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Sammanfattning: 

 

Bakgrund: Höftfrakturer ökar i befolkningen i takt med ökande livslängd. Äldre har skörare 

skelett och höftfrakturer orsakas mestadels av en lindrig fallolycka. Höftfrakturer vållar lidande, 

patienterna behöver omsorgsfull omvårdnad och adekvat smärtlindring redan prehospitalt.    

Syfte: Att sammanställa evidens vad som är av betydelse i omvårdnaden av patienter med 

smärta vid misstänkt höftfraktur i akutsjukvård.  

Metod: Studien är en litteraturstudie, en översikt av vetenskaplig littereratur som beskriver 

omhändertagandet av patienter med höftfraktur i akutsjukvård. Datainsamling från PubMed och 

CINAHL resulterade i 18 vetenskapliga artiklar, kvalitativa- och kvantitativa. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och analyserades. Materialet kategoriserades och sammanställdes till en ny 

helhet. 

Resultat: Smärtlindringen var oftast otillräcklig och mer individualiserad vård behövdes. 

Patienterna upplevde att sjuksköterskorna tappade fokus från patienten. Patienternas och 

sjuksköterskornas upplevelser av omvårdnaden skiljde sig åt, främst inom kommunikation, 

information och delaktighet. Mest förekommande smärtlindring var morfin, mindre vanligt var 

regional nervblockad. Patienter med hög ålder eller nedsatt kognitiv förmåga fick mindre 

smärtlindring vilket dels kunde förklaras med att beteendebaserade smärtskattningsinstrument 

saknades.   

Slutsats: Patientdelaktighet, tydligt strukturerad patientinformation- och kommunikation är 

viktigt för att samspelet mellan sjuksköterska och patient ska bli bra. Smärtlindringsmetoderna, 

smärtskattningen och dokumentationen behöver utvecklas och förbättras, särskilt för patienter 

med nedsatt kognitiv förmåga.  

Nyckelord:  

Höftfraktur, omvårdnad, prehospital vård, smärta, smärtlindring.  
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Abstract: 

Introduction: The number of elderly people with hip fracture is increasing in line with the 

increased life expectancy. Elderly often suffer from osteoporosis and hip fractures are mostly 

caused by a slight fall accident. Hip fractures cause suffering, patients need careful care and 

adequate pain relief in prehospital care.     

Objective: To compile evidence of what is important in the care of patients with pain in 

suspected hip fracture in acute medical care.   

Method: This study is a literature review, an overview of scientific literature that describes the 

care of patients with hip fracture in emergency medical care. Data collection from PubMed and 

CINAHL was conducted, 18 articles were selected, both qualitative and quantitative. The 

quality of the articles was reviewed. The material was organized into categories and then 

synthesized.  

Results: Pain relief was often inadequate and more individualized care was needed. Patients 

felt that the nurses lost patient focus. Patient’s and nurse’s experiences of nursing care differed, 

mainly in communication, information and participation. The most common pain relief was 

morphine, regional nerve blockade was less common. Elderly patients or patients with cognitive 

impairment received less pain relief that could be explained by the lack of behavioral-based 

pain assessment tools.   

Conclusion: Patient involvement, clearly structured patient information and communication is 

important for good interaction between patient and nurse. Pain relief methods, pain assessment 

and documentation need to be developed and improved, especially for patients with cognitive 

impairment. 

 

Keywords: 

Hip fracture, nursing, prehospital care, pain and pain relief.  
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INLEDNING 

 

Med våra egna erfarenheter från den prehospitala miljön där patienter med höftfrakturer tas om 

hand och arbetet på röntgenavdelningen där dessa patienter anländer efter akutmottagningen, 

såg vi båda att patienterna ofta lider av kraftiga smärtor vid förflyttningar. Patienter med 

höftfrakturer lider ofta av smärta prehospitalt, på akutmottagningen och vidare på röntgen fram 

till operation. Dessa patienter är mestadels äldre, ofta oroliga och ibland förvirrade, många av 

dem verkar ha behov av mer tillfredsställande smärtlindring. Framförallt upplevs smärta vid 

upprepade förflyttningar. Därför tycker vi det är viktigt att studera hur vården ser ut för patienter 

med misstänkt höftfraktur och hur den beskrivs i litteraturen. 

 

  

BAKGRUND 

 

Höftfraktur 

Varje år drabbas cirka 17 500 personer i Sverige av höftfraktur, varav två tredjedelar är kvinnor 

(Hakopian, Ehne & Hedström 2017). Medelåldern bland dem som drabbas av höftfraktur är 

cirka 80 år (Lindgren & Svensson, 2014). 

En fallolycka är en plötslig, oavsiktlig händelse, till exempel när en person hamnar på marken 

eller på golvet genom att snubbla, halka, att rulla ur sängen eller glida av en stol. En av de 

vanligaste skadorna vid fallolyckor hos äldre är höftfraktur (Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap [MSB], 2014). I de situationer där en fallolycka orsakat en höftfraktur är det 

nästan alltid fråga om en lindrig fallolycka. I de flesta fall har höftfrakturen inträffat inomhus, 

genom att personen snavat eller halkat (Lindgren & Svensson, 2014; Hakopian et al., 2017). 

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre söker vård för skador. Dessa ökar för varje 

år i antal på dels på grund av att befolkningen lever längre och genom att andelen äldre i 

samhället ökar. Med stigande ålder ökar risken för fallolyckor, bland annat beroende på ökad 

förekomst av skelettskörhet, osteoporos, samtidigt som även andra medicinska problem 

förekommer, både fysiska och psykiska (Lindgren & Svensson, 2014; Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Sämre syn, balans och muskelstyrka, men även 
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nedsatt kognitiv förmåga och social isolering innebär ökad risk för fallolyckor (MSB, 2014; 

SBU, 2014). Äldre är ofta mer känsliga för läkemedelsbiverkningar samt att de ofta medicinerar 

med två eller flera läkemedel, vilket i hög grad bidrar till ökad risk för fallolyckor. 

Fallolyckorna förväntas fortsätta öka i samma takt om inga fungerande åtgärder sätts in. Idag 

kostar vården för äldres fallskador i Sverige över 10 miljarder per år (MSB, 2014).   

Höftfraktur kännetecknas av fraktur genom lårbenshalsen under ledkulan eller genom lårbenets 

övre del (Lindgren & Svensson, 2014). Båda typerna av höftfrakturer är lika vanliga (MSB, 

2014). Tecken på höftfraktur är ofta ett utåtroterat, förkortat ben med smärta i höftområdet eller 

i knäet (Lindgren & Svensson, 2014; Hakopian et al., 2017).  

Risken att drabbas av komplikationer efter en höftfraktur är stor vilket beror på att dessa 

patienter redan innan höftfrakturen ofta hade ett sämre hälsotillstånd jämfört med personer i 

samma åldersgrupp som inte drabbats av höftfraktur. Mortaliteten bland personer som drabbas 

av höftfraktur är hög, tre månader efter en höftfraktur har 10% avlidit, efter ett år, 20%, och 

efter två år, 38% (Lindgren & Svensson, 2014; Hakopian, et al., 2017). För de äldre patienterna 

blir livskvaliteten ofta försämrad efter en höftfraktur, då minskad självständighet och bestående 

funktionshinder är vanligt (Lindgren & Svensson, 2014).  

 

Definitioner 

Prehospital akutsjukvård 

Med prehospital vård menas “omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus” (Socialstyrelsen [SoS], SOSFS 2009:10 2§). 

Akutsjukvård 

Följande definition av akutsjukvård har beskrivits i en av Socialstyrelsens rapporter (2011) men 

är inte något fastställt begrepp: ”Akut sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte 

bör vänta mer än timmar eller högst upp till ett dygn” (SoS), 2011 s.10). I den här 

litteraturstudien används begreppet “akutsjukvård” om patientens första timmar i vården vilket 

innefattar omhändertagande av patient ute på olycksplats, i ambulansen samt första timmarna 

på akutmottagning. 
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Vårdförlopp för patient med höftfraktur i akutsjukvård 

Höftfraktur misstänks ofta redan ute på skadeplats av sjuksköterskor i ambulans och patienten 

förbereds på plats för vidare transport till akutmottagning. Vid vissa sjukhus används 

snabbspårs-kedja för patienter med misstänkt höftfraktur. Patienten transporteras då direkt till 

röntgenavdelningen utan att passera akutmottagningen. Efter röntgenundersökning förbereds 

patienten för operation på en vårdavdelning (Hakopian et al., 2017; Larsson, Strömberg, 

Rogmark & Nilsdotter, 2018). 

 

Smärta och smärtlindring 

International Association for the Study of Pain (IASP) definition av smärta lyder: “Smärta är 

en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven 

i termer av sådan skada” (Fredenberg, Vinge & Karling, 2015, Läkemedelsboken, Smärta och 

smärtbehandling s. 1).  

Sjukdomar eller skador ger ofta symtom i form av smärta (Haegerstam, 2007; 

Läkemedelsboken, 2015). Smärta orsakas av stimulering av smärtreceptorernas nervändslut, 

nociceptorerna. Den är en varningssignal, en oangenäm fysisk eller känslomässig förnimmelse 

och varnar att skada har skett eller att skada är på väg att inträffa. Smärta är en individuell 

upplevelse och kan inte objektivt påvisas eller uteslutas. Den delas in i akut eller långvarig 

smärta och de bakomliggande orsakerna skiljer sig åt (Läkemedelsboken, 2015).   

