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Sammanfattning    

Inom ambulanssjukvård är en av ambulanssjuksköterskans uppgifter att kunna ge 

patienten adekvat smärtlindring. Tidigare har det krävts en intravenös infart för detta, 

men sedan några år finns möjligheten att kunna ge smärtlindring intranasalt. Syftet med 

studien är att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av att administrera intranasal 

smärtlindring i den prehospitala vårdmiljön. Studien är kvalitativ och baseras på åtta 

intervjuer med sjuksköterskor, vilka har erfarenhet av att ge smärtlindring intranasalt. 

Intervjuerna analyserades därefter enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) för 

att kunna beskriva informanternas levda erfarenhet. Följande fem kategorier 

utkristalliserade sig: Förebyggande, Smidighet, Osäkerhet, Oerfarenhet och 

Biverkningar. Varje kategori hade även två till tre underkategorier. Resultatet belyser 

intranasal smärtlindring som ett bra alternativ till intravenös smärtlindring inom 

ambulanssjukvård. Det lyfts också fram att det känns skönt att kunna erbjuda 

smärtlindring utan att orsaka patienten mer smärta genom att behöva etablera en 

intravenös infart. Det framkommer även att den intranasala smärtlindringen hellre 

används på barn än på vuxna. Vid vård av vuxna patienter är tryggheten störst med 

intravenös smärtlindring. Det förefaller som att barn helst inte ska utsättas för nålstick. 

Det framkommer också att intranasal smärtlindring fungerar bättre på barn än på vuxna 

inom ambulanssjukvård. 

 

 

Nyckelord: Intranasal administrering, Fentanyl, akut smärta, sjuksköterskans 

erfarenheter.  
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INLEDNING 

Inom ambulanssjukvården finns det numera goda möjligheter till smärtlindring. Den vanligaste 

administreringsformen av analgetika är genom intravenös tillförsel. Då ambulanssjuksköterskan 

ofta vårdar patienter med akuta smärttillstånd finns det ett stort  behov av snabb smärtlindring. 

Detta uppnås bäst genom intravenös administrering då detta har snabbast tillslagstid. För att kunna 

administrera intravenöst krävs dock att en intravenös infart etableras, vilket inte alltid är en 

självklarhet på grund av svårigheter att hitta blodkärl eller att patienten uppvisar en stark 

stickrädsla. Dessa svårigheter kan i sin tur innebära att patienter får vänta längre än önskvärt innan 

de blir adekvat smärtlindrade samt att de utsätts för ett onödigt lidande. Ett alternativ till intravenös 

administrering kan vara intranasal läkemedelsbehandling. Det vore därför intressant att studera 

sjuksköterskors erfarenhet av vårdandet av patienter som behandlas med intranasal smärtlindring 

inom ambulanssjukvård. 

 

 

BAKGRUND 

Ambulanssjukvård  

Ambulanssjukvård är vård som utförs på den plats där patienten hämtas av ambulans, men också i 

ambulans under transport till vårdinrättning (Wireklint Sundström 2005, s. 15). Ambulanssjukvård 

beskrivs även som hälso- och sjukvård som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i 

anslutning till ambulans (RAS & SSF 2012, s. 11). 

 

Organisation och uppdrag 

I Jonsson (2009, ss. 92-93) kan man läsa vad ambulanssjukvården ansvarar för. Detta finns reglerat 

i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och det är landstingen som ansvarar för att det finns en 

organisation för detta. Sedan kan respektive landsting sluta avtal med till exempel privata 

entreprenörer för att bedriva verksamheten. Många kommuner har tecknat avtal med landstingen 

om så kallade IVPA-uppdrag (I Väntan På Ambulans). IVPA innebär att räddningstjänsten hjälper 

till vid akuta sjukdoms- och olycksfall i de fall där ambulans inte finns tillgänglig inom rimlig tid. 

Ambulanssjukvården förstärks i en del områden också av akutbilar och ambulanshelikoptrar. Det 

medicinska ledningsansvaret ligger hos ambulansöverläkaren som kan vara anställd direkt av 

respektive landsting eller av någon privat entreprenör. Det kan finnas flera ambulansöverläkare 

inom respektive landsting. I dessa fall ska det utses en person som har det övergripande ansvaret. 

En del landsting har också en utvald chefsläkare för ambulansverksamheten. Det är 

ambulansöverläkaren som beslutar om vilken behandling ambulanssjuksköterskor får ge i 

ambulansen enligt generella direktiv (Jonsson 2009, ss. 92-93). 

 

Vårdkompetens 

Ambulansen var till en början en ren transportverksamhet. Först i mitten av 70-talet blev det 

obligatoriskt med någon form av sjukvårdsutbildning och vårdkompetens. Då inrättades en sju-

veckors sjukvårdskurs för ambulanspersonal. Man började inom några landsting att sträva efter 

bemanning med undersköterskeutbildad personal (Gårdelöv 2009, s. 25). På 80-talet infördes en 

tjugoveckors utbildning för ambulanssjukvårdare (Suserud & Haljamäe 1997, s. 145). Under 90-
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talet började röster höjas om att en kompetensökning hos ambulanspersonal var nödvändig och att 

man borde införa sjuksköterskor i ambulanserna som komplement till ambulanssjukvårdare. Detta 

visades bland annat genom en studie gjord av Suserud och Haljamäe (1999, s. 21) att 

ambulansläkare menade att en kompetenshöjning var nödvändig, att sjuksköterskor i ambulans 

borde införas och då helst anestesi- eller intensivvårdssjuksköterskor. Enligt Socialstyrelsen måste 

det finnas minst en sjuksköterska i varje ambulans i och med att Socialstyrelsen har beslutat att 

läkemedel enbart får hanteras av legitimerad personal (Socialstyrelsen 2009, s. 3).  

Idag är ambulanssjukvården en komplicerad verksamhet med ett stort spektrum av patienter och 

miljöer. För att möta dessa behov krävs en bred baskunskap i hälso- och sjukvård. Idag finns en 

specialistutbildning inom prehospital akutsjukvård. Den första specialistutbildningen för 

ambulanssjuksköterskor infördes vid Högskolan i Borås 1997. Idag är utbildningen ettårig och 

omfattar 60 högskolepoäng. Utbildningen leder till en högre medicinsk och omvårdnadskompetens 

inom denna specialitet jämfört med andra specialistutbildade och allmänutbildade sjuksköterskor 

(Wireklint Sundström 2005, s. 24). Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor har tillsammans 

med Svensk Sjuksköterskeförening (2012, s. 8) arbetat fram en kompetensbeskrivning för 

specialistsjuksköterskor med inriktning mot ambulanssjukvård. Där står bland annat: ”En 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård skall 

med utgångspunkt från patientens individuella behov och ibland komplexa sjukdomstillstånd 

självständigt och med begränsade resurser ansvara för avancerad omvårdnad i en oordnad 

prehospital miljö och ibland under pressade förhållanden”. 

 

Smärtbehandling och vårdandet 

Hawthorn och Redmond (1998, s.11) beskriver smärta som ”En universell upplevelse som kan 

omfatta ett oerhört brett spektrum av intensitet, från lindriga besvär till outhärdliga plågor”. 

Begreppet smärta kan betyda fysisk smärta i form av fysisk skada men även som själslig smärta. 

Båda typer av smärtor bör kunna uppmärksammas för att möjliggöra adekvat smärtlindring. 

Smärtbehandling har ett grundläggande mål och det är att minska lidandet. En adekvat 

smärtlindring leder till att smärtrelaterade komplikationer minskar och att livskvaliteten ökar 

(Werner & Strang 2003, s. 13). Aronsson, Björkdahl & Wireklint- Sundström (2014, s. 3120) 

beskriver i sin studie vikten av att fånga helheten i vårdandet av en smärtpåverkad patient. Att det 

inte bara är smärtlindringen i sig som spelar roll utan även att ambulanssjuksköterskan har ett 

helhetsperspektiv i sitt sätt att vårda den utsatta patienten.  

