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Abstract 

 

 

Aim: The aim of this study was to investigate how VAS (Visual Analogue Scale) is used in 

the prehospital environment, and describe how patients 40 years and older with acute chest 

pain describe their pain with help of VAS. Further, to investigate how the literature describes 

other instruments to evaluate pain. Method: This was a descriptive study and used both 

literature and empiric material as foundation. The selection consist of the paramedics medical 

record from one emergency department, 100 men and 100 women with chest pain witch had 

been transported with ambulance to one hospital in middle of Sweden. A literature review was 

done in order to see what previous research recommends for pain rating scales.  

Results: The study showed that 71 (35 %) of 200 individuals pain were rated with VAS 

according to the guidelines for the ambulance department. The entire selection rated the pain 

on VAS between 1-10. The group 40-65 years rated their pain relatively high on VAS (3-10), 

in relation to the group 66-91 years (1-10). The literature does not advocate any special pain 

rating instrument, but recommend ARS, VRS, NRS and VAS as measures in the prehospital 

environment. 
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Sammanfattning. 

 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka i vilken omfattning Visuell Analog Skala (VAS) 

används inom ambulanssjukvården, beskriva hur patienter 40 år och äldre med akuta centrala 

bröstsmärtor skattar smärtans intensitet med hjälp av VAS. Vidare var syftet att undersöka hur 

litteraturen beskriver olika instrument för att skatta smärta inom ambulanssjukvården. Metod: 

Studien har genomförts som en deskriptiv studie och nyttjat både litteratur och empiriskt 

material som underlag. Urvalet bestod av ambulansjournaler från en ambulansstation, 100 

män och 100 kvinnor som transporterats med ambulans till ett sjukhus i Mellansverige på 

grund av central bröstsmärta. En litteratur genomgång gjordes för att se vad tidigare forskning 

rekommenderar för smärtskattningsinstrument. Huvudresultat: Studien visade att 71 (35 %) 

av 200 individer var smärtskattade med hjälp av VAS, enligt riktlinjerna för ambulansen. Hela 

urvalet skattade smärtan på VAS skalan mellan 1-10. I åldersgruppen 40-65 år skattar de sin 

smärta relativt högt på VAS skalan (3-10) i förhållande till åldersgruppen 66-91 år (1-10). 

Litteraturen talar inte entydigt för något speciellt smärtskattnings instrument, men talar för att 

använda ARS, VRS, NRS och VAS i den prehospitala verksamheten 

 

Nyckelord: Smärtskattning, Bröstsmärta, Prehospitalt, Smärtskattningsinstrument. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Definition på smärta 

I litteraturen beskrivs smärta som ett komplicerat omvårdnadsproblem, smärtan har olika 

karakteristiska drag. Smärtan påverkar inte bara patienten själv utan den berör även 

omgivningen närmast patienten, detta på grund av att patienten påverkas emotionellt, socialt, 

fysiskt, psykiskt och kulturellt (1). En vedertagen definition på smärta är den av IASP 

(International Association for the Study of Pain) beskrivna, ”en obehaglig sensorisk eller 

emotionell upplevelse, associerad med upplevd eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i 

termer av en sådan” (2). Smärta delas in i kategorier för att bättre förstå vilken infallsvinkel 

sjuksköterskan bör ha för att behandla smärtan och utvärdera omvårdnadsinsatsen. Den 

neurogena smärtan uppkommer genom skador perifert på nerver eller på nerver i det centrala 

nervsystemet. Noiceptiv smärta uppkommer vid skador på hud och muskelvävnad och är den 

vanligaste kategori av smärta. Idiopatisk smärta är den smärtvariant som kan vara svårast att 

hitta anledningen till. Den idiopatiska smärtan går inte att diagnostisera som noiceptiv, 

neurogen eller psykogen. Idiopatisk smärta är inte mindre allvarlig än någon annan smärt typ. 

Psykogen smärta som kan uppkomma hos patienter som upplever psykisk ohälsa eller 

depression. Dessa patienter känner en fysisk smärta trots att dom inte har en fysisk åkomma. 

Viseral smärta är en variant av noiceptiv smärta. Smärtan är dåligt lokaliserad på grund av att 

det saknas smärtreceptorer i kompakta organ, det är omkringliggande vävnad som signalerar 

smärta när dessa blir påverkade (3). Smärta är en subjektiv multidimensionell upplevelse som 

kan vara svår att beskriva och bedöma. Smärtans intensitet samt hur den varierar är en av 

frågorna som ingår i en smärtbedömning. Andra frågor rör smärtans typ, varaktighet, 

lokalisation och så vidare (7). Smärtan är individuell och skiljer sig beroende på ålder och kön 

(15,16). Studier har indikerat att bristande förmåga att bedöma patientens smärta, kan medföra 

att patienten inte får adekvat smärtlindring (8,9).  

