionen, bearbetningen av denna 

samt den känslomässiga och förståndsmässiga tolkningen av smärtsignalerna. För att förstå 

innebörden av symtomet är en god vetskap om patientens psykosociala tillstånd nödvändig. 

En noggrann undersökning av smärtans orsaker och karaktär är utslagsgivande för ett lyckat 

behandlingsresultat (Apoteket AB, 2010). Smärta har många negativa effekter, det ökar bland 

annat syrgasbehovet och är belastande för cirkulationen. Dessutom så framkallar smärta en 

stressreaktion där det frisätts glukagon, kortison och adrenalin som ökar energibehovet vilket 

ytterligare försämrar för den skadade patienten (Ericson & Ericson, 1996; Sand, Sjaastad & 

Haug. 2004; Stridsberg & Billing, 1999; Gulbrandsen & Stubberud, 2009).  

 

Smärta är en personlig upplevelse och är därför svår att mäta objektivt. Smärta är en av 

kroppens viktigaste symtom för sjukdom och bör därför alltid tas på största allvar (Nystrand 

& Röhl, 1999; Grefberg & Johansson, 2007). Samma inverkan kan ge många olika 

smärtupplevelser hos olika personer beroende på tidigare smärtupplevelser, social- och 

kulturell bakgrund samt andra psykologiska faktorer (Sand et al, 2004; Socialstyrelsen, 2003). 

Smärtan kan även hos den enskilda patienten upplevas olika trots att smärtstimuli är likartad 

(Hawthorn & Redmond, 1999). Watt-Wattson, Garfinkel, Gallop, Stevens & Streiner (2000) 

fann i sin studie att sjuksköterskorna undervärderar patientens smärtupplevelse och väntar 

med ytterligare smärtlindring. Schafheutle, Cantrill & Noyes, (2001) beskrev att patienterna 

som inte blev tillfrågade om de hade ont, inte heller sade till själva. En central del av 

vårdandet är att samla information om patientens situation samt upplevelse och genom 

vårdarens tidigare kunskaper i samförstånd med patienten behandla smärtan (Wireklint 

Sundström, 2005). Smärtupplevelsen bland dem som drabbas stämmer många gånger inte 

med den allmänna uppfattningen på grund av att ingen annan kan ge uttryck åt upplevelsen 

hos den person som är drabbad av smärta. När det handlar om hur smärta kan förstås bygger 

det på statistik vilket många gånger är långt ifrån dess upplevda verklighet (Berg, 2002). 

Stridsberg och Billing (1999) menar att smärtbehandling ska anpassas till den enskilde 

patienten och att smärtbehandling inte kan standardiseras. Sjuksköterskan måste även se på 

patientens allmänna beteende för att spegla patientens psykiska stämningsläge som då 

inverkar på smärtbedömningen av patienten. Studier visar att patienten själva väljer att inte 

berätta om sin smärta för att de vill verka duktiga eller att de inte vill störa vårdpersonalen 

(McDonald, McNutly, Erickson & Weiskopf, 2000; Schafheutle, Cantrill & Noyes, (2001)Vid 

ett individualiserat omhändertagande har en behandling grundad på ett brett smärtanalytiskt 

sätt att tänka störst förutsättning att lyckas (Apoteket AB, 2010).  

 

Lidande 

Lidandet uppstår när individen befinner sig i en situation som den inte vill vara i samt en 

känsla av att inte kunna gör något för att förändra den situationen. Lidandet är likt smärta en 

subjektiv upplevelse (Brattberg, 2003). Lidandet som förknippas med livets alla faser och 

livssituationer benämns som livslidande och finns alltid i någon form hos människan. 

Sjukdomslidande beskrivs ofta som ett symtom, till exempel smärta, men det kan även ha en 

mer existentiell betydelse som ensamhet och att kroppen känns annorlunda (Eriksson, 1994). 

När lidandet förorsakas av vården blir det ett vårdlidande och patienten kan känna sig utsatt 

och åsidosatt. När patienten inte förstår vad som vårdsmässigt sker eller kommer att ske i 

behandlingen blir patienten vårdlidande (Dahlberg, 2002). Eriksson (1994) menar att ibland 

uppstår vårdlidandet av en omedveten handling på grund av okunskap och frånvaro av 

reflektion. Lidandet förekommer i såväl den slutna och öppna sjukvården som i den 

prehospital sjukvården. För att kunna mildra lidandet prehospitalt är det viktigt att urskilja 
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problemet och i mötet med patienten skapa en professionell relation så patientens 

välbefinnande stärks för att optimera vården (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). 

 

  

SYFTE 

Att beskriva traumapatientens upplevelse av prehospital smärtlindring.  

 

 

METOD 

En öppen intervjumetod, där alla inledningsvis fick samma fråga, valdes för att uppnå syftet 

(Kvale, 1997). Induktiv metod användes för att förstå ledande teman som informanten 

upplever och förhåller sig till. En kvalitativ innehållsanalys gjordes av intervjuerna. Fördelen 

med innehållsanalys är att den möjliggör beskrivning av ett fenomen när ett mindre material 

skall bearbetas och (Lundman & Hällgren- Granheim, 2008). Kvalitativ innehållsanalys 

fokuserar på att redogöra för variationer, genom att hitta skillnader och likheter i intervjuerna, 

dessa kan därefter redovisas i olika områden och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Etiska överväganden och informerat samtycke 

Inför denna studie kontaktades verksamhetschefer i det ambulansdistrikt där studien skulle 

äga rum. Verksamhetscheferna kontaktades först via e-mail och sedan via telefon där de 

informerades om studiens syfte och genomförande. Därefter så skickades en skriftlig 

presentation (Bilaga I) samt ansökan att få genomföra studien. Informanterna informerades 

om att de när som helst kunde avsluta sin medverkan i studien utan förklaring, allt i 

överensstämmande med International Council of Nurses´ (ICN) etiska kod för sjuksköterskor 

(2005).  Studien har följt rådande etiska principer som baserats på Helsingforsdeklarationen 

(World Medical Association, 2011) och internationella riktlinjer (Medicinska forskningsrådet, 

1996). Informanternas namn finns inte nämnda på inspelningen, materialet hanteras på ett 

konfidentiellt sätt och studiens resultat presenteras så att ingen informant kan igenkännas. 

