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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Ett vanligt symtom inom ambulanssjukvården är smärta, vilken ofta kan 

förvärra den smärta som redan upplevs av patienten, då de nödvändiga förflyttningarna 

genomförs av besättningen till bår och ambulans. Det är sjuksköterskorna i 

ambulansbesättningen som gör bedömningen huruvida smärtlindring krävs akut eller 

inte under transporten till sjukhus.  

 

Syfte: Syftet med studien var att studera patienters upplevelser av intranasal (i.n) 

smärtlindring jämfört med intravenös (i.v) smärtlindring inom ambulanssjukvården i 

Stockholm. 

 

Metod: Studien är en empirisk studie med deskriptiv design. 

 

Huvudresultat: Studien visade endast signifikant skillnad i området där upplevelsen av 

oro och/eller rädsla mättes i samband med i.n kontra i.v smärtlindringsmetod. Det var 

fler som upplevde en negativ aspekt i form av oro och eller rädsla i den grupp som fått 

i.n smärtlindring. Inga andra signifikanta skillnader i upplevelsen av varken, nöjdhet av 

smärtlindringens effekt, själva sättet att erhålla läkemedlet eller upplevelse av 

biverkningar påvisades. En jämförelse mellan de rapporterade biverkningarna visade att 

illamående var den vanligaste biverkningen och den var vanligast i den grupp som 

erhållit i.n smärtlindring.  

 

Slutsats: Med bakgrund av detta resultat kan man ifrågasätta om administreringssättet 

är avgörande kring effekten och upplevelsen av positiva eller negativa aspekter av 

smärtbehandlingen.  
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Abstract:  

Background: A common symptom of ambulance care is pain, which can often 

exacerbate the pain already experienced by the patient, as the necessary movements are 

carried out by the crew to the stern and ambulance. It is the nurses in the ambulance 

crew who assess whether pain relief is required urgently or not during transport to 

hospitals. 

  

Objective: The purpose of this study was to study patient´s experiences of intranasal 

(i.n) pain relief compared to intravenous (i.v) pain relief within the ambulance service in 

Stockholm area.  

  

Method: The study is an empirical study with a descriptive design. 

  

Main results: The study showed that the only significant difference in the area where 

the experience of anxiety and/or fear was measured in connection with i. n versus i. v. 

pain relief method. It was more that experienced a negative aspect in the form of anxiety 

and or fear in the group that received in n pain relief. No other significant differences in 

the experience of pain relief, satisfaction of neither the ring's power, the way to obtain 

the medicine or experience side effects was demonstrated. A comparison of the reported 

showed that the most common side effect was nausea, and it was most common in the 

group that received in n pain relief. 

  

Conclusion: Based on this result, one can question whether the mode of administration 

is crucial for the effect and experience of positive or negative aspects of pain 

management. 
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1. Introduktion 

 

Smärtupplevelse är alltid individuell, subjektiv och definieras som en obehaglig 

emotionell och/eller sensorisk erfarenhet, kopplad till vävnadsskada eller hot om 

vävnadsskada. Samma typ av smärtstimuli kan bidra till omväxlande smärtupplevelse. 

Graden av smärta kan också te sig individuellt hos olika personer samt skilja sig utifrån 

vilken situation och vilket sammanhang personen befinner sig i. Otillräcklig behandling 

av akut smärta har en stark koppling till utveckling av långvarig smärta (Berntzen, 

Danielsen & Almås 2011).  

Det är svårt att få en klar bild över hur sjuksköterskan bäst kan hjälpa patienter med 

smärta. 

 

1.1 Smärtbehandling/smärtkontroll 

 

Slørdal och Rygnestad (2014) förklarar att läkemedel vilka har samma 

verkningsmekanism som morfin kallas opioider. Morfin och kodein, utvinns ur 

opiumvallmon och har använts som behandling vid sjukdom i över 5000 år.  

Vid akut, stark smärta ges vanligen opioider för att nå effekt snabbt. Opioider är 

beroendeframkallande vid långvarig behandling (Berntzen, Danielsen & Almås 2011). 

Andra opioider är t ex. sufentanil och fentanyl (Pleym 2014). 

 

I Sydafrika studerades ett antal ambulanssjukvårdare i syfte att undersöka kvaliteten av 

administrering av morfin prehospitalt. Studien påvisade att brister i smärtbehandling 

med morfinpreparat pga. av rädsla för biverkningar, vilket kan ge en ökad risk för 

lidande för patienten i form av posttraumatiskt stressyndrom, depression och minskade 

egna resurser för återhämtning (Vincent-Lambert & de Kock 2015). 

Berntzen, Danielsen och Almås (2011) menar att det är lika viktigt att beskriva 

patientens perspektiv för att få vetskap om de fysiologiska verkningsmekanismerna som 

för att få en god förståelse av smärta. I smärtbedömningen har sjuksköterskan en 

framstående funktion och stort ansvar för patientens smärtlindring.  

 

Smärtkontroll har enligt en studie av Gausche-Hill et al. (2014) fördelar som sträcker 

sig längre än att tillfredsställa patientens obehag. Höjningar i hjärtfrekvens och 

blodtryck som följer smärtupplevelsen kan felaktigt uppfattas som en annan klinisk 
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process, liksom att ha otillräckliga effekter på vissa sjukdomsprocesser, som vid 

myokardiell ischemi och huvudskada. För bröstväggskador, såsom revbensfrakturer, 

kan smärtlindring enligt Gausche-Hill et al. (2014) förbättra patienters kliniska status 

genom att underlätta andningsinsats och öka syrebildning.  

Mot bakgrund av ovanstående har forskning visat att det även behövs ett ökat fokus på 

smärtkontroll i prehospital sjukvård (Gélinas 2016).  

 

Tidigare forskning av Karlsen, Pedersen, Trautner, Dahl och Hansen (2013) där man 

studerat patienternas vårdtid i ambulans mellan tillbud och ankomst till akutavdelning 

visar att det kan finnas svårigheter att nå tillfredsställande smärtlindring via intravenös 

infart där det då istället provades med intranasal administrering. Detta överensstämmer 

även med en studie gjord på en akutavdelning där underbehandlad smärta är ett vanligt 

förekommande tillstånd vilket ofta är relaterat till för få kompetent personal samt 

tidsbrist (Shrestha et al.2016). 

 

1.2 Bemötande / kommunikation 

 

I en studie gjord av Jakopovic, Falk och Lindström (2015) fann man övergripande att 

det var viktigt med den verbala kommunikationen mellan patienter och 

ambulanspersonal. Detta för att kunna samarbeta genom ömsesidig överenskommelse 

om hur och vad man bäst kan göra för att smärtlindra patienten på ett tillfredsställande 

sätt. För att uppmuntra patienten till delaktighet, intervjuade ambulanspersonalen 

patienten, med syfte att få information om patientens tidigare erfarenhet av smärta, 

vilket de ansåg värdefullt när de planerade vården. Samtalen användes också för att 

distrahera patienten när denne var rädd att uppleva smärta igen. Vid hinder i 

kommunikationen kunde ambulanspersonalen använda sig av andra strategier t.ex. 

genom att tolka patientens reaktioner på smärta genom grimaser eller kroppsspråk samt 

när det var möjligt genom att kommunicera med personer i omgivningen som kände 

patienten. 