Smärtlindring påverkar nervernas känslighet och uppnås genom att använda metoder som 

lindrar smärta eller tar bort smärtupplevelse och därigenom minskas patientens lidande. Olika 

smärtlindringsmetoder, både farmakologiska och icke-farmakologiska metoder används 

(Haegerstam, 2007; Läkemedelsboken, 2015). Ingen eller otillräcklig smärtlindring för 

patienter med misstänkt höftfraktur bidrar till högre sjukdomsfrekvens (Holdgate, Huckson & 

Shepherd 2010). Speciellt för äldre kan otillräcklig behandling av smärta leda till försämring 

av tidigare sjukdomar som patienten eventuellt kan lida av innan frakturen, psykisk stress, 

ångest samt ökad risk att utveckla konfusion (Simpson, Bendall, Tiedeman, Lord & Close, 

2013). Mellan 13–44% av de äldre patienterna med höftfraktur, som betraktades som kognitivt 

intakta vid inskrivning på sjukhus, utvecklar konfusion under vårdtiden (Björkelund, Hommel, 

Thörngren, Gustafson, Larsson & Lundberg, 2010). Förvirring eller konfusion är en grupp 

psykiska symtom, där det syns en medvetandestörning, störd sömncykel och störd 

psykomotorik. Ålder innebär högre risk för konfusion eller förvirring. Demenssjukdom, 
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multisjukdom, sämre förmåga att kommunicera och försämrat näringstillstånd kan göra risken 

för förvirring större. Vad som händer i kroppen när en äldre person drabbas av förvirring är inte 

klarlagt, men blod-hjärnbarriären påverkas och släpper igenom fler giftiga substanser än vanligt 

till hjärnan. Vanliga utlösande faktorer till akut förvirring kan vara infektioner, läkemedel, 

stress, smärta, eliminationsproblem och byte av miljö (Läkemedelsboken, 2015). 

Cirka 25–50% av de som drabbats av höftfraktur får smärtlindring prehospitalt, trots att 

patienterna uppvisade smärtor i varierande grad (Pfrunder, Falk & Lindström 2017; Friesgaard, 

Christensen, Kirkegaard, Bendtsen, Jenssen & Nikolajsen, 2017; Oberkircher, Schubert, 

Eschenbach, Bliemel, Krueger, Ruchholtz & Buecking, 2016). Framför allt vittnade patienter 

att det var vanligt med intensiva smärtor vid förflyttningar (Hakopian et al., 2017). Då äldre 

ofta är multisjuka, skörare och drabbas av trycksår och förvirring, är det av betydelse att adekvat 

behandling och omvårdnad ges redan från början. Det är inte ovanligt att äldre med 

höftfrakturer har legat länge på golvet innan de upptäcks och blir omhändertagna. Mortaliteten 

är hög i denna patientgrupp. Bedömningen av smärta hos patienter med nedsatt kognitiv 

förmåga och även hos äldre patienter kan vara svåra att utföra på grund av att det saknas 

ändamålsenliga smärtskattningsinstrument som är användbara på dessa patienter i akutsjukvård 

(Homel & Olofsson, 2006; McDermott, Nichols, & Lovell, 2014). 

   

Smärta ur ett holistiskt perspektiv 

Smärta eller lidande består av både en fysisk- och en känslomässig del (Strang, 2013). Kropp 

och själ samverkar (Strang, 2016). Enligt ett palliativt sätt att se på smärta består smärta av fyra 

delar, fysisk, psykisk, social och existentiell. De fyra delarna påverkar varandra och det är 

nödvändigt att ha det i åtanke för att gynnsamt kunna behandla smärta och lidande. Till exempel 

kan smärta ge känslan av sjukdomen hotar ens hälsa och ens liv, ger sådan ångest att smärtan i 

sin tur förstärks (Strang, 2013). Ensamhet eller känslan av ensamhet har också visat sig 

förstärka smärta (Strang, 2016). 

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Omvårdnad innebär bland annat att arbeta hälsofrämjande, förebygga ohälsa, att vårda sjuka, 

funktionshindrade och döende. Omvårdnad sker både självständigt och genom samverkan i 

vård av individer, sjuka som friska (World Health Organization, [WHO], 2018). För att 
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säkerställa god omvårdnad ska sjuksköterskan arbeta i enlighet med International Council of 

Nurses, (ICN) etiska koder för sjuksköterskor genom att beakta de fyra ansvarsområdena; 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, [SSF], 2014). 

Sjuksköterskor i akutsjukvård arbetar med väl beprövade metoder vid förflyttning av patienter 

med höftfrakturer och använder sig rutinmässigt av läkemedel. Grundfilosofin är att utföra 

personcentrerad vård, men stundtals missas saker sjuksköterskorna själva upplever som 

självklara men som inte patienten förstår, som exempelvis vårdkedjans förlopp eller att 

förflyttning är smärtsamt (Jakopovic, Falk, &Lindström, 2014). 

Att regelbundet och frekvent bedöma akut smärta är ett av sjuksköterskans ansvarsområden. 

För att kunna ge en individuellt anpassad smärtlindring och för att kvalitetssäkra vidtagna 

smärtbehandlingsmetoder krävs att bedömning och skattning av smärtans intensitet utförs. För 

att bedöma smärta ska frågor ställas till patienten om intensitet, lokalisation, karaktär och 

varaktighet. Fokus bör ligga på hur patienten uppfattar smärtan till exempel genom 

självskattning som utförs med validerade instrument i vila och rörelse (Vårdhandboken, 2018). 

Då smärta är en individuell, subjektiv upplevelse, upplever alla patienter smärta på olika sätt 

(Eriksson, Wikström, Lindblad-Fridh & Broström, 2012; Läkemedelsboken, 2015). Det är 

viktigt att lyssna på patientens upplevelse (Vårdhandboken, 2018). Den subjektiva 

smärtupplevelsen kan vara svår för patienten att beskriva (Eriksson, Wikström, Lindbladh-

Fridh & Broström, 2012). 

Sjuksköterskan ska undersöka hur patienten upplever smärta genom att ställa frågor och genom 

att lyssna på patienten. Det krävs god kommunikation mellan patient och sjuksköterska, det 

beskriver Travelbee (1966), som menar att kommunikation är en förutsättning för god vård och 

kommunikation är en ömsesidig process där känslor och upplevelser delas. 

 

Sjuksköterskans riktlinjer prehospitalt 

Ansvariga läkare för ambulansorganisationerna i Sverige utarbetar nationella 

behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvård, Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i 

Samverkan (SLAS). Varje län baserar sina behandlingsriktlinjer på dessa riktlinjer. Där 

beskrivs hur sjuksköterskan undersöker och behandlar misstänkt höftfraktur (SLAS 

behandlingsriktlinjer Vuxen och Barn 201801012, 2018). De nationella riktlinjerna struktureras 



 

10 

 

enligt Advanced Medical Life Support (AMLS), ett arbetssätt för omhändertagande av den 

akutmedicinska patienten. AMLS är i de flesta ambulansorganisationer i Sverige en 

obligatorisk utbildning där ambulanspersonal i hela landet arbetar enligt samma struktur vad 

gäller patientbemötande och patientbedömning. Det handlar bland annat om att ställa rätt frågor 

i strukturerad ordning, samt att vitalparametrar registreras enligt ett givet arbetssätt för att 

allvarliga tillstånd snabbt ska upptäckas och att information om patientens anamnes inte ska 

missas (Dalton, Limmer, Mistovich, & Werman, 2007).  

 

Teoretiska perspektiv  

Två teoretiska referensramar har valts. Katie Erikssons teori om olika former av lidande, och 

Joyce Travelbee’s teori (1966) om lidande och kommunikation som verktyg att lindra lidande.  

Katie Eriksson 

Katie Erikssons teori baseras på begreppet omsorg (caritas) och handlar om vårdandets 

ursprungliga idé. Katie Eriksson menar att tre huvudsakliga begrepp finns; människa, hälsa och 

vård. På senare år har begreppet lidande tillkommit. Hälsa och välbefinnande är kroppsligt, 

själsligt och andligt. Lidandet är ett grundmotiv för vården, lidande är en känsla som kommer 

när helhet och enhet hotas. Lidandet är också en kamp, både försoning och liv eller 

underkastelse ingår. Det är nödvändigt att acceptera lidandet, för att lidandet ska avhjälpas 

(Eriksson, 1994; Kirkevold, 2000). Förnekelse eller undertryckande kommer inte att leda till 

förnyelse och att lidandet lindras (Jörgensen & Steenfeldt, 2012). I vården finns olika former 

av lidande, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1994).  

Sjukdomslidande innebär upplevt lidande i samband med vård och behandling, där kroppslig 

smärta är en del. Kroppslig smärta påverkar hela människan, vilket gör det svårt att hantera 

lidandet. Lindring av kroppslig smärta är viktig, annars kan människan till slut drabbas av död, 

själsligt eller andligt (Eriksson, 1994).  

Vårdlidande är upplevt lidande i vårdsituationen, den kan vara själslig och andlig och orsakas 

av upplevelser av skam, skuld eller förnedring i samband med sjukdom eller behandling. Smärta 

genom vårdlidande kan komma inifrån patienten själv, att patientens värdighet kränks genom 

nonchalans, utebliven vård, brister i etisk hållning, sekretess eller diskretion, samt utövning av 

makt (Eriksson, 1994). Vård som är otillfredsställande eller inte tillräckligt väl organiserad kan 

leda till ökat lidande. För att inte göra patientens symtom värre, är det viktigt att rätt behandling 
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och vård genomförs utan onödigt dröjsmål (Wiklund, 2003). En människas värdighet ska alltid 

bevaras, bland annat för att kunna använda hela sin kraft att kontrollera lidandet (Eriksson, 

1994; Jörgensen & Steenfeldt, 2012). Värdighet kan innebära att ge individuell vård utgående 

från patientens behov (Eriksson, 1994), och att patienten känner sig välkommen, bekräftad och 

rätt uppfattad (Kirkevold, 2000).  

Livslidande innebär att människans hela livssituation kan beröras på grund av sjukdom och 

ohälsa. Det kan skapa rädsla och förtvivlan, det kan ta tid att anpassa sig och finna mening i sin 

nya situation. Onödigt lidande bör hävas, men om man inte kan få en människas lidande att 

upphöra, strävas alltid efter lindring (Eriksson, 1994). 