Endast författarna har tillgång till datainsamlingsmaterialet. Hantering av personuppgifter 

styrs av Personuppgiftslagen, SFS 1998:204 (Socialstyrelsen, 1998). Studien följer de 

riktlinjer om etiks prövning som krävs enligt SFS 2003:615 (Sveriges Riksdag, 2003) av 

forskning som avser människor. 

 

Urval 

När studien godkändes av verksamhetschefen så kontaktades distriktets 

verksamhetsutvecklare för att vara behjälplig med att ta fram journaler med traumapatienter 

som fått Ketalar och/eller Morfin vid smärta. Uppgifterna gick inte att få fram via 

datajournalen Amanda utan fick letas fram i pappersjournalerna manuellt. Sökningen gjordes 

genom att gå igenom arkiverade patientjournaler konsekutivt från januari 2011 och bakåt till 

och med januari 2010. Först kontrollerades om något av läkemedlen Morfin eller Ketalar 

ingick i behandlingen om så var fallet granskades hela journalen utifrån inklusionskriterierna. 

Målet var att inledningsvis hitta 10 traumapatienter som fått Morfin och 10 traumapatienter 

som fått Ketalar. Sökningen startade på en ambulansstation med två ambulanser och när det 

visade sig att det inte fanns tillräckligt med informanter så utökades sökningen till två 

närliggande ambulansstationer vilket gav önskat antal.   
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Inklusionskriterier var: 

 

 att patienterna skulle var mellan 18 år och 80 år 

 att tidpunkten för händelsen skulle vara mellan januari 2010 till och med januari 2011 

 att de skulle ha behandlats för smärta enligt gällande behandlingsriktlinjer där Morfin 

och/eller Ketalar ingår. 

 att de vid händelsen varit vid medvetande enligt RLS 1-2 

 att de ska kunna kommunicera på svenska 

 

Utifrån inklusionskriterierna valdes först de 10 senast behandlade informanterna som 

behandlats med Ketamine. Två patienter föll bort då det visade sig att de fått en 

tilläggsbehandling som inte ingår i behandlingsriktlinjerna. De som var behandlade närmast i 

tid från det datum då journalgranskningen genomfördes kontaktades först. De fyra första 

tackade ja och resterande tillfrågades inte. På samma kriterier plockades 10 informanter ut 

som behandlats med Morfin. I gruppen tackade två informanter av de första fyra 

informanterna nej på grund av personliga skäl. Ytterligare två informanter tillfrågades och 

dessa tackade ja till att delta i studien. Övriga fyra tillfrågades inte.  

En intervju i morfingruppen exkluderades då det framkom under intervjun att informanten 

inte kom ihåg något av händelsen på grund av komplikationer i efterförloppet och således inte 

tillförde studien någon information. För att hitta ytterligare en informant tillfrågades den av de 

fyra som tidigare inte tillfrågats och var närmast i tid att delta i studien. Denna informant 

tackade ja till att delta i studien. 

 

Tabell 1. Översikt av informanterna 

Informant Kön Ålder Prehospital 

vårdtid i 

minuter 

Morfin 

mg 

Ketalar 

mg 

Stesolid 

mg 

Smärt-

skattning vid 

ankomst 

ambulans 

1 M 22 59 13 0 0 4 

2 K 31 74 5 0 5 5 

3 K 61 45 10 0 0 5 

4 M 37 50 10 0 0 4 

5 K 26 36 0 15 5 1 

6 K 58 101 15 70 17,5 6 

7 M 54 64 10 80 5 6 

8 M 40 58 0 30 2,5 5 

M=Man, K=Kvinna 

 

För att bedöma smärta hos patienter använder det undersökta ambulansdistriktet en 

skattningsskala som är verbal och numerisk. 0, ej bedömd, 1, ingen, 2, lätt, 3, måttlig, 4, 

medelsvår, 5, svår, 6, outhärdlig. Denna skattning görs när ambulanspersonalen kommer fram 

till patienten innan behandling har påbörjat. I studien ingick lika många kvinnor som män som 

fick Morfin och Ketamine. Vårdtillfällena (prehospitalt) varade i medel 60,8 min.  

 

 

Datainsamling 

Första kontakten med informanterna togs via telefon där de tillfrågades om deltagande samt 

informerades om studiens syfte och genomförande. Till de informanter som tackade ja 
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upprättades en tid för intervju. Informanterna fick förutom den muntliga informationen ett 

informationsbrev (Bilaga II) hemskickat där studien presenterades och hur informantens 

konfidentiellitet bevaras, samt kontaktuppgifter till forskarna och dess handledare. 

Informanterna fick själva välja vart intervjun skulle äga rum. Sex av informanterna valde att 

bli intervjuade i sina hem, en informant valde att bli intervjuad på ett sjukhus där en lokal 

bokades för intervjun och en informant valde en neutral lokal ute i samhället som hyrdes för 

ändamålet.  

 

Innan själva intervjun startade upplystes informanter ånyo om studiens syfte och 

konfidentiellitet och fick därefter skriva under samtyckesformuläret där de godkände sitt 

deltagande i studien. 