 

1.3 Ambulanssjukvården i Stockholm 

 

Enligt Vårdgivarguiden (2017) finns det idag, i Stockholms Läns Landsting, SLL, 71 

vägburna ambulanser, bemannade med sjuksköterska och ambulanssjukvårdare.  

Uppdragen prioriteras efter inkommande samtal av en sjuksköterska på SOS Alarm.  
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Prioriteringen in till sjukhus bedöms sedan efter behandling, av sjuksköterskan i 

ambulansen. Till sin hjälp under bedömning och behandling har personalen medicinska 

behandlingsriktlinjer, vilka uppdateras varje år (Vårdgivarguiden 2017).  

 

Inom ambulanssjukvården använder man sig i första hand av intravenös smärtlindring 

vid måttlig till kraftig akut smärta, vilket kan vara komplicerat beroende på bl.a. 

ogynnsamma miljöer (Isaksson & Ljungqvist 1997). 

Det är inte ovanligt att ytterkläder måste avlägsnas, att patienterna är hypoterma med 

sammandragna perifera kärl, vilket försvårar tillvägagångssättet (Dale, Hjortkjaer & 

Kharasch 2002). 

All personal i ambulanserna och verksamheterna inom ambulanssjukvården står under 

tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, IVO (Vårdgivarguiden 2017).  

 

1.4 Sjuksköterskans roll 

 

Med teamarbete innebär att besättningen kompletterar varandras kompetenser. 

Sjuksköterskans roll är även här att ansvara för omvårdnadskompetensen, hen ska 

kunna leda, prioritera, samordna och utvärdera teamarbetet utifrån personcentrerad vård. 

Hen ska kunna samverka, planera och vid behov konsultera med andra aktörer för att 

säkerställa kontinuitet och säkerhet för patienten. Sjuksköterskan kan behöva delegera 

ansvar i utsatta situationer t.ex. på en skadeplats, detta görs genom att de tar ansvar för 

de etiska koderna och bedömer sin egen och andras kompetens (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017).   

 

1.5 Teorikoppling 

 

Eriksson (2015) tror att lidande egentligen från början saknar all mening, men hon 

menar också, genom sina erfarenheter i vården, att lidandet trots allt kan få en mening 

genom den gränslösa kärlek som finns, vilken vi kan dela med oss av.  

Lidandet är enligt Katie Erikssons omvårdnadsteori en del av livet och relateras både till 

fysiska och psykiska erfarenheter med känslor på olika nivåer samt i förhållande till 

omvärlden och till det upplevda livets mening. Lidande beskrivs som en universell 

allmänmänsklig subjektiv känsla. Katie Erikssons teori bygger på omsorg som ett 

huvudsakligt begrepp. Hennes syn på människan omfattar grundvalen som helhet i sin 
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teori. Hon anser att tro, hopp och kärlek tillsammans bildar grunden till all vård 

(Kirkevold 2000).  

Inom omvårdnadens ansvar delar man upp fokus i 4 olika bärande begrepp.  

Begreppet människa är ett av dem. Man skiljer på människan som överordnat begrepp 

och begreppet patient/klient, där patient/klient syftar på människor som på ett eller 

annat sätt har behov av omvårdnad. För att människan ska vara i behov av omvårdnad 

behövs vissa förutsättningar, som kan förekomma hos patienten, i miljön, i samspelet 

mellan patient och sjuksköterska eller i samspelet mellan patient och miljö (Kirkevold 

2000).  

I akuta situationer som t.ex. vid ambulansutryckning är det av stor vikt att 

sjuksköterskan möter och ser hela människan som en individ och inte bara fokuserar på 

den enskilda, fysiska skadan. För patient i traumatiska tillstånd som t.ex. trafikolyckor, 

är det vanligt att kropp och själ blottläggs. För att skydda hens utsatthet krävs ett 

respektfullt bemötande med viljan att skydda och värna om patientens värdighet och 

integritet, vilket leder till minskat lidande för patienten och ökar det etiska mötet mellan 

patient och vårdare (Abelsson & Lindwall 2017). 

 

I en studie av Ahlenius, Lindström och Vicente (2016) har man undersökt patienters 

erfarenheter av att känna sig illa behandlad av ambulanspersonal genom att studera 

avvikelserapporter. Där framkom att när patienterna hamnar i beroendeställning genom 

akut behov av hjälp och inte blev erkända i sitt lidande, kände de sig illa behandlade. 

Genom analyser av avvikelserapporter har man noterat att akut sjukdom i sig får 

förödande konsekvenser för patienten och kan i vissa fall upplevas som ett hot för den 

drabbades hela existens.  

Att tillhandahålla högkvalitativ sjukvård handlar mycket om att tillfredsställa patientens 

behov av säkerhet, vilket bygger på vårdarens respekt för individen och ett äkta intresse 

för varje patientens välbefinnande. Det är viktigt att känna till att högkvalitativ sjukvård 

handlar om så mycket mer än om att enbart möta det medicinska behovet hos patienten, 

beskriver också Ahlenius, Lindström och Vicente (2016) i sin studie.  

 

 

1.6 Problemformulering   

 

Proceduren att etablera en perifer infart kan ta tid och vara obekväm samt öka smärta 

vilket skapar onödigt lidande för patienten. Inom ambulanssjukvården är smärta ett 
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vanligt symtom och förvärras ofta i och med förflyttningar till bår samt mellan bår och 

brits på akutmottagning. I ett flertal enkäter som tidigare utförts inom 

ambulanssjukvården i SLL (Stockholms Läns Landsting) har patienterna bl.a. uttryckt 

en otillräcklig smärtlindring. 

Att hitta ett effektivare, mindre obehagligt administrationssätt vilket inte kräver att man 

behöver klä av patienten, vore till fördel i den prehospitala vården. Det finns studier 

som visar att flera läkemedel kan administreras nasalt och absorberas via nässlemhinnan 

vilket är ungefär lika effektivt som vid i.v tillförsel, exempelvis opioider (Dale, 

Hjortkjaer & Kharasch 2002).  

 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att studera patienters erfarenheter av intranasal (i.n) 

smärtlindring jämfört med intravenös (i.v) smärtlindring inom ambulanssjukvården i 

Stockholm 

Frågeställningar: 

• Erhåller patienterna bättre effekt av smärtlindring med intranasal administrering 

kontra intravenös metod?  

• Erfar patienterna några positiva respektive negativa aspekter mellan att få 

smärtstillande administrerat i.n jämfört med i.v? 