 

 

 

 

 

 

 



 

  2 

1.2 Kärlkramp 

W. Heberdee beskrev redan 1772 begreppet angina pectoris som ett tillstånd av tillfällig, 

hopkramande, ansträngningsutlöst smärta eller tryck i bröstet. Det ansågs senare att detta 

tillstånd beror på otillräckligt blodflöde till hjärtmuskulaturen. Den vanligaste benämningen 

på angina pectoris är kärlkramp. Orsaken till angina pectoris är att det blir förträngningar i 

hjärtats kranskärl. Bröstsmärta vid hjärtsjukdom orsakas av syrebrist i hjärtmuskeln. Smärta i 

sig belastar cirkulationen genom pulsstegring, förhöjt blodtryck, risk för myocard ischemi och 

ökat syrgasbehov. Det finns olika typer av hjärtsjukdomar, vissa av dessa ger upphov till 

bröstsmärta, som angina pectoris (kärlkramp). Stabil angina pectoris, symtom som funnits 

under minst ett par veckor och inte försämrats, symtomen är behandlingsbara för patienten 

själv med nitroglycerin tablett.  Stabil angina pectoris kan övergå till instabil angina pectoris, 

då försämras patienten och symtomen är mer lätt utlösta och svårare att behandla med 

nitroglycerin utanför den slutna vården. Nydebuterande kärlkramp kategoriseras även det som 

Instabil angina pectoris. Det finns även spasm angina pectoris som utlöses av kranskärls 

sammandragningar, ansträngnings angina pectoris som utlöses av hög belastning fysiskt eller 

psykiskt. Detta innebär en ökad risk för utveckling av hjärtinfarkt. Angina pectoris beror på 

förträngningar i hjärtats egna blodkärl (kranskärl), förträngningarna gör att vid hög belastning 

kan inte hjärtat tillgodose sitt eget syrebehov (4). Genom ett adekvat omhändertagande och 

tidig behandling, inklusive smärtlindring, kan risken för ytterligare hjärtmuskelskada minskas 

(6).  Bröstsmärta kan utlösas av många olika orsaker allt från muskelvärk till livshotande 

tillstånd som hjärtinfarkt. När bröstsmärta beror på akut hjärtsjukdom är det viktigt att rätt 

diagnos ställs så fort som möjligt för snabb behandling. Tidig behandling minskar risken för 

mortalitet och ökad morbiditet med försämrad livskvalitet (2).  

 

 

1.3 Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt beror på tilltäppta kranskärl som i sin tur leder till syrebrist i hjärtmuskeln, får 

delar av hjärtat jobba utan syre en längre tid dör delar av hjärtat. Plackruptur (förhårdnad på 

kärlväggen som brister) startar en process i kroppen där trombocyterna söker sig till det 

skadade kärlet och bildar en trombos (propp), som i sin tur täpper till kärlet att lite eller inget 

blod kan passera. Kärlskadan tillsammans med trombocyterna aktiverar ytterligare vasoaktiva 

substanser (kärlsammandragande substanser) som utlöser kärlsammandragning och försvårar 

ytterligare för blodet att passera. 
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 Hur stor del av hjärtmuskeln som dör beror på var någonstans trombosen bildas och hur stor 

del av hjärtat som just det kranskärlet försörjer som trombosen bildas i (3). Smärtor i bröstet, 

återkommande obehag eller smärtan strålar ut i vänster arm, mot nacken, i käken eller ryggen 

är de vanligaste symtomen på hjärtinfarkt. Andra förekommande symtom är ångest, 

andfåddhet, illamående, kräkning, matthets känsla, svaghet och svimmningskänsla (4).  

 

 

1.4 Smärtskattning 

Det finns många olika mätinstrument för att mäta smärtans intensitet (9), alla kanske inte 

lämpar sig att använda prehospitalt. Dock är dessa ypperliga hjälpmedel för sjukvårdspersonal 

överlag att ta till för att förstå patientens smärtsituation. Patienter som använder ett 

skattningsinstrument kan förmedla mer information om smärtan än enbart smärtintensitet och 

är därför viktiga hjälpmedel i vården. Sjukvårdspersonalen använder sig av flera parametrar 

som patientens blodtryck, puls och kroppsspråk för att bedöma smärtan, detta tillsammans 

med smärtskattningsinstrumentet man valt att använd gör att man får en i stort sett en 

komplett smärtbild och kan sätta in smärtlindring därefter (7). 