 

Samtliga intervjuer inleddes med en öppen fråga ” Kan du berätta för oss vad som hände den 

där dagen du åkte ambulans?” som gav informanten möjlighet att prata öppet om den 

subjektiva upplevelsen av vårdtillfället. Inledningsfrågan följdes upp under intervjuns gång 

med uppmaningar att mer ingående skildra vad de kände i olika situationer till exempel ” Kan 

du beskriva närmare…? Hur tänkte du då?... kommer du ihåg?... Vad menar du med?” som 

ledde till mer fylliga beskrivningar (Kvale, 1997). När intervjun avslutas så gavs 

informanterna åter möjlighet att ställa frågor. 

 

Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer utom två då en av författarna själv varit 

delaktig men ej ansvarig vid vårdtillfället i ett fall och av rent praktiska skäl i det andra. Vid 

varje intervju utsågs en författare till att vara huvudansvarig för att hålla intervjun och den 

andra skrev stödord och fyllde i med följdfrågor. Huvudansvaret delades lika mellan 

författarna. Stödorden syftade till att gå tillbaka till en viss händelse i informantens berättelse 

för att få en mer fylligare beskrivning. Intervjun avslutades när informanterna samt författarna 

inte hade något mer att tillägga eller fråga om händelsen. Intervjuerna varade mellan 20 till 30 

minuter. Därefter så transkriberades inspelningen till löpande text där även skratt och pauser 

antecknades (Kvale, 1997). En informant valdes ut provintervju vars data sedan bedömdes 

vara av sådan kvalité att den kunde inkluderas i studiens datamaterial. 

 

Data analys 

Processen för innehållsanalys har följt den modell som beskrivs i Graneheim & Lundman 

(2004). För att få en helhetsbild lästes hela intervjuerna flera gånger i sin helhet av författarna 

var för sig. Därefter läste författarna hela intervjuerna tillsammans. Meningsbärande enheter 

urskildes genom att meningar och fraser identifierades och omgivande text bibehölls för att 

inte gå miste om sammanhanget.  Dessa meningsbärande enheter kondenserades i syfte att 

minska ner textmängden men ändå bibehålla innehållet. De kondenserade meningsenheterna 

abstraherades och benämndes med en kod som kortfattat beskrev dess innehåll (se tabell 2). 

Dessa koder bildar sedan underkategorier som slutligen bildar kategorier och dessa 

presenterades i löpande text som en sammanfattande helhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att ge en tydligare bild av informanterna och därigenom utöka möjligheterna till 

diskussion har författarna inspirerats av Thorne (1997, 2010) . För detta skapades en tabell (se 

tabell 1) 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

De frågade vad jag 

kände och hade 

ont. Jag skrek när 

de försökte få upp 

mig på båren. 

De frågade vad 

jag kände. Jag 

skrek när de 

förflyttade mig 

Att känna smärta 

vid förflyttning 

Otillräcklig 

smärtlindring  

Först kände jag 

inget men när de 

började röra i det 

ökade det. 

Det gjorde ont 

när de rörde det. 

Att känna smärta 

vid 

omhändertagandet  

Otillräcklig 

smärtlindring  

 

RESULTAT 

Utifrån dataanalysen framträder ett antal kategorier och underkategorier som beskriver 

patienternas upplevelse av vård och smärtbehandlingen (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt av resultat 

Kategori Underkategori 

Otillräcklig smärtlindring  Att känna smärta vid omhändertagandet 

Att känna smärta vid förflyttning 

 

Otrygghet i vårdandet Att uppleva hinder i omhändertagandet 

Att inte ha kontroll 

Att ha svårigheter att kommunicera 

 

Upplevda följdverkningar av behandlingen Att känna fysiska obehag 

Att känna sig mentalt påverkad 

 

Trygghet i mötet Att känna sig väl omhändertagen 

Att känna sig informerad 

Att känna tillit 

 

Smärtlindring efter behandling Att känna smärtfrihet 

Att känna gradvis smärtlindring av behandlingen 

 

 

Otillräcklig smärtlindring 

En av de kategorierna i studien som framkom under intervjuerna var att otillräcklig 

smärtlindring förekom och det visade sig vara en smärtsam upplevelse för informanterna. De 

tillfällen som gav upphov till ökad smärta var framför allt vid omhändertagandet samt vid 

olika typer av förflyttningar av informanterna. 
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Att känna smärta vid omhändertagandet 

Att inte uppleva att smärtlindringen räcker till vid omhändertagandet var något som framkom 

hos informanterna. Det visade sig att informanterna både upplevde att de inte kände sig 

smärtlindrade alls vid omhändertagandet eller upplevde sig smärtlindrade men inte smärtfria. . 

Informanterna beskrev även att behandlingen gav sådan smärta att de därför inte ville 

medverka till fortsatt behandling. Informanterna upplevde att behandlingen med läkemedlen i 

vissa fall var värre än smärtan i sig  

 

Jag hade fortfarande fruktansvärt ont så det var ju inte som att de 

tog bort smärtan, för de flytta mig en gång inne på sjukhuset från 

den där båren till en annan undersökningsbrits och det, ja det var 

nått fruktansvärt vad ont det gjorde även där. (4) 

 

Jag kände inte någonting. Vi ger dig Morfin sa de. Varför det då 

frågade jag? Vi måste försöka lägga rätt fingrarna. Då jävlar 

gjorde det ont! (3) 

 

Att känna smärta vid förflyttning 

Informanterna upplevde att de kände smärta vid förflyttning. Det som främst påtalades var 

förflyttning till ambulansbåren men även vid förflyttning in i ambulans samt under transport 

in till sjukhus. Informanterna uppgav också att de inte fått något smärtstillande läkemedel 

innan de blev förflyttade utan fick detta senare inne i ambulansen eller under transport. I ett 

fall beskrev informanten att han skrek av smärta vid förflyttning till båren och hade då inte 

fått någon läkemedelsbehandling mot smärtan. 

