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Sammanfattning 

Syfte. Att beskriva omfattning och skillnader i ambulanspersonalens dokumenterade 

smärtbedömning utifrån kön och ålder vid akut insättande ryggsmärta. 

Bakgrund. Smärta och det lidande som medföljer är en vanligt förekommande sökorsak inom 

ambulanssjukvården. Akut ryggsmärta genererar ett stort lidande för patienten och studier 

avseende smärtbedömning vid akut ryggsmärta är ett område som är lite undersökt utifrån ett 

prehospitalt kontext. Generellt är forskning avseende ambulanssjuksköterskans nyanserade 

smärtbedömning och dokumentation mycket begränsad.  

Design. Studien genomfördes som en retrospektiv journalgranskningsstudie med en 

deskriptiv kvantitativ metod. 

Metod.  171 ambulansomvårdnadsjournaler granskades utifrån Region Hallands 

journalsystem Paratus under tidsperioden 1-Januari till 31-Maj 2015. En granskningsmall 

skapades utifrån strukturen OPQRST och data analyserades utifrån en deskriptiv och 

analytisk statistik. 

Resultat. Studien visar en kraftigt varierande spridning av den nyanserade smärtbedömningen 

(68,8 % ±18,2 %). Det föreligger en stor variation av dokumenterad smärtbedömning utifrån 

de olika delarna av OPQRST samt reevaluering av området severity. Signifikant skillnad 

observeras inom området region (smärtlokalisation) där män bedömts i högre grad än kvinnor. 

Även signifikant skillnad observeras där patienter 65 år och över erhöll farmakologisk 

intervention till en lägre frekvens än yngre patienter. Den äldre gruppen hade dessutom en 

kortare prehospital vårdtid. 

Konklusion. Det är tydligt att omvårdnadsjournalerna ej dokumenterats utifrån den 

rekommenderade OPQRST strukturen. Det ses tydliga brister inom dokumenterad prehospital 

smärtbedömning vid akut insättande ryggsmärta. Vissa skillnader påvisas även inom kön och 

åldersgrupper. Prehospital smärtbedömning kvarstår att vara ett område att både utbilda 

personal inom samt forska utifrån. 

Nyckelord. Ambulanssjuksköterska, Ambulans, Dokumentation, Omvårdnad, OPQRST, 

Prehospital, Ryggsmärta, Smärta, Smärtanalys, Smärtbedömning 

  



 

Abstract 

Aim. To describe the extent of and differences in ambulance personnel’s documented pain 

assessments in the acute onset of back pain, according to the gender and age of the patients.  

Background. Pain, and the suffering associated with it, is a common reason for seeking 

ambulance care. Acute back pain generates considerable suffering for patients, and existing 

studies of pain assessment in acute back pain have not examined the topic in a pre-hospital 

context. Generally, existing research on nuanced pain assessment by ambulance nurses is 

considered to be very limited.  

Design. This study was conducted as a retrospective review of nursing records, utilizing 

descriptive quantitative methods.  

Method. 171 ambulance care records from Region Halland's nursing record system, Paratus, 

were examined during the period 1 January to 31 May 2015. A review template was created 

based on the OPQRST structure, and data were analyzed using both descriptive and analytical 

statistics.  

Results. This study found marked variation in the utilization of nuanced pain assessments 

(68,8 % ±18,2 %). There are great disparities in documented pain assessments according to 

the different sections of the OPQRST as well as in the re-evaluation of the ‘severity’ area. A 

significant gender difference was observed in the section assessing region (localization of 

pain), where men were more likely to be assessed than women. Significant differences were 

also observed among patients aged 65 and over, who received pharmacological interventions 

less often compared to younger patients. In addition, this older age group had shorter 

durations of pre-hospital care.  

Conclusion. It is clear that care records do not currently follow the recommended OPQRST 

structure. There are evident deficiencies in documented pre-hospital pain assessments for the 

acute onset of back pain. Certain differences were also found between gender and age groups. 

Pre-hospital pain assessment will continue to be an area that requires both staff training and 

further research.  

Keywords. Ambulance nurse, Ambulance, Documentation, Nursing, OPQRST, Prehospital, 

Back pain, Pain, Pain analysis, Pain assessment 

  



 

SUMMARY STATEMENT 

Varför är denna studie nödvändig? 

• Forskningsområdet som avser smärtbedömning vid ryggsmärta och smärtbedömning 
generellt ses lite undersökt. 

• Studien avser undersöka om ett utbildningsbehov föreligger inom området 
smärtbedömning vid akut insättande ryggsmärta. 

• Smärtbedömning är en del av ambulanssjuksköterskans ansvarsområde och 
förekommer i stor omfattning inom den prehospitala vården. 

Vilka är de viktigaste resultaten i studien? 

• Utifrån OPQRST strukturen föreligger det en stor variation inom den heltäckande och 
den kategoriserade smärtbedömningen. 

• Det föreligger signifikanta skillnader utifrån kön inom den kategoriserade 
smärtbedömningen samt signifikanta skillnader utifrån åldersgrupperingarna inom 
vårdtid och farmakologisk intervention. 

• Omvårdnadsdokumentationen följer ej den rekommenderade OPQRST strukturen eller 
annan tydlig struktur utifrån föreliggande journalgranskningar. 

Hur bör resultatet användas för att påverka praxis? 

• Studien tydliggör för arbetsgivaren att det föreligger signifikanta skillnader inom 
smärtbedömning avseende kön samt en stor variation i dokumenterad 
smärtbedömning. 

• Studien visar det utbildningsbehov som föreligger inom området smärtbedömning vid 
akut insättande ryggsmärta.  
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Inledning 

Smärta och det lidande som medföljer är vanliga företeelser inom ambulanssjukvården både 

nationellt och internationellt (Sanders, 2012). På daglig basis möter ambulanssjuksköterskan 

patienter med smärta och det åligger hen att bedöma och behandla smärta (Blomberg & 

Stening, 2009). Prevalensen av patienter som söker för akut insättande ryggsmärta är stor 

inom både nationell och internationell ambulanssjukvård och patientgruppen bär en stor 

samhällskostnad (Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2000; Sanders, 2012).  

Bakgrund 

Lidande 

I ”Den lidande människan” beskriver Eriksson (1994) att begreppet patient ursprungligen 

betyder den lidande, den som tåligt fördrar och uthärdar något. Utifrån lidandeperspektivet 

hänförs begreppet patient inte direkt till sjukdom utan innefattar en människa som led och 

uthärdade men som också kunde ha passioner, lidelser och lustar (Eriksson, 1994).  Målet 

med omvårdnad är att främja ett gott liv samt förstärka patientens livskvalitet, ett spektrum 

som innefattar allt från biomedicinska åtgärder till att lindra lidande och främja välbefinnande 

(Riksförening för ambulanssjuksköterskor (RAS), 2012; Sandman & Bremer, 2009). Rodgers 

och Cowles (1997) definierar lidande som en individualiserad, subjektiv och komplex 

upplevelse karaktäriserad primärt av att en person tilldelar sig en situation eller ett upplevt hot 

utifrån en intensiv ”negativ betydelse”. En förlust av autonomi, integritet och faktisk 

mänsklighet (Rodgers & Cowles, 1997). Sedan 1940-talet har lidandebegreppet 

avsubstantialiserats och reducerats till fristående termer såsom smärta, ångest och sjukdom. 

Begreppen smärta och lidande är inte synonyma, det kan finnas smärta utan lidande och 

lidande utan smärta (Eriksson, 1994). Men smärta är en ofta framkommen föregångare till 

lidande och sambandet mellan smärta och lidande är tydligt men svårdefinierat (Rodgers & 

Cowles, 1997). Begreppen är sammanflätade men med olika betydelse och innebörd 

(Blomberg & Stening, 2009; Rodgers & Cowles, 1997). Att inte bli hörd, sedd eller att ej bli 

tagen på allvar kan generera lidande för patienten, även bristande smärtlindring är en 

indikator på att patientens lindande ej har bejakats (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 

2008). Vårdpersonalens upplevelse av att ”veta bäst” kan medföra en vård som drivs utifrån 

ett paternalistiskt synsätt och patientens autonomi kan komma att bli åsidosatt (Sandman & 

Bremer, 2009). Eriksson (1994) framhåller att kränka en annan människas värdighet är att 
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åstadkomma lidande för personen och man undanhåller att bekräfta personen som en 

fullvärdig människa.   

Inom vården möts tre olika former av lidande. Livslidandet där lidandet uppstår i 

relation till det egna unika livet. Sjukdomslidandet där bland annat kroppslig smärta är en 

vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom. Den kroppsliga smärtan är förankrad i 

sjukdom och behandling vilket bör lindras med alla till buds stående medel. Den relation som 

föreligger mellan smärta och lidande är basal och lidandet kan lindras genom en reduktion av 

smärta. Vårdlidandet uppkommer i själva vårdsituationen och vårdlidandet är inte ett symtom 

på sjukdom utan ett svar på en otillräcklig vård (Eriksson, 1994). En annan källa till onödigt 

vårdlidande är när nytillkommen evidens och kunskap ej implementerats i verksamheten och 

Kasén et al. (2008) påtalar att ”sökandet efter ny kunskap borde uppmuntras, men också 

direkt krävas av vårdarna”. Dessutom belyser International Council of Nurses (ICN) (2014) 

att sjuksköterskan har ett ansvar att utarbeta och tillämpa riktlinjer inom omvårdnad samt att 

verksamheten skall drivas utifrån en kärna av forskningsbaserad kunskap och evidens. RAS 

(2012) styrker detta genom sina riktlinjer att ambulanssjuksköterskan skall engagera sig i 

personlig och professionell utveckling samt implementera ny evidens.  

Smärta 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som: En obehaglig 

sensorisk och emotionell upplevelse, som är associerad med faktisk eller potentiell 

vävnadsskada, och/ eller är beskriven i termer av sådan skada (Blomberg & Stening, 2009; 

IASP Taxonomy, 2012). Smärta är en unik upplevelse som skiljer sig från person till person. 

Ålder, kön och tidigare erfarenheter påverkar patientens smärtupplevelse (Ehnfors, Ehrenberg 

& Thorell-Ekstrand, 1998). Smärta är också en neurokemisk process där patienten har 

ensamrätt att definiera smärtan, vilket försvårar generalisering av smärta (Blomberg & 

Stening, 2009). Smärta är i sig ett mångfacetterat fenomen som innefattar fysiologiska, 

psykologiska, sociala och existentiella dimensioner (ibid.).  