 

  

1.5 Omvårdnad vid misstänkt hjärtsjukdom 

Patienter som hamnar i en situation som kräver att de litar på ibland främmande människor är 

väldigt stressande. Ambulanspersonalen som oftast är först i vårdkedjan får försöka motverka 

stress och skapa ett lugn runt patienten (14). Vid omvårdnad runt patienter med misstänkt 

hjärtsjukdom görs insatser som kan skapa en uppfattning om patientens tillstånd och samtidigt 

göra att den sistnämnda känner sig trygg. Genom pulskontroll får personalen information om 

hur hjärtat arbetar och upprätthåller cirkulationen, samtidigt skapar man en trygg miljö kring 

patienten genom beröring. Blodtryckskontroll kan vara en åtgärd som hjälper till att bedöma 

patientens cirkulation. Genom att räkna andningsfrekvens och bedöma andningen i allmänhet 

får man en bild av hur patienten andas. Ambulanspersonalen bedömer huden genom att titta 

och känna. Resultatet av undersökningarna ger personalen information om patienten är 

intorkad, kallsvettig, lider av syrebrist eller cirkulations rubbningar. EKG ger en klinisk bild 

av hur hjärtat mår. Bedömningarna och informationen, inklusive sjuksköterskans tränade 

blick ger en helhets bild av patientens status gällande smärta, stress, cirkulation och eventuella 

symtom på allvarlig sjukdom (13).  
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Omvårdnaden generellt runt patienter som transporteras i ambulans handlar mycket om att 

skapa förutsättningar för patienten så denne kan känna sig lugn och trygg. Utöver ovan 

nämnda omvårdnadsåtgärder kan det vara aktuellt att bistå patienten i kontakten med 

anhöriga. Det kan vara ett orosmoment för patienten om denne har husdjur, make/maka 

hemma som inte kan vara själv på grund av demens och liknande tillstånd. Allt detta 

sammantaget kan göra att patientens symtom förvärras (12). 

 

 

1.6 Riktlinjer för ambulanssjukvården vid omhändertagande av patienter med centrala 

bröstsmärtor  

När ett ambulansteam anländer till patienten ska den som ansvarar för vården, intervjua 

patienten för att kunna tillgodose sig information gällande anamnes: smärtans intensitet, 

duration, omfattning, tidigare besvär av samma karaktär och medicinering. Man ska även 

försöka identifiera ytterliggare symtom som kan tyda på akut hjärtinfarkt. Undersökningar 

som görs i patientens hem kan vara, puls, blodtryck, vakenhetsgrad (RLS-85) saturation och 

andnings frekvens. Den första bedömningen är nu avklarad, vidare handläggning sker i 

ambulansen på väg till sjukhus, patienten kopplas upp på ett 12-avledat elektrokardiogram 

(EKG), eventuella anomalier på EKG-kurvan dokumenteras.  

EKG: t skickas in enl. gällande riktlinjer till närmaste hjärtintensivvårdsavdelning där en 

läkare tittar på EKG: t och tar kontakt med ambulansteamet för vidare behandling av 

patienten, detta är beroende av hur läkare bedömer EKG: t är det en pågående hjärtinfarkt 

eller något annat som påverkar hjärtat. Nya ställningstaganden görs kontinuerligt gällande 

behandling av patienten under transporten. Rutinmässig VAS -skattning ska utföras på alla 

patienter som transporteras med ambulans till sjukhus på grund av bröstsmärtor (12,14). Alla 

bedömningar och åtgärder som görs ska dokumenteras på ambulansjournaler som följer med 

patienten, journalen som används är uppbyggd att det ska underlätta dokumentation enligt 

VIPS-modellen. Journalförningen omfattas av hälso och sjukvårdslagen, patientjournallagen, 

all ambulanspersonal även icke legitimerad personal innefattas av dessa lagar (12).   