 

De frågade vad jag kände och var jag hade ont. Jag skrek när de 

försökte få upp mig på båren. (4) 

 

Det var bara molvärk tyckte jag men sedan när de flyttade mig så 

gjorde det vansinnigt ont. (7) 

 

En informant uppgav att ambulanspersonalen tappat henne när de skulle lyfta in henne i 

ambulansen och att detta hade gjort ont då hon gled neråt på båren. Samma informant uppgav 

även att det varit smärtsamt och trångt när ambulansbåren skulle skjuvas in i ambulansen och 

att ambulanspersonalen fått trycka extra för att hon skulle få plats. Informanterna beskrev 

svårigheter att bli transporterade på båren. Det som påtalades var att det var skumpigt och 

obekvämt och att de varken kunde böja eller räta ut benen och inte heller ligga rakt. 

 

Det var trångt att komma in i ambulansen och det kändes när de 

försökte skjuva in mig. De fick trycka extra för att jag skulle få 

plats. (5) 

 

Det var ingen höjdare att åka ambulans det skumpade. Det kändes 

som om man låg och balanserade och höll på att trilla av båren. 

Jag skulle slappna av så skulle jag få smärtlindrade. (8) 
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Otrygghet i vårdandet 

Att uppleva otrygghet i vårdandet framkom under intervjuerna. Att uppleva att det uppstod 

hinder i omhändertagandet visade sig orsaka en otrygghet hos informanterna. Likaså att 

uppleva förlust av kontroll eller få svårigheter att kommunicera ledde till en otrygghet. 

Slutligen upplevde informanter att de kände sig förbisedda av vårdpersonalen vilket också 

skapade en känsla av otrygghet. 

 

Att uppleva hinder i omhändertagandet 

Informanterna upplevde att det uppstod hinder i omhändertagandet. Informanterna beskrev att 

det var jobbigt att inte få åka iväg direkt när ambulansen kom till platsen. Informanter 

upplevde hinder på vägen under transport in till sjukhus i form av tekniska fel på ambulansen 

samt ändrad rutt in till sjukhuset på grund av väghinder. 

 

Det var något fel på vägen så de fick köra en annan väg. (3) 

 

Vi fick stanna för det började lysa en varningslampa inne i 

ambulansen och det var dåligt lufttryck i däcken. (1) 

 

Att inte ha kontroll 

Informanterna upplevde en otrygghet då de kände att de förlorat kontrollen på ett eller annat 

sätt. Informanterna upplevde bland annat en känsla av att riskera att trilla av båren och att 

ligga och balansera för att kunna ligga kvar på båren. Informanter uppfattade eller visste inte 

vad de fick för behandling eller vilka effekter de kunde vänta sig. Vilket ledde till att de inte 

kände någon kontroll över vad som hände med dem och upplevde detta som mycket 

obehagligt. 

 

Jag hade ingen kontroll över huvudtaget, och det kändes som jag 

inte kunde andas och det var väldigt läskigt. (5) 

 

Det var lite obehagligt. Jag kände att nu har jag inte kontroll men 

det gav sig ganska fort. (2) 

 

Att ha svårigheter att kommunicera 

Informanterna upplevde att de hade svårt att bedöma sin smärta när ambulanspersonalen 

frågade. I detta fall användes VAS skalan för att uppskatta smärtan vilket upplevdes som 

krångligt. 

 

De frågade hur ont jag hade i en skala 1-10, det tyckte jag var 

jätte svårt att bedöma. Hur ont har jag? (7) 

 

En annan upplevelse som framkom var svårigheter att kommunicera efter behandlingen. De 

upplevde sig vara vid medvetande men hade svårt att förmedla sig till ambulanspersonalen när 

de blev tillfrågade. Även att inte bli sedd var något som skildrades under intervjuerna. 

Informanterna berättade att personalen pratade över huvudet på dem som att de inte trodde de 

var vid medvetande och hörde dem prata. 
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Sköterskorna pratade om sådana där vardagsgrejer. Dom kanske 

inte trodde jag var medveten om det. (5) 

 

Upplevda följdverkningar av behandlingen 

Informanterna i studien upplevde olika följverkningar av läkemedelsbehandlingen de fick för 

sin smärta av sjuksköterskan. Informanterna beskrev dem i termerna som att känna fysiska 

obehag, att känna sig mentalt påverkad.  

 

Att känna fysiska obehag 

Det framkom att informanterna kände fysiskt obehag av läkemedelsbehandlingen. Ett fysiskt 

obehag som beskrevs av informanterna var illamående och det skildrades som en väldigt 

obehaglig upplevelse. En informant beskrev att hon efter behandlingen blev väldigt 

illamående och fick kräkas flera gånger. Sjuksköterskan fick då tippa henne eftersom 

informanten var fastspänd vilket upplevdes som mycket obehagligt. Informanterna resonerade 

att illamåendet också kan ha berott på smärtan. Törst efter behandlingen upplevdes som ett 

fysiskt obehag som de inte fick hjälp att bli av med. Ett annat fysiskt obehag som framkom 

var lufthunger och det beskrevs som en upplevelse värre än något annat. 

 

Morfin har jag fått förut och det var inte så farligt men det där 

andra läkemedlet, det kan jag säga var värre än allt det andra. (5) 

 

Att känna sig mentalt påverkad 

Informanterna beskrev sig själva som groggy och att de kände sig konstiga i huvudet.  

Informanter berättade att de kände sig yra och svimfärdiga efter läkemedelsbehandlingen. De 

upplevde det som ett rus och att de babblade på, men informanterna beskrev även att de 

senare blev lite avtrubbad. Det visade sig att informanterna upplevde att de var medvetna 

under händelsen och att de visste vad som hade hänt. Men informanterna beskrev sig också 

haft svårigheter att minnas i vilken ordning händelserna skett i behandlingen och 

omhändertagandet.  Informanterna hade svårt att uppskatta tiden, det kändes suddigt som att 

minnet försvann lite.  