Joyce Travelbee 

Enligt Joyce Travelbee’s (1966) omvårdnadsteori är människan unik. Förståelsen för det 

mänskliga lidandet, andligt, emotionellt och fysiskt, att upplevelsen är unik för varje människa, 

är viktig i vårdandet. Hälsa bedöms subjektivt utifrån individuella upplevelser, individen är så 

frisk som han eller hon känner sig oberoende av symtom eller närvaro av sjukdom. Ohälsa kan 

upplevas utan synbar sjukdom (Travelbee, 1966). Människan undkommer inte lidande, alla är 

på något sätt med om och har erfarenhet av sjukdom, lidande och förlust, med sin egen 

upplevelse och erfarenhet (Kirkevold, 2000; Travelbee, 1966). Förlust, känsla av mindervärde 

och separation, kan orsaka lidande. Lidande orsakar integritetsförlust, kroppsligt, andligt eller 

känslomässigt (Kirkevold, 2000). Lidandet varierar i intensitet, varaktighet och djup 

(Travelbee, 1966), från obehag som går över, till mycket svårt lidande med förtvivlan och 

uppgivenhet. Sista stadiet innebär apati och likgiltighet och är svårt att häva, vilket gör 

förebyggande insatser viktiga (Kirkevold, 2000). Hantering av lidandet är individuellt och 

avgör om individen uthärdar eller går under (Travelbee, 1966). 

Målet för omvårdnaden är att hjälpa patienten hantera och finna lidandets mening samt att finna 

och understödja hoppet (Travelbee, 1966). Vid en livsförändring som sjukdom, är det av 

grundläggande betydelse att finna en mening (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskans uppgift är att 

möta alla patienters olika upplevelse av smärta, att försöka hjälpa utifrån patientens uppfattning 

om smärta, genom kommunikation och mellanmänsklig relation (Travelbee, 1966). 

Mellanmänsklig relation uppkommer gradvis genom samspel, det är viktigt att förstå individen 

och inte dra paralleller till tidigare patientomvårdnad. Den mellanmänskliga relationen kan bara 

finnas mellan personer, inte mellan olika roller såsom “patient” eller “sjuksköterska”. I mötet 

mellan individer uppstår så småningom band mellan personerna, empati och sympati, som kan 

lindra lidande. Patienten känner sig inte längre ensam med det som tynger. Samspelet sker 
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genom kommunikation, verbalt och icke-verbalt, för att lära känna patienten, ta reda på behov 

och sörja för dem och ses som en process för att nå målet för omvårdnaden. Om 

kommunikationen inte fungerar riskerar sjuksköterskan att gå miste om viktig information som 

patienten förmedlar på olika sätt. Både kunskap och förmåga behövs för att kunna 

kommunicera. Kommunikation kan lindra, men även förstärka ensamhet och utsatthet, som att 

inte förmå att se patienten som en individ, att inte känna av stämningar, att inte ha 

fingertoppskänsla eller bristande ödmjukhet. Kunskap och personliga egenskaper som 

engagemang, självinsikt, medvetenhet om egna värderingar och förmåga att tolka olika 

handlingar är viktigt, för att medverka till förändring. Sjuksköterskan använder “en 

professionell, intellektuell metod” (Kirkevold, 2000, s. 140), ett systematiskt sätt att använda 

kunskap för att få en uppfattning av patientens individuella omvårdnadsbehov, efter det sker 

bedömning av vilka handlingar som kan lindra (Kirkevold, 2000).  

Patienter som drabbats av höftfraktur utsätts för smärta som omfattar hela kroppen, både fysiskt 

och psykiskt (Larsson et al., 2018), och ger sjukdomslidande. Livslidande kan drabba patienten 

i och med att höftfrakturen och själva händelsen skapar en förändrad livssituation vilket kan 

göra patienten rädd och förtvivlad (Eriksson, 1994). Vårdlidande kan sägas vara icke-

tillräckliga omvårdnadsrutiner och åtgärder eller uteblivna omvårdnadsåtgärder som för 

patienten upplevs som ett lidande eller kränkning (Wiklund, 2003). Lidandet är en individuell 

upplevelse och upplevs olika för alla patienter, kommunikation i mellanmänskliga relationen är 

ett verktyg för att närma sig patienten i syfte att lindra lidandet (Travelbee, 1966). 

 

Problemformulering 

I Sverige drabbas varje år ca 17 500 personer av en höftfraktur. Främst äldre drabbas och två 

tredjedelar är kvinnor, medelåldern vid höftfrakturer är 80 år. Med stigande ålder ökar risken 

för fallolyckor. Det beror på ökad förekomst av skelettskörhet, ofta tillsammans med andra 

medicinska problem, både fysiska och psykiska.  

Smärta är vanligt förekommande vid höftfraktur. Smärtupplevelsen är personlig och olika för 

alla och kan egentligen inte påvisas objektivt och inte uteslutas. Flera studier uppmärksammar 

bristfällig smärtlindring i akutsjukvård av patienter med misstänkt höftfraktur. Därför är det av 

intresse att sammanställa evidens om vilken omvårdnad patienter med höftfraktur får, vilken 

smärta patienterna upplever samt att undersöka sjuksköterskans upplevelser vid 

omhändertagandet av dessa patienter. 
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Syfte 

Syftet med studien är att sammanställa evidens om vad som är av betydelse i omvårdnaden av 

patienter med smärta vid misstänkt höftfraktur i akutsjukvård.  

 

 

METOD 

 

Design 

Resultatet för studien togs fram i form av en litteraturöversikt för att få en överblick av tidigare 

forskning samt upptäcka nya, ännu outforskade fält som kan komma till nytta inom klinisk 

verksamhet (Forsberg & Wengström, 2015).  

  

Urval och datainsamling  

För att ringa in problemet och få ett hanterligt problemområde, var det nödvändigt att avgränsa 

problemet, PICO-modellen användes för att konstruera en lämplig sökstrategi. För att underlätta 

frågeformulering, analys och resultat är en teoretisk förankring värdefull. PICO-modellen 

användes för att skapa strukturerade sökstrategier utifrån problemformuleringen, vilket 

underlättar frågeformulering, analys och resultat. PICO är förkortning för P (population, vem?), 

I (intervention, vad?), C (control, kontrollgrupp), O (outcome, utfall eller resultat). Begreppen 

“patienter”, “höftfraktur”, “omvårdnad vid smärta” och “smärtlindring i akutskedet” blev 

svaren i modellen och dessa begrepp användes som huvudbegrepp i litteraturstudien (Forsberg 

& Wengström, 2015).  

För den här litteraturstudien innebar PICO: 

P – Vem ska vårdas? Patienter  

I – Vad ska vårdas? Höftfraktur 

C – Vad ska jämföras? Omvårdnad vid smärta 

O – Vad ska påverkas? Smärtlindring i akutskedet 
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Sökmotorer som har använts för att söka vetenskapliga artiklar som besvarade studiens syfte 

var Pubmed och CINAHL. Sökorden som använts är nurs*, nurses, nursing assessment, 

ambulance nurse, paramedic, ambulance personnel, ambulances*, pre-hospital emergency care, 

prehospital emergency care, prehospital care, prehospital, emergency service, emergency 

medical services, pre-hospital, pre hospital, out of hospital, non hospital setting, prehospital 

service, ambulance, preoperative care, preoperative period, hip fracture*, neck of femur 

fracture, femoral neck fracture, nof fracture, broken hip, pain management, pain relief, pain 

treatment, pain control, pain reduction, pain therapy, analgesia, analgesics, drug therapy, 

prehospital analgesia, assessment, pain measurement, care* och pain*. MeSH i Pubmed och 

headings i CINAHL har använts för att fånga synonyma söktermer eftersom flera alternativa 

formuleringar fanns. De olika varianterna av sökning redovisas i tabeller i bilaga 1. Sökord som 

korrelerat till syftet samt de booleiska sökoperatorerna, orden AND och OR, har använts. 

Manuell sökning har förekommit och redovisats (Friberg, 2017). Dubbletter av artiklar som 

återfanns i sökningarna har exkluderats. Urvalet av artiklar gjordes genom att först läsa 

artiklarnas rubriker därefter valdes artiklar som stämde in mot syftet. Sedan granskades abstrakt 

för att se om den tycktes vara vetenskapligt grundad i valda ämnet och stämde överens med 

litteraturöversiktens syfte. De artiklar som uppfyllde syfte och ämnesval lästes i fulltext, 

granskades med avseende på kvaliteten och inkluderades slutligen om de svarade mot 

frågeställningen (Friberg, 2017).   

 

Inklusionskriterier 

Artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte inkluderades, det vill säga artiklar 

relaterade till vården i akutskedet av äldre patienter med höftfraktur. Artiklar publicerade 2008–

2019, med kriterierna peer-reviewed eller referred inkluderades. För att eliminera artiklar om 

djur eller författade på andra språk än engelska markerades “Human” samt “English”. Endast 

artiklar som handlade om äldre framkom i sökresultatet, vilket gjorde det obefogat att använda 

åldersbegränsning i sökkriterierna.  