 

2 Metod 
 

2.1 Design 

 

Studien är en empirisk, deskriptiv kontrollerad oblindad studie med parallella grupper 

(Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

 

Undersökningsgruppen bestod av patienter i ambulanstransport med en ålder över 18 år, 

inkluderat gravida och fertila kvinnor vilka uppfyllde inklusionskriterierna för 

smärtlindring. Detta enligt allmänna medicinska riktlinjer som gäller för 

ambulanspersonalen (Vårdgivarguiden 2017).  
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Studien hade ett konsekutivt urval, dvs. att alla patienterna som fick ambulansvård 

under aktuell tidsperiod blev naturligt grupperade och behandlade enligt studiemetoden 

med parallella grupper som fick smärtlindring i.n eller i.v.  

Exklusionskriterier för studien var patienter med ansiktsskador och/eller kognitiva 

nedsättningar, t.ex. gravt medvetandesänkt eller medvetslös, ej kommunicerbar pga. ex 

alkohol/droger, svåra funktionshinder etc. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Studien genomfördes med 2 ambulans-entreprenörer i Stockholm, AISAB och Falck 

Ambulans.  

AISAB vilket är ägt av SLL och bedriver ambulanssjukvård (Lindlöf 2016). Falck 

Ambulans har uppdrag av flera landsting och regioner i Sverige, bl.a. Stockholm (Falk 

Sverige AB 2017). 

Studien pågick under sammanlagt 2 månader där ambulanspersonalen konventionellt 

behandlade alla inkommande patienter med svår smärta vid respektive tillfälle enligt 

ambulansens riktlinjer. Under 1 månad med i.v behandling och sedan med i.n 

behandling under 1 månad. 

Under försöksmånad 1 behandlades AISAB´s patienter med i.v smärtlindring och 

Falcks patienter behandlades under samma månad, i samma upptagningsområde, med 

i.n smärtlindring. 

Under försöksmånad 2 gjorde man tvärtom. Studien avslutades efter försöksmånad 2. 

 

Data samlades in via specifikt framtagna enkäter till behandlad patient samt protokoll 

från ambulanspersonal. 

 

För att studien med 95 % säkert skulle kunna påvisa skillnader mellan upplevelser av i.n 

kontra i.v smärtlindring inte berodde slumpen gjordes en Power beräkning (Sundell 

2012; Polit & Beck 2017). Denna visade att det behövdes 700 deltagare. För att kunna 

nå detta antal tog man del av tidigare ambulansjournaler i SLL, vilket visade att ca 1500 

patienter administrerats med morfin under april-maj 2011. För att nå upp till 700 

deltagare inkl. bortfall valdes att genomföra studien under en 2 månaders period.  

Förväntat bortfall pga. av exklusionskriterierna uppskattades till 10–20% samt 

ytterligare 20–50% pga. av metoden med enkätsvar. 
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2.4 Tillvägagångssätt  

 

För att ingå i studien skulle patienten skatta sin smärta enligt ett 

smärtskattningsinstrument såsom VAS (Visuell analog skala) eller NRS (numerisk 

skala) och uppge ett visst värde, enligt ambulansens generella riktlinjer som beskrivits 

ovan. 

Mätinstrumentet som används relaterat till uppskattning av smärta behöver vara lätt att 

förstå och enkelt att använda. I första hand skattas omfattningen av intensitet i smärtan. 

Anpassning utifrån den specifika patientens behov och situation bör avgöra skala. Det 

finns inget "golden standard" vid val av smärtskattningsintrument.  

VAS är ett instrument där patienten beskriver sin smärta t.ex. med ett kryss utmed en 10 

cm lång linje, där 0=ingen smärta och 10=värsta tänkbara. Sedan läses skalan av med 

hjälp en minst 10 cm lång linjal. NRS är ungefär samma sak, men här kan patienten 

utan linjal uppge ett nummer mellan 0 och 10 med samma beskrivning (Vårdhandboken 

2016; Dijkers 2010). 

Under ambulanstransporten registrerades vad patienten uppgav i VAS/NRS tillsammans 

med tid i minuter enligt sedvanliga rutiner. De patienter som initialt uppgav VAS/NRS 

≤ 4 tillsammans med övriga inklusionskriterier deltog i studien och fick därmed 

smärtlindring i.n alternativt i.v enligt studiemetoden.  

Data till studien samlades in via enkäter från patienter och protokoll från 

ambulanspersonal där dokumentation av patentens upplevelser noteras. Båda 

underlagen var specifikt framtagna och utformade för denna studie och population. 

Undersökningen genomfördes med framställd enkät riktad till patient i ambulansvård 

och distribuerad av ansvarig sjuksköterska i ambulansteamet. 

  

Den behandlade patientens enkät skickades tillsammans med samtycke för påskrift och 

information om studien, till patientens hemadress ungefär 2 veckor efter vårdtillfället.  

Patienter som inte svarade på enkät eller skrev på samtycke uteslöts automatiskt ur 

studien. Detta med anledning av att patienterna i det akuta skedet i ambulansvård inte 

förväntades kunna ta till sig information om studien samt eventuella reaktioner relaterat 

till behandling med opioider.  

Patientenkäten innehöll 8 huvudfrågor med svarsalternativ som stod för ett värde av 

upplevelsen och besvarades enligt likertskalan och/eller med fritext enligt figur nedan.  

Frågorna är relaterade till upplevelsen av den erhållna smärtlindringen i ambulansen 

före smärtlindring, vid förflyttning till bår samt vid avlämning till sjukhus.  
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1.Upplever du obehag eller rädsla inför provtagningen eller 

injektioner? 

Inte alls-0, Lite-1, Mycket-2, Väldigt mycket-3 

 
2. Är du nöjd med den smärtbehandling du fick under 

ambulansvårdtillfället? 

Ja-1, Nej-0, Minns ej-2 

 
3. Vad tyckte du om sättet du fick smärtlindring på? 

Inte alls-0, Dåligt-1, Bra-2, Utmärkt-3, Minns ej-4 

 
4. Upplevde du biverkningar av smärtlidringen? 

Nej-0, Ja-1, Minns ej-2 

 
5. Hur upplevde du förflyttningen till ambulansbåren? 

Inte alls-0, Dåligt-1, Bra-2, Utmärkt-3, Minns ej-4 

 
6. Är du återställd efter din sjukdom? 

Ja-1, Nej-0, Delvis-2 

 
7. Brukar du känna smärta regelbundet? 

Nej-0, Ja-1 

Om ja: 

Vad är orsaken till din smärta? 

Vilken behandling brukar du använda? 

Hur ofta och med vilken stryka tar du läkemedlen? 

Tar du några andra läkemedel regelbundet? I så fall vilka? 

 
8. Har du andra synpunkter på din upplevelse av 

ambulanssjukvården?  
 