Robinson et al. (2003) fann att det föreligger en uppfattning hos både män och kvinnor 

att kvinnor är mer villiga att rapportera smärta, är mer känsliga för smärta och är mer 

smärtkänsliga än män. Studien har även visat att män och kvinnor har samma uppfattning om 

deras eget köns upplevelse av smärta. Forskningen är dock ej entydig vilket framhävs i en 

studie av Grossi, Soares & Lundberg (2000) som påvisade att det ej förelåg någon signifikant 

skillnad mellan mäns och kvinnors smärtintensitet. 
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Smärtbedömning 

Bakgrunden till en smärtbedömning är en önskan att få svaren till frågorna: Var, när och hur 

om smärtan (Werner, 2010). Dessa frågor ligger till grund för en enklare smärtanamnes och 

utvecklas inbördes för att penetrera smärtans olika dimensioner. Var ger information om 

smärtans utbredning och lokalisation vilket kan identifieras med hjälp av en smärtritning där 

patienten visar och markerar smärtans placering alternativt genom relevanta frågor (ibid.). 

När speglar tidsförloppet och ger en bild över den dygnsmässiga variationen samt frekvensen 

av genombrottssmärta (ibid.). Hur ses utifrån smärtkvalitet och smärtintensitet. Smärtkvalitet 

bedömer upplevelsen av smärtan och görs lämpligtvis utifrån deskriptiva adjektiv. 

Karaktäristiska ord som skärande, huggande, molande och brännande kan ge kliniskt 

vägledande information (ibid.). Smärtskattningsinstrumentet Short-form McGill pain 

questionnaire (SF-MPQ) är ett förkortat instrument för kliniskt bruk. En svensk version har 

validerats för fibromyalgi. Instrumentet innehåller en lista med 15 adjektiv där 11 beskriver 

sensorisk kvalitet och 4 beskriver emotionell kvalitet och SF-MPQ har visat en högre 

sensitivitet än visuell analog skala (VAS) vid akut smärta (Breivik et al., 2008; Werner, 

2010). Blomberg och Stening (2009) vidhåller att skattning av smärtintensitet är ett 

minimikrav inom ambulanssjukvården och VAS ses som ett lämpligt validerat instrument. 

Enklare smärtskattningsinstrument som är reliabla och validerade är VAS, numeriska 

skattningsskalor (NRS) och verbala skattningsskalor (VRS) (Ehnfors et al., 1998; Werner, 

2010) och dessa instrument har även en god inbördes korrelation (Werner, 2010). VRS 

bedöms utifrån en skala från ingen smärta till outhärdlig som sedan kan översättas till ett 

numeriskt värde mellan 0-5 (Brantberg & Allvin, 2014; Werner, 2010). Breivik et al. (2008) 

vidhåller att VAS/NRS är känsligare än VRS för bedömning av smärtintensitet samt att 

förändringar i intensitet lättare upptäcks med VAS eller NRS. NRS ses ha vissa fördelar då 

den ej kräver fullgod syn och kan vara enklare för patienterna att förstå.  

Blomberg och Stening (2009) belyser att ett vanligt tillkortakommande hos 

sjukvårdspersonal är avsaknaden av kontinuerliga smärtskattningar och reevalueringar. Dessa 

kan vara viktiga utifrån ett prognostiskt och behandlingsmässigt perspektiv (Blomberg & 

Stening, 2009) och Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan (SLAS) styrker 

att förutom basal övervakning skall VAS reevalueras (Blomberg, 2011). 

Björvell (1995) belyser att patientens status är något föränderligt och om statusen 

förändras så måste det dokumenteras då den tidigare statusen inte längre är aktuell. 
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SLAS behandlingsriktlinjer rekommenderar smärtbedömning under den inledande 

patientundersökningen i samband med bedömning av disability samt en genomträngande 

smärtanamnes under den utvecklade patientbedömningen (Blomberg, 2011). Den riktade 

smärtanamnesen bör utgå från strukturen OPQRST där smärtans olika dimensioner penetreras 

(Blomberg, 2011; Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2009) samt en SAMPLE historik. 

Utifrån dessa strukturer bedöms både den aktuella sjukdomshistoriken genom OPQRST och 

ett strukturerat anamnesupptag av tidigare sjukdomshistorik skapas via minnesramsan 

SAMPLE (Signs and symtoms, Allergies, Medication, Past medical history, Last oral intake 

och Events prior to the illness) (Blomberg, 2011; Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2009). 

Smärtbedömning utifrån OPQRST avser bedöma sex dimensioner av smärta. Onset beskriver 

om besvären kommit plötsligt eller gradvis samt ifall det finns någon historia över liknande 

besvär (Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2009; Sanders, 2012). Provokate/ palliation avgör 

om någon behandling har tillämpats och utreder faktorer som förbättrar respektive försämrar 

besvären. Quality ger en deskriptiv beskrivning av smärtan. Region/ radiation ger information 

om smärtans lokalisation, utbredning och utstrålning (Hagiwara & Wireklint-Sundström, 

2009; Sanders, 2012; Werner, 2010). Severity avser en bedömning av smärtintensitet. 

Lämpligast beskrivs severity utifrån en skala mellan 0-10 (Blomberg & Stening, 2009; 

Sanders, 2012). Bedömning av smärtintensitet bör genomföras utifrån självskattningsskalorna 

VAS, NRS eller VRS (Brantberg & Allvin, 2014; Werner, 2010). Time beskriver hur lång tid 

besvären har pågått och utvecklats (Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2009) samt när 

besvären uppstod och om eventuell genombrottssmärta funnits (Werner, 2010). 

Användandet av mätinstrument i vården är viktigt för att överbygga den subjektiva 

bedömning som den enskilda vårdaren gör, då samma ord kan ha olika innebörd beroende på 

den personliga uppfattningen mellan olika personer (Björvell, 1995). Thomas och 

Shewakramani (2008) menar att bästa sättet för att bemöta smärta är att genomföra en 

smärtanalys med smärtskattningsskalor. Thomas och Shewakramani (2008) konstaterar att 

evidens visar att prehospital personal och annan vårdpersonal underskattar patientens smärta, 

särskilt minoriteter och äldre har en tendens att få sin smärta underskattad. Bible (2006) 

framhåller att sjuksköterskor brister i smärtkunskap och smärtbedömning samt att 

inkonsekvens i smärtskattning kan leda till lidande för patienten. En bedömning av smärta 

skall genomföras inför eventuell behandling, detta ökar dels säkerheten i smärtbehandlingen 

samt genererar en trygghet för patienten samtidigt som diagnostisering kan underlättas 

(Blomberg & Stening, 2009).  
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Dokumentation 

Patientdatalagen SFS 2008:355 förtydligar att vid vård av patient skall patientjournal föras. 

Syftet med patientjournalen är att bidra till en god och säker vård. Legitimerad personal är 

skyldig att föra journal och den skall innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker 

vård. Journalen skall innehålla uppgifter om bakgrund till vården, uppgifter om vidtagna och 

planerade åtgärder samt uppgifter om given patientinformation med mera (SFS 2008:355). 

Det ingår i ambulanssjuksköterskans kompetensområde att dokumentera status och 

förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd samt överrapportera utifrån ett 

patientsäkert sätt (RAS, 2012). Ehnfors et al. (1998) beskriver att vid journalgranskningar 

över smärta har man sett en tydlig dokumentation av analgetikabehandling och tidsangivelser 

men avsaknad av en nyanserad smärtbedömning, dessutom sågs en skillnad i hur patienten 

upplevde sin smärta och vad sjuksköterskan bedömde och dokumenterade. En studie av 

sjuksköterskors dokumentation har visat att strukturerad dokumentation genererade bättre 

bedömningar och dokumentation av patienters status då ett mer reflekterande arbetssätt 

tillämpades (Björvell, Wredling & Thorell-Ekstrand, 2003). Murray, Crouch & Ainsworth-

Smith (2012) fann att vid 26 % av de muntliga överrapporteringarna mellan 

ambulanspersonal och akutmottagningspersonal hade information förvanskats eller 

försvunnit.  

Generell smärtbehandling 

Det kan förekomma stora skillnader i patienters upplevda smärta men något fast gränsvärde 

för analgetikabehandling finns ej (Werner, 2010). Ambulanssjukvården Hallands 

behandlingsriktlinjer (2015) och Blomberg (2011) konstaterar att patienter med VAS ≥4 bör 

smärtbehandlas med injektion Morfin 2,5 mg om ej kontraindikation föreligger. Utöver inj. 

Morfin 2,5 mg är grundsmärtlindrig med Paracetamol 1 g p.o, samt eventuell 

tilläggsbehandling med inj. Ketamin 0,025 mg/kg alternativt lustgas 50/50 indicerat vid 

allmän smärtlindring (Blomberg, 2011). Ett basalt behandlingsmål är att patienten skall kunna 

uppskatta sin smärta till VAS ≤3 (Ambulanssjukvården Hallands behandlingsriktlinjer, 2015; 

Blomberg, 2011). Att skapa ett realistiskt och mätbart mål utifrån ett omvårdnadsproblem 

medger att vården blir mätbar och uppföljningsbar, målet kan vara en specifik smärtintensitet 

till exempel VAS ≤3 eller deskriptivt såsom smärtfrihet eller smärtlindrad (Björvell, 1995). 

Målet skall även vara realistiskt och tidsangivet (Björvell, 1995). Även RAS (2012) menar att 
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ambulanssjuksköterskan ska ha förmåga att göra bedömningar som innefattar anamnes, status 

och mål samt genomföra, utvärdera och följa upp omvårdnadsåtgärder och behandlingar. 

Ryggsmärta 

Ryggsmärta är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och förtidspensionering för yngre och 

personer i medelåldern (Rydevik, 2001) och prevalensen av ryggsmärta är störst mellan 35-55 

år (Gullick, 2008; van Tulder et al., 2006). 2002 till 2006 stod låg ryggsmärta för 2,5 % av 

besöken på akutmottagningar i USA (Friedman, Chilstrom, Bijur & Gallagher, 2010). Studien 

påvisade även att 8 % av den studerade populationen ankom till akutmottagningen via 

ambulans. 30,6 % av den studerade populationen upplevde moderat smärta och 54,2 % 

upplevde svår smärta (Friedman, Chilstrom, Bijur & Gallagher, 2010). Över 70 % av 

populationen i de industrialiserade länderna upplever någon gång i livet ryggsmärta (SBU, 

2000; van Tulder et al., 2006). De flesta som sjukskrivs för ryggsmärta tillfrisknar och 60 % 

återgår till arbete inom en vecka samt 90 % inom 3 månader (Rydevik, 2001; van Tulder, 

2006). Prevalensen för kroniska besvär är låg (Rydevik, 2001; Gullick, 2008). I Sverige 

uppgår samhällskostnaden för ryggsmärta till många miljarder varje år och 90 % utgörs av de 

indirekta kostnader som till exempel sjukskrivningar medför (Rydevik, 2001). SBU (2000) 

redogör att 1995 kostade ryggsmärtor det svenska samhället 29,4 miljarder kronor och 2,4 

miljarder var direkta kostnader för sjukvården såsom läkarbesök, utredningar och läkemedel. 