  

 

1.7 Problemformulering 

Det är viktigt att patienter med kranskärlssjukdom får adekvat behandling (4). Enligt gällande 

riktlinjer för ambulanssjukvården ska VAS bedömning ingå i dokumentationen.  
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Tidigare studier har visat att bristen på adekvat smärtlindring beror på en ofullständig 

bedömning av patienters smärta (8,9). För att kunna smärtlindra och utvärdera effekten av 

behandlingen på ett bra sätt behöver sjuksköterska göra en smärtanalys där bedömning av 

smärtan ingår. Den här studien är unik på grund av att ingen har tidigare tittat på hur och om 

riktlinjerna följs vad gäller VAS skattning. Sjuksköterskan har lagstadgad skyldighet att 

dokumentera i journalen. Från och med 2005 har socialstyrelsen beslutat att varje ambulans 

ska bemannas med en legitimerad sjuksköterska. Kraven har höjts generellt inom 

ambulanssjukvården där sjuksköterskan ska verka och ha en arbetsledande funktion tillika ett 

omvårdnadsansvar. 

 

 

1.8 Syfte 

Syftet med studien är undersöka i vilken omfattning VAS används inom ambulanssjukvården, 

beskriva hur patienter 40 år och äldre med akuta centrala bröstsmärtor skattar smärtans 

intensitet med hjälp av VAS, utifrån vad som finns dokumenterat i ambulansjournalerna. 

Undersöka om det är någon skillnad mellan åldersgrupper gällande hur de skattar sin smärta 

med hjälp av VAS. Vidare undersöka hur litteraturen beskriver olika instrument för att skatta 

smärta. 

 

 

1.9 Frågeställning 

1. I vilken omfattning används VAS för män respektive kvinnor vid bedömning av 

bröstsmärtans intensitet inom ambulans sjukvården? 

 

2. Hur skattar patienter 40 år och äldre bröstsmärtans intensitet med hjälp av VAS? 

 

3. Finns det någon skillnad i hur personer i åldersgruppen 40-65 år skattar sin smärta med 

hjälp av VAS, jämfört med åldersgruppen 66-91 år? 

 

4. Vilka bedömningsmetoder för skattning av bröstsmärtans intensitet inom 

ambulanssjukvården beskrivs i litteraturen? 
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2. Metod 

 

2.1 Design 

Studien har genomförts som en deskriptiv studie (10) och nyttjat både litteratur och empiriskt 

material som underlag. 

 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet bestod av ambulansjournaler från en ambulansstation, 100 män och 100 kvinnor som 

transporterats med ambulans till ett sjukhus i Mellansverige på grund av central bröstsmärta. 

Inklusionskriterier: Patienterna skulle vara 40 år eller äldre, larmorsak centrala bröstsmärtor 

och sjuksköterskans bedömning centrala bröstsmärtor på plats. Urvalet var ett konsekutivt 

bekvämlighetsurval (10) och påbörjades 060101 och pågick till 071001 då tillräckligt med 

journaler hade förvärvats. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Journalerna har granskats med hjälp av ett protokoll (Bilaga 1) för sammanställande av 

variabler såsom kön, ålder, VAS skattning samt åldersgrupper för att besvara följande 

frågeställningar: Hur skattar patienter bröstsmärtans intensitet med hjälp av VAS? I vilken 

omfattning används VAS vid bedömning av bröstsmärtans intensitet inom 

ambulanssjukvården?  Finns det någon skillnad i hur personer i åldersgruppen 40-65 år skattar 

sin smärta med hjälp av VAS, jämfört med åldersgruppen 66-91 år? 

 

 2.4 Litteratursökning 

Artiklarna söktes oktober 2007 

Tabell 1 Resultatet av litteratursökningen i Cinahl och Medline 

Databas Sökord Antal artiklar Använda artiklar 

Cinahl Pain management 

and prehospital care 

47 artiklar 5 artiklar 

Cinahl Pain measurement 

and prehospital care 

48 artiklar 4 artiklar 

Medline Pain management 

and prehospital care 

33 artiklar 0 artiklar 

Medline Pain measurement 

and prehospital care 

17 artiklar 0 artiklar 
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2.5 Tillvägagångssätt 

Kontakt har tagits med medicinskt ansvarige läkare och verksamhetschef vid den aktuella 

ambulanskliniken och tillstånd har erhållits för att genomföra studien. Alla data kan tas fram 

via pappersjournal och vid behov även datajournal (AMANDA). Journalerna har 

avidentifierats av medicinsk ansvarig läkare på ambulanskliniken där studien genomförts 

genom att all data som kan identifiera patient och ambulanspersonal har tagits bort. 