 

Kommer inte riktigt ihåg, jag har något svagt minne av när de 

flyttade över mig på båren och så när de bar ut mig. Det är lite 

suddigt. (2) 

 

Jag var aldrig hur säger man… helt borta det var jag inte. (1) 

 

 

En mental påverkan som framkom var att informanterna upplevde som att de svävade eller 

flög. En informant beskrev att när denne fått sin behandling först slutade skaka och sedan 

försvann bort. Informanten förstod att hon åkte pulka men kände inte av det. Andra 

informanter upplevde att de svävade eller att de flög och att de var i luften samt att de inte 

längre kände av skakningar i båren under transporten.  

 

Ja det kändes ju inte som en åkte bil längre, ja jag vet inte hur jag 

ska beskriva det. Men ja det kändes nästan som en flög. (8) 
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Informanterna beskrev att de såg färger som i ett kalejdoskop eller upplevde ljuset som så 

starkt att de ville blunda. Informanterna beskrev det som att åka karusell att kroppen var kvar 

men huvudet snurrade runt. 

 

Det kändes ungefär som att åka virvelvinden på matén på fyllan. 

(2) 

 

Trygghet i mötet 

Tryggheten i mötet med den prehospital vården beskrivs i termerna att känna sig väl 

omhändertagen, att känna sig informerad och känna tillit.  

 

Att känna sig väl omhändertagen 

Framför allt beskrev informanterna att de kände sig väl omhändertagna och att personalen var 

väldigt förståeliga och trevliga. Informanterna kände sig prioriterade genom att de fick hjälp 

snabbt och att ambulanspersonalen tog dem på allvar. Informanterna beskrev också att de 

kände sig prioriterade på det viset att ambulansen körde med blåljus och att de fick hjälp 

direkt på akutmottagning Informanterna hade fått den uppfattningen att de skulle få vänta på 

akutmottagning men istället upplevde de att de fick hjälp med en gång och att det stod 

personal och väntade på dem. 

 

Jag fick ju hjälp med en gång då, jag tror det var någon kod eller 

vad det var, att det var bråttom så de körde blåljus och sånt där in. 

(1) 

 

Informanter beskrev att ambulanspersonalen tog väl hand om dem och att de brydde sig 

genom att de frågade hur det gick och hur de mådde under hela vårdmötet. De beskrev också 

att det kändes bra när ambulanspersonalen frågade hur det kändes. 

 

De pratade med mig hela tiden hur jag känner, hur ont gör det 

liksom. (7) 

 

Att känna sig informerad 

 Informanterna i studien upplevde att de fick information av ambulanspersonalen. De beskrev 

att ambulanspersonalen berättade vad de gjorde och vad de skulle göra. 

 

De berättade nog att de skulle sätta på kragen och hur de skulle få 

mig till den där båren. (4)  

 

Informanterna beskrev hur sjuksköterskan berättade om deras skada och vad de skulle få för 

behandling. Det framkom även att de fick information om läkemedelsbehandlingens 

biverkningar. 

 

De sa att jag skulle få Morfin och att jag kunde må illa utav ett åh 

så där. (3) 
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En informant beskrev att han i samtalet med ambulanspersonalen under transporten in, själv 

fick välja om han ville prata om skadan eller inte. Informanten blev även tillfrågad om han 

ville titta på sin skada. 

 

Dom frågade och jag var ju nyfiken och ville se så jag fick kolla på 

det… Åh då kollade jag på den i ungefär 10 sekunder och sen 

tyckte jag det var äckligt så då tog de bort handen. (1) 

 

Informanterna beskrev också hur de fick information om vad som skulle hända när de kom 

fram till sjukhuset. En informant blev informerad om att hon inte fick dricka ifall det skulle 

bli operation vilket upplevdes jobbigt av informanten eftersom hon var väldigt törstig. Men 

informanten kände sig införstådd med varför det var så. Informanterna berättade att de kände 

sig beredda på att det skulle vara mycket folk på akutmottagningen eftersom 

ambulanspersonalen informerade om detta under transporten. 

 

Det var mycket folk och så, det sa hon ju i ambulansen på väg in 

redan. (4) 

 

Att känna tillit 

Informanterna beskrev att det kändes bra och som en lättnad att ambulansen kom så de kunde 

få hjälp. Informanterna beskrev att de kände ett lugn när de kom in i ambulansen och att de 

upplevde en härlig och trygg känsla. Informanterna kände att de var på väg och att de fick 

hjälp när ambulanspersonalen hade kommit på plats och under transporten. Informanterna 

beskrev att de blev lugna och kände att de kunde lämna över ansvaret till ambulanspersonalen. 

En informant beskrev att denne litade på att ambulanspersonalen visste vad de gjorde. De 

beskrev även att de hade så ont att de inte brydde sig utan litade på att ambulanspersonalen 

kunde hjälpa dem men på vilket sätt de gjorde det spelade ingen roll. 

 

Jag kunde slappna av lite grann liksom, känna att nu gör de säkert 

allt som går att göra liksom. (7) 

 

Ta mig här ifrån det var nog det viktigaste och låt det inte göra 

ont. Så ge mig vad ni vill de kan det här liksom,  ja så kändes det. 

(6) 

 

Informanterna uppfattade också att ambulanspersonalen var lugna och ingav ett lugn till 

informanterna. Ambulanspersonalen framställdes även som professionella och hjälpsamma.  