 

Ambulanssjuksköterskan stöter ofta på personer som lider av smärta eller är i någon annan typ av 

kris. Ambulanssjuksköterskans uppgift blir då att försöka lindra patientens lidande. Det är viktigt att 

Ambulanssjuksköterskan lyssnar av patientens upplevelser av sitt tillstånd samt ger patienten 

närkontakt vilket kan minska patientens lidande då denne känner sig hörd. Att närkontakt är viktigt i 

vårdandet av den sjuke patienten är något som Wireklint Sundström och Dahlberg (2010, s. 116) 

betonar i sin studie. De beskriver att det är en viktig del i vårdandet att ambulanssjuksköterskan 

exempelvis tar på patienten med en varm hand på axeln, att detta kan vara nog. De beskriver också 

hur viktigt det är att inte bara vara nära i ambulanshytten där det är ofrånkomligt utan också i 

hemmet, att det kan räcka med att sätta sig bredvid patienten i sängen. De beskriver vidare att det är 

av stor vikt att ambulanssjuksköterskan är lugn och inte stressar situationen utan tar det i patientens 

takt för att patienten ska dela med sig av sina upplevelser. De beskriver vidare i sin studie att 

ambulanssjuksköterskan inte ska forcera mötet med patienten då nyckfull information kan förloras. 
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De menar att för att mötet med patienten ska bli så bra som möjligt bör ambulanssjuksköterskan ha 

en öppenhet samt lyhördhet inför patientens upplevelser för att inte bedömningen av patienten ska 

bli felaktig samt patienten få ett ökat lidande vilket inte är önskvärt. 

 

Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att kunna hantera stress när det kommer till kritiska 

patienter där en tidspress finns för att kunna utföra en bra bedömning av den svårt sjuke patienten.  

Det är också då viktigt att kunna stötta patienten och dess anhöriga i dessa situationer. Detta är 

något som Wireklint Sundström och Dahlberg (2012) tar upp i sin studie. De beskriver att det är av 

stor vikt att ambulanssjuksköterskan kan uppträda lugnt i en stressad situation. De betonar även 

vikten av att ambulanssjuksköterskan ska kunna vara öppen, medveten, lyhörd samt flexibel i 

situationen för att patienten ska känna sig så väl omhändertagen som möjligt. De menar också att 

det är viktigt att ambulanssjuksköterskan ska vara förberedd på det oförberedda, att hålla ett 

flexibelt förhållningssätt i sitt vårdande för att kunna minska patientens lidande.  

 

Sjuksköterskans förmåga att bedöma en patients smärtupplevelse grundar sig i dennes erfarenheter, 

lyhördhet och sjuksköterskans vilja att lindra patientens lidande. (Hawthorn & Redmond 1998, s. 

18).  

För att kunna utföra en adekvat smärtbehandling krävs en smärtskattning, dels för att bedöma 

behandlingsbehovet, men också för att kunna utvärdera effekten av given behandling. 

Smärtskattning ska göras och dokumenteras både före och efter behandling. VAS (visuell analog 

skala) är en smärtskattningsskala som är väl beprövad och är ett bra hjälpmedel vid smärtskattning 

(Blomberg 2009, s. 226). När det gäller smärtskattning på barn så kan VAS-skalan användas från 6 

års ålder (Wireklint Sundström, Jylli och Winge 2009, s. 454). När det gäller yngre barn som 

verbalt har svårt att uttrycka sin smärta får man titta på andra sätt som barnet kan ha att signalera 

smärta. Det kan t ex vara förändringar i ansiktsuttryck, kroppsrörelser och gråt. Andra tecken kan 

vara ökad puls och andningsfrekvens (von Baeyer & Spagrud 2006, ss. 147-148). Prehospitalt 

vårdas ofta patienter med en knapphändig sjukhistoria där det enda man har att gå efter är patientens 

symtom och vitala parametrar. I och med detta blir riskbedömningen av varje behandling svårare. 

Då tillgången på resurser är begränsad prehospitalt minskar möjligheten att ta hand om eventuella 

allvarliga bieffekter av given behandling. Ambulanssjuksköterskan måste vara väl insatt i doser, 

indikationer och eventuella bieffekter och man måste veta vad man ska göra vid eventuella 

komplikationer av behandlingen. En riskanalys är ett måste inför varje enskild behandling 

(Blomberg 2009, s. 235). I den prehospitala akutsjukvården är smärta ett mycket vanligt symtom 

hos patienten och med den utveckling som sker så finns det förutsättningar för en optimerad 

smärtlindring även i vårdkedjans första led (Stening 2009, s. 236). 

 

 Drivkraften för överlevnad 

Norrbrink och Lundeberg (2010, s. 47) menar att förmågan att känna smärta är oerhört viktig och en 

av de starkaste drivkrafterna för överlevnad. Akut smärta är en viktig varningssignal som talar om 

att det finns hot om skada eller redan befintlig skada. Den akuta smärtan har då också till uppgift att 

skydda oss via aktivering av våra reflexer som leder till antingen bortdragning eller immobilisering 

(Norrbrink & Lundeberg 2010, s. 12). Alla människor kommer att uppleva akut smärta under sitt 

liv. Ett exempel som drabbar ca 70 % av alla människor någon gång är akut ryggsmärta. När 

orsaken till smärtan försvinner avtar därmed smärtan. Drabbas patienten av en vävnadsskada blir 

kroppens reaktion en inflammatorisk process. Processens syfte är att läka skadan. Andra exempel på 
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akut smärta är njurstensanfall, postoperativ smärta då patienten överbelastar kroppen efter en 

operation. Kroppen tolkar akut smärta som ett hot. Detta leder till att en kaskad av reaktioner sätts 

igång i kroppen, exempelvis ökad puls, ökad andningsfrekvens, ökat blodtryck, svettning samt 

ökade muskelaktiviteter. Smärtan kan också leda till ökad oro, rädsla och ångest. Detta kan i sin tur 

bidra till att smärtan samt upplevelsen förstärks i jämförelse med den ursprungliga 

smärtupplevelsen (Norrbrink och Lundeberg 2010, s. 12). 

 

Upplevd smärta 

Smärta är en subjektiv upplevelse och därmed unik för den enskilde individen. Varje person 

upplever smärta på sitt sätt. Det är således viktigt att under likartade situationer kommer 

smärtupplevelsen att variera avsevärt från person till person. Men även för den enskilde personen 

kan likartade smärtstimuli leda till olika upplevelser vid olika tillfällen. Detta är en av de mest 

grundläggande aspekterna med smärtbehandling (Hawthorn & Redmond 1998, s. 15). Hawthorn 

och Redmond (1998, s. 15) menar vidare att en mängd olika faktorer förmodas inverka på den 

enskilda individens upplevelse av och tolerans för smärta. Till dessa hör smärtans mening, 

personens kulturella ursprung, religion, upplevelse av kontroll över smärtan, kön samt emotionella 

faktorer såsom ångest.  

Smärtans subjektivitet gör att det kan vara svårt att behandla adekvat. Det är av stor vikt att 

ambulanssjuksköterskan kan läsa av patienten samt tolka tecken på smärta hos patienten. Det är 

också viktigt att informera om smärtlindringen till patienten så denne känner sig delaktig i sitt 

vårdande (Lindberg & Engström 2011, s. 164-165). 

Att känna sig sårbar skapar både stress och ångest. Där av spelar ett gott bemötande en stor roll i 

vårdandet. Ambulanssjuksköterskans uppgift blir då att kunna identifiera patientens smärta samt 

smärtlindra denne utifrån dennes behov (Gjengedal, Ekra, Hol, Kjelsvik, Lykkeslet, Michaelsen, 

Oröj, Skrondal, Sundal, Vatne & Wogn-Henriksen 2013, s. 136). 