Figur 1: Det framtagna protokollet till ambulansteamet innehöll frågor om patientens 

medicinska tillstånd, sjukdomshistoria samt personalens subjektiva upplevelser kring 

nasal respektive intravenös smärtlindring. I protokollet där ambulanspersonalen 

dokumenterar patientens status efterfrågas aspekter som kan tänkas påverka patientens 

upplevelse av respektive behandling. Bakgrundsfakta om patienten såsom kön, ålder, 

vikt, anamnes, i vilken omkringliggande miljö patienten hämtas, övriga läkemedel och 

tidsintervaller kopplat till VAS vid ankomst, förflyttning till bår och ankomst till 

sjukhus. Det frågades även efter patientens upplevelser av smärtlindringens effekt samt 

ev. biverkningar. 

Ambulanspersonalen dokumenterade efter respektive vårdtillfälle och skickade ifyllt 

protokoll vidare till ansvarig projektledare/koordinator som kodade, tog fram 

adressuppgifter för hemskickning av patientenkät + samtycke till berörd patient. Innan 
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hemskickning hade kontroll mot dödsregister gjorts. Patienter som lämnade samtycke 

till att delta i studien skickade sin svarsenkät till koordinator/projektledare som kodade, 

sammanställde och analyserade inkomna data. 

Personal på ambulansstationer samt akutmottagningar som skulle bli berörda av studien 

utbildades innan studiens början om tillvägagångssättet. De fick även direktiv gällande 

komplettering av smärtlindring med i.v behandling i de fall där patienter som ingick i 

den i.n behandlingsstudien, inte kunde ta emot eller om hen upplevde otillräcklig 

smärtlindring med i.n administrering. I ambulansjournalsystemet fanns även en särskild 

ruta att bocka i för markering av patienter som ingick i projektet/studien. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Studien genomfördes efter principer i Helsingforsdeklarationens och FN`s deklaration 

om mänskliga rättigheter samt stöddes av de fyra etiska grundprinciperna inom 

omvårdnadsforskning; anatomi, “göra gott”, “inte skada” samt principen om rättvisa.   

Hänsyn togs till etiska riktlinjer såsom krav på information om hur studien ska 

genomföras, krav på samtycke, konfidentialitet och säkerhet för deltagarna. Den etiska 

motiveringen är nyttan med att undersöka möjligheten att minska obehag och lidande 

för patienter (Helsingforsdeklarationen 2013). Studien är godkänd av en 

etikprövningsnämnd med diarienummer 2011/2141–31/3. 

I informationsbrevet med samtycke till patienten i urvalsgruppen framgick det tydligt att 

genom att låta bli att svara på brevet, exkluderades hen ur studien, likaså att journaler 

inte följdes från den aktuella ambulanstransporten och att hen således inte tas med i 

analyserna. I brevet framgick det även att deltagaren utan vidare förklaring har rätten att 

avsluta sin medverkan i studien. 

 

2.6 Dataanalys 

 

Efter avslutade mätningar analyserades protokoll och sammanställdes med hjälp av 

Excel och statistikprogrammet SPSS. Det användes en deskriptiv metod som 

analyserade medelvärde, standardavvikelse samt jämförelser mellan grupper med Chi 2 

och Mann-Whitney U Test (Billhult & Gunnarsson 2016). 
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3. Resultat 
 

Beskrivning av bakgrundsfakta av de patienter som under observerad tid uppsökte 

ambulans och därmed ingick i föreliggande studie återfinns nedan i text och tabell nr 1. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan vare sig kön eller ålder i grupperna.   

Den äldsta deltagaren var 79 år och yngsta 23 år med en medelålder på 59 år hos 

kvinnorna respektive 57 år hos män. 

60 % av de 193 patienter som deltog i studien uppgav att de var kvinnor. Av dessa 

kvinnor hade 62 % fått i.n administrering jämför med andelen män där deltagande del 

var 36,8 % varav 34,6 %. fått i.n. Det var högre andel kvinnor än män som fick i.n 

behandling. 

Innan smärtlindring skattade de bägge grupperna smärta på samma nivå. Efter 

smärtlindring uppgav majoriteten en smärtintensitet på 0–3 på VAS-skalan, 45,1 % av 

dessa hade fått i.n behandling och 38,4 hade fått i.v vilket ger en skillnad på 6.7%.  

Efter smärtlindring upplevde större andel av dem som fått i.v behandling fortfarande en 

uppskattad VAS på 7–10.  

Av samtliga deltagare i båda grupperna var det ett fåtal som upplevde biverkningar. 

Dock ser man en signifikant skillnad mellan biverkningar, där den vanligaste 

biverkningen var illamående.  

I gruppen med i.n upplevdes fler biverkningar än i den i.v, såsom någon form av 

illamående samt somnolens (sedering).  

 

3.1 Tabeller och figurer 

 

Tabell 1: Baslinjekarakteristika 

Resultatet av skillnader i upplevelsen utifrån olika aspekter beskrivs i nedanstående text 

i figurer och tabeller. 

Antalet deltagare i studien resulterade i 712 individer som under observerad tid åkte 

ambulanstransport samt svarade på inklusionskriterierna. Av dessa 712 patienter erhöll 

472 fick i.n behandling och 238 i.v behandling mot smärta. Efter bortfallet från studien 

på 519 patienter kvarstod 193 deltagare, 133 st. som fått i.n samt 60 st. personer som 

fått i.v behandling.                                                                                                       

 



 

11 

 

Studiepopulation.   (n 193) 
 

Intravenös 

smärtlindring 

(IV) (Morfin®) (n=60) 

Intranasal  

smärtlindring 

(IN)(Sufenta®) (n=133) 

P värde 

Ålder (År) (medel ± std) 
 

59 ± 20 57 ± 20 p=0,530 

Kön (n/%) 
   

p= 0,333 

Kvinna 
 

33 (55.0%) 83 (62.4%) 
 

Man 
 

25 (41.7%) 46 (34.6%) 
 

Saknas 
 

2 (3.3%) 4 (3.0%) 
 

Bedömt smärttillstånd (n/%) 
   

p=0,677 

Centrala bröstsmärtor 
 

8 (13.3%) 22 (16.5%) 
 

Fraktur/Luxation 
 

22 (66.7%) 51 (38.3%) 
 

Cancersmärta 
 

0 (0.0%) 1 (0.8%) 
 

Buksmärta 
 

14 (23.3%) 26 (19.5%) 
 

Övrigt 
 

11 (18.3%) 26 (19.5%) 
 

Saknas 
 

5 (8.3%) 7 (5.3%) 
 

VAS poäng innan behandling (n/%) 
   

p=0,807 

0–3 
 

2 (3.3%) 0 (0.0%) 
 

4–6 
 

9 (15.0%) 24 (18.0%) 
 

7–10 
 

42 (70.0%) 101 (75.9%) 
 