 

Exklusionskriterier 

Enligt gällande nationella riktlinjer för akutsjukvård förekommer inte sträckbehandlingar hos 

patienter med höftfraktur, det anses vara en kontraindikation (SLAS, 2018). Artiklar som 

handlar om verktyg för att sätta ben i sträck/drag har därför exkluderats.  
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning enligt granskningsmallar för kvalitativa eller kvantitativa studier 

genomfördes och artiklarna poängsattes enligt mallarna. I granskningsmallarna kunde de 

kvalitativa studierna erhålla maximalt 25 poäng och de kvantitativa studierna maximalt 29 

poäng. Antalet poäng en artikel befanns ha dividerades med maxpoängen för aktuell 

granskningsmall och fick en värdering som angavs i procent (%). Artiklarna delades in i olika 

grupper beroende på graden av kvalitet. De artiklar som befanns vara inom intervallet 61–80% 

värderades vara av medelhög kvalitet och de artiklar som var inom intervallet 81–100% 

värderades vara av hög kvalitet. De artiklar som visade sig få <60% bedömdes vara av låg 

kvalitet och uteslöts. Kvalitetsgranskningsmallar som tillhandahölls av Högskolan Dalarna 

användes och medföljer som bilaga 2 och bilaga 3 (Forsberg & Wengström, 2015; Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

 

Tillvägagångssätt 

Enskild sökning av relevanta artiklar utfördes i databaserna CINAHL och PubMed utifrån syfte 

och inklusionskriterier. Fynd av relevanta artiklar har diskuterats, artikelurval har beslutats 

gemensamt, båda har läst artiklarna i fulltext, inkluderade- som exkluderade. 

Kvalitetsgranskning har utförts enskilt och tillsammans. Artiklar som inte befanns ha tillräcklig 

kvalitet enligt tidigare beskriven kvalitetsgranskningsmetod, exkluderades. Artikelinnehållet 

har diskuterats och jämförts gemensamt för att urskilja kategorier som speglar syftet och inom 

ramen för analysen. Resultatet har dryftats gemensamt och utifrån givna ramar. Författandet av 

litteraturstudien, artikeltabell och söktabell har fördelats jämbördigt, växelvis granskats och 

diskuterats tillsammans. Olika sätt att kommunicera har använts, eftersom författarna bor på 

olika orter. Google-documents och OneDrive-dokument som båda har tillgång till har använts. 

Tidvis har daglig kontakt via telefon eller med meddelanden har ägt rum.  

 

Analys 

I enlighet med Friberg (2017) har vetenskapliga artiklar analyserats med Fribergs 

femstegsmodell som vägledning. För den här litteraturstudien innebar detta att i första steget 

lästes artiklarna flertalet gånger, först enskilt, sedan tillsammans för att få en uppfattning av 
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hela artikeln där största fokuset lades på resultatdelen. Därefter i steg två identifierades kärnan 

i resultatet för varje artikel. Vidare i steg tre gjordes en översikt av resultatet i artiklarna och 

redovisades i tabell enligt bilaga 4. I steg fyra klassades likheter och skillnader, vilka lades 

under huvudrubriker och underrubriker. Utifrån det ihopsamlade materialet övergick arbetet i 

steg fem, där fynden lades in i de olika kategorierna och skapade en helt ny helhet. Under hela 

processen har artiklarna vägts gentemot syftet och problemformuleringen för att inte komma 

bort från syftet. En tät dialog har förts genom hela arbetet, där del för del granskats och 

värderats. Arbetsuppgifter har fördelats och under arbetets gång har materialet växlats mellan 

båda för att sätta sig in i studiens alla delar. 

I enlighet med Forsberg & Wengström (2015), som menar att resultaten i de valda artiklarna 

ska läsas för att identifiera dess centrala mening har de kvantitativa artiklarnas resultat, 

inklusive tabeller, procenttal och diagram, utgjort grund för vad som motsvarar 

litteraturstudiens syfte.  

Med stöd av Friberg (2017) har en ny helhet med utgångspunkt ur de kvalitativa artiklarnas 

ursprungliga resultat redovisats i litteraturstudiens resultat. De kvalitativa artiklarnas resultat 

sammanställdes samt grupperades för att hitta likheter och skillnader, men även för att urskilja 

olika kategorier.  

  

Etiska överväganden 

Forskningsetiskt arbetssätt har använts genom hela processen i arbetet med litteraturöversikten 

(Kjellström, 2017). Med stöd av Forsberg och Wengström (2015) som påtalar vikten av att 

etiska överväganden ska göras genom att ingående artiklar ska vara granskade av etiska 

kommittéer och en etisk genomgång fanns i artikeln, är samtliga artiklar i den här 

litteraturstudien godkända av etisk kommitté eller har ett etiskt övervägande. 

Forsberg och Wengström (2015) betonar att förvrängning av forskningsresultat inte är tillåtet. 

Artiklarna i den här litteraturstudien var skrivna på engelska, för att minska 

informationsförluster lästes först artiklarna i original. Vidare översattes artiklarna genom 

användning av översättningsverktyg från internet. Lexikon och författarnas kunskaper i det 

engelska språket användes för att granska och säkerställa att översättningen var korrekt.  

I enlighet med Forsberg & Wengström (2015) ska etiska överväganden användas vid urval av 

de artiklar litteraturstudien bygger på och vid redovisning av resultatet. Det arbetssättet har 
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eftersträvats i litteraturstudien och det har inte medvetet uteslutits någon artikel som svarat mot 

arbetets syfte och att korrekt presentera alla framkomna resultat utan förvrängning.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet i den här litteraturstudien grundar sig på 18 artiklar, fyra kvalitativa och 14 

kvantitativa. Åtta studier var gjorda i Sverige, tre i Australien, tre i Storbritannien, två i USA, 

en i Danmark och en i Tyskland. I studierna deltog totalt 6305 patienter med 1346 i bortfall. I 

två av de kvalitativa studierna deltog 33 sjuksköterskor men i dessa fanns inga bortfall 

beskrivna. I de kvalitativa och kvantitativa artiklarna som inkluderades urskildes olika 

kategorier som utifrån studiens syfte beskriver omvårdnaden vid smärta prehospitalt vid 

höftfraktur: Utföra prehospital bedömning, Ge smärtlindrande omvårdnadsåtgärder, Samverka 

med patienten, Identifiera patienter med kognitivt nedsatt förmåga för att ge smärtlindrande 

vård, Smärtskatta patienter, Smärtlindra farmakologiskt samt Dokumentera smärta. 

 

Utföra prehospital bedömning 

Genom att komma patienten nära och ha struktur i bedömningen fanns förutsättningarna att 

patienten skulle känna trygghet. I ambulansen gavs patienten ofta tid för eftertanke och tid att 

ge svar, eftersom sjuksköterskor nästan alltid vårdar en patient åt gången. Patienterna delade då 

med sig av sin livssituation och vårdaren fick en bättre bild patientens bekymmer och situation 

(Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011). Sjuksköterskor använde ofta sin erfarenhet vid 

bedömning av smärtlindringsbehovet. De vägde in parametrar som hur situationen såg ut på 

platsen, ålder, vikt, medicinsk historia och vilka mediciner patienten använde (Jakopovic et al., 

2014). När kollegor i ambulansen stöttade varandra och delgav varandra sina individuella 

bedömningar med patienten i centrum ökade chanserna för god vård och rätt beslut för 

behandlingar (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011). Patienter som vårdats via så kallade 

snabbspår för höftfrakturer upplevde oftast vården mer professionell och de var mer nöjda 

överlag med vården de fått (Ivarsson, Hommel, Sandberg, Sjöstrand & Johansson, 2018). 
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Ge smärtlindrande omvårdnadsåtgärder 

Välbefinnande var mer än farmakologisk smärtlindring, alternativa metoder för smärtlindring 

behövdes (Aronsson, Björkdahl & Sundström Wireklint, 2014). Sjuksköterskor i ambulans 

beskrev att de lät patienten ta den tid de behövde innan avtransport, dels för att se att 

smärtlindringen skulle nå full effekt, dels för att patienten skulle få känslan att allt kontrollerats 

hemma innan avfärd. I väntan på att smärtlindringen gav effekt, planerade sjuksköterskorna 

förflyttningen av patienten. Stor hänsyn togs till patientens önskemål och sjuksköterskan 

anpassade förflyttningar och omhändertagande individuellt. Olika tekniker användes beroende 

på situationen, genom användning av det patienten låg på, matta eller lakan, eller använda stol 

eller speciella bärstolar vid trånga förhållanden. Sjuksköterskornas egna kroppar användes för 

att stödja och luta patienten mot. Anhöriga, åskådare eller annan sjukvårdspersonal instruerades 

att stötta vid förflyttningar. En effektiv kroppsställning för att lindra smärtan hos patienten med 

höftfraktur var att ställa in ambulansbåren i så kallat hjärtläge. Vinklarna på båren ställdes in 

under knäna i 30 grader och ryggstödet cirka 30–40 grader. Stöd med filtar och kuddar 

applicerades enligt patientens önskemål och patienten stabiliserades med säkerhetsbälten under 

färd. Smärtan utvärderades av patient och sjuksköterska tillsammans. Om patienten avböjde 

smärtlindring, trots svår smärta, försökte sjuksköterskan få patienten att omvärdera beslutet. 

Stod patienten ändå kvar i sitt beslut, stöttades patienten genom att anpassa omvårdnaden så 

gott det gick (Jakopovic et al., 2014). 

Sjuksköterskorna uttryckte vikten av att skapa lugn och trygg miljö runt patienten, eftersom 

patienten ofta upplevde situationen förvirrande (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011). En 

framgångsrik metod att bemöta patientens rädsla och därigenom minska smärtupplevelsen, var 

att använda småprat mellan patient och sjuksköterska (Aronsson et al., 2014; Jakopovic et al., 

2014). Information om patientens tidigare erfarenheter om smärthantering framträdde, likaså 

övrig information som var betydelsefull för vidare vårdplanering tillsammans med patienten 

(Jakopovic et al., 2014).  

Patienter kunde via så kallade snabbspår transporteras direkt till röntgen för att minska tiden till 

operation vilket minskade patientens lidande och bland annat minskade risken för 

konfusion.  Prehospitalt kunde patienten förberedas genom att ta blodprover och ges adekvat 

smärtlindring (Björkelund et al., 2010). 
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Samverka med patienten 

Äldre patienter med höftfrakturer har olika erfarenheter av vården prehospitalt. Vissa patienter 

är tillfredsställda med bra omvårdnad där sjuksköterskan bryr sig om och ger sig tid för 

patienten, medan andra vittnar om bristande bemötande och omvårdnad. Tydliga tecken var att 

omhändertagandet var rutinmässigt och i många fall inte satte patientens behov i centrum, 

patienterna upplevde att de kände sig förvirrade och behövde fråga om vad som hänt, ofta blev 

frågorna om vad som hänt obesvarade (Aronsson et al., 2014).  