Ryggsmärta kan delas in i tre olika kategorier: lokal, refererad (fortledd) och radikulär 

(nervrotsutlöst) smärta. Ett karaktäristiskt tecken på ryggsmärta är en rörelsepåverkad 

smärtintensitet som genom lägesförändring kan lindras (Rydevik, 2001). Låg ryggsmärta 

definieras som smärta och obehag, lokaliserad under revbensbågen och över det nedre 

gluteala vecket, med eller utan bensmärta (van Tulder, 2006). Akut låg ryggsmärta definieras 

som en smärtperiod som pågått upp till 6 veckor och subakut mellan 6-12 veckor (Gullick, 

2008; Rydevik, 2001; van Tulder, 2006; Walker, 2012). En erkänd förenklad diagnostik för 

akut låg ryggsmärta går ut på att triagera smärtan till någon av tre kategorier: allvarlig spinal 

patologi, nervrotssmärta/ radikulär smärta och icke specifik låg ryggsmärta (Gullick, 2008; 

van Tulder, 2006). Rydevik (2001) påtalar att det kan finnas flera hundra orsaker till varför 

man har ont i ryggen. Endast hos ett fåtal påvisas någon form av patologisk orsak (Koes et al., 

2010; Rydevik, 2001; SBU, 2000; Walker, 2012). Spondylos som är en åldersbetingad 

diskdegeneration påverkar alla människor mer eller mindre (Rydevik, 2001; SBU, 2000). 

Samband har påvisats mellan låg ryggsmärta och degeneration av de lumbala diskarna 

(Walker, 2012). Vissa samband med tungt arbete har man sett men några tydliga samband har 
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inte kunnat påvisas (Rydevik, 2001; SBU, 2000) och diskbråck är en vanlig orsak till 

ryggsmärta (Rydevik, 2001). Besvären vid diskbråck kan komma smygande eller debutera 

som akut smärta (Önnerfält & Önnerfält, 2002). Diskbråck kan uppstå som en delkomponent 

av diskens åldrande med förlust av vätska och elasticitet i disken (Johnsson, 2010; Önnerfält 

& Önnerfält, 2002). En diskskada kan ge en nervrotspåverkan som medför refererad 

alternativt radikulär smärta (Rydevik, 2001). Uppkomst av radikulära smärtor uppkommer 

ofta akut och intensifieras vid höjning av det intraspinala trycket som vid till exempel 

hostning, nysning och krystning (ibid.). Initialt börjar problematiken med en smärta i nedre 

delen av ländryggen ”lumbago” för att sedan ge en ischiaspåverkan med smärta ut i benet 

(Johnsson, 2010). Vid de flesta fall kan inte någon patologisk orsak till ryggsmärtan finnas, 

vid de fallen diagnostiseras problematiken såsom idiopatisk ländryggssmärta eller lumbago 

(Johnsson, 2010; Rydevik, 2001; Walker, 2012). Ryggskott ”akut lumbago” kan uppstå 

spontant eller i samband med lyft. Behandlingen är symtomatisk med analgetika och 

immobilisering är kontraindicerat (Önnerfält & Önnerfält, 2002). 

Riktlinjer vid ryggsmärta 

SLAS rekommenderar SAMPLE och OPQRST strukturen för ett riktat anamnestagande vid 

lumbago. Förutom en initial ABCDE bedömning ingår en undersökning av patientens 

vitalparametrar. En riktad undersökning ingår som avser VAS, förmåga att lyfta benen, 

känselnedsättning och blåsfyllnad. Om patienten ej kan ta sig till en vårdinrättning är det 

indicerat med behandling (Blomberg, 2011).  

Retts 

Retts är det nationella beslutsstöd som tillämpas i Region Halland. Beslutsstödet vilar på en 

kombination av algoritmer där vitalparametrar och ESS (Emergency Symptoms and Signs) 

utgör triageringsmodell (Widgren, 2012). Retts 14 innefattar ryggsmärtor och smärtor i 

bröstryggen men hänvisar till Retts 31 vid misstänkt skada thorax/ rygg. De olika 

beslutsstödsnivåerna i RETTS utgår ifrån aktivitetsnivåerna ”akutsjukvård direkt” röd och 

orange prioritet och ”kan vänta” gul och grön prioritet (ibid.). 
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Problemformulering 

Smärta är ett vanligt förekommande problemområde inom ambulanssjukvård och ett område 

som ambulanssjuksköterskan har till uppgift att både bedöma och behandla 

(Ambulanssjukvården Hallands behandlingsriktlinjer, 2015; Blomberg, 2011; RAS, 2012). 

Området smärtbehandling ses i litteraturen vara markant mer undersökt än forskning avseende 

smärtbedömning. Den litteratur som finns beskriven visar stora svagheter i sjuksköterskans 

dokumentation och smärtbedömning trots tydliga riktlinjer (Ambulanssjukvården Hallands 

behandlingsriktlinjer, 2015; Blomberg, 2011; RAS, 2012). Litteraturen visar även skillnader 

utifrån kön och åldersgrupper. Patienter med ryggsmärta är vanligt förekommande inom 

ambulanssjukvården, en patientgrupp som ofta befinner sig mitt i livet och vars symtom 

genererar ett stort lidande och samhällskostnad. Inga studier hittades vars syfte var att 

undersöka prehospital smärtbedömning vid akut ryggsmärta. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva omfattning och skillnader i ambulanspersonalens 

dokumenterade smärtbedömning utifrån patienters kön och ålder vid akut insättande 

ryggsmärta. 

Frågeställningar 

I vilken omfattning dokumenteras de olika områdena i OPQRST*. 

I vilken omfattning reevalueras området Severity.  

Finns det en skillnad mellan olika åldersgrupper och kön utifrån de dokumenterade områdena 

inom OPQRST* samt reevaluering av Severity. 
*Onset, Provokate/ Palliation, Quality, Region/ Radiation, Severity och Time. 

Metod 

Design 

Det övergripande vetenskapliga förhållningssättet utgick ifrån ett positivistiskt synsätt med 

betoning på reduktionism (Patel & Davidsson, 2003). Det positivistiska synsättet grundar sig 

på att beskriva den observerbara världen samt att generera kunskap som verkar utvecklande 

för mänskligheten (Hartman, 2004; Patel & Davidsson, 2003). Reduktionismen som studien 

vilar på medför en strävan att reducera ett problem till dess beståndsdelar och utifrån dessa 

studera de enskilda delarna för att skapa empiri (Patel & Davidsson, 2003).  
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En vanlig företeelse i positivistisk forskning är hypotesprövning vilket genomförs i 

denna studie gällande skillnader avseende ålder och kön (Billhult & Gunnarsson, 2012; Patel 

& Davidsson, 2003). Hypotesprövning avser att nollhypotesen prövas mot den alternativa 

hypotesen. Målet var att pröva om nollhypotesen kunde förkastas vilket innebar att det 

förekom en signifikant skillnad mellan de olika undersökningsgrupperna (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). Studien genomfördes som en kvantitativ icke-experimentell 

journalgranskning (Polit & Beck, 2008). Kvantitativ metod valdes då en granskningsmall för 

upptagning av mätvärden introducerades för att möjliggöra framtagning av statistisk data 

(Polit & Beck, 2008). Studien saknade all form av experimentell påverkan och kallades därför 

icke-experimentell studie alternativt observationsstudie (Billhult & Gunnarsson, 2012; 

Ejlertsson, 2003; Polit & Beck, 2008). En retrospektiv design användes då studien såg tillbaka 

i tiden och studerade enskilda omvårdnadsjournaler under en kortare vårdtid (Billhult & 

Gunnarsson, 2012; Ejlertsson, 2003; Polit & Beck, 2008). Då data samlades in under ett 

kortare intervall valdes en tvärsnittsdesign över en longitudinell design (Ejlertsson, 2003; 

Polit & Beck, 2006; Polit & Beck, 2008). Studien genomfördes deskriptivt då syftet med 

studien var att beskriva olika företeelser i den prehospitala vården (Polit & Beck, 2008). Inom 

studien tillämpades en analytisk statistik där hypotesprövning på gruppnivå mellan olika 

variabler genomfördes och en univariat deskriptiv statistik där enskilda variabler beskrevs 

(Billhult & Gunnarsson, 2012; Polit & Beck, 2006; Polit & Beck, 2008). De frågeställningar 

som berörde analytisk statistik undersöktes utifrån en ”between-subjects design” där 

hypotesprövning skedde mellan olika grupper (Billhult & Gunnarsson, 2012; Polit & Beck, 

2006; Polit & Beck, 2008). Arbetet strukturerades utifrån Author Guidlines hämtat från den 

vetenskapliga tidskriften Journal of Advanced Nursing (Watson, 2015). 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Studien avsåg att inkludera omvårdnadsjournaler där patienten var över 17 år och 

registrerades under ESS 14, ryggsmärta (Widgren, 2012). Studien avsåg att granska 

ambulansjournaler där patienten transporterats från bostaden till en akutmottagning. Journaler 

som skapades mellan 2015-01-01 till 2015-05-31 avsåg den tidsram som stickprovet 

hämtades ifrån. Journaler exkluderades om inklusionskriterierna ej möttes alternativt om det 

ej fanns någon kommunikationsmöjlighet under vårdtillfället. Dessutom exkluderades 
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journaler om patienten motsatte sig smärtbedömning eller om det framgick att trauma mot 

rygg/ bröstkorg var patientens sökorsak. 

Populationen 

Utifrån syftet avsåg studien att undersöka smärtbedömning och smärtdokumentation av vuxna 

personer med akut ryggsmärta. Populationen avsåg alla ambulansjournaler som inföll under 

studiens syfte (Polit & Beck, 2008). Studien genomfördes som en journalgranskning och 

ambulansjournaler avsåg i denna studie agera population (Polit & Beck, 2008).  

Tillgänglig population 

Journalsystemet Paratus användes som grund för datainsamling av ambulansjournaler. Paratus 

används inom Region Halland, ett område som innefattar Kungsbacka, Varberg, Hylte, 

Falkenberg, Halmstad och Laholms kommun. Den tillgängliga populationen som studien 

avsåg att undersöka och generalisera utifrån hämtades med tillstånd av Ambulanssjukvårdens 

verksamhetschef i Region Halland (Bilaga C).  