 

Dom var väldigt lugnande och väldigt professionella och 

hjälpsamma tar hand om de som skadat sig. Ja lugnar ner och 

dom är pedagogiska i allt kaos som är. (1) 

 

Lindrat lidande efter behandling 

 

Att känna smärtfrihet 

Smärtan beskrevs försvinna efter behandlingen och informanterna skildrade detta som en skön 

och bra upplevelse, och upplevdes inte alls som obehagligt. 
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Det var gött… så det var inget obehagligt alls utan bara en rent 

skön känsla. (6) 

 

Informanterna upplevde att de först efter upprepade doser blev smärtfria.  De berättade att det 

var väldigt skönt att slippa känna att det gjorde ont men att det upplevdes obehagligt gott på 

något vis som informanterna inte kunde precisera.  

 

Att känna gradvis smärtlindring av behandlingen 

Informanterna beskrev att de inte fick allt på en gång utan att det delades upp och gavs lite åt 

gången innan de blev helt smärtlindrade.  

 

De sprutade in en del ialla fall och sen sprutade de lite åt gången 

eller hur det va men det blev väldigt bra. (1) 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Metod diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva traumapatientens upplevelse av prehospital 

smärtlindring. För att beskriva detta valdes innehållsanalys enligt Graneheim & Lundmans 

(2004) koncept. Båda författarna är sedan flera år verksamma inom det undersökta 

ambulansdistriktet. I det undersökta ambulansdistriktet har Morfin och Stesolid tidigare varit 

förstahandsvalet vid behandling av smärta och Ketamine har först kunnat ges efter maxdos 

Morfin. Efter de nya behandlingsriktlinjerna kommer Ketamine att kunna användas som 

förstahandsval med Morfin och Stesolid som tilläggsbehandling. Därför kändes det intressant 

och värdefullt att beskriva traumapatientens upplevelse av prehospital smärtlindring för att få 

en ökad förståelse för hur vi som sjuksköterskor i ambulanssjukvården kan behandla patienten 

på bästa sätt. För att få en viss inblick i om det fanns någon skillnad i upplevelse beroende på 

behandlingsstrategi valdes 4 informanter som behandlats på traditionellt sätt med Morfin och 

4 informanter som behandlats med Ketamine. Vi är dock medvetna om att antalet informanter 

är för lågt för att dra några generella slutsatser. 

 

Som tidigare nämnts är båda författarna sedan flera år verksamma inom det undersökta 

ambulansdistriktet och har därigenom erfarenhet av smärtbehandling vid trauma med Morfin 

men liten eller ingen erfarenhet av samma behandling med Ketamine. Detta kan leda till att 

författarna tolkar innehållet i intervjuerna till förmån för den invanda behandlingen. Kvale 

(1997) påtalar dock vikten av att intervjuaren är kunnig i det intervjuade ämnet för att kunna 

göra snabba beslut om till exempel följdfrågor och vad som kan tolkas och inte tolkas. 

 

Det fanns även risk för att författarna själva vårdat informanten vid vårdtillfället, vilket var 

fallet vid ett tillfälle. Vi valde då att låta den av författarna som inte varit delaktig att själv 

intervjua denna informant samt transkribera intervjun för att undvika att förförståelsen skulle 

påverka informantens berättelse. Ytterligare en intervju genomfördes av en av författarna men 

detta endast av rent praktiska skäl. Det är möjligt att annan information hade kunnat 

framkomma om båda författarna varit närvarande och ställt fler följdfrågor. 
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Kvale (1997) beskriver att intervjua är en konst och den kommer genom erfarenhet från bland 

annat att intervjua och lyssna till inspelade intervjuer och erfarenhet ökar förmågan att skapa 

trygghet och stimulerande samspel med informanten. Vi är sedan tidigare dåligt skolade i 

intervjuteknik. Däremot har vi en vana i att dagligen samtala med patienter som vi möter i 

vårt yrkesutövande. Provintervjun gav god vägledning inför de övriga intervjuerna och då vi 

ansåg att provintervjun innehöll värdefull information som svarade mot syftet fick den ingå i 

studien. Möjligtvis kan vetskapen hos informanterna att författarna själva arbetar inom 

ambulansverksamheten påverkat informanternas berättelser under intervjuerna. Under 

innehållsanalysen har det framkommit delar där författarna sett att detta möjligtvis gått att 

utveckla mera genom andra följdfrågor. 

 

Resultat diskussion 

Vårdlidande förekom på grund av otillräcklig smärtlindring och bristande information. Hur 

patienten blev bemött och omhändertagen visade sig vara en starkare upplevelse än själva 

smärtupplevelsen och hade stor betydelse för om patienten var nöjd med vården eller inte.  

 

I resultatet framkom det att informanterna inte fick smärtbehandling förrän i ambulansen och 

var således förflyttade utan smärtlindring. Vid traumavård prehospitalt läggs stor vikt vid 

snabb avtransport enligt ”golden hour” principen. Golden hour principen bygger på en så kort 

prehospital vårdtid som möjligt för att patientens egen förmåga att producera energi för att 

säkerställa organfunktionen efter ett trauma försämras kraftig efter ca en timme och måste 

åtgärdas på sjukhus. Det rekommenderas att tiden på skadeplats inte överstiger 8-10 min för 

att inte värdefull tid skall gå förlorad (NAEMT, 2005). Detta styrks av Sand et al (2004) som 

beskriver att smärta ökar energibehovet och ytterligare försämrar patienten vilket samtidigt 

visar att det är viktigt att behandla smärta prehospitalt. Ytterligare en orsak där snabb 

avtransport prioriteras kan vara att patienten befinner sig i en ogynnsam miljö till exempel 

kyla, värme, väta eller andra omständigheter som utgör en fara för patienten. Det är möjligt att 

detta varit fallet de gånger som patienterna inte fått smärtlindring innan förflyttning till 

ambulans. 