Patienter som upplever någon form av smärta som blir omhändertagna av ambulanssjuksköterskor 

blir ofta inte vårdade på ett tillfredsställande sätt visar en studie som Aronsson, Björkdahl & 

Wireklint- Sundström (2014, s. 3121) skrivit. De beskriver hur ambulanssjuksköterskan bara blir 

inriktad på att ge patienten smärtlindring. Fenomenet som de vill betona med sin studie är att det 

inte bara är smärtan som ska omhändertas utan hela patienten i sin helhet. Att vårda hela patienten 

och inte bara den fysiska smärtan. De menar att ambulanssjuksköterskan ska ha ett mer öppet 

förhållningssätt i vårdandet. Att ambulanssjuksköterskan ska ha mer förståelse för patientens 

lidande både fysiskt och psykiskt för att öka patientens välbefinnande (Aronsson, Björkdahl & 

Wireklint Sundström 2014, s 3120). 

Delmar (2012, s. 238) menar att som vårdare har man ett maktövertag i vårdandet av en lidande 

patient. Att det då är viktigt att visa ödmjukhet i sitt vårdande så inte patienten känner sig 

underlägsen. Hon menar vidare att det är viktigt att kunna fånga den unika situationen och göra den 

så bra som möjligt för patienten för att minska patientens lidande samt att patienten ska få ett bra 

förtroende för vårdaren.   

Lord (2009, s. 2) beskriver i sin studie att smärtlindring är en mycket vanlig arbetsuppgift för 

ambulanssjuksköterskan men att smärtlindringen är undermålig för patienten. Han beskriver 

smärtan som en högst personlig upplevelse vilket gör det än viktigare för ambulanssjuksköterskan 
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att intervjua patienten så allvarlighetsgraden av patiens smärta framkommer för att kunna ge en 

adekvat smärtlindring och lindra patientens lidande. Lords studie riktar sig mot kognitivt nedsatta 

vuxna patienter med svårigheter att kunna förmedla sig. Han visar på i sin studie att dessa patienter 

får sämre smärtlindring än andra patienter. Då detta är en situation som ambulanssjuksköterskan ska 

kunna hantera är det viktigt att kunna dels intervjua patienten i den mån det går men också de 

personer som finns runt omkring som känner patienten. Att använda de redskap som finns för att 

kunna hjälpa den lidande patienten (Lord 2009, s. 7).  

 

Smärtfysiologi 

De två vanligaste smärtmekanismerna är nociceptiv och neurogen smärta. Exempel på nociceptiv 

smärta är då en hotande eller en direkt vävnadsskada uppstår. Då aktiveras så kallade 

smärtreceptorer (nociceptorer). Nociceptorerna består av fria nervändslut och de reagerar på 

termiska, kemiska och mekaniska retningar. A-delta fibrer och C-delta fibrer förmedlar samt leder 

smärtsignalen in till ryggmärgens bakhorn. A-deltafibrer leder impulser från ett klart samt exakt 

smärtområde. C-fibrer förmedlar en diffus samt molande smärta. Nociceptiv smärta i sin tur delas 

upp i somatisk samt visceral smärta. Den nociceptiva somatiska smärtan härstammar bland annat 

från huden, musklerna, slemhinnorna, skelett samt leds vidare via det perifera somatiska 

nervsystemet. Smärtan som kommer från kroppens alla olika hålrum såsom från thorax, buken samt 

lilla bäckenet kallas för visceral nociceptiv smärta. Exempel på detta är koliksmärta, hjärtinfarkt 

samt njurstenssmärta. Vid en stark visceral smärta ”överhettar” denna smärta det autonoma 

nervsystemet vilket förklarar varför symtom såsom illamående, takykardi samt kallsvettning 

uppkommer hos dessa patienter. I ryggmärgens bakhorn sker en omkoppling av smärtsignalen 

vilken sedan leder vidare upp till talamus i hjärnan. Smärtsignalen förs efter detta vidare till bland 

annat de basala ganglierna, limbiska systemet samt hypotalamus. I slutet sker en avbildning av 

smärtsignalen till hjärnbalken vilket leder till att vi blir medvetna om smärta (Lundström 2006, ss. 

5-6).  

I kroppens smärtsystem finns även ett flertal smärthämmande system. Ett exempel som dämpar 

smärtan är frisättningen av endorfiner. Endorfinerna minskar signalöverföringen i ryggmärgens 

bakhorn vilket gör att vi känner mindre smärta. Ett sätt att förstärka Endorfinernas effekt är att 

använda Opioider. Serotonin samt Noradrenalin har även en stor inverkan på kroppens 

smärthämmande bansystem. Det finns även något som kallas för neurogen smärta vilken kan uppstå 

vid en skada eller sjukdom i de perifera nerverna eller i det centrala nervsystemet. Vid denna typ av 

smärta blir signalöverföringen felaktig. Exempelvis kan en skadad nervfiber få en spontan 

impulsaktivitet. Den neurogena smärtan aktiverar inte nociceptorerna i kroppen, denna smärta kan 

drabba cancerpatienter. Efter omkoppling i ryggmärgens bakhorn förs smärtsignalen vidare upp till 

talamus i hjärnan. Därifrån fortleds signalerna bland annat till basala ganglier, limbiska systemet 

och hypotalamus. Slutligen sker en projektion till hjärnbarken, varvid vi blir medvetna om smärtan 

(Lundström 2006, s. 6). 

 

Administreringsformer för läkemedel mot smärta 

Intravenös injektion är förstahandsval vid akut smärtbehandling då det har en snabb tillslagstid. 

Intramuskulär injektion är också ett alternativ, men upptaget är då oförutsägbart och det kan leda till 

både underbehandling och överdosering. Nålsticket kan även innebära risk för nervskada. 

Subkutana injektioner är inget bra alternativ vid akut smärtbehandling då upptaget är långsamt och 
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väldigt oförutsägbart. Vidare finns intraosseös injektion som kan vara ett bra alternativ då man inte 

lyckas etablera en venös infart, men den är förmodligen inte aktuell om det bara handlar om att 

smärtlindra en patient. Peroral administrering är ett alternativ efter den akuta fasen. Rektal 

administration används oftast genom paracetamol till barn i prehospitala sammanhang, men även 

här är upptaget oförutsägbart. Transdermal administrering är ett annat sätt som i 

smärtlindringssyfte används mycket inom cancersjukvård och till patienter med långvariga och 

svåra smärtor. Transmukosal administration via munslemhinnan används framförallt inom 

cancersjukvården vid genombrottssmärta hos patienter med transdermal behandling som 

grundsmärtlindring (Blomberg 2009, s. 234). 

 

 Intranasal administrering 

Näsan hos vuxna människor har en stor mukosal yta av 150-180 cm² med ett högt blodflöde. 

Blodflödet i näsans mukosala vävnad är större per kubikcentimeter än i muskler, hjärna och lever. 

Näsan har också direkt kontakt med nervsystemet via den olfaktoriska förbindelsen. Den nasala 

mukosan har ett pH på mellan 5.5-6.5 vilket är optimalt för glukoproteiners funktion till vilka 

läkemedel fäster vid. Läkemedelsabsorption genom näsans mukosa är också beroende av bl. a. 

fettlöslighet vilket gör näsan till en potentiellt bra administreringsväg för t ex fettlösliga opioider 

som fentanyl. Fentanyl har vid intranasal administrering en biotillgänglighet på ca 70%. Läkemedel 

som administreras via näsan genomgår heller inte någon första-passagen metabolism (Prommer & 

Thompson 2011, ss. 158-159). Studier som hittats har inte påvisat några egentliga nackdelar med 

det här administreringssättet mer än de bieffekter som man kan se av andra administreringssätt med 

opioider såsom yrsel, medvetandesänkning och illamående. Däremot är allvarliga bieffekter som 

andningsdepression och hypotension ovanligt vid intranasal administrering (Dale, Hjortkjaer & 

Kharasch 2002, ss. 763, 767).  

 

Intranasal smärtlindring i prehospital akutsjukvård 

Intranasal smärtlindring har inte funnits så länge inom den prehospitala akutsjukvården. De studier 

som hittats är gjorda har genomförts i Australien och där används Fentanyl för intranasal 

administrering. Fentanyl har ett snabbt tillslag och mindre risk för hypotension och illamående 

jämfört med Morfin (Rickard, O´Meara, McGrail, Garner, McLean & Le Lievre 2007, ss. 911-912). 