Urvalsram 

Studiens urvalsram avsåg förteckningen över den tillgängliga population som studien avsåg 

att undersöka n=171 (Eliasson, 2013; Polit & Beck, 2006). I urvalsramen ingick de journaler 

som överensstämde med studiens inklusionskriterier (Eliasson, 2013).   

Stickprov 

Utifrån studiens syfte kunde en totalundersökning ej genomföras på grund av en icke 

hanterbar mängd data. En totalundersökning skulle kräva en granskning av ca 800 

ambulansjournaler per valt år. Utifrån detta ansågs en stickprovsundersökning vara lämplig 

att genomföra. Ett stickprov utifrån urvalsramen togs fram för att representera hela 

populationen (Eliasson, 2013; Polit & Beck, 2008). Stickprovet bestod av ett konsekutivt 

urval där alla tillgängliga journaler inom en tidsperiod av 5 månader inkluderades i 

stickprovet. Stickprovets storlek var 171. Någon power analysis genomfördes ej för att ta 

fram lämplig urvalsstorlek (Polit & Beck, 2008).  
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Procedur 

Initialt inhämtades skriftligt godkännande av verksamhetschefen Region Halland för att 

bedriva ett verksamhetsutvecklande projekt (Bilaga C).  

Efter inhämtat godkännande tog Region Hallands verksamhetsutvecklare fram ett 

avidentifierat stickprov som delvis mötte studiens inklusionskriterier. Urvalet togs fram 

konsekutivt utifrån tidsperioden 2015-01-01 till 2015-05-31. Stickprovet reducerades från 340 

ärenden till 206. De 134 journalerna bestod av ärenden där inklusionskriterierna ej möttes 

avseende uppdragstyp (n=50), destinationsadress (n=67), hämtplatstyp (n=93) samt 

destinationstyp (n=62). Vissa ärenden föll in under flera kategorier. Framtagning av 

stickprovet granskades om efter att datainsamlingen var genomförd. Omgranskningen visade 

att 2 journaler som ej mötte inklusionskriterierna ändå hade inkluderats i 

granskningsmaterialet. De berörda journalerna exkluderades därefter under själva 

granskningen och ingick ej i studiens slutgiltiga urval. En kodbok skapades över aktuella 

journaler för granskning och kodboken förvarades separat. Författaren erhöll åtkomst till 

Paratus administratörsläge för granskning av ovan nämnda 206 ambulansjournaler. 35 

journaler exkluderades på grund av att de ej mötte inklusions- och exklusionskriterierna vilket 

genererade ett slutgiltigt urval av 171 journaler (Bilaga B). Därefter granskades urvalet utifrån 

en granskningsmall. Granskningen genomfördes mellan 2015-10-12 till 2015-10-14. 

Numerisk data och tilläggsdata överfördes simultant till ett exceldokument. Paratus har sex 

olika områden tillgängliga för granskning. Studien använde fliken förhandsgranska/ signera 

journal då den inkluderade dokumenterad numerisk smärtintensitet, administrerade 

läkemedel, ålder, kön, vårdtid, samt omvårdnadsjournal och ärendenummer. Hela journalen 

granskades men fokus låg på rubrikerna smärta/ sinnesintryck, kontaktorsak, hälsohistoria/ 

vårderfarenhet, sammansatt status samt omvårdnads resultat. All granskning skedde inom 

Paratus och ingen information skrevs ut ifrån Paratus.  

 

För att belysa eventuella orsaker till varför severity erhöll låg bedömningsfrekvens 

genomfördes en kompletterande analys utifrån de i numerisk följd sista 77 journalerna i 

urvalet (Tabell 3). Utifrån stående inklusions- och exklusionskriterier genererades ett bortfall 

på 18 journaler vilket medförde 59 journaler tillgängliga för granskning. Bortfallet bestod av 

journaler som ej mötte inklusionskriterierna. Analysen avsåg att undersöka omfattning av 

dokumenterad bedömning av smärtintensitet utan validerade smärtskattningsinstrument. 
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Forskningsetiska överväganden 

Skriftligt godkännande för studien och hanterande av journalhandlingar hämtades från 

verksamhetschefen inom Region Halland (Bilaga C). Studien genomfördes likt ett 

vårdutvecklingsprojekt och utifrån SFS 2003:460 kunde studien ta avsteg ifrån Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor. Informerat samtycke från patienterna 

inhämtades inte i föreliggande studie. Lag om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) medger avsteg från informerat samtycke om forskningen innebär en 

obetydlig risk för skada och ett obetydligt obehag för forskningspersonen vilket ses tillämpat 

inom föreliggande studie. Avsteg kan även tas då studien utförs likt ett vårdutvecklande 

projekt där resultatet kan komma till nytta för forskningspersonen eller annan som lider av 

samma sjukdom. Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) medger att inte lämna ut information 

till patienten då det ansågs vara en oproportionerligt stor arbetsinsats. Etisk styrka sågs då 

personnummer och namn på patienter och personal ej överfördes till granskningsmallen under 

journalgranskningen. En kodbok som innehöll journalernas ärendenummer användes för att 

skydda känslig data. Ärendenummer dokumenterades i kodboken för att kunna spåra 

granskad journal. Ärendenummer tilldelas av SOS-alarm vid ärendets början och medföljer 

under hela den prehospitala vårdkedjan. Omvårdnadsjournalerna skrevs aldrig ut i 

pappersform utan granskades inom journalsystemet. Felaktig spridning av data kunde på detta 

sett anses vara negligerbar. Insamlad data behandlades konfidentiellt och med respekt för 

patienter och personal. Efter avslutad studie kommer all insamlad information och data att 

förstöras. Personer som i studien kom i kontakt med känsliga uppgifter lyder under 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt under patientdatalagen (SFS 

2008:355). 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes utifrån analytisk och deskriptiv statistik. Numerisk data 

överfördes från granskningsmallen till ett exceldokument. Exceldokumentet skapades utifrån 

granskningsmallen. Data översattes till numeriska variabler till exempel Ja = 1 och Nej = 0. 

Statistiska analyser genomfördes därefter med SPSS v.21 (Statistical Package for the Social 

Sciences). Frågeställningarnas dikotoma variabler analyserades som ordinaldata (Billhult & 

Gunnarsson, 2012; Eliasson, 2013; Polit & Beck, 2006). Deskriptiv statistik presenteras i 

tabeller och text som centralmått, spridningsmått och proportioner (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Data presenteras utifrån hela stickprovsfraktionen samt på gruppnivå. 
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Åldersgrupperingen utgick från databaserna Pubmed och Cinahls åldersgruppering. 

Smärtintensiteten registrerades utifrån första bedömning alternativt högsta registrerade värde. 

Hypotesprövning på gruppnivå genomfördes utifrån Pearsons Chi-square test samt oberoende 

t-test (Eliasson, 2013; Polit & Beck, 2006). Signifikansnivå sattes till p<0,05 vilket anses 

lämpligt inom omvårdnadsforskning (Eliasson, 2013; Polit & Beck, 2006).  

Validitet och reliabilitet 

En granskningsmall skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar då något tidigare 

validerat instrument ej stod att finna. Studiens frågeställningar överfördes till 

granskningsmallen och medförde kvantitativ insamling av data för analys. 

Validiteten och reliabiliteten för granskningsmallen var ej säkerställd då mallen ej var 

validitets- och reliabilitets testat. Validitet avser att studien undersöker det som avsett att 

undersökas och reliabilitet menar att studien utfördes på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidsson, 2003). Innehållsvaliditeten för granskningsmallen bedömdes av både handledare 

och författaren i föreliggande studie. Författaren var påläst inom området och innehar 5 Hp i 

Smärta på grundläggande nivå samt 15 Hp i Smärta på avancerad nivå. Studiens 

begreppsvaliditet avsåg att förklara i vilken mån undersökningsfrågorna svarade för hela 

problemområdet (Polit & Beck, 2006). Granskningsmallen baserades därför på den 

prehospitalt rekommenderade OPQRST-strukturen med stöd av SF-MPQ (Blomberg, 2011; 

Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2009; Werner, 2010). Granskningsmallen skapades med 

användarvänlighet i beaktande och med målet att minimera tolkningsutrymme. 

Granskningsmallen innehöll ett variabelschema och datainsamlingen genomfördes och 

bearbetades av en person. 

Datainsamlingsformulär 

Granskningsmallen var uppdelad i fem segment. Första delen bestod av en kod för möjlighet 

av spårning tillbaka till berörd omvårdnadsjournal. Andra delen innefattade 

ambulansjournalens möjlighet till att inkluderas i studiens undersökta urval avseende 

inklusions- och exklusionskriterier. Tredje delen avsågs ge möjlighet att undersöka studiens 

frågeställningar avseende samband mellan kön och olika åldersgrupper. Frågeställningen om 

patientens kön utgick ifrån personnumrets näst sista siffra som avser udda tal för män och 

jämna tal för kvinnor (Skatteverket, u.å). Åldersindelningarna utgick ifrån den faktiska ålder 

individen hade när journalen skapades. Fjärde delen innefattar omvårdnadsjournalens 

dokumenterade smärtanalys och smärtbedömning. Bedömningsmallen berör frågorna om 
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smärtintensitet, smärtkvalitet, smärtlokalisation och smärtans tidsförlopp (Werner, 2010).  För 

att skapa högre validitet användes den rekommenderade minnesramsan OPQRST för 

bedömning av den aktuella smärtanalysen (Hagiwara & Wireklint-Sundström, 2009; Sanders, 

2012).  Inom Paratus journalsystem står OPQRST som överskrift vid dokumentationsfliken. 