För att öka patienternas deltagande i sin smärtlindring försökte sjuksköterskan skapa 

förutsättningar genom att anpassa smärtlindringen till patientens behov (Jakopovic et al., 2014). 

Hur information gavs till patienterna hade stor betydelse hur patienten kände delaktighet i 

vården. Kunde informationen framföras så patienterna verkligen förstod den, ledde till en 

tillfredsställande känsla av vården (Ivarsson et al., 2018). Sjuksköterskan försökte göra 

patienter med misstänkt höftfraktur delaktiga genom att informera om det förväntade 

vårdförloppet och varför höftfraktur misstänktes. Det möjliggjorde att patienten kunde känna 

sig delaktig i besluten om smärtlindring, förflyttningar och positionering på båren. Det var 

viktigt med fungerande kommunikation mellan patient och sjuksköterska för att få till en 

gemensam överenskommelse hur vården skulle genomföras (Jakopovic et al., 2014). Vid de 

tillfällen då sjuksköterska och patient i ambulans hade ett bra samspel upplevdes vården mer 

personcentrerad och patientdelaktigheten ökade. Genom samtal, som inte behövde handla om 

den aktuella händelsen, kunde sjuksköterskan sätta sig in i patientens livssituation och utföra 

bedömningar om bakomliggande orsaker till det aktuella problemet (Wireklint Sundström, & 

Dahlberg, 2011). För att känna sig delaktig var det viktigt att patienten fick känslan att “bli 

sedd”, respekterad och att någon brydde sig om (Aronsson et al., 2014). Genom ett bra samtal 

med patienten försökte ambulanspersonal skapa känslan av att patienten kände sig delaktig och 

självbestämmande i omhändertagandet (Jakopovic et al., 2014). En vänlig atmosfär kändes 

viktigt (Aronsson et al., 2014). Samspelet mellan patient och sjuksköterska var betydande för 

bra vård. Närhet, gärna med viss fysisk beröring, spelade stor roll i samspelet. Viktigt var att 

skapa plats för vårdbedömningen så sjuksköterskan kunde komma patienten nära genom att 

exempelvis flytta saker som stod emellan patient och sjuksköterskan (Wireklint Sundström & 

Dahlberg, 2011; Aronsson et al., 2014). Patienterna ansåg att sjuksköterskorna var skickliga i 

sin yrkesroll, de tyckte sjuksköterskorna förstod deras situation och problem och visste vilken 

omvårdnad de var i behov av (Larsson et al., 2018). Att sjuksköterskan brydde sig om 

patientkomfort noterades som positivt av patienterna (Aronsson et al., 2014).  
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Det fanns områden som patienterna ansåg kunde bli bättre. När vårdinformation gavs kunde 

sjuksköterskorna vara tydligare, vara mer uppmärksamma på patienten och försöka lyssna på 

patientens frågor och funderingar (Larsson et al., 2018). Patienterna hade stundtals svårt att 

förstå information om vilka biverkningar den smärtstillande behandlingen gav. För patienten 

var det viktigt med tydlig information om händelser i vårdförloppet (Aronsson et al., 2014). Då 

patienten hade dåliga vitalparametrar och sjuksköterskan hade mycket att övervaka, som till 

exempel EKG, ta blodtryck eller ringa samtal, inverkade det negativt på samspelet (Wireklint 

Sundström & Dahlberg, 2011). Patienter undvek kontakt då de upplevde att sjuksköterskan var 

upptagen med dokumentation och andra rutinuppgifter som tog tid. Patienterna upplevde 

ensamhet men ville inte riskera att störa sjuksköterskan. En del patienter kände att information 

som berörde dem undanhölls och fick då känslan av att vara exkluderade (Aronsson et al., 

2014). Om informationen gavs otydligt eller inte alls, blev patienterna förvirrade och kände sig 

oroliga (Ivarsson et al., 2018). Det var vanligt att patienternas möjlighet till delaktighet brast, 

då information gavs och beslut togs angående patienten i samråd med anhöriga istället för i 

samråd med patienten (Aronsson et al., 2014).  

Förvirring visade sig främst när patienten inte fick händelser och förlopp förklarade eller inte 

förstod vad vården innebar (Aronsson et al., 2014). Det visade sig att graden av förvirring 

minskade vid effektivisering av vården genom specifika vårdspår och riktad vård till patienter 

med höftfraktur (Björkelund et al., 2010). 

 

Identifiera patienter med kognitivt nedsatt förmåga för att ge smärtlindrande vård 

Med stigande ålder ökade frekvensen av förvirring (Björkelund et al., 2010). Bland alla 

patienter med höftfraktur hade 30–45% nedsatt kognitiv förmåga (McDermott et al., 2014; 

Unneby, Svensson, Gustafson & Olofsson, 2017). Patienter med kognitivt nedsatt förmåga 

upplever smärta som alla andra (McDermott et al., 2014). Patienter med kognitivt nedsatt 

förmåga fick sämre smärtbehandling beroende på att det var svårt att uppskatta deras smärta 

eftersom de ibland inte uttryckte smärtan verbalt (Holdgate et al., 2010; McDermott et al., 

2014). Ju lägre poäng en patient fick på Abbreviated Mental Test Scores (AMTS), desto mindre 

chans till farmakologisk smärtlindring. Patienter med kognitivt nedsatt förmåga fick ofta vänta 

längre på smärtlindring. Prehospitalt blev patienter med kognitivt nedsatt förmåga (45%) mer 

sällan erbjudna smärtlindring än de kognitivt intakta (8%), dessutom fick de mindre verksamma 

läkemedel än de kognitivt intakta som fick opiater i större utsträckning. Dokumentationen av 
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smärta hos patienter med nedsatt kognitiv förmåga var mindre frekvent (McDermott et al., 

2014).  

Konfusion minskade från 34% till 28% hos äldre med höftfraktur om vårdkedjan anpassades 

(Björkelund et al., 2010).  

Patienter från särskilt boende fick inte prehospital smärtlindring lika förekommande som 

patienterna i eget boende, patienter i särskilt boende antogs ha nedsatt kognitiv förmåga 

(Friesgaard et al., 2017). De med kognitiv nedsatt förmåga fick vänta längre på smärtlindring 

på akutmottagningen, oavsett sjukdom eller skada och oavsett om de fått smärtlindring 

prehospitalt (McDermott et al., 2014).   

För patienter med kognitivt nedsatt förmåga som fått regional nervblockad och opiater skiljde 

sig inte smärtlindringsresultatet jämfört med de kognitivt intakta. Patienter med kognitivt 

nedsatt förmåga eller förvirring var en känslig patientgrupp som hade nytta av regionala 

nervblockader, då behovet av opiater blev signifikant lägre (Unneby et al., 2017). 

 

Smärtskatta patienter 

Patienter med höftfraktur upplevde kraftig smärta flera gånger under vårdförloppet från 

ambulansens ankomst till operation. Stundtals var smärtorna värre än vid skadetillfället, framför 

allt vid förflyttningar upplevdes smärttoppar (Ivarsson et al., 2018). Patienter upplevde att de 

var tvungna att uthärda smärtan och utstå läkemedelsbiverkningar som syn- och 

ljudhallucinationer. Den äldre patienten uttrycker inte smärta på samma sätt som yngre, utan de 

berättade om sin smärta på ett diskret, nyanserat sätt, i vardagligt tal (Aronsson et al., 2014). 

Enbart 30% av patienterna hade dokumenterad smärtskattning prehospitalt, och den 

systematiska bedömningen blev svår att göra (Friesgaard et al., 2017). Prehospital 

smärtskattning med verbal numerisk smärtskala ingick i sjuksköterskans riktlinjer men skalorna 

var för komplicerade att förstå för dem med starkt nedsatt kognitiv förmåga. När patienten inte 

kunde förmedla sin smärta gavs ingen smärtlindring (McDermott et al., 2014). 

Då alla typer av misstänkta frakturer hos äldre som fick prehospital vård studerades, framkom 

att smärtskattning utfördes hos 67%, men slutfördes med utvärdering hos 52%. När 

smärtskattning med numerisk skala inte gjordes, hade farmakologisk smärtlindring ändå 

förekommit (Simpson et al., 2013). Bland de patienter där dokumenterad smärtskattning inte 

gjordes fick 30% ändå smärtlindring. vilket ansågs bero på att smärtskattning med skalor ansågs 
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vara en mindre del av en holistisk process då sjuksköterskan beslutade om att ge farmakologisk 

smärtlindring (Simpson et al., 2013). 

På akutmottagningar dokumenterades inte smärtskattning i mer än 50% även om validerade 

beteendebaserade smärtskalor fanns för patienter som var svåra att utvärdera med visuell analog 

skala (VAS) (Holdgate et al., 2010). Äldre patienter hade generellt svårare att subjektivt skatta 

olika smärttillstånd, än yngre patienter (Unneby et al., 2017). Validerade beteendebaserade 

smärtskattningsmetoder var tidskrävande och komplicerade att använda kliniskt. De befintliga 

beteendebaserade smärtskattningsskalorna förutsatte att vårdaren var bekant med patienten, 

hade kännedom om personlighet, normalt beteende och ansiktsuttryck. Särskilt för de med svår 

demens eller förvirring behövdes ytterligare utvärdering av beteende, ansiktsuttryck och andra 

icke-verbala signaler för smärta (Unneby et al., 2017; McDermott et al., 2014).  