Den första studien kring intranasal smärtlindring prehospitalt som finns rapporterad är gjord av 

Rickard et al. (2007, ss. 911-917). De har jämfört effekten av Morfin givet intravenöst med 

Fentanyl givet intranasalt. Patienter med olika akuta smärttillstånd, bland annat bröstsmärta och 

frakturer, ingick i studien. De finner att intranasalt givet Fentanyl är lika effektivt som Morfin givet 

intravenöst. Rickard et al. (2007, s. 912) menar vidare att intranasal administrering är värdefullt då 

snabb smärtlindring även kan erbjuds till patienter där det är svårt att etablera en venös infart. 

Middleton, Simpson, Sinclair, Dobbins och Bendall (2010, s. 439) drar en liknande slutsats, men i 

den studien som också jämförde Morfin givet intravenöst med Fentanyl givet intranasalt visade sig 

morfin vara mer effektivt och att det är att föredra om man kan etablera en venös infart.  
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Intranasal smärtlindring och barn 

Middleton et al. (2010, s. 440) menar att intranasal administrering är bra när det gäller att 

smärtlindra barn då det är en noninvasiv metod. Bendall, Simpson och Middleton (2011, s. 163) 

menar att det finns många fördelar med intranasal administrering på barn. Rädsla för att bli stuckna 

kan leda till att barn blir smärtlindrade i lägre grad. I en annan studie visar forskare att nålstick är en 

av de mest skrämmande situationer som barn kan ställas inför i kontakt med sjukvården och att det 

kan leda till bland annat nålfobi vilket i sin tur kan leda till att de senare i livet undviker att söka 

vård just på grund av detta (Kennedy, Luhmann & Zempsky 2008, s. 133). Mudd (2011, s. 317) 

menar att orsaka smärta för att kunna behandla smärta skall undvikas om det är möjligt. Han menar 

också att en optimal smärtlindring skall ha en kort tillslagstid med få biverkningar samt inte orsaka 

smärta vid administrering. Bendall, Simpson och Middleton (2011, s. 163) menar också att även 

stress kan uppstå hos vårdpersonal när de skall sticka ett barn då detta görs mer sällan än på vuxna 

patienter. Middleton (2011, s. 163) menar vidare att intranasal administrering erbjuder en lösning på 

dessa problem och kan leda till att barn smärtlindras i större utsträckning. I en studie gjord av 

Borland, Clark och Esson (2008, s. 518) på en akutklinik för barn påvisas en påtagligt kortare tid till 

smärtlindring sedan intranasal administrering infördes jämfört med intravenös administrering. Detta 

påvisar också en studie gjord av Holdgate, Cao och Lo (2010, s. 216) på en akutmottagning för både 

barn och vuxna där mediantiden till smärtlindring på barn kortades med ca 30 minuter sedan 

intranasal smärtlindring infördes.  

Mudds studie (2011, s. 320) visar att intranasal smärtlindring med Fentanyl har likvärdig eller till 

och med bättre effekt än Morfin administrerat intravenöst samt likvärdig effekt med Fentanyl 

administrerat intravenöst när det gäller smärtlindring av barn för många olika smärtsamma 

procedurer och tillstånd. Han menar också att administreringssättet ger få biverkningar. En studie 

gjord av Saunders, Adelgais och Nelson (2010, s. 1159) beskriver en akutmottagning för barn, där 

effekten av intranasal smärtlindring med Fentanyl på barn mellan 3 och 18 år med misstänkta 

frakturer undersöktes. Studien visar att barnen blev effektivt smärtlindrade med en dos på 2 µg/kg 

kroppsvikt inom 10 minuter. Ingen av patienterna fick några bieffekter av behandlingen. En 

liknande studie gjord av Cole, Shepherd och Young (2009, s. 398) på barn mellan 1-3 år med olika 

skador bland annat frakturer och brännskador visar också goda smärtlindringsresultat med 

intranasalt administrerat Fentanyl och inte heller här fick patienterna några oönskade bieffekter. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter som drabbas av akuta smärttillstånd vårdas ofta inom ambulanssjukvården. 

Ambulanssjuksköterskans ansvar för vårdandet av dessa patienter är problematiskt därför att 

smärtlindringen måste uppnås snabbt och effektivt. Det vill säga patienterna har rätt till tidig och 

adekvat smärtlindring. Hittills har det bästa sättet varit intravenös läkemedelsbehandling. Det är 

dock inte alltid en självklarhet att intravenös smärtlindring går att genomföra då det ibland kan vara 

svårt eller i stort sett omöjligt att etablera en venös infart inom rimlig tid. Ett annat problem kan 

vara att patienten upplever stark stickrädsla. Det är således ett vårdproblem som berör både 

ambulanssjuksköterskan och patienten för att avsedd smärtlindring verkligen ska kunna uppnå 

minskat lidande för patienten. Med en intranasal behandling finns alltid en möjlighet att ge 

smärtlindring då det inte behövs något invasivt ingrepp. Därför vill vi undersöka 

ambulanssjuksköterskans erfarenheter av vårdandet av patienter som erhåller smärtlindring via 

intranasal läkemedelsadministrering. 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva vårdandet av patienter som behandlas med intranasal smärtlindring, så som det 

erfars av sjuksköterskor inom ambulanssjukvård. 

 

 

METOD 

Kvalitativ intervjustudie 

Kvalitativa intervjuer valdes då forskningsintervjuer, enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 19) har 

unika möjligheter att beskriva den levda vardagen, det vill säga informanternas livsvärld. Samtal 

mellan människor är en grundläggande form av interaktion. Vi lär på detta sätt känna andra 

människor och får ta del av deras erfarenheter, känslor och attityder. Då texterna baseras på 

informanters berättelser om erfarenheter utifrån deras livsvärld så valdes en induktiv ansats 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-188).  

 

Urval och informanter 

Informanter från två ambulansdistrikt i västra Sverige tillfrågades om deltagande. 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor eller ambulanssjuksköterskor med delegation att ge intranasal 

smärtlindring. Exklusionskriterier var de som ej hade erfarenhet av att administrera smärtlindring 

intranasalt. Inget urval avseende ålder eller kön gjordes, ej heller år i yrket, då intranasal 

smärtlindring är ett relativt nytt sätt att smärtlindra prehospitalt. Detta gör att år inom yrket inte är 

relevant.    

 

Ett brev sändes till respektive verksamhetschef som lämnade sitt godkännande för genomförande av 

intervjustudien. Därefter skickades information om studien till samtliga ambulansstationer inom de 

två ambulansdistrikten. Där lämnades också kontaktuppgifter till författarna och efter ett par veckor 

hade åtta informanter rekryterats, fyra från respektive ambulansdistrikt. Fem informanter var män 

och tre var kvinnor. Fyra hade specialistutbildning inom ambulanssjukvård och erfarenheten inom 

ambulanssjukvård varierade; två hade 1-5, tre hade 5-10 och tre hade 10-15 års erfarenhet (se tabell 

1 nedan). 
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Tabell 1. Urval av informanter 
Antal Specialistutbildning 

inom ambulans-

sjukvård 

Man Kvinna 1-5 år  

i yrket 

5-10 år  

i yrket 

10-15 år  

i yrket 

1       

2    X   

3   X  X X 

4 X      

5  X     

 

 

Kontakt togs igen med samtliga informanter där tid och plats för intervju bestämdes. Innan 

intervjuerna inleddes fick samtliga informanter återigen en muntlig information om studiens syfte, 

att det är helt frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. De fick 

också information om hur materialet kommer att användas och hanteras. 

 

Datainsamling 

Varje intervju inleddes med en öppen fråga: ”Kan du berätta om ett fall då du använt intranasal 

smärtlindring?”. Därefter ställdes följdfrågor som till exempel: ”Kan du utveckla det vidare? och 

hur menar du då? utifrån det informanten berättade i syfte att förtydliga och fördjupa förståelsen för 

deras upplevelser. Intervjuerna genomfördes antingen i informanternas hem eller på deras 

arbetsplats under ledig tid. Intervjuerna tog allt mellan 15 och 30 minuter och spelades in på 

bandspelare. 