Femte delen avsåg att generera bakgrundsinformation samt undersöka faktorer inom området 

smärtintensitet.  
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Resultat 

Demografisk data och bakgrundsdata 

Tabell 1. Demografisk data och bakgrundsdata 

  
Totalt Kvinnor Män 

p-värde 
< 65 år ≥ 65 år 

p-värde 
n=171 n=84 n=87 n=85 n=86 

Ålder, median 
(IQR) 

66 
(46-76) 

70 
(50,25-
78,75) 

55 
(46,00-
75,00)  

46 
(39-55) 

76 
(73-83)  

Vårdtid, 
median, 
medelvärde, 
SD, (IQR) 

00:44:29 
00:46:42 
00:19:50 

00:44:52 
00:47:52 
00:19:26 

00:43:30 
00:45:58 
00:20:17 0,619A 

00:48:31 
00:50:20 
00:21:06 

00:40:34 
00:43:07 
00:17:53 0,017A* 

(00:33:19-
1:00:18) 

(00:35:15-
1:00:49) 

(00:30:56-
1:00:18) 

(00:37:04-
1:05:31) 

(00:30:45-
0:54:50) 

VAS/NRS/FPS, 
median, 
medelvärde, 
SD, (IQR) 

9 
8,12 

2,290 
(7-10) 

9 
8,27 

2,074 
(7,5-10) 

9 
7.98 

2,505 
(7-10) 

0.566A 

9 
8,42 

2,142 
(7,25-10) 

9 
7,71 

2,456 
(6-10) 

0,168A 

VAS/NRS/FPS, 
n (%) 82 (48)       
Farmakologisk 
intervention, 
n (%) 

115 (63.7) 59 (70,2) 56(64,4) 0,414B 68 (80) 47 (54,7) <0,001 

B* 

A: *Signifikansnivå p<0,05 (Oberoende t-test) 
B: *Signifikansnivå p<0,05 (Pearsons Chi2-test) 
 

Stickprovet bestod av 87 (50,9 %) män och 84 (49,1 %) kvinnor. Medianålder var 66 år 

(Interquartile range [IQR]: 46-76). Åldern på stickprovet sträckte sig mellan 21 till 97 år. Av 

dessa var 85 (49,7 %) personer upp till 64 år och resterande 86 (50,3 %) var 65 år och över. 

Medianåldern för den yngre gruppen var 46 år (IQR: 39-55). I den yngre gruppen var 49 (56,3 

%) män och 36 (42,9 %) kvinnor. Den äldre gruppen hade en medianålder på 76 år (IQR: 

72,75-83,25) med 38 (43,7 %) män och 48 (57,1 %) kvinnor.  

Vårdtidsmedianen för stickprovet var 44 min och 29 sekunder (IQR: 00:33:19-

1:00:18). Den kortaste registrerade vårdtiden var 6 min och 38 sekunder och den längsta var 1 

timma 45 minuter och 59 sekunder. Vårdtiden beräknades från att ambulanspersonalen 

registrerade sig framme hos patienten tills dess att de registrerade lämnar på 

akutmottagningen. Hypotesprövning genomfördes vilket ej kunde påvisa någon signifikant 

skillnad mellan vårdtidsmedianen hos män och kvinnor (p=0,619). Hypotesprövning 

genomfördes över de två undersökta åldersgrupperna. Där kunde bekräftas att en signifikant 

skillnad i vårdtidsmedian förelåg (p=0,017). Den analyserade datan visade att den yngre 
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åldersgruppen hade en längre vårdtid (Median: 00:48:31, IQR: 00:37:04-1:05:31) än den äldre 

åldersgruppen (Median: 00:40:34, IQR: 00:30:45-0:54:50).  

En analys inkluderades som avsåg att exponera populationens egenskattade 

smärtintensitet utifrån validerade smärtskattningsinstrument. Av de 171 journalerna kunde 

utläsas att en intensitetsbedömning med VAS eller NRS genomfördes i 82 (48 %) av 

journalerna. Medianintensitet över stickprovet var 9 av 10 (IQR: 7-10). Sambandsanalys av 

smärtintensitet utifrån oberoende t-test påvisade ej någon signifikant skillnad avseende varken 

könsuppdelning (p=0,566) eller åldersuppdelning (p=0,168). 

Median 9 av 10 på VAS kunde ses över alla underliggande grupperna med viss varians i 

interquartile range. 9 på VAS beskrivs som outhärdlig smärta med en variation utifrån IQR: 7 

som svår smärta till 10 som outhärdlig. 

Av den studerade populationen erhöll 115 (67,3 %) någon form av farmakologisk 

intervention. Bland männen erhöll 56 (64,4 %) farmakologisk intervention och bland 

kvinnorna 59 (70,2 %). Hypotesprövning kunde ej påvisa någon signifikant skillnad 

(p=0,414) avseende farmakologisk intervention mellan könen. En signifikant skillnad 

avseende åldersgrupperna kunde ses (p<0,001). Datan påvisar att 68 (80 %) av den yngre 

populationen erhöll farmakologisk intervention jämfört med 47 (54,7 %) av den äldre 

åldersgruppen. 
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Övergripande resultat 

Tabell 2. Smärtbedömning utifrån OPQRST och reevaluering av severity 

   Bedömningsgrad % (SD) Bedömningsgrad % (SD) 

 Totalt % Kvinnor Män p-värde < 65 år ≥ 65 år p-värde 

 n (SD) n=84 n=87 Könsuppdelning n=85 n=86 Åldersuppdelning 
Totalt 
OPQRST 171 68,8 

±18,2 
69,1 

±19,9 
68,6 

±16,6 0,868B 70,4 
±18,5 

67,3 
±18,2 0,260B 

Onset 119 69,6 73,8 65,5 0,239A 72,9 66,3 0,344A 

Palliation 145 84,8 83,3 86,2 0,601A 80,0 89,5 0,083A 

Quality 32 18,7 21,8 16,1 0,371A 20,0 17,4 0,668A 

Region 157 91,8 86,9 96,6 0,021A* 94,1 89,5 0,274A 

Severity 84 49,1 51,2 47,1 0,595A 56,5 41,9 0,056A 

Time 169 98,8 97,6 100,0 0,148A 98,8 98,8 0,993A 
Severity 
reevaluering 49 58,3 60,5 56,1 0,685A 62,5 52,8 0,371A 

A: *Signifikansnivå p<0,05 (Pearsons Chi2-test) 
B: *Signifikansnivå p<0,05 (Oberoende t-test) 

Smärtbedömning utifrån OPQRST 

De olika delarna av OPQRST adderades och dividerades med antalet bedömningsområden 

vilket genererade ett medelvärde för den enskilda journalens frekvens för de olika delarna av 

OPQRST. Totala bedömningen genomfördes med förutsättning att samtliga områden av 

OPQRST innehar samma vikt i en smärtbedömning. Studien visar att bedömningsgraden i 

snitt var 68,8 % med en standardavvikelse på 18,2 % (IQR: 50-83,3 %). Studiens 

hypotesprövning av skillnader avseende åldersgrupper (p=0,260) och kön (p=0,868) kunde 

inte påvisa någon signifikant skillnad utifrån de olika grupperna. En viss skillnad dock icke 

signifikant kunde ses utifrån åldersgrupperingarna där den äldre grupperingen (67,3 % ±18,2 

%) i snitt var bedömd till en lägre grad än den yngre gruppen (70,4 % ±18,5 %).  

Bedömning av dimensionerna inom OPQRST 

Delarna av OPQRST och reevaluering av severity granskades individuellt och 

hypotesprövades. Time (98,8 %) och region (91,8 %) dokumenterades i störst utsträckning. 

Time avsåg dokumentation av tidsrymden för smärtan samt förekomst av eventuell 

genombrottssmärta. Dokumentation av region såg till om smärtan beskrivits avseende 

lokalisation och eller utstrålning. Efterföljande dessa var palliation (84,8 %) och onset (69,6 

%). Typiskt för palliation var dokumentation om självmedicinering och smärta vid 

mobilisering. Onset avsåg uppkomstmekanismen för smärtan och om smärta kommit till 

exempel gradvis eller plötsligt. Därefter bedömdes severity (49,1 %) och dess reevaluering 
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(58,3 %). Severity och dess reevaluering ansågs vara bedömt om något validerat 

smärtskattningsinstrument hade använts och dokumenterats. En korstabell av severity och 

dess reevaluering visade att 49 (58,3 %) gånger hade severity reevaluerats då severity initialt 

evaluerats. Korstabeller visade även att severity ej hade reevaluerats om det initial ej 

evaluerats. Lägst bedömningsgrad hade quality (18,7 %) där karaktären av smärtan 

dokumenterades. Begrepp såsom molande, krampande och huggande smärta var vanligt 

förekommande inom quality kategorin.  

Skillnad utifrån åldersgrupper och kön 

Hypotesprövning utav de olika delarna av OPQRST och reevaluering av severity 

genomfördes utifrån Pearsons Chi2-test. Statistisk signifikant skillnad kunde ses utifrån 

området region och könsuppdelning. En korstabell över dessa visade att kvinnor till en lägre 

utsträckning bedömdes avseende området region. 73 av 84 kvinnor (86,9 %) jämfört med 

männens 84 av 87 (96,5 %) gav en statistisk signifikans av p=0,021. Statistisk signifikans 

kunde inte påvisas i några andra områden. Dock kunde man se en icke signifikant skillnad i 

severity avseende åldersfördelning (p=0,056) där den yngre gruppen (57,1 %) bedömdes i 

högre omfattning än den äldre gruppen (42,9 %). 

Severity evaluerat utan validerat instrument 

För att belysa eventuella orsaker till varför severity erhöll en låg bedömningsfrekvens (49,1 

%) valdes det att genomföra en kompletterande analys utifrån de sista 77 journalerna i 

stickprovet. 59 av dessa journaler inkluderades (Tabell 3). 25 (42,4 %) var män och 34 (57,6 

%) var kvinnor. 30 (50,8 %) var upp till 64 år och 29 (49,2 %) var 65 år och över.  

I 28 av de 59 (47,4 %) journalerna kunde man ej utläsa någon bedömning med 

validerade smärtskattningsinstrument. Utav dessa 28 kunde en vidare journalgranskning 

påvisa att severity blivit bedömt i fritext i 15 (53,6 %) av dessa journaler. Analysen kan därför 

med viss styrka påvisa att severity i någon form blivit bedömd i 46 av 59 (78,0 %) fall. 

Exempel på dokumenterad deskriptiv intensitet ges i Tabell 3. 

Severity reevaluerat utan validerat instrument 

För att belysa orsaker till varför severity reevaluerats i endast 58,3 % av journalerna valdes 

det att genomföra en kompletterande analys. All journaltext där severity reevaluerats utan 

validerat instrument inkluderades (Tabell 4). Dokumentation av dessa stod ofta att läsa under 

kategorin omvårdnadsresultat. 
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Samtliga journaler från stickprovet ingick i den separata analysen. Av de 122 (71,3 %) 

journaler där severity ej reevaluerats kunde någon form av omvårdnadsresultat eller 

reevaluering i fritext utläsas i 94 (77,0 %) av journalerna. Av det totala urvalet (n=171) kunde 

man i 143 (83,6 %) journaler utläsa någon form av reevaluering av severity eller 

omvårdnadsresultat. Exempel på olika typ av reevaluering och dokumenterade 

omvårdnadsresultat ses i Tabell 4. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Validitet och reliabilitet 

Lämpligast metod för föreliggande studie bedömdes vara en journalgranskning. Studien anses 

ha styrka i att urvalet definierades utifrån ESS 14 vilket möjliggjorde att urvalsramen tydligt 

definierades. Studien har ej tagit i beaktande det eventuella bortfall som kan uppstå bland 

objekt som ej kodats utifrån ESS 14. Ett slumpmässigt urval genomfördes ej vilket kan 

medföra att studiens evidensgrad sänks, dock uppvägs detta av att samtliga journaler som 

ingick i urvalsramen granskades. Dataanalysen genomfördes med hjälp av deskriptiv och 

analytisk statistik. Detta medförde att kvantitativ data kunde tolkas och generera slutsatser 

(Ejlertsson, 2003; Eliasson, 2013; Polit & Beck, 2006). Framtagningen av statistisk data 

gjordes med hjälp av en till universitetet knuten statistiker. Detta i sin tur styrker studiens 

analysdel. En granskningsmall skapades specifikt utifrån studiens syfte och frågeställningar 

samt utifrån prehospitala riktlinjer vilket anses styrka validiteten. Innehållsvaliditeten för 

granskningsmallen bedömdes av både handledare och författaren av föreliggande studie vilket 

anses styrka validiteten. Granskningsmallen var ej granskad av tredje part vilket sänker 

innehållsvaliditeten. I studien undersöktes smärtbedömning vid akut ryggsmärta. 