Författarna har därefter granskat alla journalerna gemensamt utifrån de uppsatta kriterierna: 

40 år eller äldre, larmorsak centrala bröstsmärtor och sjuksköterskans bedömning centrala 

bröstsmärtor efter bedömning på plats och granskningsmallen. Därefter har data registrerats i 

dataprogrammet SPSS där författarna har skapat en matris för att kunna ta ut statistik och 

svara på frågeställningarna. 

 

 

2.6 

 Litteratursökning har gjorts i Medline och Cinahl för att besvara frågeställningen: Vilka 

bedömningsmetoder för skattning av bröstsmärtans intensitet inom ambulans sjukvården 

beskrivs i litteraturen? Artiklarna som söktes fram i Cinahl och i Medline har författarna läst 

abstrakt för att bedöma om dessa var användbara för studien. Totalt hittades 95 artiklar i 

Cinahl med hjälp av sökorden författarna bestämt, av dessa bedömdes nio vara relevanta. 

Femtio artiklar hittades i Medline med samma sökord som användes i Cinahl, dessa 50 

artiklar hittades igen i den första sökningen i Cinahl därutav ingen använd från Medline.   

 

 

 2.7 Dataanalys  

Data som samlats in har bearbetats i statistikprogrammet SPSS och tabeller har tagits fram 

med hjälp av Words i Windows XP. Deskriptiv statistik (11) har nyttjats för att besvara 

frågeställningarna: ”I vilken omfattning används VAS vid bedömning av bröstsmärtans 

intensitet inom ambulans sjukvården, hur skattar patienter 40 år och äldre bröstsmärtans 

intensitet med hjälp av VAS samt finns det någon skillnad i hur personer i åldersgruppen 40-

65 år skattar sin smärta med hjälp av VAS, jämfört med åldersgruppen 66-91 år?” Resultatet 

har författarna valt att visa i tabeller och figurer med siffror såsom procent, medelvärde, 

median, standard avvikelse (SD), min och max. 
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 Mann-Whitney U test gjordes för att kontrollera om det fanns några signifikanta skillnader 

förutom på ålderskillnad då ett T-test gjordes. Författarna har läst igenom artiklarna och 

sammanställt resultatet som framkommit i tabell 1.  

 

 

2.8 

För att besvara frågeställningen: Vilka bedömningsmetoder för skattning av bröstsmärtans 

intensitet inom ambulanssjukvården beskrivs i litteraturen så har författarna sammanställt vad 

som framkommit i artiklarna, gällande vilka smärtskattnings instrument som finns att tillgå 

och hur dessa är utformade och hur dom fungerar (17). 

 

 

2.9 Forskningsetiska överväganden 

Journalgranskningen har inte medfört någon risk för integritetskränkning, då all data som 

berör patientens integritet eller den behandlande ambulanspersonalen är avidentifierad av 

medicinsk ansvarig läkare. På det sättet sker hanteringen av data konfidentiellt. 

Litteratursökning gjordes för att besvara en av frågeställningarna, artiklarna valdes ut efter 

uppsatta urvalskriterier, och inga artiklar avfärdades på grund av författarnas åsikter. Ingen 

ansökan till forskningsetiska nämnden bedömdes vara nödvändig då ett godkännande av 

verksamhetschefen och medicinskt ansvarig läkare inhämtades. Denna studie utgörs av 

lagstadgad kvalitetsuppföljning av de lokala riktlinjerna för ambulanssjukvården. Detta görs 

för att säkerställa patientens värdighet, integritet, delaktighet och säkerhet. Tillika förebygga 

skador, avvikelser och felbehandlingar i möjligaste mån. 

 

 

3. Resultat 

Frågeställningarna som författarna ställde inledningsvis var ”I vilken omfattning används 

VAS för män respektive kvinnor vid bedömning av bröstsmärtans intensitet inom ambulans 

sjukvården” Hur skattar patienter 40 år och äldre bröstsmärtans intensitet med hjälp av VAS” 

Finns det någon skillnad i hur personer i åldersgruppen 40-65 år skattar sin smärta med hjälp 

av VAS, jämfört med åldersgruppen 66-91 år” Resultatet redovisas nedan i tabeller, figurer 

och löpande text.  
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Vidare kommer frågeställningen ”Vilka bedömningsmetoder för skattning av bröstsmärtans 

intensitet inom ambulanssjukvården beskrivs i litteraturen” sammanställas och resultatet 

kommer att redovisas i resultat.  

 

 

3.1 Andelen VAS bedömda inom ambulanssjukvården 

Trettiofem procent av 200 konsekutivt utvalda individer var VAS skattade enligt riktlinjer för 

ambulanssjukvården.  
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Figur 1: Könsfördelning mellan kvinnor och män  n=71. 