 

Först genomfördes en provintervju där båda författarna närvarade. Därefter transkriberades denna 

och skickades till handledare för godkännande och där handledarna gav tips och råd för att utveckla 

intervjuerna till det bättre. Denna intervju användes senare i resultatet då den innehöll relevant data 

för studien. Författarna till studien intervjuade fyra informanter var och därefter transkriberades 

materialet ordagrant.  

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-201) valdes 

för att analysera och presentera ett resultat av studien. Kvalitativ innehållsanalys används när man 

skall tolka texter och används ofta inom vårdvetenskaplig forskning.  

 

Författarna transkriberade själva intervjuerna och samtliga intervjuer lästes sedan igenom flera 

gånger för att på det sättet skaffa sig en helhetsbild av innehållet. Därefter satte sig författarna ner 

var för sig och identifierade meningsbärande enheter i texterna. Meningsbärande enheter är delar av 

text som svarar mot studiens syfte genom sitt innehåll och sammanhang. Efter att de 

meningsbärande enheterna identifierats satte sig författarna ner tillsammans för att genomföra en 

kondensering och kodning av materialet. Kondensering och kodning används för att bryta ned de 

meningsbärande enheterna så att de blir kortare och mer lätthanterliga utan att tappa det centrala 
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innehållet. Koder med liknande innehåll sammanfördes sedan för att bilda kategorier. Därefter 

identifierades underkategorier och kategorier under handledning. För att öka tillförlitligheten i 

studien användes citat från intervjuerna för att förstärka texten i studiens resultat. Se tabell 2. 

 

 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocess. 
Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Det är bra att kunna 

erbjuda ett läkemedel 

som faktiskt inte är 

smärtsamt. 

Bra med ett 

administreringssätt 

som inte är 

smärtsamt. 

Smärtfri 

administrering 

Vill inte orsaka 

mer smärta. 

 

Förebyggande 

Just 

smärtlindringsmässigt 

så tycker jag att det 

fungerar dåligt på 

vuxna.  

Fungerar dåligt på 

vuxna. 

Dålig effekt på 

vuxna. 

Bra till barn- 

sämre till vuxna. 

 

Osäkerhet 

Jag har så lite 

erfarenhet från det 

(Fentanyl) o sen så 

snackas det om att det 

är andnings-

deprimerande o 

potent som skam. 

Begränsad 

erfarenhet av 

Fentanyl. Hört att 

det är andnings-

deprimerande och 

potent. 

Respekt för 

Fentanyl. 

Potent läkemedel 

och brist på 

erfarenhet. 

 

 

Oerfarenhet 

 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden för denna studie har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002, ss. 1-17). Principernas syfte är att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

informanter så att en bra avvänjning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet i 

händelse av konflikt. De är också till för att vägleda forskarna vid planeringen av en studie.  

 

Fyra huvudkrav skall vara uppfyllda i ett forskningsprojekt, dessa är: informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer 2002, s. 6).  

 

Ett informationsbrev om studien skickades till samtliga ambulansstationer inom två 

ambulansdistrikt i västra Sverige. De informanter som anmälde intresse och lämnade sitt samtycke 

för deltagande i studien fick också en förnyad muntlig information i samband med intervjutillfället 

där de också informerades om att deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när som 

helst. De informerades också om att allt material kommer att vara avidentifierat och behandlas 

konfidentiellt så att endast författarna till studien samt deras handledare kommer att ha tillgång till 

intervjumaterialet. Efter att materialet transkriberats kommer det att raderas omgående 

(Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 2002, ss. 7-14). 
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Förförståelse 

Båda författarna arbetar som sjuksköterskor inom ambulanssjukvård och kommer ofta i kontakt 

med patienter som är i behov av smärtlindring på grund av olika bakomliggande orsaker. Vi har 

båda upplevt situationer där vi haft svårt att ge patienter smärtlindring inom rimlig tid då vi inte 

kunnat etablera någon intravenös infart samt när vi vårdat barn som är i behov av smärtlindring. Vi 

har möjlighet att smärtlindra på andra sätt än genom intravenös administrering, men det tar tämligen 

lång tid för dessa sätt att ge någon smärtlindrande effekt. Det intranasala administreringssättet är ett 

helt nytt och outforskat område för oss, men det verkar, genom studier som vi läst, vara ett bra sätt 

att uppnå en snabb och adekvat smärtlindring. Förförståelsen har hjälpt oss att förstå hur 

informanterna resonerar kring smärtlindring och de problem som kan uppstå. Risken med 

förförståelse är dock att författarna lägger in egna värderingar när de ska tolka intervjuerna. 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 196-199).   

 

RESULTAT 

I studiens resultat redovisas ambulanssjuksköterskors erfarenheter av vårdandet av patienter som 

behandlas med intranasal smärtlindring. Resultatet presenteras utifrån tre kategorier med tillhörande 

underkategorier (tabell 3). 

 

Tabell 3. Underkategorier och kategorier. 

Underkategorier Kategorier 

Att inte orsaka mer smärta och lidande 

Att bemöta rädsla för nålen 

Att erbjuda ett förstahandsalternativ 

Förebyggande 

Att möta svårstuckna patienter 

Att det är ett smidigt sätt  

Att minska risken för blodsmitta 

Smidighet 

Att det är bra till barn 

Att dubbla dosen till vuxna 

Att det är lika bra som intravenöst 

Att det inte är lika bra som intravenöst 

Att effekten beror på hur det ges i näsan 

Osäkerhet   

Att lära sig varningstecken 

Att undvika biverkningar 

Oerfarenhet 

Att det påstås vara andningsdeprimerande 

Att det smakade illa i munnen 

Att inte haft någon biverkan 

Biverkningar 

 

 

Förebyggande 

Vårdandets förebyggande kan förstås som ett förhållningssätt som kännetecknas av att förbygga 

lidande för patienter som redan utsatts för lidande av olika slag. Resultatet påvisar ett 

förhållningssätt som eftersträvar tillämpning av smärtfria metoder för smärtlindring. Karaktäristiskt 

är att både värna om patientens välbefinnande på ett kortsiktligt och ett långsiktligt sätt.  
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Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Att inte orsaka mer lidande, Att möta rädsla för 

nålen och Att erbjuda ett förstahandsalternativ. 

 

Att inte orsaka mer smärta och lidande 

Vårdarna uppger att det känns tillfredsställande att kunna administrera läkemedel utan att orsaka 

ytterligare smärta hos patienten då det kan vara smärtsamt att etablera en venös infart. ”Det är bra 

att kunna erbjuda ett läkemedel på ett sätt som faktiskt inte är smärtsamt.” 

 

Vårdarna berättar vidare att de ofta kan ställas inför patienter som är svårstuckna utav olika 

anledningar. Istället för att kanske behöva sticka dem flera gånger så utgör den intranasala 

administreringen ett bra alternativ. ”Jag ville inte sitta där och modulera någon längre tid för att 

dra ut på hennes lidande.” 

 

Att bemöta rädsla för nålen 

Vårdarna berättar att de ofta känner ett obehag över att behöva sätta en intravenös infart på barn för 

att barnet uppvisar rädsla för nålen. Detta i sig gör att barnen ofta blir stressade och rädda i en redan 

pressat vårdsituation. 

 

Man vill ju inte utsätta barnen för det här när dom är livrädda för nålar, det kan ju vara ett 

trauma för dom i sig att bli stuckna. 

 

Det visar sig att barnen ofta är rädda för nålar redan ifrån början som i förlängningen kan orsaka en 

rädsla inför framtida kontakter med sjukvården. ”Ett barn med ett armbrott som bara skrek men 

inte utav smärtan utan rädslan för nålen.” 

 

En annan vårdare berättar om att bemöta rädslan på följande sätt: 

 

Många barn är ju rädda för nålar och, eller att bli stuckna. Och man vill ju inte sticka dom 

i onödan om man inte behöver, för att dom kanske ska bli rädda inför framtida 

sjukhusbesök. 