 

Smärtlindra farmakologiskt 

I Tyskland fick 72% av patienterna med misstänkt höftfraktur ingen farmakologisk 

smärtlindring prehospitalt (Oberkircher et al., 2016). I Sverige fick 50% av patienterna 

smärtlindring (Pfrunder et al., 2017), i Danmark fick knappt 30% av patienterna med misstänkt 

höftfraktur smärtlindring prehospitalt (Friesgaard et al., 2017).  

Patienter som riskerade att inte få smärtlindring prehospitalt, var de av hög ålder, av manligt 

kön, patient från särskilt boende, medial höftfraktur, kort tid med sjuksköterska prehospitalt, 

låg akutprioritet samt användning andra läkemedel som kunde påverka smärtlindringen på 

grund av risk för läkemedelsinteraktion (Friesgaard et al., 2017; McDermott et al., 2014).  

Undermålig smärtlindring fortsatte efter ankomst till akutmottagningen, 30% av patienterna 

fick ingen smärtlindring, hälften av dem hade inte heller fått smärtlindring prehospitalt. 

Vanligaste anledningarna till utebliven smärtlindring på akutmottagningen var 

språksvårigheter, kognitivt nedsatt förmåga, förnekande av smärta samt multisjukdom. För 

många dröjde smärtlindringen, faktorerna var hög ålder, över 65 år, nedsatt kognitiv förmåga 

och kommunikationssvårigheter. Den otillräckliga behandlingen av smärta för de patienterna 

var betydande (Holdgate et al., 2010).  

Hinder för att den ordinerade mängden smärtstillande opiater administrerades fanns både på 

sjuksköterske- och patientnivå. Patienten kan ha vägrat det ordinerade läkemedlet eller att 

sjuksköterskan inte gav hela ordinerade dosen (Herr & Titler, 2009). Sjuksköterskor i ambulans 
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med mindre än tio års erfarenhet gav oftare smärtlindring än de med mer än tio års erfarenhet. 

Manlig personal tenderade ge smärtlindring oftare än kvinnlig, men utvärderade däremot inte 

resultatet i lika hög grad (Pfrunder et al., 2017). För patienten innebar prehospital vård att 

uthärda smärta och drabbas av läkemedelsbiverkningar som ljud- och synhallucinationer 

(Aronsson et al., 2014). Doser enligt behandlingsriktlinjer följdes oftast inte strikt, de titrerades 

till önskad effekt uppnåtts (Jakopovic et al., 2014). Tendens fanns att sjuksköterskor inte 

smärtlindrar i tillräcklig utsträckning prehospitalt. Dels gavs inte tillräckliga doser och 

läkemedlets effekt inväntades inte till fullo (Ivarsson et al., 2018).  

Smärtlindring gavs i förebyggande syfte vid befarad smärta inför förflyttning. Sjuksköterskans 

erfarenhet avgjorde val av smärtstillande läkemedel, vilka läkemedel de var bekvämast med att 

hantera, situationen, om patienten tagit smärtstillande innan och förväntade händelser senare i 

vårdprocessen. Sjuksköterskorna försökte vänta ut till tillräcklig smärtlindring uppnåtts samt 

förebygga läkemedelsbiverkningar. Vid försök till förflyttning där sjuksköterskan missbedömt 

smärtlindringens effekt, avbröts försöket, ytterligare smärtlindring gavs och tillräcklig effekt 

inväntades. Kombinationer av olika läkemedel var vanligt (Simpson et al., 2013). Individuellt 

anpassad och säker smärtlindring var viktig även om patienten ingick i standardiserat snabbspår 

(Aronsson et al., 2014). En studie av Ivarsson et al. (2018), visar dock att sjuksköterskor 

tenderar att inte smärtlindra i tillräcklig utsträckning. Dels gavs inte tillräckliga doser och dels 

inväntades inte läkemedlets effekt. 

Vanligast förekommande smärtlindringen på akutmottagningar var morfin intravenöst som 

gavs till 58% av patienterna. (Holdgate et al., 2010). Andra smärtstillande läkemedel än morfin 

har studerats, på grund av risken för biverkningar som illamående och förvirring. Intravenöst 

paracetamol gav minskad förvirring och mindre användning av antiemetika (Tsang, Page & 

Mackenney, 2013). 

Regional nervblockad är en smärtlindringsmetod där lokalbedövningsmedel injiceras på ställen 

som innerverar det skadade området (Beaudoin, Haran & Liebman, 2013). Jämförelse har gjorts 

där ena gruppen fick regional nervblockad och intravenöst morfin och kontrollgruppen enbart 

fick intravenöst morfin. Innan smärtlindring hade deltagarna i båda grupperna lika ont, efter 

tolv timmar hade gruppen som fått regional nervblockad signifikant mindre smärta än 

kontrollgruppen (Kassam, Gogh, Davies & Yarlagadda, 2018; Unneby et al., 2017). Regional 

nervblockad hade god effekt vid stark ihållande smärta (Beaudoin et al., 2013). I 

interventionsgruppen noterades inga biverkningar, i kontrollgruppen förekom biverkningar av 
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morfin och midiazolam, som illamående och kräkningar (McRae, Bendall, Madigan & 

Middleton, 2015). Patienter med regional nervblockad behövde både mindre smärtstillande- 

och sederande läkemedel (Beaudoin et al., 2013; Kassam et al., 2017; Unneby et al., 2017). 

Enbart 7% av patienterna på akutmottagningarna fick regional blockad, främst till patienter 

under 65 år (Holdgate et al., 2010).  

Patienter hade nytta av regional nervblockad, särskilt vid förflyttning eller lägesändring 

(Kassam et al., 2018). Patienter som fått regional nervblockad av sjuksköterskor i prehospitalt 

skede, hade signifikant mindre smärta vid förflyttning än patienter som enbart fått opiater. 

Vårdtiden på olycksplatsen förlängdes inte av prehospital regional nervblockad (McRae et al., 

2015).  

 

Dokumentera smärta  

Uppskattad smärta vid misstanke om fraktur hos äldre prehospitalt dokumenterades för 67%, 

resultatet av smärtbehandlingen dokumenterades för 52% (Simpson et al., 2013). Orsaken till 

utebliven smärtlindring dokumenterades i knappt hälften av fallen (Simpson et al., 2013; 

Friesgaard et al., 2017). Prehospitalt hade 30% av alla patienter dokumenterad smärta, det var 

främst när smärtstillande gavs som dokumentationen utfördes, och smärtan intensifierades från 

transportstart, tills patienten kom till sjukhuset (Friesgaard et al., 2017). I de fall där smärtan 

dokumenterats, hade patienten fått smärtlindring i någon form oavsett smärtnivå i 73% av 

fallen, medan den totala andelen patienter som fick smärtlindring var 60% (Simpson et al., 

2013). 

Vid behandling av smärta för patienter med nedsatt kognitiv förmåga, framkom att 55% inte 

hade dokumentation av smärta, jämfört med gruppen kognitivt intakta där 25% saknade 

dokumentation. Liknande resultat visade sig på akutmottagningar, patienterna hade inte 

dokumentation av smärta i 48% av fallen. Hinder att ge smärtstillande dokumenterades för 15% 

av patienterna. Vid utebliven smärtlindring, vare sig prehospitalt eller på akutmottagningen, 

hade över hälften, ingen dokumenterad orsak till utebliven smärtlindring (Holdgate et al., 2010). 

Läkare ordinerade en större eller mindre mängd opiater än vad som administrerades. Muntliga 

ordinationer dokumenterades inte alltid skriftligt, stående ordinationer dokumenterades inte på 

alla ställen i journalen, smärtstillande administrerade av läkare dokumenterades inte alltid. 

Journaler fördes både i pappersform och digitalt (Herr & Titler, 2009).  
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion  

 

Sammanfattning av resultat 

Patienterna upplevde stark smärta, framförallt vid förflyttningar. Av betydelse var att tillräcklig 

smärtlindring gavs och att effekten inväntades innan förflyttning. Patienterna upplevde ofta 

situationen förvirrande. Struktur och erfarenhet i bedömningarna kunde ge trygghet till 

patienterna. Smärtlindrande omvårdnadsåtgärder användes, som stöd av kuddar, bekväm 

kroppsposition, distraherande samtal och anpassade hjälpmedel. Patientdelaktighet, 

information och kommunikation lindrade lidande och fungerade både bra och mindre bra 

mellan patient och sjuksköterska. Strukturerade bedömningar underlättade beslut och 

behandlingar. Många patienter hade nedsatt kognitiv förmåga eller drabbades av konfusion, det 

försvårade kommunikationen, de väntade längre på smärtlindring och fick mer förekommande 

otillräcklig smärtlindring. Smärtskattning och uppföljning av smärtlindring saknades till stor 

del. Prehospital farmakologisk smärtlindring, mest intravenöst morfin, gavs till hälften av 

patienterna. Regional nervblockad användes sparsamt. Dokumentation av smärta utfördes 

inkonsekvent eller saknades.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskorna ansågs använda sin erfarenhet för att 

bedöma smärtlindringsbehov och smärtlindringsmetod (Jakopovic et al., 2014). Vidare visade 

resultatet även att struktur i bedömningarna och närhet till patienterna förmedlade trygghet. 

Patienterna gavs tid att svara på frågor. Sjuksköterskan fick en bättre bild av patientens problem 

när de lät patienten berätta om sin livssituation. När sjuksköterskan gjorde en individuell 

bedömning med patienten i centrum samt gemensam bedömning med kollega, blev det lättare 

att besluta om behandlingar (Wireklint Sundström & Dahlberg, 2011). Litteraturstudiens 

resultat stämmer väl med Joyce Travelbees beskrivning att sjuksköterskan bör använda sin 

kunskap och expertis systematiskt för att få en uppfattning om patientens individuella behov, 

för att kunna hjälpa patienten i lidandet. Kommunikation är en process och en viktig del i 

omvårdnaden för att lära känna patienten och ta reda på dennes behov (Kirkevold, 2000). Om 

patientens individuella behov präglar omvårdnaden, ökar patientens värdighet och vårdlidandet 
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minskar (Eriksson, 1994). Arbetssättet sjuksköterskan använde vid prehospital bedömning går 

i linje med Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) att omvårdnad ska ske i samverkan, både 

med patienter och personal och även enligt Dalton et al. (2007), där patienten ska bedömas på 

ett strukturerat sätt i akutskedet.  