 

I resultatet framkom ingen tendens till skillnader i smärtupplevelse i förhållande till kön och 

ålder. Brattberg (2003) beskriver att smärta ger upphov till ett lidande som är en subjektiv 

upplevelse och inte påverkas av kön eller ålder utan av tidigare erfarenheter och kulturell 

bakgrund. De informanter som fick Morfin fick i snitt cirka halva maxdosen Morfin. 

Informanterna som fick Ketamine fick i snitt cirka halva maxdosen av Ketamine. I två fall 

gavs också nästan halva maxdosen Morfin till dessa informanter vilket upplevdes ge god 

smärtlindring och en behaglig transport in till sjukhuset. Informanterna som fick Morfin 

upplevde mer genomgående att de inte blev tillräckligt smärtlindrade. Detta upplevde flertalet 

informanter som fick Ketamine att de blev. En möjlig anledning till att de informanter som 

fick Morfin inte blev smärtlindrade kan vara risken för andningsdepression vid administrering 

av Morfin vilket kan medföra att sjuksköterskan ger mindre doser i taget vilket innebär längre 

tid till smärtlindring. Enligt Fass (2011) är risken för andningsdepression vid smärtlindring 

mellan 1/100 till 1/1000. Med möjligheten att häva en Morfin inducerad andningsdepression 

med Naloxon så bör risken anses som liten kontra vinsten av smärtlindring. En annan 

anledning kan vara att informanterna som fick Ketamine i flera fall fick både Morfin och 

Ketamine och således fick större dos smärtlindrande läkemedel. Då Morfin har längre tid till 

effekt än Ketamine kan det vara en orsak till varför inte informanterna varit smärtlindrade vid 

förflyttning då de fått Morfin. Då snabb avtransport många gånger skall prioriteras enligt 
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NAEMT (2005)  är det möjligt att ambulanspersonalen inte gett Morfinet tid till att få effekt 

vilket kan ha medfört att informanten varit smärtpåverkad vid omhändertagandet. Det är då 

viktigt att vara medveten som ambulanspersonal att detta orsakar ett vårdlidande för patienten 

vilket framkommer i resultatet och måste sättas i relation till tidsvinsten. 

 

Kan det möjligtvis vara så att informantens svårigheter att beskriva sin smärta leder till att 

sjuksköterskan i vissa fall kan underskatta patientens smärta och därför inte ger fullgod 

smärtlindring? I Lord & Parsell (2003) och Guru & Dubinsky (2000) så framkommer det att 

vårdpersonal underskattar i många fall patienternas smärta i förhållande till patientens egen 

upplevelse och att fullgod smärtlindring inom prehospital verksamhet är ett problem. Det har 

framkommit i vår studie att informanter haft svårt att beskriva sin smärta för 

ambulanspersonalen.  

 

I resultatet framkom att informanterna upplevde följdverkningar av den medicinska 

behandlingen. Av de informanter som enbart fick Morfin dominerade illamående som ett 

fysiskt obehag medans hos de som fick Ketamine var illamående mer ovanligt. De 

informanter som fick Ketamine upplevde mer en mental påverkan. Denna påverkan upplevdes 

som att de svävade, flög och såg färger. Vårt resultat styrks i Paisse et al (2005) där det 

framkom att Ketamine framkallade visuella hallucinationer och förändrad 

verklighetsuppfattning liknande symtom vid Schizofreni. En intressant iakttagelse var att 

majoriteten av patienterna i denna undersökning som upplevde mentala följdverkningar inte 

upplevde dessa som obehagligt utan flera upplevde dem som behagliga. Detta beskrivs även 

av Vardy, Dignon & Mukherjee (2008) där de fann att endast en tredjedel av alla patienter 

som fick Ketamine upplevde att biverkningarna var obehagliga. Att uppleva sig lite groggy, 

avtrubbad och ha svårigheter att minnas var gemensamt i båda behandlingsstrategierna. Bara 

en informant som behandlats med Ketamine upplevde att hon förlorat medvetandet helt men 

upplevde det som skönt att slippa från smärtan. Informanterna i denna studie upplevde att de 

mentala påverkningarna inte påverkade dem negativt utan att det accepterades då de blev 

smärtfri vilket var deras önskan.  

 

Alla informanter i vår undersökning framhåller vikten av att känna sig trygg. Informanterna 

beskriver att det var viktigt att känna att vården fungerade som den ska och att känna sig 

informerade om vad som händer då det skapar en känsla av trygghet. Det framkom även att 

det var betydelsefullt för informanterna att de upplevde att ambulanspersonalen gjorde allt 

som var möjligt att göra för informanten och därigenom vågade informanterna lämna över 

ansvaret till dem. Detta skapade en trygghet som var lugnande och på så vis minskade 

smärtan och lidandet. Moxnes (2001) framhåller att personalens förhållningssätt är viktigt för 

att skapa trygghet hos patienter med akut smärta. Upplevde informanten något hinder i detta 

avseende ledde det istället till en otrygghet vilket medförde ett ökat lidande. Informanterna 

beskrev upplevelsen av att känna att de inte kunde förmedla sig till ambulanspersonalen 

skapade en känsla av otrygghet. Att inte bli sedd eller hörd i vården beskriver Dahlberg 

(2002) som ett vårdlidande och patienten går miste om det positiva som en vårdrelation skall 

medföra. Det är vår förförståelse att ett bra bemötande och lugnt omhändertagande är mycket 

viktigt för att skapa ett lugn och en trygghet runt patienten för att minska lidandet. Något som 

framkommer av informanternas berättelser i vår studie.  