 

Att erbjuda ett förstahandsalternativ 

Vårdarna beskriver att intranasal smärtlindring i dessa fall upplevs som ett smidigt sätt att hjälpa 

patienter på då de snabbt kan erbjuda adekvat smärtlindring. 

 

Det kan vara ett förstahandsalternativ om de är väldigt smärtpåverkade och behöver 

smärtlindring snabbt, alltså man provar intranasalt först. 

 

 

Smidighet 

Smidighet i vårdandet kännetecknas av att vårdarna ser det som en fördel att kunna lindra patienters 

lidande utan att behöva känna frustration över att behöva sticka. Resultatet påvisar att det ofta kan 

utgöra ett stressmoment både för vårdare och patienter och detta inbegriper också minskad stickrisk 

för vårdarna med tanke på eventuell blodsmitta. 
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Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Att möta svårstuckna patienter, Att det är ett 

smidigt sätt och Minska risken för blodsmitta. 

 

Att möta svårstuckna patienter 

Vårdarna beskriver svårigheterna med att skapa en intravenös infart, speciellt i vårdmöten med barn 

och stressade anhöriga. De berättar vidare att det finns en känsla av att inte kunna göra ett bra jobb. 

 

Det är så himla svårt att sätta nål på barn och det är alltid en väldigt stressad situation 

med föräldrar och anhöriga runt omkring. Man har inte känt att man kunnat göra ett 

tillfredsställande jobb, men med Fentanylet så har man ju faktiskt kunnat göra 

någonting och där har jag fått väldigt bra respons. 

  

En annan vårdare berättar om motsvarande problem med en vuxen patient: 

 

Det här var en kvinna som också var extremt svårstucken. Vi försökte ett par gånger där, 

men de sprack bara kärlen hela tiden.  

 

Att det är ett smidigt sätt 

Det framkommer olika svårighet med att skapa fri venväg, dels kan det vara svårt att komma åt då 

många patienter har mycket kläder på sig. Dels förefaller det som att nedkylning också försvårar 

ingreppet.  

 

Men det var ju väldigt smidigt att kunna använda det med tanke på att hon hade på sig 

mycket kläder och det var kallt, väldigt kall om händerna och svårstucken då. 

 

Vårdarna beskrev även att det är praktiskt med intranasal smärtbehandling om patienten sitter illa 

till eller om det är trånga vårdrum. 

 

Sitter de illa till eller man inte kommer åt att sticka dem eller det är bökigt på något sätt 

att försöka få in en nål så brukar jag prova med intranasal tillförsel och se om man har 

någon bra effekt av det. 

 

Att minska risken för blodsmitta 

Det förefaller som att det alltid finns en stickrisk då vårdarna använder nålar. ”Hur man än vänder 

och vrider på det så är det ju alltid en stickrisk.”  

 

Vårdarna berättar om att de ofta möter patienter med blodsmitta. Det framkommer att den 

intranasala smärtlindringen kan ses som en möjlighet att minska risken för blodsmitta. En vårdare 

beskriver: 

 

Man sticker sig själv. Det är blodsmitta. Kan man slippa att söla och kladda så kan det ju 

också ha… det finns ju andra fördelar med det intranasala också. 
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Osäkerhet  

Resultatet påvisar att det finns en viss osäkerhet kring effekten av Fentanyl som administreras 

intranasalt. Karaktäristiskt för resultatet är att vårdarna upplevt variationer i effekt på vuxna 

patienter, ofta tveksam sådan och att detta skulle kunna vara en dosfråga, men när det gäller barn så 

har vårdarna överlag upplevt god effekt. I resultatet belyses också vikten av att man administrerar 

Fentanylet på rätt sätt för att uppnå bäst effekt. 

 

Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Att det är bra till barn, Att dubbla dosen till 

vuxna, Att det är lika bra som intravenöst, Att det inte är lika bra som intravenöst och Att effekten 

beror på hur det ges i näsan. 

 

 

Att det är bra till barn 

Vårdarna upplever att det finns en osäkerhet i effekten på vuxna men att det oftast blir bra effekt på 

barn. ”Barn upplever jag, varenda gång att det har varit helt perfekt".  

 

Det synliggörs positiva erfarenheter med att använda internasal smärtlindring till barn och i de flesta 

fall har barnen fått en mycket bra smärtlindring. En vårdare berättar: 

 

Intranasala läkemedel till barn, där ser jag nog den största vinsten och det är också där jag 

haft de bästa erfarenheterna. Där har jag jättegoda positiva erfarenheter och där kommer 

jag definitivt fortsätta. 

 

Att dubbla dosen till vuxna 

Vissa berättar att de tycker att doseringarna för vuxna är undermåliga för att ge adekvat 

smärtlindring i det akuta skedet. ”Just smärtlindringsmässigt tycker jag att det fungerar dåligt på 

vuxna.”  

 

En annan vårdare berättar: 

 

Fentanyldoseringen till vuxna är tilltagna i underkant. Jag har experimenterat lite grann 

och kommit fram till att det är ungefär den dubbla mängden Fentanyl som gäller om det 

ska funka. 

 

Att det är lika bra som intravenöst 

Informanterna tycker att den intranasala administreringen har lika bra effekt som intravenöst givet 

Morfin. Detta i sig gör att man kan ge snabbare och smidigare smärtlindring till en redan 

smärtpåverkad patient. ”Vi hade liksom fullgod effekt och det var liksom lika bra som att ge det 

intravenöst.” 

 

Det förefaller dock som att anslagstiden kan variera. En vårdare berättar: ”Det kändes som att det 

tog lite längre tid men det var marginellt.” 
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Att det inte är lika bra som intravenöst 

Det finns också informanter som tycker att det inte alls har lika bra effekt som intravenöst givet 

Morfin utan uppger att de har sett dålig effekt på framförallt vuxna. ”Jag upplever att där [på 

vuxna] är inte effekten alls lika bra som intravenöst naturligtvis.” 

 

Att effekten beror på hur det ges i näsan 

Vårdarna uppger att det är viktigt att administrera läkemedlet rätt för att få optimal effekt, att man 

ger det som en dusch i näsan samt att näshålan behöver vara ren och att man snyter ur näsan 

ordentligt innan läkemedlet administreras.  

 

Det har ju varit några gånger då det inte har blivit någon effekt, men så har man varit med 

några gånger då det blivit grym effekt. Jag har kommit underfund med att det beror på 

HUR man får det i näsan, att man ger det som en dusch, då ger det bäst effekt. 

 

Oerfarenhet 

Karaktäristiskt för resultatet är att vårdarna inte använt Fentanyl och nasalt administreringssätt så 

mycket, vilket skapar en  otrygghet i vårdandet. Resultatet påvisar en önskan om att få möjlighet till 

handledning av läkare för att lära sig vilka eventuella problem som kan uppstå när läkemedlet 

administreras.  

 

Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Att lära sig varningstecken och Att undvika 

biverkningar. 

 

Att lära sig varningstecken 

Det framkom att vårdarna inte är  trygga med läkemedlet på grund av att de inte har använt det så 

mycket. Detta ger en viss otrygghet när de använder läkemedlet. De vet inte riktigt vad de kan 

förvänta sig i effekt.  

 

Det framkom också att de skulle vilja använda Fentanyl under mer kontrollerade former exempelvis 

med stöd och handledning av en narkosläkare. En vårdare berättar om stödet för att kunna lära sig:  

 

För att lära sig varningstecken så att säga, när det börjar bli för mycket och vad man kan 

förvänta sig. 

 

Att undvika biverkningar 

Några vårdare har en viss rädsla för läkemedlet då de hört att läkemedlet ska vara så potent med stor 

risk för illamående, andningsdepression samt blodtrycksfall. Men de har sedan blivit positivt 

överraskade då ingen av dessa biverkningar förekommit.  