Antal dokumenterade VAS skattningar i ambulansjournalerna. Figur 1 visar att urvalet är 

relativt jämnt fördelat mellan könen, en större andel män är representerade.  

 

 

Tabell 2: Åldersfördelningen.  

n=71 Medelvärde Median SD Min. Max. 

Ålders fördelning hela gruppen 71,87 77,00 12,47 43 91 

Åldersfördelning kvinnor 73,48 80,00 13,07 43 91 

Åldersfördelning män 70,47 76,00 11,92 45 89 

 

 

Medelvärdet för hela gruppen är snarlikt medelvärdena för kvinnor och män. Medelåldern för 

kvinnor är högre än för män. Lägsta respektive högsta åldern på hela gruppen är samma som 

för kvinnorna, män särskiljer sig gällande den som är yngst. Det är ingen statistisk signifikant 

skillnad (t=1, 015 (df 69) p=, 314) mellan könen. 
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3.2 Bröstsmärtans intensitet enligt VAS  

 

 

Tabell 3: VAS skattning fördelat på hela urvalet, kvinnor respektive män. 

 Medelvärde Median SD Min. Max. 

VAS Hela urvalet (n=71) 5,68 6,00 2,12 1 10 

VAS Kvinnor (n=33) 5,30 6,00 2,49 1 10 

VAS Män (n=38) 6,00 6,00 1,7 1 10 

 

 

Alla patienter som medverkat i underlaget har haft samma förutsättningar gällande 

smärtskattnings metod. Medianvärdet är det samma för alla tre grupperna. Medelvärdet är 

marginellt högre för män jämfört med kvinnorna respektive hela urvalet (Z= -1,001 p= 0,317). 
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Figur 2: Antal personer i respektive åldersgrupp. 

Åldersgruppen 40-65 år är förhållandevis lågt representerad jämfört med gruppen 66-91 år. 

Majoriteten av urvalet befinner sig i gruppen 66-91 år. 

 

 

 

3.3 Bröstsmärtans intensitet i olika åldersgrupper          
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Tabell 4: VAS fördelat på respektive åldersgrupp. 

n=71 Medelvärde Median SD Min. Max. 

Åldersgrupp 40-65 år (n=26) 6,12 6,00 1,86 3 10 

Åldersgrupp 66-91 år (n=45) 5,42 6,00 2,24 1 10 

 

I den yngre åldersgruppen skattar man sin smärta högre än den äldre åldersgruppen. 

Medelvärdet skiljer sig mellan grupperna dock finns det ingen signifikans (Z= -1,109 p= 

0,267), medianvärdet det samma för de båda grupperna. 

 

 
 

 

 

 

3.4 Bedömningsmetoder för skattning av bröstsmärtans intensitet  

 

 

Tabell 5: Sammanställning av smärtskattningsmetoder  

Författare Årtal Land Smärtskattnings 

instrument 

Knox  2005 USA NRS, VAS, PS, 

VRS 

Lord  2004 Australien NRS 

Lord 2004 Australien VAS 

Platt 2002 USA VRS 

McManus et al 2005 USA VAS, NRS, VRS 

Maio et al 2002 USA VAS, NRS, ARS 

Diercks et al 2005 USA NDSS 

Jerlock et al 2006 Sverige VAS, POM 

Alonso-Serra, 

Wesley 

2003 USA VAS, NRS 

Definition av begrepp i tabellen ovan 

NRS: Numeric rating scale, VAS: Visuell analog scale, PS: Picture scale, VRS: Verbal rating scale, ARS: 

Adjective response scale, NDSS: Numeric descriptive scale scoring, POM: Pain-O-meter 
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Det finns flera olika mätinstrument för att mäta smärta (18,20-22, 24-26). Visuell analogskala 

(VAS) är ett hjälpmedel för att skatta smärtans intensitet.  