Sjuksköterskan måste vara närvarande, intresserad och fokuserad, både fysisk och psykiskt 

samt inse vikten av att föra en dialog med patienten där denne bjuds in i samtalet. Det stöds 

även i en studie av Hall-Lord, Larsson, Bååth och Johansson (2004) som visar att patienter 

beskriver och förklarar sina upplevelser tydligt då de tillfrågas om detta. Särskilt känslor som 

ångest, oro och rädsla uttrycks vid dessa tillfällen.  

Motsägelsefulla upplevelser angående tillräcklig smärtlindring prehospitalt visade sig i 

resultatet. I studien av Jakopovic et al. (2014) ansåg sig sjuksköterskor ge tillräcklig 

smärtlindring innan patienterna förflyttades. Det motsatta visade sig i två andra studier där 

patienterna vittnade om otillräcklig smärtlindring och att full effekt inte inväntades innan 

förflyttning (Ivarsson et al., 2018; Pfrunder et al., 2017). Att ge tillräcklig smärtlindring inför 

förflyttning är viktigt, det stöds i en studie av Griffiths (2012), som belyser att patienter ofta 

känner rädsla och ångest vid förflyttning och med tillräcklig profylaktisk smärtlindring lindras 

oftast patientens lidande. Att sjuksköterskorna upplevde att de gav tillräcklig smärtlindring 

medan patienterna upplevde det motsatta skulle kunna förklaras med att användandet av 

smärtskattningsskalor som exempelvis VAS-skalan är svårtolkade för äldre vilket stöds i en 

artikel av Rolfsson i Läkartidningen (2009). Samma iakttagelser beskriver Miclescu (2014), 

nämligen att äldres smärtbedömning bör utgå utifrån andra iakttagelser än VAS-skalan eftersom 

äldre har en tendens att visa högre smärttröskel, vilket skulle kunna göra att sjuksköterskorna 

tror de gett adekvat smärtlindring trots att så inte är fallet. Det kan också sättas i relation till 

Travelbee (1966), vars tes att sjuksköterskan ska möta patientens unika smärtupplevelse genom 

att etablera en mellanmänsklig relation, och anpassa omvårdnaden utifrån patientens 

uppfattningar. 

Vidare i resultatet beskriver Jacopovic et al. (2014) att omvårdnaden anpassades om patienten 

nekade smärtlindring, att olika former av hjälpmedel användes beroende på situationen. 

Patienter med höftfraktur behövde placeras i en bekväm kroppsposition och att småprat mellan 

patient och sjuksköterska användes för att distrahera patienten. Det tyder på att sjuksköterskor 

såg varje patient som unik och lindrade lidande genom att använda smärtlindrande 

omvårdnadsåtgärder, vilket hör till sjuksköterskans kompetensområde. Det går i linje med 

Travelbee (1966) där vården ska anpassas individuellt och likaså Katie Erikssons uppfattning 
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om att patienten känner sig bekräftad när sjuksköterskan tar hänsyn till hela patientens behov, 

både fysiskt och själsligt (Kirkevold, 2000). 

I resultatet framkom flera faktorer som var viktiga för samspelet mellan sjuksköterska och 

patient. I studien av Jacopovic et al. (2014) upplevdes kommunikationen spela en viktig roll 

medan i studien Larsson et al., (2018) behövdes en tydligare information till patienten om 

vårdförloppet för att patienterna skulle känna sig delaktiga. Flera studier visade på att ett gott 

samspel gjorde vården personcentrerad och patientdeltagandet ökade (Aronsson et al., 2014; 

Ivarsson et al., 2018; Wireklint et al., 2011). Andra studier uppmärksammar dock att många 

patienter upplever bristande omvårdnad och information (Aronsson et al., 2014; Larsson et al., 

2018; Ivarsson et al., 2018). Den här studien belyser vikten av att sjuksköterskan ska kunna 

sätta sig in i patientens upplevda situation och interagera till ett gott samspel. Sjuksköterskan 

bör inneha kunskaper och känsla för hur samspelet ska understödjas. Sjuksköterskorna ska 

informera patienten bättre om varför uppgifter utförs och samtidigt visa sin tillgänglighet. 

Förbättring av kommunikation, information, och delaktighet så att omvårdnaden blir mer 

anpassad utifrån patientens behov verkar indicerat, till exempel genom utbildning. Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori (1966) stödjer också behovet av kommunikation för att ta reda på 

individens behov och få uppfattning om dennes lidande för att kunna hjälpa patienten.  

Bristande smärtlindring hos patienter med kognitivt nedsatt förmåga redovisas i flera studier i 

resultatet. Det visade att patienter med misstänkt höftfraktur och kognitivt nedsatt förmåga fick 

sämre och fördröjd smärtlindring och smärtan dokumenterades inte lika frekvent som för övriga 

patienter. (Holdgate et al., 2010; McDermott et al., 2014; Oberkircher et al., 2016). 

Smärtstillande läkemedel gav ofta biverkningar i form av konfusion (Aronsson et al., 2014). 

Den här litteraturstudien visar tydligt att patienter med nedsatt kognitiv förmåga diskrimineras 

då flera studier visar att de får sämre vård. Utifrån Katie Erikssons (1994) teori om 

sjukdomslidande och vårdlidande blev inte dessa patienters behov tillgodosedda, de blev utsatta 

för vårdlidande på grund av utebliven eller otillräcklig vård. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 2017:30) säger att vård ska ges på lika villkor för alla, att människors lika värde och 

värdighet respekteras, och att ohälsa ska förebyggas. Enligt diskrimineringslagen (2014:958) 

ska diskriminering på grund av funktionsnedsättning eller ålder motverkas. Studien visar tydligt 

att vård inte ges på lika villkor. Svårigheten för sjuksköterskor i akutsjukvård är att identifiera 

vilka patienter med kognitivt nedsatt förmåga. Att upptäcka och dokumentera kognitivt nedsatt 

förmåga eller temporär förvirring genom att använda bedömningsinstrument för patientens 

kognitiva status kan vara viktigt för att optimera den smärtlindrande behandlingen i akutvården 
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(Hall-Lord et al., 2004; Larsson & Holgers, 2011). Det är inte säkert att den otillräckliga vården 

orsakas på grund av medveten nonchalans, det kan vara otillräckliga verktyg, kunskap och 

resurser. Vården behöver utvecklas och förbättras för patienter med nedsatt kognitiv förmåga, 

som utveckling av användarvänliga och effektiva verktyg för smärtbedömning, utbildning inom 

kommunikation, äldres sjukdomar och smärtlindring. Anpassade riktlinjer- och vårdprogram 

kan bidra tillbättre vård. Enligt SSF (2013) har sjuksköterskan har en viktig roll att fylla genom 

att aktivt ta del i och initiera förändringsarbete.  

Förekomst av prehospital smärtlindring varierade, i Tyskland och Danmark fick knappt 30% 

smärtlindring (Friesgaard et al., 2017; Oberkircher et al., 2016), i Sverige fick hälften av 

patienterna smärtlindring (Pfrunder et al., 2017). Då förekomsten av smärtlindring skilde sig 

mycket åt länder emellan kan tyda på att sjuksköterskor har olika befogenheter att 

farmakologiskt smärtlindra runt om i världen. I en artikel från Vårdfokus menar Helena Mirsch 

(2012, november) att sjuksköterskor inte har samma kompetenskrav inom Europeiska unionen 

(EU). Exempelvis är inte sjuksköterskeutbildningen i Tyskland och Polen akademisk, utan en 

yrkesutbildning, vilket skulle kunna påverka vilka möjligheter till smärtlindringsmetoder 

sjuksköterskan innehar. 

 

Metoddiskussion 

Att utföra en litteraturstudie innebär att få en översikt och kunskap inom ett område, att få en 

uppfattning om vad redan utförd forskning inom ett område kan ge, och upptäcka nya, ännu 

inte utforskade områden (Friberg, 2017; Jörgensen & Steenfeldt, 2010). Hur datainsamling, 

urval och analys gått till och redovisas påverkar trovärdigheten (Willman et al, 2006; Forsberg 

& Wengström, 2015). 

Det visade sig att det inte fanns särskilt många artiklar inom omvårdnad som behandlar smärta- 

och smärtlindring för patienter med höftfraktur i akutsjukvård. Därför utökades tidsspannet i 

sökningen från att bara inkludera de senaste fem åren, till artiklar från 2008 till och med mars 

2019. Även utökning av syftet gjordes genom att innefatta akutsjukvård istället för enbart 

prehospitalt, då problematiken till stor del fortsätter efter den prehospitala fasen. Studier 

angående patienter med höftfraktur som gjorts både prehospitalt och på akutmottagningar 

hittades, utan att utöka sökningen, vilket visar att problemet är gemensamt för båda lokalerna, 

vilket kan styrka giltigheten i litteraturstudien.  
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I litteraturstudien har både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderats. De kvalitativa 

artiklarna belyste patienternas och sjuksköterskans upplevelse av patienternas smärta, 

smärtlindring och omvårdnaden i samband med höftfraktur. De kvantitativa artiklarna handlade 

bland annat om dokumentation, smärtskattning, farmakologiska smärtlindringsmetoder och 

förekomsten av smärtlindring. I den här litteraturstudien utmynnade det i ett bredare resultat 

och illustrerade ämnet på olika sätt, dels från ett patientperspektiv- som ett 

sjuksköterskeperspektiv, båda formerna av artiklar kompletterar varandra, vilket styrker 

tillförlitligheten i den här litteraturstudien.  