 

Effekten kanske inte har varit så mycket som jag ville att det skulle bli, samtidigt som jag 

är så oerfaren på preparatet så vill jag inte ge mer. 

 



   

 16 

Biverkningar 

Resultatet påvisar att vårdarna varit rädda för att patienterna skall drabbas av andningsdepression på 

grund av att Fentanyl är ett potent läkemedel. Karaktäristiskt för resultatet är dock att detta inte 

förekommit i något fall. 

 

Denna kategori byggs upp av underkategorierna: Att det påstås vara andningsdeprimerande, Att det 

smakade illa i munnen och Att inte haft någon biverkan. 

 

Att det påstås vara andningsdeprimerande 

Rädslan för biverkan hos en del informanter har varit stor då läkemedlet är mycket potent. Det har 

då handlat om framförallt andningsdepression samt påverkan på cirkulationen. ”Att det är så 

andningsdeprimerande som det påstår sig vara och cirkulatoriskt påverkande". 

 

Att det smakade illa i munnen 

En del patienter har dock uppgett att det har smakat illa efter att de har erhållit smärtlindringen 

intranasalt. Att smärtlindringen har runnit ner i halsen på dem. ”Han tyckte att det smakade illa, det 

var det enda han sa.” 

 

Att inte haft någon biverkan 

Vårdarna uppger att de inte haft några som helst problem med biverkningar när de har gett 

intranasalt Fentanyl.  

 

Det funkar väldigt bra och än så länge har jag inte haft någon negativ läkemedelsreaktion 

eller biverkan. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av intranasal smärtlindring i 

prehospital akutsjukvård valde författarna att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer. 

Kvalitativa forskningsintervjuer syftar till att få en beskrivning av den intervjuades livsvärld för att 

sedan kunna tolka meningen med det som beskrivits (Kvale & Binkmann 2009, s. 19). Med 

bakgrund av detta ansåg författarna att detta var en metod som väl skulle kunna svara upp mot 

syftet med studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 33) är forskningsintervjun ett hantverk 

som man endast lär sig bemästra genom att intervjua. Författarna genomförde åtta intervjuer varav 

en var provintervju som godkändes av handledare. Enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 130) 

brukar antalet intervjuer i en studie variera mellan 5-25 stycken beroende på tidstillgång och vad 

som krävs för att uppnå syftet med studien. En svaghet i studien skulle kunna vara att författarna 

inte har någon tidigare erfarenhet av intervjuer och med mer erfarenhet av intervjuteknik så hade 

det säkert gått att få ut mer av informanterna, men författarna anser ändå att man uppnått syftet med 

studien. 

 

Informanterna som deltog i studien hade varierande erfarenhet av intranasal smärtlindring, vilket får 

sägas vara representativt för ambulanssjuksköterskorna i respektive upptagningsområde. Inget urval 

vad gäller ålder, kön eller yrkesverksamma år gjordes och detta skulle kunna vara en svaghet, men 

det blev ändå en relativt god spridning bland informanterna.  

 

Tillförlitligheten i studien får ändå anses vara god då analysen genomfördes med hjälp av en metod 

av Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-201). Detta är en strukturerad analysmetod 

som vi ansåg passade vår studie då den med fördel kan användas vid analys av människors 

berättelser om sina upplevelser av ett fenomen. Det finns även andra analysmetoder som skulle 

kunna passa, men detta är inte vidare undersökt, vilket skulle kunna vara en svaghet i studien. 

 

Gitligheten i studien styrks genom att författarna noggrant presenterat hur urval, datainsamling och 

dataanalys genomförts samt strukturerat presenterat resultatet med citat som styrker detta. 

 

Med överförbarhet menas i vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra grupper eller 

situationer och det är läsaren som avgör i vilken grad resultatet är överförbart (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, ss. 187-201). 

 

Resultatdiskussion 

Intranasal smärtlindring är en relativt ny metod inom prehospital akutsjukvård i Sverige. De 

erfarenheter som lyfts fram i denna studie stämmer väl överens med resultat från tidigare studier 

som är gjorda inom detta område.  

 

Resultatet i föreliggande studie visar att intranasal smärtlindring förefaller vara ett bra alternativ till 

intravenös administrering. Något som genomgående lyfts fram är att det känns tillfredsställande att 

kunna erbjuda smärtlindring utan att orsaka patienten ytterligare smärta genom att behöva sticka 

dem för att etablera en intravenös infart.  Detta överensstämmer med Mudd (2011, s.317) som 

menar att man ska undvika att orsaka smärta för att kunna behandla smärta om det är möjligt. 
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I tidigare forskning som vi hittat inom området tas fördelen med intranasal administrering upp bland 

annat när det är svårt att etablera en venös infart. Detta styrks av Claire, O´Meara, McGrail, Garner 

och McLean (2007, ss. 912). 

 

Resultatet påvisar problem med patienter som är svårstuckna och att detta är ett ofta återkommande 

problem där det tidigare kanske varit omöjligt att kunna erbjuda någon smärtlindring då det inte 

funnits något bra alternativ.  

 

I föreliggande studie upplever beskrivs situationer där det kan var svårt att komma åt att etablera en 

intravenös infart med tanke på att patienten kanske ligger illa till eller har mycket kläder på sig så 

att det blir svårt att komma åt. Resultatet visar att intranasal administrering i dessa fall är mycket 

smidigt och att läkemedlet kan administreras snabbare. När det gäller vuxna patienter visar dock 

resultatet att intravenös administrering oftast blir ett förstahandsval då de har mer erfarenhet av 

detta och mer säkra på vilken effekt de kommer att få av läkemedlet. 

 

I aktuell studie framkommer det att en stor vinst med intranasal administrering är när det gäller barn 

och smärtlindring. Resultatet visar att det upplevs ett stort obehag över att behöva sticka barn för att 

kunna erbjuda dessa patienter en bra smärtlindring, vilket tidigare har krävts. De flesta barn 

upplever det som skrämmande att behöva bli stuckna. Detta resultat överensstämmer med Duff 

(2003, s. 935) som menar att det mest skrämmande för barn vid kontakt med sjukvården är just 

rädslan för nålstick. I resultatet beskrivs det som skönt att slippa utsätta barn för detta trauma som 

det trots allt kan bli. Något som kan få negativa konsekvenser för barn vid senare möten med 

sjukvården. Detta styrks av Heppell och Thurgate (2005, s. 16) som menar att det är viktigt att 

stegvis och noggrant förbereda barn för nålstick då det annars kan leda till en fobi för nålar. Då det 

inom ambulanssjukvården handlar om korta vårdmöten och behov av snabba åtgärder kan vi inte 

erbjuda sådan förberedelser för barnet. I aktuell studie har framkommit att intranasal administrering 

blivit ett förstahandsval när det gäller smärtlindring av barn. 

 

När det gäller effekt av intranasalt administrerat Fentanyl visar aktuell studie på att det upplevts ett 

varierat resultat då det gäller vuxna patienter. Vårdarna har upplevt att patienten haft mycket bra 

effekt och till och med lika bra samt i vissa fall bättre effekt än av intravenöst givet Morfin. Det 

framkom även att vårdarna vid några tillfällen har upplevt en dålig effekt av intranasal 

smärtlindring med Fentanyl. Vad detta beror på är oklart och tidigare studier där Morfin givet 

intravenöst jämförts med Fentanyl givet intranasalt har liknande skillnader påvisats (Rickard et al. 

2007, ss. 911-917; Middleton et al. 2010, ss. 439-447). Författarna har i den här studien inte jämfört 

doser vilket skulle kunna vara en orsak till varierande effekt. I aktuell studie framkommer att den 

föreskrivna dosen behöver dubbleras för att få bra effekt. En annan orsak kan vara olika anatomiska 

förutsättningar när det gäller läkemedelsupptag i näsan eller att läkemedlet administreras fel rent 

tekniskt. Det intressanta är att de flesta har upplevt en mycket bra smärtlindrande effekt på barn när 

de gett Fentanyl intranasalt. Detta framkommer också i tidigare studier gjorda på barn (Finn & 

Harris 2009, ss. 300-301; Saunders et al. 2010, ss. 1155-1161). Varför fungerar det nästan 

uteslutande bra på barn, men med klart varierande resultat på vuxna patienter? Det är en fråga vi 

inte lyckats få svar på i den aktuella studien. 