VAS är en skala som är graderad från 1-10 där 1 är ingen smärta alls och 10 är den värsta 

tänkbara smärta. Skalan är utformad som en linjal där ena sidan är graderad med siffror och 

den andra sidan är ograderad där patienten använder skjutmått för att placera sin smärta just 

för tillfället. VAS skattning är individuell och kan användas för att utvärdera effekt av 

behandling. Verbal rating scale är ett annat instrument (VRS) där patienten får välja mellan 

lätt, måttlig, medelsvår, svår och outhärdlig smärta. Numeric rating scale (NRS) är ett tredje 

sätt där patienten får ange en siffra mellan 0 och 10 men kan även ha en skala mellan 0-100 

för att skatta sin smärta. Ett annat instrument som kan användas är Picture scales (PS) som 

visar ansiktsutryck som passar bäst på smärtintensiteten hos patienten. PS är numrerad med 

siffror på uttrycken för att få hjälp på vilken smärtnivå patienten ligger på (18). Adjective 

response scale (ARS) är ett instrument som har en skala som har ord istället för siffror. Den 

har ”non, slight, moderate, servere, agonizing”. NDSS är en 11-gradig skala som graderas 

från 0-10. Noll är ingen smärta och 10 värsta tänkbara smärta. POM är en smärtskala som 

mäter intensiteten, lokalisation, varaktighet och kvalitén på smärtan (18-26). 

 

 

4. Diskussion. 

 

 

4.1 Huvudresultat 

Studien vid en ambulansstation i Mellansverige visade att 71 (35 %) av 200 individer var 

smärtskattade med hjälp av VAS, vilket är strax över en tredjedel som är skattade enligt 

riktlinjerna för ambulansen. Hela urvalet skattade smärtan på VAS skalan mellan 1-10, 

medelvärdet skiljer sig inte om man tittar på hela urvalet och sedan bryter ner urvalet till män 

och kvinnor medans medianvärdet är det samma oavsett vilken kategori man tittar på. I 

åldersgruppen 40-65 år skattar sin smärta relativt högt på VAS skalan (3-10) i förhållande till 

åldersgruppen 66-91 år där spannet är bredare (1-10). Fem individer avvek i åldergruppen 66-

91 år genom att skatta sin smärta lägre än övriga i samma åldersgrupp, efter 

signifikansberäkning visar det sig att det inte finns någon signifikant skillnad (Z= -1,109 p= 

0,267) mellan grupperna.   
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4.2 Resultat diskussion 

Resultatet visade att ambulanspersonalen till viss del följde de uppsatta riktlinjerna gällande 

VAS skattning av patienter med bröstsmärta. Det tål att diskutera varför det inte är flera som 

är VAS skattade. Författarna tror att flera aspekter kan påverkar resultatet såsom förståelse, 

hur VAS förklaras av personalen i ambulansen, svårigheter att följa instruktioner på grund av 

svår smärta. Maio et al (22) anger att en tredjedel av vuxna patienter som behandlats 

prehospitalt har inte kunnat återge sin smärta med hjälp av VAS skalan. Däremot framhäver 

Alonso-Serra, Wesley (27) både VAS och NRS har en hög tillförlitlighet vid smärtskattning 

bland alla typer av smärta dock visar sig vara bättre för traumapatienter. NRS visar sig dock 

vara bättre för trauma patienter. Ser man till vad som framkommer i litteraturen påvisas 

studier där man jämfört tre smärtinstrument VAS, VRS och NRS att VAS skalan är den som 

är svårast att använda och att NRS är att föredra prehospitalt (9,21). Litteraturen talar inte 

entydigt för något speciellt smärtskattnings instrument, dock talar det för att använda ARS, 

VRS, NRS och VAS i den prehospitala verksamheten (18-20,22). Författarna anser att VAS 

är lätt använda i motsats till vad litteraturen säger. Dock används VAS på ett felaktigt sätt i 

ambulanssjukvården, då ingen VAS-linjal ges till patienten utan man använder sig av NRS 

istället och informerar patienter om instrumentet och skriver in VAS på ambulansjournalen. 

Bedömning med ARS går ut på att patienten ska beskriva sin smärta med hjälp av 

förbestämda ord. Nackdelen med detta instrument är att det kan vara svårt för alla patient 

kategorier att förstå innebörden av de förbestämda orden i instrumentet. Skillnaden mellan 

VRS och NRS är att NRS är känsligare vad gäller små förändringar i patienternas smärta detta 

gör smärtbedömningen lättare att genomföra och därför anser författarna att NRS är att 

föredra av dessa två. Omvårdnaden av dessa patienter är omfattande, brister i omvårdnaden 

framkommer då endast 35 % av patienterna är VAS skattade. För att kunna ge en korrekt 

omvårdnad måste man få med puls, blodtryck, vakenhetsgrad, saturation och en korrekt 

smärtbedömning (12). Författarna verkar båda inom ambulansyrket och anser sig kunna säga 

att det är högst troligt att flera patienter har fått ett korrekt omhändertagande än vad som 

framkommer i studien, då det kan vara skrivet i ambulansjournalen i form av löpande text 

under respektive sökord. Denna studie innefattar endast smärtbedömningen (VAS) noterat 

under övervakning, författarna har inte granskat löpande text i ambulansjournalen. En annan 

aspekt som slår författarna är att avsaknaden av VAS skattning kan bero på att patienten 

befinner sig i ett tillstånd där han/hon är helt utlämnad till ambulanspersonalen och känner oro 