Begreppsvaliditeten styrktes genom att vedertagna instrument och arbetsredskap utgjorde de 

olika frågeställningarna. Studiens syfte att bedöma omfattning och skillnader i 

smärtbedömning genomfördes utifrån en OPQRST struktur vilket medförde att studiens 

resultat svarade väl till smärtbedömning utifrån den strukturen. Bakgrundslitteratur över 

området smärtbedömning ser OPQRST som ett lämpligt verktyg att genomföra en 

smärtbedömning utifrån. OPQRST anses av författaren ta upp samtliga relevanta områden 

inom prehospital smärtbedömning. Det bör tilläggas att ett multimodalt instrument i högre 

grad innefattar bedömning av smärtans alla dimensioner vilket OPQRST ej gör. Användandet 

av ett multimodalt instrument såsom McGill Pain Questionnaire ansågs ej vara genomförbart 

inom prehospital verksamhet i dagsläget. ESS 14 inkluderar både ryggsmärta M54.9 och 

smärtor i bröstrygg M54.6 vilket medförde att en större mängd journaler inkluderades i 

studien samt delvis försvårade tolkningen av journaltext. Begreppet trauma var ej tydligt 

definierat vilket medförde att vissa journaler inkluderades i studien då de befann sig i 

gränslandet mellan ESS 14 och ESS 31 skada thorax/ rygg (Widgren, 2012). Detta medförde 

att granskaren utsattes för krav på tolkning och studiens validitet och reliabilitet försämrades. 

Studien genomfördes utifrån fyra ambulansenheter uppdelat på sex kommuner och fyra 
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sjukhus vilket gav en geografisk spridning av populationen och ambulanspersonal, dessutom 

registrerades all data inom samma journalsystem vilket anses öka studiens validitet. 

Metodologisk svaghet förelåg då författaren av föreliggande studie var verksam hos samma 

arbetsgivare som den ambulanspersonal vars journaler granskades, något som författaren ej 

ansåg påverka resultatet då en granskningsmall användes. Granskningen inom Paratus kunde 

ej genomföras utan att patienters namn och personnummer samt ambulansbesättningens namn 

och anställningsnummer var synliggjorda. Tidsramen för studien begränsades till utanför 

ordinarie semesterperiod vilket kan påverka studiens resultat genom att nyanställd personal 

exkluderades från studien. 

Studiens stora urval och låga bortfall ansågs öka studiens tillförlitlighet. Reliabiliteten 

styrktes genom ett tydligt redovisat bortfall (Bilaga B). Genom tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier styrker även detta studiens reliabilitet. Då datainsamlingen genomfördes 

av en författare medförde detta att observationerna ej kunde bedömas av två personer 

parallellt. Detta var en svaghet i studiens interbedömarreliabilitet och ekvivalens (Patel & 

Davidsson, 2003; Polit & Beck, 2006). Genom att ett variabelschema användes i 

granskningsmallen ansågs reliabiliteten styrkas. Mängden dokumenterad data i den enskilda 

journalen skiljde sig stort mellan journalerna vilket medförde viss svårighet i tolkningarna. Då 

studiens resultat till viss del bestod av kvantifiering av kvalitativ data medförde detta att 

granskaren var tvungen att tyda dokumentationen i journaltexten. Inslag av oundviklig 

tolkning minskade studiens validitet, reliabilitet och i sin tur möjlighet till generaliserbarhet. 

Studiens resultat anses ej möjliggöra generalisering utifrån ett nationellt eller internationellt 

perspektiv på grund av urvalets storlek och studiens avsaknad av power analys. Resultat kan 

dock ge värdefull information utifrån det verksamhetsutvecklande projekt som studien 

bedrevs som. 
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva omfattning och skillnader i ambulanspersonalens 

dokumenterade smärtbedömning utifrån kön och ålder vid akut insättande ryggsmärta. 

Studien påvisar bristande dokumentation och en stor variation avseende heltäckande 

smärtbedömning (68,8 % ±18,2 %). Till högst frekvens dokumenterades dimensionen time 

(98,8 %) och till lägst frekvens dokumenterades dimensionen quality (18,7 %). Vissa 

signifikanta skillnader har påvisas inom dimensionen region (p=0,021) där män (96,6 %) 

bedömdes till en högre frekvens än kvinnor (86,9 %). Signifikant skillnad observerades även 

inom den åldersgrupperingen och vårdtid (p=0,017) där den äldre gruppen (00:40:34) hade en 

kortare medianvårdtid än den yngre gruppen (00:48:31). Signifikant skillnad observerades 

också inom området farmakologisk intervention (p<0,001) där den äldre gruppen (54,7 %) 

erhöll intervention till lägre grad än den yngre gruppen (80 %). 

Smärtbedömning som helhet 

Eriksson (1994) skriver i ”Den lidande människan” att den kränkning som lidandet genererar 

leder till att människan ofta skyggar för att tala om sitt lidande, speciellt då hen befinner sig 

mitt i det. Att bekräfta en människas värdighet är att individualisera vården men värdigheten 

kan också kränkas genom slarv och nonchalans vid bland annat vårdåtgärder som rör 

personliga frågor. Kränkning av patienten värdighet är den vanligaste formen av vårdlidande 

och utebliven vård innebär en kränkning av människans värdighet och är ett sätt att utöva 

makt över en maktlös. Den uteblivna vården kan bero på en bristande förmåga att se och 

bedöma patientens behov och den icke- vård har ofta en grund i personens inställning till att 

vårda. 

Resultatet visade att andelen dokumenterad smärtbedömning utifrån OPQRST som 

helhet var 68,8 % med en standardavvikelse på 18,2 % vid akut ryggsmärta. Detta är i linje 

med studie av Berben, Schoonhoven, Meijs, van Vugt och van Grunsven (2011) som visar att 

inom ambulanssjukvård kunde man i 28 % av traumafallen se en avsaknad av 

smärtdokumentation. Liknande resultat presenterar också Samuels och Fetzer (2009) där 24 % 

av journalerna saknade en smärtbedömning av patienterna studerat utifrån två kirurgiska 

kliniker. Utifrån studier genomförda på akutmottagningar ses viss skillnad i prevalens av 

smärtbedömningar. Eder, Sloan och Todd (2003) konstaterade att 86 % av akutjournalerna 

innehöll någon form av smärtbedömning. 69 % av de 86 % bestod av att termen smärta var 

dokumenterad i journalen. Utav resterande 17 % bestod 10 % av bedömning med smärtskala 
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typ VAS eller NRS, 5 % innehöll en verbal smärtskala och 2 % beskrev smärtans svårighet. 

En mer samtida svensk studie genomförd av Lewén, Gardulf och Nilsson (2010) fann att i 52 

% av akutmottagningarnas journaler var dokumenterat om patienten upplevt smärta vid 

ankomst till akutmottagningen. 88 % av dessa 52 % ansågs innehålla någon form av 

smärtbedömning avseende smärtintensitet, duration och/ eller lokalisation. Endast 5 % av 

dessa journaler innehöll en bedömning med ett självskattningsinstrument typ VAS. 

 Att bekräfta en annan människas lidande innebär att man försöker förmedla att ”jag 

ser” individen. Att inte bekräfta, överse eller bortförklara lidandet kan generera ytterligare 

lidande för människan. Den som inte blir tagen på allvar ges en känsla av maktlöshet och att 

undanhålla karitativ vård är ett sätt att straffa patienten (Eriksson, 1994).  

Smärtbedömningens olika delar 

Resultatet visade på en stor variation av andelen dokumentation av de enskilda dimensionerna 

i OPQRST. Dimensionen Time dokumenterat i högst grad (98,8 %) av de sex dimensionerna. 

I studier av Dalton et al. (2001) och de Rond, de Wit, van Dam och Muller (2000) bedömdes 

området ”pain duration och pattern” som närmast per definition överensstämmer med time i 

OPQRST. Emellertid är en jämförelse med dessa studier är svår att göra då studierna ej 

genomfördes prehospitalt. Dalton et al. (2001) visade att ” pain duration” dokumenterades 

mellan 8,1 % - 18,5 % på postoperativ avdelning. De Rond et al. (2000) studerade bland annat 

dokumentation av ”pain duration” på vårdavdelningar. Resultatet visade att 1,8 % av 

journalerna innehöll dokumentation av ”pain duration”. En andel som efter ett 

utbildningsprogram steg till 2,3 %. ”Pattern” framkom dokumenterat i en procent av 

journalerna.  

 Region eller radiation var också dokumenterad i hög grad (91,8 %) i föreliggande 

studie. Denna dimension är jämförbart med det i empiriska studier dokumenterat under 

termen ”pain location” alt ”location”. På postoperativa avdelningar visades att ”pain location” 

dokumenterades mellan 55,6 % till 60,5 % (Dalton et al., 2001). På vårdavdelning skriver de 

Rond et al. (2000) att ”location” dokumenterades till en frekvens av 4,7 % med en ökning till 

5,8 % efter intervention av ett utbildningsprogram. 

 Dimensionen palliation som dokumenterats i 84,8 % av journalerna i denna studie 

berör förbättrande och försämrande omständigheter samt effekter av medicinering. I 

litteraturen delas innebörden av palliation i två segment. Faktorer som ökar smärta alt faktorer 

som ökar eller minskar smärta och underlättande intervention alt användandet och effekt av 

analgetika. Det går att i litteraturen se en tydlig skillnad i dokumentationen av de båda 
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grupperna. De Rond et al. (2000) presenterar att 2,8 % av journalerna innehöll dokumentation 

av ökande och minskande faktorer i kontrast till 13,5 % där effekt av analgetika beskrevs. 