Saknas 
 

7 (11.6%) 8 (6.0%) 
 

VAS poäng efter behandling (n/%) 
   

p=0,333 

0–3 
 

23 (38.4%) 60 (45.1%) 
 

4–6 
 

16 (26.7%) 38 (28.6%) 
 

7–10 
 

13 (21.6%) 12 (9.2%) 
 

Saknas 
 

8 (13.4%) 23 (17.3%) 
 

Biverkningar (n/%) 
    

Klåda 
 

1 (1.7%) 2 (1.5%) p=0,938 
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Somnolent (Sederad) 
 

0 (0.0%) 12 (9.0%) p=0,016 

Illamående 
 

3 (5.0%) 25 (18.8%) p=0,011 

Huvudvärk 
 

0 (0.0%) 2 (1.5%) p=0,339 

Kräkningar 
 

3 (5.0%) 9 (6.8%) p=0,641 

Takycardi/Bradykardi 
 

1 (1.7%) 1 (0.8%) p=0,570 

Näsirritation 
 

0 (0.0%) 5 (3.8%) p=0,128 

Hudutslag 
 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 
 

Hypertension 
 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 
 

Anafylaxi 
 

0 (0.0%) 0 (0.0%) 
 

Andningsdepression 
 

0 (0.0%) 3 (2.3%) p=0,240 

Intravenös infart (n/%) 
   

p=0,701 

Ja 
 

57 (95.0%) 94 (70.7%) 
 

Nej 
 

0 (0.0%) 16 (12.0%) 
 

Saknas 
 

3 (5.0%) 23 (17.3%) 
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p = 0,030 

Figur 2: Patientens upplevelse av rädsla/obehag inför provtagning.  

Skillnaden mellan upplevelsen av de olika behandlingarna visade att 83 % av dem som 

fick i.v läkemedel inte alls upplevde rädsla eller obehag, medan 67 % av dem som fick 

i.n svarade samma. Endast 12 % av de som fick i.v upplevde lite rädsla eller obehag, 

jämfört med 27 % av de som fick i.n upplevde rädsla eller obehag.  

 

Tabell 2: Patienternas nöjdhet med den smärtbehandling de fått under 

ambulansvårdtillfället. 

Det fanns ingen skillnad i nöjdhet i de olika administrationssätten. 14 personer totalt har 

svarat “Minns ej” och 5 “saknas” räknades bort i testet och togs därmed även bort i 

tabellen, vilket ger en summa av 122 som fått i.n behandling och 52 fick i.v behandling. 

Då ser man att 90 % respektive 92 % har varit nöjda med administrationssätt de erbjöds. 

 

 

2. Nöjdhet/effekt Intranasalt (n=133) Intravenöst (n=60) Signifikans  

Ja 110 (90%) 48 (92%) p=0,099 

Nej 12 (10%) 4 (8%) 
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p= 0,202 

Figur 3: Patientens upplevelse av sättet de fick smärtlindring på.                                              

Det fanns ingen signifikant skillnad på hur patienterna upplevde de olika sätten att få 

smärtlindring på. I båda grupperna upplevdes administreringsstället till största del som 

utmärkt, 40 % hos i.v och 36 % hos i.n. 

 

Tabell 3: Patientens upplevelse av eventuella biverkningar av smärtlindringen.                   

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i upplevelsen av biverkningar: 23 % av 

dem som fick i.n behandling uppgavs haft biverkningar, medan 15 % av dem som fick 

i.v dokumenterades med detsamma. Totalt 20 patienter har uppgett “Minns ej” och 5 

“saknas” och räknades därför bort i testet och togs därmed bort ur tabellen, vilket ger en 

summa av 116 st. som fått i.n behandling och 52 fick i.v behandling. Vilka biverkningar 

som gjorde skillnad presenteras närmare i Tabell 1. 

 

4. Biverkningar Intranasalt (n133) Intravenöst (n60) Signifikans  

Nej 89 (76%) 44 (85%) p=0,301 

Ja 27 (23%) 8 (15%) 
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p = 0,40 

Figur 4: Patientens upplevelse av förflyttningen till ambulansbåren  

Upplevelsen av förflyttningen mellan grupperna var relativt likartad. 12% av de som 

fick i.v behandling upplevde en dålig erfarenhet av förflyttningen medan endast 4% 

av dem som fick i.n behandling upplevde detsamma.  

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 

 

Huvudresultatet i denna studie visade mycket få skillnader mellan patientskattningar av 

att ha fått intranasal kontra intervenöst administrerad smärtlindring i samband med pre-

hospital vård. Man såg endast signifikant skillnad på ett område vilket var mellan, där 

upplevelsen mättes utifrån oro och/eller rädsla inför smärtlindringstillfället. Det var fler 

som upplevde en negativ aspekt i form av oro och/eller rädsla i den grupp som fått i.n 

smärtlindring jämfört med den andra. I övrigt kunde man inte finna några signifikanta 

skillnader i upplevelsen av varken, nöjdhet av smärtlindringens effekt, själva sättet att 

erhålla läkemedlet eller upplevelsen av biverkningar. En jämförelse mellan de upplevda 

biverkningarna visade att illamående var den vanligaste samt i den grupp som erhållit 

i.n smärtlindring.  

Med bakgrund av detta resultat kan man ifrågasätta om administreringssättet är 

avgörande kring effekten och upplevelsen av positiva eller negativa aspekter av 

smärtbehandlingen.  
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4.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att beskriva skillnader i upplevelser kring smärtlindringen 

via intravenös infart kontra smärtlindring intranasalt. Utifrån frågeställningen om 

patienten når bättre effekt av smärtlindring med intranasal administrering kontra 

intravenös metod, samt om patienten erhöll några positiva respektive negativa aspekter 

mellan att få smärtstillande administrerat i.n jämfört med i.v.  

 

I föreliggande studie visade resultatet att det inte fanns några skillnader i upplevelsen av 

administration, dvs. sättet att få smärtlindring på, mellan grupperna. Vi fann dock en 

signifikant skillnad på hur respektive grupp initialt kände inför själva utförandet av 

smärtbehandlingen. Över 30 % upplevde någon form av obehag eller rädsla av de som 

erhöll sin smärtlindring intranasalt jämfört med de som fått intravenös behandling. 

Anledningen till detta skulle enligt författarna i föreliggande studie, kunna vara rädslan 

för nya, ovana behandlingsmetoder samt misstänksamhet inför effekten med läkemedel 

i näsa kontra traditionella injektioner. En annan orsak skulle enligt författarna kunna 

bero vårdpersonalens egna osäkerhet vilka avspeglas i patientens upplevelse. Är inte 

personalen själva trygga i sin roll och profession kan de överföra sina egna känslor av 

osäkerhet som resulterar i obehag för patienten. Detta styrks av tidigare studier av 

vårdpersonal relaterat till dess individuella oerfarenhet och osäkerhet av att administrera 

opioider pga. rädsla för bl.a. biverkningar som i sin tur påverkar attityden till att 

använda adekvat smärtlindring (Cone 2013).  