över sin situation och därför ej kan medverka vad gäller VAS skattning. 
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 Ambulanspersonalen är professionella och ställs emellanåt inför svåra utmaningar där man 

får göra snabba insatser för att rädda liv, då får omvårdnaden kring patienten en mindre 

betydelse tills det att man kan stabilisera patienten. I den dagliga verksamheten har dock 

omvårdnaden lyfts och får en allt större plats i ambulanssjukvården än för 10-15 år sen.     

 

 

4.3. Metoddiskussion 

Författarna har gjort en kombinerad empirisk och litteraturstudie. I utvecklingsstadiet av 

studien var det tänkt att 200 journaler skulle jämföras beträffande VAS skattning men på 

grund av bristande underlag frångicks den tanken. Eftersom det under insamlings och 

granskningsperioden upptäcktes att endast 71 av de 200 journalerna innehöll VAS-skattning 

enligt riktlinjerna för ambulanssjukvården (12), ändrades fokus till efterlevnad av riktlinjerna. 

På grund av för få deltagare behövde författarna göra en kompletterande litteratur genomgång 

för att sammanställa vilka smärtskattningsmetoder som är att föredra prehospitalt. 

Konsekutivt bekvämligshetsurval kan påverka resultatet då individerna kan likna varandra allt 

för mycket och samma individ kan finnas med ett flertal gånger under urvalsperioden. 

Fördelen med detta urval är att man får den undersökningsgrupp som man vill ha. Valet av 

antal medverkande baserades på att få tillräckligt med VAS skattade individer för att ha 

möjlighet att se eventuella skillnader och om dessa är signifikanta. För att kunna se fler än en 

VAS skattning valde författarna en ambulansstation där man hade lång transport tid in till 

närmaste akutmottagning. På grund av valet att inkludera en ambulansstation i studien blev 

det svårt att få tillräckligt med smärtskattade individer där av den långa 

datainsamlingsperioden och granskningsperioden. Protokollet (bilaga 1) skapades för denna 

studie och ansågs vara tillräcklig för att kunna inkludera urvalet av individerna. Nackdelen 

med detta protokoll är att det inte går att använda på andra studier, är heller inte testad 

gällande validitet och reliabilitet. Litteratursökningen genomfördes med hjälp av sökord men 

att dessa kunde ha utökats med flera termer för att få mer preciserade sökträffar.  

Valet av databaser får anses adekvat med att de inbegriper artiklar inom medicin och 

omvårdnad. Fördelar med studien, i dagsläget finns det lite underlag för vilken 

smärtskattnings metod som är att föredra, denna studie öppnar upp för ytterliggare större 

studier där man kanske kan generalisera resultatet till en större population.     
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4.4 Allmän diskussion 

Resultatet av denna studie menar författarna visar att bedömningen av smärta är bristfällig hos 

personalen på ambulansen trots riktlinjer kring detta. Detta kan bero på att 

ambulanssjukvården använder fel smärtskattningsinstrument (VAS). I en akut situation ska 

många beslut fattas kring en patient och det kan handla om sekunder/minuter i vissa lägen, då 

görs avkall på att bedöma smärtan med hjälp av VAS.  

Den erfarenhet författarna har av ambulanssjukvård utförs indirekt en smärtbedömning i de 

flesta fall dock ej med VAS utan mer med hjälp av den kliniska blicken, anamnes, synintryck 

och patientens egen berättelse. Förslag till förändring kan vara att se över riktlinjerna för 

vilket smärtskattningsinstrument som ska användas och titta på andra instrument såsom VRS, 

NRS, ARS som litteraturen beskriver som användbara prehospitalt. Ett annat förslag kan vara 

att diskutera igenom fördelar och nackdelar för professionella vårdutövare att använda VAS 

vid bröstsmärtor och se om detta instrument är det optimala. Det vore intressant att 

vidareutveckla denna studie och testa vilket smärtskattnings instrument som skulle passa bäst 

för ambulanssjukvården där studien har genomförts.     
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Bilaga 1 

 

Granskningsprotokoll   
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