Ännu tydligare skillnad visas av Dalton et al. (2001) där faktorer som ökar smärtan beskrivs 

mellan 2,4 % till 4,0 %. I studien beskrivs användandet och effekt av analgetika mellan 73,4 

% till 85,5 %. Samuels och Fetzer (2009) undersökte smärtdokumentation inom området 

rörelsesmärta där det framkom en dokumentationsgrad av en procent bland journalerna. 

 Studier som berör dokumentation av onset och som dokumenterades i sju av tio 

journaler har inte hittats trots att dimensionen ger viktig information över om smärtan 

uppkommit plötsligt eller gradvis.  

 I denna studie var dimensionen quality dokumenterad i lägst grad (18,7 %). Inga 

studier har hittats inom detta område inom prehospital vård. Både Dalton et al. (2001) (1,6 % 

- 4,3 %) och de Rond et al. (2000) (0,9 %) visar på låg frekvens av dokumentation av 

smärtkvalitet inom sjukhusklinikerna. 

 

Dimensionen severity det vill säga smärtintensitet har dokumenterats med validerade 

smärtskattningsinstrument i 49,1 % av journalerna. Studier visade likartade resultat där NRS 

bedömdes till en grad av 40 % prehospitalt (Fry, Bennetts & Huckson, 2011) respektive 48,4 

% på sjukhus (Shugarman et al, 2010). Berben et al. (2011) påvisade en lägre frekvens än i 

föreliggande studie där 31 % var bedömda med NRS prehospitalt. Lord, Cui och Kelly (2009) 

presenterade en markant högre frekvens än föreliggande studie där 71 % bedömdes med NRS 

av prehospital personal. Föreliggande studie visar att severity bedömdes både med 

självskattningsskalor och deskriptivt till en frekvens av 78 % (n=59). I en prehospital studie 

skriver Lord et al. (2009) att severity bedömdes på något sätt till en grad av 95 %. Fry et al. 

(2011) beskriver en frekvens av 85 % där ambulanspersonalen bedömt severity på något sätt.  

Resultatet i denna studie visar att de skattningsskalor som användes vid bedömning av 

severity var VAS eller NRS. Mohan, Ryan, Whelan och Wakai (2010) och Göransson et al. 

(2015) styrker att VAS och NRS har en stark inbördes korrelation. Mohan et al. (2010) visade 

att patienter skattar något högre på NRS skalan utifrån kategorierna högre ålder och kvinnligt 

kön. Motsägande resultat visas i Göransson et al. (2015) studie där någon signifikant skillnad 

ej kunde påvisas mellan varken ålder eller kön. Någon signifikant skillnad mellan VAS och 

NRS kunde ej påvisas utifrån kategorin trauma och icke-trauma (Mohan et al., 2010). 

Göransson et al. (2015) fann att majoriteten av patienterna upplevde att NRS var enklare än 

VAS vilket styrks av Mohan et al. (2010) där 34,96 % upplevde NRS enklare än VAS. Dock 

bör det tilläggas att 47,15 % av patienterna ej upplevde någon skillnad mellan de olika 
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skalorna (Mohan et al., 2010). Wikström, Eriksson, Årestedt, Fridlund och Broström (2014) 

genomförde en studie på flera postoperativa avdelningar där smärtskattningsskalor ansågs 

vara ett bra hjälpmedel när patienter hade svårt att förmedla sin smärta. Smärtskattningsskalor 

ansågs skapa ett gemensamt språk mellan sjukvårdspersonal och hjälpte personalen att 

överrapportera och prioritera mellan patienter. Smärtskattningsskalorna upplevdes som en 

trygghet då smärtintensiteten kunde förklara valet av smärtbehandling. 

 

Vikten av reevaluering av smärtupplevelsen tas upp i flera studier. Wikström et al. (2014) 

framhåller att reevaluering av smärtintensitet var värdefullt då behandlingseffekt kunde 

utvärderas genom att möjliggöra jämförande av ett för- och efter-värde. Eder et al. (2003) 

påvisade att i de fall där smärtan reevaluerats kunde man se en större patientnöjdhet avseende 

smärtbehandling jämfört med där smärtan ej reevaluerats. Föreliggande studie visar att då 

severity evaluerats med självskattningsskalor (49,1 %) dokumenterades reevaluering med 

självskattningsskala i över hälften av journalerna (58,3 %) samt att någon typ av reevaluering 

eller omvårdnadsresultat kunde ses i 83,6 % av journalerna. Studier genomförda utifrån 

akutmottagningar visar på stor variation avseende frekvens av skattade reevalueringar (Eder 

et al., 2003; Fry et al., 2011; Lewén et al., 2010). Eder et al. (2003) konstaterade att smärtan 

reevaluerades med en smärtskala i 16 % av fallen. Reevaluering med VAS eller NRS kunde 

ses i 7 % av fallen. I 30 % av journalerna kunde någon typ av reevaluering av smärtan utläsas. 

Lewén et al. (2010) fann att i 19 % av journalerna kunde det utläsas någon form av evaluering 

av behandling och Fry et al. (2011) visade att 32,7 % av journalerna hade någon form av 

smärtintensitets reevaluering. Samuels och Fetzer (2009) beskrev en prevalens av 55 % där 

reevaluering hade genomförts på kirurgiska kliniker.  

Skillnader i smärtbedömning mellan åldersgrupper och kön 

Denna studie påvisade en signifikant skillnad avseende dimensionen region och kön 

(p=0,021), där dokumentation i männens journaler (96,5 %) gjordes i högre utsträckning än 

kvinnornas (86,9 %). Någon liknande forskning avseende region och kön har inte hittats. 

Studien visade även en icke signifikant skillnad mellan åldersgrupper och severity (p=0,056). 

Den yngre gruppen (57,1 %) såg man var bedömd till en högre grad än den äldre gruppen 

(42,9 %). De Rond et al. (2000) fann att äldre patienter var mindre benägna att kommunicera 

om sin smärta än yngre patienter och studien kunde inte påvisa någon skillnad avseende kön. 

De äldre patienterna upplevde sig också nöjdare med den givna informationen från 

sjuksköterskorna. Jones och Machen (2003) menar att äldre patienter upplevs mindre benägna 
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att omedelbart söka för sin smärta och är mer vana vid att leva med smärtsamma tillstånd. 

Iqbal, Spaight och Siriwardena (2013) beskriver att äldre patienter upplevdes mer benägna att 

underskatta sin egen smärta. Liknande resultat ses i en studie av Platts-Mills et al. (2013) där 

patienter mellan 18-64 år var mer benägna att rapportera moderat till svår smärta än äldre 

patienter oavsett kön på patienten. Föreliggande studie kunde inte påvisa någon signifikant 

skillnad avseende värdet på smärtintensitet bland varken kön (p=0,566) eller åldersgrupper 

(p=0,168). Medianintensiteten över både kön och åldersgrupper påvisade en outhärdlig smärta 

med VAS 9 i samband med akut insättande ryggsmärta. Föreliggande studie kunde ej påvisa 

någon skillnad avseende evaluering (p=0,595) eller reevaluering (p=0,685) av severity inom 

området kön. Eder et al. (2003) fann ej heller några könsskillnader avseende severity utifrån 

granskning av akutjournaler. Luger et al. (2003) konstaterar att oavsett ålder eller kön på 

patienten underskattas smärta av ambulanspersonal. 

Farmakologiska åtgärder av smärta 

Föreliggande studie visade en frekvens av 63,7 % där någon typ av farmakologisk 

intervention vid ryggsmärta har genomförts. Lord, Bendall och Reinten (2014) påvisar en 

frekvens av 51 % där analgetika administrerats prehospitalt och i linje med detta visar Lord et 

al. (2009) en liknande frekvens av 55 %. Föreliggande studie visar en signifikant skillnad 

avseende farmakologisk intervention och åldersgrupper (p<0,001) där den yngre gruppen (80 

%) erhöll farmakologisk intervention i högre grad än den äldre gruppen (54,7 %). Motsägande 

resultat presenteras i en prehospital studie av Michael, Sporer och Youngblood (2007) där det 

ej förelåg någon skillnad avseende farmakologisk intervention och åldersgrupper vid 

extremitets skador. Platt-Mills et al. (2013) visade att vid kraftig smärta sågs äldre män och 

äldre kvinnor erhålla prehospital analgetika i större omfattning än yngre kvinnor. Generellt 

sågs kvinnor erhålla analgetika i mindre omfattning än män, oavsett ålder. Föreliggande 

studie har ej kunnat påvisa någon signifikant skillnad avseende farmakologisk intervention 

och kön (p=0,414). Även Lord et al. (2009) fann att någon signifikant skillnad mellan könen 

och analgetika behandling ej kunnat påvisas. Studien visar dock en signifikant skillnad där 

kvinnor visades erhålla morfin i lägre utsträckning än män, något som även ses i en studie av 

Lord et al. (2014). Även Michael et al. (2007) konstaterar att kvinnor ses erhålla analgetika i 

lägre omfattning än män. 

I studier där severity var bedömt kunde man se en ökad frekvens av analgetika administrering 

(Fry et al., 2011; Lewén et al., 2010; Platts-Mills et al., 2013). Föreliggande studie påvisade 

liknande resultat med en signifikant skillnad där farmakologisk intervention ökade (p=0,01) 
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när bedömning av severity genomförts. Inom åldersgrupperingarna kunde ses att när severity 

var bedömt kunde en signifikant skillnad observeras (p=0,042) där den yngre åldersgruppen 

(87,5 %) erhöll någon typ av farmakologisk intervention till högre frekvens än den äldre 

gruppen (69,4 %). Generellt konstateras att smärtintensitetsvärdet är prediktivt för 

analgetikabehandling (Lord et al., 2009; Michael et al., 2007).  

Någon studie som berör smärtbedömning vid akut ryggsmärta har inte hittats. 

Generellt kan påstås att ambulanspersonal upplever att ryggsmärta är en smärta som kräver 

analgetikabehandling (Jones & Machen, 2003). Den hållning man tar inför lidandet är 

betydelsefull och när man inte längre kan bota eller lindra en patients smärtor bör man 

mobilisera hens förmåga till att uppfylla meningen med lidandet (Eriksson, 1994). 

Ambulanspersonalens synsätt på smärta 

Föreliggande studie visade en stor spridning inom de dokumenterade enskilda 

smärtbedömningarna. Det är viktigt att vidare utforska bakomliggande faktorer till detta. 

Studier har visat att ambulanspersonalens syn på smärta och smärtbedömning varierar. 