Då resultatet i studien inte påvisar några skillnader i upplevelsen av de olika 

administreringssätten kan man anta att det finns andra faktorer som påverkar den 

individuella upplevelsen, såsom omvårdnad, bemötande och kommunikation. I en studie 

av Ahlenius, Lindström och Vicente (2017) fann man att om patienternas förväntningar 

på vad sjukvården kunde erbjuda och det fysiska vårdmötet med ambulanspersonalen 

inte uppfyllde dessa förväntningar ledde detta vidare till missnöje som resulterade i 

avvikelserapporter.  

 

Det kan konstateras att båda grupperna upplever en känsla av nöjdhet gällande effekten 

av erhållen smärtlindring samt upplevelsen av förflyttning. Övervägande del uppgav 

förflyttningen som bra eller utmärkt oavsett metod. Detta stärks av tidigare resultat i 

studier där man jämfört intravenös smärtlindring kontra intranasal som visat att opiater 

givna intranasalt är ett säkert och effektivt alternativ till intravenös behandling i 
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prehospital vård (Corrigan,Wilson & Hampton 2015; Zeppetella 2000; Dale, Hjortkjaer 

& Kharasch 2002).  

Studiers resultat relaterat till upplevelse av nöjdheten av effekten kan även vara 

påverkat av ambulanspersonalens utbildning, bemötande och kommunikation. Detta 

stöds i en studie av Fry, Hearn och McLaughlin (2012) då man menar att både 

allmänhetens samt vårdens tankar kring smärta och smärtlindring påverkas av tro och 

kunskap. Positiv tro och god kunskap om smärtlindring kan hjälpa till att minska 

patientens lidande och därmed förbättra kliniska resultat. 

French, Chan och Ramaker (2013) visade också på detta samband i en 

uppföljningsstudie av effekten på utbildning av ambulanspersonalen inom 

dokumentation, bedömning och hantering i ämnet smärta, hur det påverkar mötet med 

patienten samt dess behov av farmakologisk smärtlindring. Dess resultat visade att 

utbildning av personal resulterar i mindre användning av narkotiska preparat, ökad 

förståelse och användning av alternativa behandlingar.  

Utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori (Kirkevold 2000) med begreppen människa, 

hälsa, omsorg och lidande kan man se förklaringar till upplevelser och aspekter av 

smärta samt lidande. Hon menar att lidande är en naturlig del av livet och människan 

behöver acceptera det för att bl.a. uppnå hälsa, helhet och meningsfullhet.  

Omsorgen i livsrummet mellan vårdare och patient är en del av vägen till acceptans av 

lidandet. Mötet mellan patient och vårdare ska präglas av ett holistiskt synsätt där 

kroppsliga, själsliga och andliga aspekter främjas vilket kan appliceras i den 

prehospitala vårdsituationen där behov av smärtlindring och medmänniska är avgörande 

för patientupplevelsen. Detta påtalas i en studie gjord av Salmela S, Koskinen C och 

Eriksson K (2017) där syftet var att identifiera vårdkulturens särskiljande grundval och 

hur sjuksköterskans ledarskap kan påverka och stärka dessa i en strävan efter etiskt 

hållbara vårdkulturer. Där framkom det att deltagarna bedömde att yrkeskompetensen 

var viktigast, följt av utövandet av det gemensamma bästa, lindra lidande och 

professionalism. Deltagarna övervägde också kvalitet, etisk attityd, barmhärtighet och 

medkänsla som värdefulla.  

 

I studien av Dale, Hjortkjaer och Kharasch (2002) härleddes de uppkomna 

biverkningarna av intranasal smärtbehandling mer till läkemedlet i sig än till 

administreringssättet. Detta stödjer likheterna med föreliggande studies författares 

resultat där inga signifikanta skillnader mellan upplevelsen av biverkningar mellan de 
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olika behandlingsmetoderna kunde mätas. Dock fann man att den vanligaste upplevda 

biverkningen totalt var illamående och de flesta av dessa deltagare återfanns i den 

intranasala gruppen. Dock kvarstår att upplevelsen av biverkningen inte utgjorde någon 

skillnad grupperna emellan.  

 

Resultatet i förekommen studie visar att patienterna upplever ungefär lika mycket 

smärta innan smärtlindring, dock är det fortfarande fler i den i.v gruppen som upplever 

stark smärta även vid ankomst till sjukhus. Detta skulle kunna förklaras bl.a. av 

Vincent-Lambert och de Kock (2015) som i sin studie menar att oerfarenhet och/eller 

rädsla för att administrera en lämplig bolus eller "laddningsdos" vid administrering av 

opioider kan leda till ineffektiv och fördröjd smärthantering.  

I en studie av Middleton et.al. (2010) framkommer liknande resultat relaterat till 

smärtbehandling och morfinets effekt då nästan en av fem patienter inte uppnådde 

"effektiv" smärtlindring enligt definitionen i sin studie. Detta trots att de i samma studie 

kommit fram till att i.v morfin var det mest effektiva smärtstillande läkemedlet 

prehospitalt för patienter med måttlig till svår smärta. Flera faktorer påverkar patientens 

upplevelse av smärta utöver den som eventuellt är förenad med vävnadsskada eller hot 

om vävnadsskada som beskrivs av Berntzen, Danielsen och Almås (2011).  

 

I en studie av Studnek, Fernandez, Vandeventer, Davis och Garvey (2012) undersökte 

man huruvida det fanns en koppling mellan patientens intryck av sin övergripande 

kvalité på vården samt tillfredsställelse av den smärtlindring som tillhandahölls. Studien 

visade att patienternas främsta orsak till att de kände utmärkt tillfredsställelse var 

associationen mellan att få hjälp att kontrollera eller minska smärta samt närvaro av 

förklaringar om givna läkemedel och deras biverkningar. Det övergripande teamarbetet 

mellan ambulanspersonalen och tillgång till den teknik som behövdes för att behandla 

patienten var också associerad till att bedöma den övergripande kvalitéten som utmärkt. 

Intranasal administration är, jämfört med intravenös även attraktiv för patienter som är 

ovilliga att bli stuckna eller har "nålfobi" samt där det av olika skäl inte går att 

åstadkomma en i.v infart. Även barn upplever i.n administrering mer attraktivt än i.v 

(Middleton et al. 2010; Bendall, Simpson & Middleton 2011). 

 

http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Studnek%2C+Jonathan+R
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Fernandez%2C+Antonio+R
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Vandeventer%2C+Steven
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Davis%2C+Sheryl
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/author/Garvey%2C+Lee
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5. Metoddiskussion 
 

5.1 Studiedesign, Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

 

Valet av en kvantitativ design grundades på att minska risken för subjektiva slutsatser, 

vilket felaktigt kunde påverkat resultatet. För att studien skulle kunna leda till 

generaliserbara resultat behövdes objektiva samt mätbara svar om upplevelser kring 

smärtbehandling i.n kontra i.v behandling.   