 

I  studien framkommer vidare  att ambulanssjuksköterskor har stor respekt för läkemedlet Fentanyl 

och att de känner en osäkerhet att administrera det, speciellt mot bakgrund av att effekterna är 

oklara. Resultatet visar bland annat att det finns en rädsla för andningsdepression och påverkan på 

cirkulationen. Det framkommer dock att ingen har upplevt någon biverkan av Fentanyl givet 
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intranasalt mer än att patienterna upplevt att det smakat illa. Detta är något som också styrks av 

tidigare studier. Karlsen, Pedersen, Trautner, Dahl och Hansen (2014, ss. 699-703) gjorde en studie 

på 903 patienter som alla fick Fentanyl intranasalt och ingen av patienterna upplevde någon 

allvarlig biverkan. 

 

Att administrera läkemedel intravenöst innebär en risk för vårdaren då det krävs att sticka patienten. 

Detta är något som också tas upp i studien. Att vårdarna genom att använda intranasal 

administrering slipper handskas med nålar och därmed undviker risken att utsättas för eventuell 

blodsmitta. Robertson, Hendey, Stroh och Shalit (2009, s. 512) belyser i en studie också risken för 

vårdpersonal när det gäller nålstick och att intranasal administrering är en säkrare metod för 

vårdpersonalen. Risken för och incidenter med nålstick bland ambulanspersonal undersöktes i en 

studie som genomfördes i St. Louis, USA. Där rapporterades 44 nålsticksskador under en 38-

månadersperiod. Två av dessa smittades med Hepatit B. Man drog slutsatsen att alternativa 

administreringssätt behövde tas fram för att minska stickskador bland personalen. (Robertson et al. 

2009, s. 514).  

 

 

Slutsatser 

Ambulanssjuksköterskor beskriver vårdandet av patienter som erhåller smärtlindring via intranasal 

läkemedelsadministrering på ett mångfacetterat sätt. Fördelarna framkommer som vårdandets 

smidighet och att stickrädsla kan förebyggas. Nackdelarna beskrivs som oerfarenhet, biverkningar 

och osäkerhet. Beträffande vårdandet av patienter som behandlas med intranasal smärtlindring har 

några områden identifieras  som är värda att extra uppmärksamma: 

 

 Är ett bra alternativ till intravenös smärtlindring då det är smidigt och bra till patienter som 

är svåra att sticka. 

 Har varierande effekt på vuxna patienter. 

 Har mycket bra effekt och borde vara ett förstahandsalternativ till barn.  

Forskning på området intranasal smärtlindring prehospitalt är begränsad. Intranasal smärtlindring är 

inte begränsat till Fentanyl utan andra preparat såsom Ketamin används också, något som skulle 

kunna beforskas vidare. Det vore också intressant att undersöka varför skillnad på effekt mellan 

barn och vuxna är så påtaglig och då bland annat se över vilka doser som krävs för att få optimal 

smärtlindring.  

 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet i denna studie visar på att smärtlindring med Fentanyl via intranasal administrering 

förefaller vara användbar i den prehospitala akutsjukvården på följande sätt: 

 

 Administrationssättet är skonsamt för barn. 

 Ambulanssjuksköterskan behöver inte vara rädd för att prova läkemedlet och 

administrationssättet. 

 Ambulanssjuksköterskan behöver inte vara rädd för att sticka sig på nålar som annars är 

risken vid intravenös administrering. 
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 Snabbt administreringssätt. 

 Ambulanssjuksköterskor med stor erfarenhet kan förmedla sin erfarenhet till mindre erfarna 

kollegor. 
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    Bilaga 1 

 

 

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.  

I ambulansjukvården träffar vi ofta patienter som är i behov av snabb och effektiv smärtlindring. 

Tidigare har vi inte haft något riktigt bra alternativ till intravenös läkemedelsadministrering för att 

uppnå detta. Därför anser vi att det vore intressant att beskriva ambulanssjuksköterskors erfarenhet 

av intranasal smärtlindring i prehospital sjukvård vilket också är syftet med examensarbetet. 

Arbetet genomförs som en kvalitativ intervjustudie och vi önskar nu få ditt samtycke till att 

genomföra denna på ambulanssjukvården i Göteborg och Skaraborg. Tanken är att lämna ut en 

förfrågan till ambulanssjuksköterskor om deltagande i studien. Deltagandet är helt frivilligt och man 

kan avbryta deltagandet när som helst om man så önskar. Intervjuerna kommer att genomföras 

utanför arbetstid, men på respektive arbetsplats. Vi kommer att behöva ca tio informanter. 

Intervjuerna kommer att spelas in och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer att vara avidentifierat. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Herman Johansson  Per Nyström 

 

  

S130170@student.hb.se  S072283@student.hb.se 

0706-811333   0733-906864 

 

 

 

Handledare   Handledare  

Gabriella Norberg  Johan Herlitz 

Doktorand   Professor 

Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås  Högskolan i Borås 

gabriella.norberg@hb.se  johan.herlitz@hb.se 

033-435 4731  033-435 4380 
 

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att intervjustudien får genomföras 

 

 

_____________________  ____________________________________ 

Ort och datum  Underskrift och namnförtydligande 
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 Bilaga 2 

 

 

 

Förfrågan om medverkan i intervjustudie 
 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar till Specialistsjuksköterskor med inriktning mot 

ambulanssjukvård, vid Högskolan i Borås. Inom ramen för vår utbildning genomför vi ett 

examensarbete som leder till en magisterexamen. Vi har nu påbörjat en studie med syfte att beskriva 

vårdandet av patienter som behandlas med intranasal smärtlindring, så som det erfars av 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvård. 

I ambulansjukvården träffar vi ofta patienter som är i behov av snabb och effektiv smärtlindring. 

Tidigare har vi inte haft något riktigt bra alternativ till intravenös läkemedelsadministrering för att 

uppnå detta. Med en intranasal behandling finns alltid en möjlighet att ge smärtlindring då det inte 

behövs något invasivt ingrepp. 

De prehospitala studier som finns om intranasal smärtlindring är begränsade. Därför vill vi 

undersöka ambulanssjuksköterskans erfarenheter av vårdandet av patienter som erhåller 

smärtlindring via intranasal läkemedelsadministrering. 

För att genomföra studien behöver vi sjuksköterskor eller ambulanssjuksköterskor med delegation 

att ge intranasal smärtlindring samt har erfarenhet av detta. Vår målsättning är att intervjua ca 10 

sjuksköterskor och varje intervju beräknas ta mellan 30 och 60 minuter. Intervjumaterialet kommer 

behandlas konfidentiellt och kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Intervjun sker 

frivilligt och deltagandet kan när som helst avbrytas utan att ange orsak. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Herman Johansson  Per Nyström 

S130170@student.hb.se  S072283@student.hb.se 

0706-811333   0733-906864 

 

 

 

Handledare   Handledare  

Gabriella Norberg  Johan Herlitz 

Doktorand   Professor 

Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås  Högskolan i Borås 

gabriella.norberg@hb.se  johan.herlitz@hb.se 

033-435 4731  033-435 4380 
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      Bilaga 3 

 

Samtycke till att medverka i en intervjustudie 

Jag har fått information om studiens syfte, att beskriva vårdandet av patienter som behandlas med 

intranasal smärtlindring inom ambulanssjukvård. 

Jag har fått information om hur studien ska genomföras och jag samtycker till att medverka i en 

intervju. Mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan när som helst avbryta mitt deltagande, utan att 

ange orsak. 

Jag har även fått information om att studien ska publiceras och att informationen behandlas 

konfidentiellt. 

 

_________________________________ 

Ort och datum 

_______________________  _______________________ 

Namnteckning   Namnförtydligande 

_______________________  _______________________ 

E-mail    Tel nr. 

 

 

 
 

     