Sjuksköterskor, ambulansläkare och ambulanspersonal tenderar att underskatta smärta oavsett 

kön eller ålder på patienten (Luger et al., 2003; Sugarman et al., 2010) och svår smärta 

underskattades i högre grad än moderat smärta (Luger et al., 2003). Föreliggande studie visar 

att severity bedömdes både med självskattningsskalor såsom VAS och NRS och/eller 

deskriptivt till en frekvens av 78 % (n=59). Majoriteten av ambulanssjuksköterskorna 

upplevde att VAS kunde användas inom ambulanssjukvård och de flesta upplevde ingen 

skillnad i användandet mellan NRS och VAS, dock upplevde flera att NRS var mer 

användbart (Lord & Parsell, 2003). 33 % av ambulanssjuksköterskorna upplevde att severity 

kunde bedömas utan en smärtskala, 27 % trodde inte det var möjligt. 19 % av de tillfrågade 

ambulanssjuksköterskorna upplevde att VAS uppmuntrar patienter att överskatta sin smärta 

och hälften av de tillfrågade motsatte sig detta påstående (Lord & Parsell, 2003). Shaban, 

Holzhauser, Gillespie, Huckson och Bennetts (2012) och Jones och Machen (2003) visade att 

både ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor på akutmottagningen hade svårt att 

acceptera patienters skattade smärtintensitet om patienten inte gav ifrån sig några visuella 

tecken på smärta. Iqbal et al. (2013) framhåller att ambulanspersonal upplevde en stor 

skillnad i patienters smärttröskel och att den subjektiva smärtintensiteten skiljde stort mellan 

patienter. Jones och Machen (2003) beskriver trots att majoriteten av ambulanspersonalen 

använde VAS så ansågs lämpligheten av VAS variera mellan patienter. Att smärtskalor ej 

ansågs lämpligt för alla patienter visades även i en studie av Wikström et al. (2014). Någon av 
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de responderande ambulanssjuksköterskorna ansåg att patienter uppgav ett högt värde för att 

få hjälp snabbare medan andra upplevde att patienter både överdrev eller förnekade sin 

smärta. En ambulanssjuksköterska upplevde att VAS saknade både detalj och djup. Vissa av 

ambulanssjuksköterskorna upplevde att patienterna överskattade sin smärta för att berättiga en 

ambulanstransport och några patienter upplevde att de behövde förklara sin smärta för att bli 

betrodda av ambulanspersonal (ibid.). Eriksson (1994) belyser att genom att agera domare 

åstadkommer man lidande och det är inte människans uppgift att fördöma utan att förstå och 

förlåta. Att fördöma grundar sig i en uppfattning av att vårdaren har till uppgift att avgöra vad 

som är rätt eller fel. Det dolda lidande som människor ofta orsakar varandra sker ibland helt 

omedvetet. Om vi vill söka förklaring till det lidande som medvetet eller omedvetet orsakas 

av oss måste vår verklighetsuppfattning, världsbild och värdegrund granskas. Den likgiltighet 

som finns är ett hot mot lidande och att vara likgiltig inför någon annan innebär att inte orka 

se, höra eller ta emot lidandets mening.  

Wikström et al. (2014) påtalar att det är viktigt att utvärdera patientens möjlighet för 

smärtskattning med en smärtskala. Studien visade att patientens vilja till att skatta sin smärta 

ej var relaterat till dess förmåga att använda en smärtskala. Wikström et al. (2014) belyser 

vikten av att utvärdera vad det skattade värdet innebar för patienten. Några generella tecken 

på yttrande av smärta kunde ej definieras. Icke-verbala tecken såsom ansiktsuttryck, 

grimasering, skyddande av kroppsdel, undandragande och ryckningar kunde ge indikation på 

smärta (Iqbal et al., 2013; Jones & Machen, 2003; Rose et al., 2011). Fysiska och fysiologiska 

tecken såsom puls, andning, svettning, blodtryck och hudfärg ingick i helhetsbedömningen av 

smärtan (Iqbal et al., 2013; Jones & Machen, 2003). En studie av Lord och Woollard (2011) 

visade på att vitalparametrar såsom blodtryck, puls och andningsfrekvens har liten relation till 

skattad smärtintensitet. Konklusionen av studien är att smärtintensitet ej kan valideras utifrån 

patientens vitalparametrar (Lord & Woollard, 2011). Wikström et al. (2014) menar att 

sjuksköterskan undviker att bedöma smärtan utifrån enskilda värden utan förlitar sig på ett 

holistiskt perspektiv där icke-verbala, fysiska och fysiologiska tecken vävs in i en helhet. 

Konklusion 

Det är tydligt att omvårdnadsjournalerna ej dokumenterats utifrån den rekommenderade 

OPQRST strukturen. Det ses tydliga brister inom dokumenterad prehospital smärtbedömning 

vid akut insättande ryggsmärta. Vissa skillnader påvisas även inom kön och åldersgrupper.  

Fler studier inom området är viktigt för ökade evidens. 
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Implikation 

Resultatet av studien pekar på att ambulanssjuksköterskor har behov av utbildning i 

smärtbedömning och smärtdokumentation vid akut insättande ryggsmärta. Detta 

överensstämmer med andra studier bland annat Ucuzal och Doğan (2015) som visade att 70,1 

% av de tillfrågade sjuksköterskorna upplevde att de behövde hjälp med smärtbedömningar. 

Shaban et al. (2012) hävdar, för att kunna förändra personalens upplevelse av deras förmåga 

till smärtbedömning måste den faktiska verkligheten lyftas fram. Eriksson (1994) menar att 

vårdlidandet ofta uppkommer helt omedvetet och kan bero på avsaknad av reflektion och 

bristande kunskap om mänskligt lidande. De Rond et al. (2000) påtalar att genom att utbilda 

personal inom smärtbedömning kunde en avsevärd skillnad i kvaliteten på 

smärtdokumentationen ses.  

Faktorer såsom patientens klass och etnicitet är av vikt att vidare undersöka då 

föreliggande studie inte tagit dessa faktorer i beaktande. Värdefull evidens skulle framkomma 

om man kvalitativt och kvantitativt undersökte om patientgruppen upplevde skillnader 

avseende strukturerad och ostrukturerad smärtbedömning och dess relation till 

smärtbehandling och smärtintensitet. Även framtida kvalitativa och kvantitativa studier över 

smärtbedömning sett utifrån ambulanspersonalens ålder, kön och utbildningsnivå ses även 

vara intressant ur ett forskningsperspektiv. Detta vårdutvecklingsprojekt ger en indikation på 

att verksamhetens riktlinjer behöver tydliggöras och efterföljas samt visar ett problemområde 

som behöver undersökas utifrån en större population för att möjliggöra generalisering. 

Lämpligtvis kunde smärtbedömning tydligare framhävas inom verksamhetens 

dokumentationssystem.
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Tabeller 

Tabell 3. Severity evaluerat utan validerat instrument 

Intensitetsbedömande ord som 
dokumenterades n=15 

Severity 
evaluerat 

Severity ej 
evaluerat 

Severity beskrivet med andra 
ord där severity ej evaluerats 

Totalt 
n=59 

  31 (52,5) 28 (47,5) 15 (53,6)   
Kraftig smärta       4 
Svåra smärtor       3 
Smärta inte så stark i stilla läge, vid 
lägesändring påtaglig smärta i ländryggen       1 

Viss smärta även i vila       1 
Samma ryggont som vanligt       1 
Stark smärta framförallt rörelsesmärta       1 
Stark smärta       1 
Känner sig helt ok när hon ligger stilla       1 
Lättare smärta vid imobilisering       1 
Har mycket ont       1 
 

Tabell 4. Severity reevaluerat utan validerat instrument 

Intensitetsbedömande ord som 
dokumenterades n=94 

Severity 
Reevaluerat 

Severity ej 
reevaluerat 

Reevaluerat Severity med 
andra ord där severity ej 

reevaluerats n=122 

Totalt 
n=171 

  49(28,7) 122(71,3) 94(77,0)   
Beskrivande grad av smärtlindrad 
t.ex smärtfri, smärtlindrad      39 

Inga förändringar under 
transport/oförändrad status       28 

God effekt av analgetika      15 
Fortsatt smärtpåverkad/ingen effekt 
av smärtlindring       6 

Dålig effekt av analgetika      5 
Avböjer smärtlindring       1 

 

  



 

Bilagor 

Bilaga A. Granskningsmall 

  

Kodnummer:            __________________ 

Uppfyller inklusionskriterier      Ja Nej 

Exkluderas på grund av exklusionskriterier    Ja Nej 

Kön         Man Kvinna 

Ålder              ålder vid insamling:__________________ 

Vårdtid (Framme-Lämnar)       tim:min:sek:_______________ 

 

Onset / Origin dokumenterat      Ja  Nej 

Palliation/ Provocation dokumenterat     Ja Nej 

Quality dokumenterat utifrån SF-MPQ/ annan deskriptiv term Ja Nej 

Dokumenterad annan deskriptiv term:        __________________ 

Region/ Radiation dokumenterat     Ja Nej 

Severity dokumenterat utifrån VAS/NRS/VRS   Ja Nej 

Severity reevaluerat utifrån VAS/NRS/VRS     Ja Nej 

Time dokumenterat       Ja Nej 

 

Dokumenterad farmakologisk intervention av ambulanspersonal Ja Nej 

VAS/NRS/VRS värde:           värde:__________________ 

Reevaluerat Severity i fritext (om ej Severity på annat sätt):  Ja Nej 

Kommentar:           __________________ 

 

Deskriptiva termer utifrån SF-MPQ:  

Pulserande. Blixtrande. Stickande. Skärande. Krampaktig. Gnagande. Brännande. 

Molande. Tung. Ömmande. Sprängande. Utmattande. Kväljande. Fasansfull. 

Straffande-grym. 

 

VAS: 0-10 

NRS: 0-10 

VRS: 0 lngen smärta (no pain). 1 Lindrig. 2 Obehaglig. 3 Besvärlig. 

4 Fruktansvärd. 5 Outhärdlig.   



 

Bilaga B. Bortfall urval 

Orsak Bortfall antal n=35 

Trauma 17 
Transport till röntgen 3 
Språksvårigheter 3 
Bedöms som ej adekvat 3 
Transport till vårdavdelning 2 
Remiss från vårdcentral 2 
Transport till akuten för 
inläggning av smärtpump 1 

Bröstkorgssmärta med 
inflammation av revbensmuskler 1 

Sårsmärta efter ryggoperation 1 
Nacksmärta med strålning ut till 
axlar 1 

Mycket nedsatt hörsel 1 
  



 

Bilaga C. Godkännande från Verksamhetschef Region Halland

 