Det är en kontrollerad studie med två parallella jämförelsegrupper med ett konsekutivt 

urval (Polit & Beck 2017). Urvalet till respektive grupp sker till viss del randomiserat 

då slumpen avgjort vilka deltagare som i detta fall erhöll ambulansvård samt uppnått en 

smärtskala via VAS/NRS på 4 eller mer.   

Det är en kontrollerad och oblindad studie då ambulanspersonalen varit medveten om 

vilket administreringssätt respektive patient erhållit samt att det funnits direktiv på hur 

lång tid studien skulle pågå på i respektive upptagningsområde.  

Reliabiliteten hade troligen varit högre om studien skett med blint och randomiserat 

urval.  

Med befintlig metod finns risk att ambulanspersonalen omedvetet eller medvetet 

påverkat patientens upplevelse av respektive administrationssätt samt påverkat själva 

upplevelsen av smärtlindringen då de till viss del kunde kontrollera den. 

Studien utfördes under 2 månader; 712 patienter svarade på inklusionskriterierna och 

erhöll smärtbehandling enligt sedvanliga arbetsrutiner. Därmed kunde de tas upp i 

studien och fick efter två veckor en enkät med frågor att besvara relaterat till 

upplevelsen av smärtlindringen.  

Av dessa kunde endast 130 tas upp och delta i resultat då resterande patienter inte 

återgav sina svar på upplevelserna.  

Frågor i enkäten var egengjorda vilket inte är ultimat utifrån validitet och 

reliabilitetsaspekten, vilket medför att resultatet i föreliggande studie inte kan stå som 

grund till några generaliserbara resultat utan kräver fortsatt forskning.  

En av frågorna i enkäten är otydligt konstruerad med “och” & “eller” i samma 

frågeställning vilket kan medföra att svaren inte blir trovärdiga då det inte tydligt 

framgår vad svaret står för (Polit & Beck 2017).  
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Hade studien bestått av redan befintliga frågor som använts i tidigare studier hade 

resultatet kunnat jämföras med andra tidigare eller kommande studier. Fördelen med att 

skicka hem svarsenkäter var att patienten hade mer tid och behövde inte närvara fysiskt. 

Tid till eftertänksamhet kan också förändra minnet och känslan av upplevelsen vilket 

bör beaktas när man tar del av resultaten.  

Den ojämna fördelningen i svarsfrekvensen utifrån administreringssätt gör att det finns 

fler data kring upplevelse av i.n smärtlindring och färre av i.v.  

Antalet svar i förhållande till utskick är relativt lågt. Fler svar och en jämnare fördelning 

av antal deltagare i respektive grupp hade kunnat stärka resultatet.  

Hade en eller flera påminnelser till patienterna skickats ut efter halva svarstiden, vilket 

bör göras, hade svarsfrekvensen möjligen kunnat vara större (Olsson & Sörensen 2004). 

Anledningen till få svar kan enligt författarna till föreliggande studie bero på att 

informationen inte var tillräckligt tydlig, ovillighet att delta eller av bekvämlighetsskäl. 

De som valde bort att svara kan ha varit missnöjda med smärtlindringen och i 

förlängningen blivit missnöjda och avigt inställda till att delta.  

Polit och Beck (2017) beskriver även att det finns risk att det blir felmarginaler med få 

antal deltagare, vilket författarna funderat en del kring i föreliggande studie. I flera av 

de enkätstudier författarna har analyserat under arbetets gång är det minst 2000 personer 

som studerats närmare efter bortfall (Middleton et al. 2010; Galinski et al. 2010); 

Bendall, Simpson & Middleton 2011).   

I föreliggande studies resultat behandlades fråga 1–5 av de enkätfrågor som skickats ut 

till smärtbehandlade deltagare.  

  

5.2 Datainsamlingen  

 

Tillvägagångssättet vid insamlingen bygger på två parallella som grupper sedan byter 

plats med varandra. Metoden försöker spegla verkligheten, dock har slumpens betydelse 

stor inverkan på detta val av metod.  

Det finns ingen säkerhet att patienter upplever samma smärtskattning utav samma skada 

under samma period och har samma anamnes. 

För att stärka trovärdigheten att man undersöker rätt saker på rätt sätt i studien bör 

enkätfrågor och information pilot testas före själva studiens början (Olsson & Sörensen 

2004). Detta genomfördes inte, dock vet man inte om det påverkat resultat eller 

svarsfrekvens. 
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6. Kliniska implikationer 
 

En bättre förståelse och insikt om hur högkvalitativ vård kan ge patienten bästa möjliga 

säkerhet, respekt och känsla av deltagande i sin vård, skulle kunna förbättra vården 

ytterligare i framtiden. För att utveckla den prehospitala vården mer kvalitativt är det av 

vikt att fortsätta göra denna typ av studier med målet att sätta patienten i fokus, men 

även utveckla sjuksköterskans roll i att bemöta patienter med smärta. 

 

Sammanfattningsvis anser författarna mot bakgrund av framkommen studie, inkluderat 

med tidigare forskning, att intransasal smärtlindring skulle kunna komplettera den 

intravenösa metoden. Detta så att alternativ finns, både för patientens valmöjlighet, samt 

som komplement för personalen i sammanhang där det är svårt att etablera i.v infart.  

I de mest akuta och livsavgörande situationerna behöver personalen vara erfarna och 

kunniga på att ta snabba beslut och omvärdera, men i ambulansverksamheten idag är det 

så mycket fler situationer än sådana, vilket talar för att i behöver utveckla det så kallade 

mellanrummet i samma utsträckning för att vården ska få så hög kvalité som möjligt.  

 

7. Fortsatt forskning 

 
I föreliggande studie går det inte att avgöra huruvida de med i.n administrering erhåller 

smärtlindring på kortare tid än i.v metod, då studien endast visar gruppnivå.  

Möjligen skulle de kunna erhålla bättre effekt av i.n administrering, då det är fler i i.v 

gruppen som har mer ont vid ankomst till sjukhus, det krävs dock mer forskning på en 

större population för att kunna bevisa detta.  

En framtida studie med syftet att forska på relationen mellan personcentrerad vård och 

smärta skulle kunna tydliggöra effekten och därmed upplevelsen av de olika 

administreringssätten.  

Detta skulle dels kunna ske under en längre tid och med ett utökat antal deltagare, 

ytterligare patientbakgrund, en studie där både kvalitativa och kvantitativa data 

insamlades.  