 

För att känna sig väl omhändertagna beskrev informanterna betydelsen av att känna sig 

prioriterade, sedda, tilltalade och respekterade i samtalet med ambulanspersonalen. Detta 

beskriver även Linton (2005) som viktigt i omhändertagandet vid smärtbehandling. Genom att 

ambulanspersonalen är öppna och lyhörda så kan de uppfatta patienternas olika uttrycksätt. 
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Wireklint Sundström (2005) menar att vara närvarande, lyssna och låta patienten få berätta sin 

historia utan att döma eller tolka den är det viktigaste i vårdandet. Enligt Nyström (2003) så 

innebär professionalism att vårdpersonalen både har en omvårdande och en medicinsk 

kompetens och att det ena inte kan utesluta det andra.  

 

Implikationer för vårdandet 

Hur patienten upplever smärta beror av flera faktorer som alla samverkar till den totala 

smärtupplevelsen (Sand et al, 2004). Därför måste vi som vårdpersonal inte bara behandla den 

fysiska smärtan utan se till helheten och även behandla den psyksiska, sociala och andliga 

smärtan enligt Brattberg (2003). Under denna intervjustudie framkommer det att den fysiska 

smärtlindringen verkar vara beroende av om informanten även känner sig trygg, sedd och 

delaktig i vården. Fallerar något av detta förstärks smärtupplevelsen vilket leder till ett ökat 

lidande. Om ambulanspersonal är medvetna om detta i deras möte med patienten så kan detta 

minska vårdlidandet. 

 

Slutsats 

Av informanternas berättelser framgår tydligt vikten av ett bra bemötande. Hur patienten blir 

bemött och omhändertagen verkar vara ett starkare minne än själva smärtupplevelsen. Trots 

att informanterna inte varit smärtlindrade så upplevde de ändå att ambulanspersonalen gjorde 

ett bra jobb för de var trevliga och professionella och då kände sig patienten trygg. 

 

Kunskap om smärtlindring i den initiala fasen på olycksplatsen är något som sällan beskrivs i 

litteraturen. I vår studie beskrivs den initiala smärtlindringen som bristfällig av 

informanternas berättelser att döma. Större studier samt utbildningsinsatser verkar nödvändiga 

för att öka kunskaperna och färdigheterna gällande initial smärtlindring vid förflyttning.  
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Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete på avancerad nivå. Att undersöka patientens upplevelse av prehospital 

behandling och vård i samband med smärtlindring vid trauma. Det har skett förändringar i 

behandlingsriktlinjer vid smärta för ambulanssjukvården i Värmland. Ketamin kommer att 

användas i större utsträckning än tidigare och då medvetandet påverkas av Ketamin blir det 

intressant att undersöka hur patienterna upplever detta. Denna upplevelse tror vi kan innebära 

ett vårdlidande för patienten och genom en ökad förståelse av patientens upplevelse är 

förhoppningen att kunna lindra vårdlidandet och där igenom förbättra omvårdnaden. Metoden 

i examensarbetet är empirisk studie med kvalitativ ansats. Datainsamling kommer att ske som 

intervju av 6-8 patienter. Intervjuerna spelas in på band och skrivs därefter ner ordagrant. 

Insamlad data bearbetas genom kvalitativ innehållsanalys. Patienterna skall ha vårdats 

prehospitalt av ambulans i Värmland enligt gällande behandlingsriktlinjer. Patienterna skall 

ha fyllt 18 år.  

 

Deltagarna tillfrågas om frivillig medverkan och får skriva under ett godkännande om 

delaktighet i studien. Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har 

tillgång till datamaterialet. 

 

Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

 

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  
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Vi är två sjuksköterskor som läser en vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom 

ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som examensarbete ingår att göra en studie inom 

området ambulanssjukvård. 

 

Bakgrund och syfte 

Inom ambulanssjukvården finns det bestämda riktlinjer hur olika sjukdomstillstånd behandlas. 

Vid kraftig smärta som vid tillexempel benbrott används idag bland annat Morfin och Ketalar 

som är läkemedel för att lindra smärta. Syftet med studien är att ta del av din upplevelse av 

denna behandling. Genom ökad kunskap om din upplevelse hoppas vi kunna förbättra 

omvårdnaden i framtiden. 

 

Förfrågan om deltagande 

Verksamhetschefen för ambulanssjukvården i Värmland har godkänt att denna studie får 

genomföras. Ambulanssjukvården i Värmland tillfrågades hur många personer i Värmland 

som senaste året fått Ketalar och/eller Morfin vid kontakt med ambulanssjukvården. Du har 

vid tidigare kontakt med ambulanssjukvården fått Ketalar och/eller Morfin mot smärta och 

därför önskar vi med din tillåtelse ta del av din upplevelse kring detta genom en intervju. 

 

Hur går studien till? 

Studien för din del kommer att bestå av en intervju på ca 30-60 min på en plats och tidpunkt 

som vi kommer överens om via telefon. Under intervjun får du berätta fritt om din upplevelse 

vid det tillfälle då du fått Ketalar och/eller Morfin av ambulanspersonalen. 

 

Hantering av data och sekretess 

Intervjun spelas in och skrivs ner ordagrant innan den analyseras. Din identitet behandlas 

konfidentiellt och kommer inte att framgå i studien. Ingen obehörig kommer ha tillgång till 

intervjun. När studien är klar kommer bandet från intervjun att förstöras. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Om du själv önskar kommer det färdiga arbetet att skickas hem till dig med post. 

 

Frivillighet 

Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att inte längre delta i 

studien utan särskild förklaring. 

 

Ansvariga  
Studenter: 

Johan Jansson  Lena Landberg 

E-post: s103763@student.hb.se E-post s103181@student.hb.se  

Handledare:  

Christer Axelsson        Björn-Ove Suserud   

Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås Högskolan i Borås   

E-post:christer.axelsson@hb.se                  E-post: bjornove.suserud@hb.se 

Tfn 033-4354765                                           Tfn 033-4354776  

Bilaga II 

mailto:bjornove.suserud@hb.se