Studier skulle kunna göras för att undersöka hur den samlade uppfattningen av vården 

blir om patienterna själva få välja administrationssätt? Jämföra med dem som endast 

blir erbjudna i.v morfin?  
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8. Slutsats 
 

I denna studies resultat har inte något bevis setts på att patienternas upplevelse skulle 

göra någon skillnad baserat på administrationssättet. Studiens metodval, där pilot test 

inte genomfördes, i kombination med användningen av egengjorda enkäter, medförde 

att validiteten har påverkats och genererat ett svagt resultat. Generaliseringar relaterat 

till skillnader i upplevelsen av i.n kontra i.v smärtbehandling är därmed inte möjligt.  

Förekommen studie kan ge indikationer på att omvårdnaden och mötet mellan patient 

och vårdare kan vara av betydande faktor, vilket påverkar positiva och negativa effekter 

samt upplevelsen av de olika administreringssätten.  

I den prehospitala vården idag är det mycket fokus på medicinskteknisk utrustning och 

hjälpmedel för både patient och personal samt utveckling och utökning av mediciner. 

Detta borde åtföljas av alternativa administreringssätt, såsom t.ex. intranasal 

smärtlindring, men även utökat fokus på personcentrerad vård där man, i samråd med 

patienten låter denne påverka sitt välmående och vara delaktig i så stor utsträckning som 

möjligt. 
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Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Metoder för datainsamling. Forskningsprocessen; 

Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber.  

 

Pleym, H. (2014). Läkemedel vid anestesi. Nordeng, Hedvig, Nordeng, Hedvig & 

Spigset, Olav. Farmakologi och läkemedelsanvändning. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Polit, D. & Beck, C.T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer 

 

Salmela, S., Koskinen C., & Eriksson, K. (2017). Nurse leaders as managers of ethically 

sustainable caring cultures. Journal of advanced nursing, 73(4), pp. 871-882. 

http://onlinelibrary.wiley.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/10.1111/jan.13184/epd

f 

 

http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1755599X15000038?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1755599X15000038?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S1755599X15000038?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0196064413015448?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0196064413015448?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
http://www.sciencedirect.com.webproxy.student.hig.se:2048/science/article/pii/S0196064413015448?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb
http://www.aisab.nu/om-oss/det-har-ar-vi/
http://www.aisab.nu/om-oss/det-har-ar-vi/
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/full/10.3109/10903127.2010.497896?scroll=top&needAccess=true
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/full/10.3109/10903127.2010.497896?scroll=top&needAccess=true
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/full/10.3109/10903127.2010.497896?scroll=top&needAccess=true
http://onlinelibrary.wiley.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/10.1111/jan.13184/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/10.1111/jan.13184/epdf


 

26 

 

Shrestha, R., Pant, S., Shrestha, A., Batajoo, K.H., Thapa, R. & Vaidya, S. (2016). 

Intranasal ketamine for the treatment of patients with acute pain in the emergency 

department. World Journal of Emergency Medicine, 7(1), pp. 19-24. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pmc/articles/PMC4786493/ 

 

Slørdal, L. & Rygnestad, T. (2014). Läkemedel vid smärta. Nordeng, Hedvig, Nordeng, 

Hedvig & Spigset, Olav. Farmakologi och läkemedelsanvändning. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Studnek, J.R., Fernandez, A.R., Vandeventer, S., Davis, S. & Garvey, L. (2013). The 

association between patients' perception of their overall quality of care and their 

perception of pain management in the prehospital setting. Prehospital emergency care: 

official journal of the National Association of EMS Physicians and the National 

Association of State EMS Directors, 17(3), pp. 386-391. 

http://www-tandfonline-

com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/full/10.3109/10903127.2013.764948?scroll=top

&needAccess=true 

 

Sundell, A. (2012) Guide: Statistisk ”power” och urvalsstorlek i experimentell design. 

SPSS Akuten. https://spssakuten.com/2012/11/11/guide-statistisk-power-och-

urvalsstorlek-i-experimentell-design/ 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-

sjukskoterskor/ [2017-10-23] 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-

legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf [2017-10-23] 

 

Vincent-Lambert, C. & de Kock, J.M. (2015), Use of morphine sulphate by South 

African paramedics for prehospital pain management. Pain Research, 20(3), pp. 141-4. 

https://www.hindawi.com/journals/prm/2015/507470/abs/  

 

Vårdgivarguiden (2017). Ambulanssjukvård. SLL Stockholms Läns Landsting 

http://www.vardgivarguiden.se/Patientadministration/Patientnara-

rutiner/Ambulanssjukvard/ [2017-09-28] 

 

Vårdgivarguiden (2017). Medicinska behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvården. 

SLL Stockholms Läns Landsting. 

http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/patientadministration/04-patientnara-

rutiner/01-ambulanssjukvard/medicinska-behandlingsriktlinjer-for-

ambulanssjukvarden.pdf 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.webproxy.student.hig.se/pmc/articles/PMC4786493/
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/full/10.3109/10903127.2013.764948?scroll=top&needAccess=true
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/full/10.3109/10903127.2013.764948?scroll=top&needAccess=true
http://www-tandfonline-com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/full/10.3109/10903127.2013.764948?scroll=top&needAccess=true
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.hindawi.com/journals/prm/2015/507470/abs/
http://www.vardgivarguiden.se/Patientadministration/Patientnara-rutiner/Ambulanssjukvard/
http://www.vardgivarguiden.se/Patientadministration/Patientnara-rutiner/Ambulanssjukvard/
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/patientadministration/04-patientnara-rutiner/01-ambulanssjukvard/medicinska-behandlingsriktlinjer-for-ambulanssjukvarden.pdf
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/patientadministration/04-patientnara-rutiner/01-ambulanssjukvard/medicinska-behandlingsriktlinjer-for-ambulanssjukvarden.pdf
http://www.vardgivarguiden.se/globalassets/patientadministration/04-patientnara-rutiner/01-ambulanssjukvard/medicinska-behandlingsriktlinjer-for-ambulanssjukvarden.pdf


 

27 

 

[2017-10-02] 

 

Vårdhandboken (2016). Smärtskattningsinstrument.  

http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-

smarta/Smartskattningsinstrument/ 

[2017-10-02] 

 

World Medical Association (2013). Helsingforsdeklarationen.  

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-

for-medical-research-involving-human-subjects/ [2017-05-28] 

 

Zeppetella, G. (2000). An assessment of the safety, efficacy, and acceptability of 

intranasal fentanyl citrate in the management of cancer-related breakthrough pain: a 

pilot study. Journal of Pain & Symptom Management, 20(4), pp. 253-258. 

http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/command/detail?vid=8

&sid=21ce4220-2478-421d-b92f-4421abbfe61b%40sessionmgr4007 

 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/Smartskattningsinstrument/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/Smartskattningsinstrument/
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/command/detail?vid=8&sid=21ce4220-2478-421d-b92f-4421abbfe61b%40sessionmgr4007
http://web.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/command/detail?vid=8&sid=21ce4220-2478-421d-b92f-4421abbfe61b%40sessionmgr4007