Ett omfattande arbete gjordes för att hitta de korrekta sökorden för litteraturstudiens syfte 

eftersom många synonyma uttryck fanns. Slagning och sökning i svenska MeSH har gjorts för 

att påträffa relevanta sökord och få en förståelse för sökordens innebörd, det är också i enlighet 

med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), som påtalar vikten av att slå upp olika sökords 

definition för att få fram de korrekta orden. Vid genomläsning av titlar och abstrakt för den här 

litteraturstudien hittades ytterligare synonyma uttryck för att ringa in ämnet, antalet sökord blev 

relativt många. Addition av sökord som hade liknande eller samma betydelse lades samman till 

kluster med booleska sökoperatören “AND”, sedan kombinerades de olika grupperna med 

booleska sökoperatören “OR”, det utmynnade i tillräckligt många artiklar av bra kvalitet. 

Headings och trunkering för “nurs” och “care” har också använts vid sökning i databaserna. 

Söktabellen i sin helhet återfinns i bilaga 1. Många artiklar hittades i första skedet, cirka 1400 

artiklar, och kan anses vara en omfattande mängd träffar, men vid användning av en snävare 

avgränsning uteblev flera relevanta artiklar och det ansågs nödvändigt att ändå använda den 

ursprungliga sökningen och sortera det stora antalet titlar, vilket var tidskrävande, men ändå får 

anses som en styrka då artiklarnas relevans var hög. 

I första hand gjordes databassökningar i CINAHL, inriktad på omvårdnad, därefter i Pubmed, 

inriktad på både omvårdnads- och medicinsk forskning. Flera av de intressanta studierna som 

hittats i PubMed, hade redan hittats i CINAHL, men några ytterligare studier inkluderades från 

Pubmed. Sökningar utfördes i Web of Science, där återfanns inga ytterligare artiklar av intresse. 

Det kan ses som en svaghet att enbart använda tre databaser eftersom fler tillgängliga databaser 

finns. Användning av fler databaser hade eventuellt utmynnat i fler relevanta artiklar. PubMed 

och CINAHL är enligt Forsberg och Wengström (2015), inriktade i huvudsak på artiklar med 

omvårdnadsperspektiv, vilket i förhållande till den här litteraturstudiens område var relevant 

och styrker trovärdigheten. Under tiden databassökningen pågick lästes artiklarnas titlar, och 

de intressanta valdes ut för att läsa dess abstrakt. Artiklar vars abstrakt verkade relevanta, valdes 
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för att läsas i helhet. Det finns risk att någon artikel exkluderats på grund av att titeln inte väckt 

tillräckligt intresse, vilket kan ses som en svaghet, för att uppväga detta har båda författarna läst 

titlar och abstrakt, vilket stärker tillförlitligheten. En för området relevant artikel har hittats 

genom manuell sökning. 

De relevanta artiklar som valts ut har sin bakgrund i förhållanden i västvärlden, som 

Storbritannien, Australien, USA och Europa. Då enbart förhållanden i västvärlden ingår i 

resultatet, kan ha inneburit en svaghet då det eventuellt inte ger en heltäckande bild, samtidigt 

som liknande omvårdnadsförhållanden och att resultatet är homogent är en styrka. Därigenom 

blir omvårdnad och behandling lättare att jämföra och därmed möjligt att identifiera vad som 

är överförbart till svenska förhållanden. 

I artiklarna framkom att nästan alla patienter som drabbas av höftfraktur utan större 

skademekanism var äldre, medelåldern var cirka 80 år. Patienter yngre än 60 år som drabbas av 

höftfraktur utan betydande trauma är ovanligt, studien inriktades därför mot äldre patienter.  

Författarna ansåg att det inte var rättvisande att inte ta med farmakologiska smärtlindrande 

åtgärder i studien, trots att det inte går under begreppet omvårdnad som anges i syftet. Orsaken 

var att farmakologisk smärtlindring var central i varje artikel och sågs som en grundläggande 

del i vården av patienter med höftfraktur. I samtliga artiklar som användes i resultatet diskuteras 

den givna eller utebliva farmakologiska smärtlindringen och den ställs emot graden av smärta, 

förvirring och upplevt omhändertagande. Eftersom sjuksköterskor i akutsjukvård ofta arbetar 

självständigt med skrivna riktlinjer som stöd anser författarna i denna studie att omvårdnad och 

vård går in i varandra och det ena utesluter inte det andra. Det kan stödjas gentemot 

sjuksköterskans etiska kod (SSF, 2014), att lindra smärta samt att behandlingsriktlinjer för 

sjuksköterskor i ambulans (SLAS, 2018) till stor del består av farmakologiska riktlinjer där 

sjuksköterskan har som krav att farmakologiskt smärtlindra ner till VAS 3 eller mindre. 

Flera av de ingående studierna i litteraturstudien, både kvalitativa och kvantitativa, har 

exkluderat patienter med kognitivt nedsatt förmåga, det kan innebära att resultatet till fullo inte 

speglar verkligheten och inte ger ett mer heltäckande resultat, vilket kan vara en svaghet ur 

giltighetssynpunkt. 

Artiklarna i litteraturstudien var skrivna på engelska, vilken kan ha inneburit fel i översättningen 

och medfört annan tolkning eller beskrivning av innebörden. Under arbetets gång har 

författarnas kunskaper i engelska språket, översättningsinstrument och ordböcker har använts 
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för att verifiera att översättningen gjorts korrekt.  Artiklarna har lästs tillsammans för att se att 

materialet blivit korrekt återgivet borgar för att tolkningen blir säkrare och anses som en styrka. 

Analysen kan ha påverkats av förförståelse och erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2015). 

Det kan i den här litteraturstudien förekommit en viss förförståelse för hur smärtsamt en patient 

upplever höftfraktur och att patienterna ibland har svårt att kommunicera. Medvetenhet om 

personliga tolkningar av smärta hos patienter med höftfraktur har tagits i beaktande och kan ha 

bidragit till hur kategoriindelningen har gjorts, vilket kan ses som en svaghet. Intentionen var 

att beskriva smärta och smärtlindring ur ett omvårdnadsperspektiv utifrån ingående 

vetenskapliga artiklar. Litteraturstudiens resultat gjorde förståelsen större och gav bekräftelse 

på att resultatet var rimligt utifrån hur det ser ut inom akutsjukvården och röntgenavdelningar 

vilket styrker resultatet i litteraturstudien. 

Trovärdigheten blir högre ju fler som granskar och analyserar artiklarnas resultat. Systematisk 

värdering av artiklarna höjer studiens värde (Willman et al., 2006). Artiklarna i den här 

litteraturstudien har lästs och kvalitetsgranskats enligt två rekommenderade 

kvalitetsgranskningsmallar enligt bilaga 2. Artiklar som ingår i den här litteraturstudien hade 

etiska överväganden eller var godkända av vetenskapligt råd eller kommitté, kvaliteten har 

därför ansetts hög. Både inkluderade och exkluderade artiklar har lästs enskilt och tillsammans, 

sedan har artiklarna diskuterats och jämförts. Genom att arbeta tillsammans och systematiskt 

enligt Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017) med ingående moment i analysarbetet, som 

kvalitetsgranskning, genom val av artiklar av medelhög-hög kvalitet samt noggrann 

dokumentation av artikelresultat i artikeltabell (enligt bilaga 3) i analysen, stärks den här 

litteraturstudiens tillförlitlighet och giltighet. Resultatet har organiserats i kategorier som 

speglar studiens syfte.  

Två teoretiska utgångspunkter valdes för att relatera litteraturstudiens resultat till 

omvårdnadsteori. Katie Erikssons teori om lidande tillämpades för att beskriva patientens 

lidande på olika sätt. Det visade sig att kommunikation i samband med patientens lidande var 

central i den här litteraturstudien. Dock befanns inte tillräckligt stöd för att diskutera 

kommunikation i Katie Erikssons lidandeteori. Det ansågs därför lämpligt att använda 

ytterligare en teori, varför Joyce Travelbees teori om kommunikation som medel att lindra 

lidande, valdes. Det anses som en styrka att få en så heltäckande teoretisk diskussion som 

möjligt. 
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Tillämpning av resultaten i litteraturstudien bör kommenteras (Forsberg & Wengström, 2015). 

Enligt (Friberg, 2017) diskuteras resultatet för att se om det kan användas i vården och vara till 

nytta för patienter och vårdpersonal. Om resultatet i den här litteraturstudien är överförbart till 

andra sammanhang eller situationer är till läsaren att bedöma. För att understödja bedömningen 

beskrivs urval, insamling av data, analys och faktorer i omgivningen som den här 

litteraturstudien består av på ett så ärligt sätt som möjligt.  

Att granska resultatet är det viktigaste för att avgöra vad som kan komma patienterna till nytta 

(Willman et al., 2006). För att kunna överföra resultatet till tänkt population, är det viktigt att 

sökningen ringar in den population som avses, vilket anses vara fallet i den här litteraturstudien. 

Patienters möjlighet till delaktighet, individuell vård, samspel och kommunikation är möjliga 

att överföra och användas till andra liknande förhållanden i omvårdnaden av främst äldre 

patienter med akut sjukdom och det ses som en av litteraturstudiens styrkor.  

 

Etisk diskussion  

En stor brist i studier är att patienter med nedsatt kognitiv förmåga inte ingår.  Att utesluta dem 

är att inte studera 30–40 % av patienterna med höftfraktur. Orsakerna är att det ansetts oetiskt 

att inkludera patienter med kognitivt nedsatt förmåga i studier då de inte säkert är medvetna om 

vad de medverkar i och inte kan samtycka till att delta i studier. I enlighet med hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) där patienter ska ges vård på lika villkor och nationella riktlinjer 

(SLAS) där smärtlindring ska ges till VAS under 3, får sjuksköterskan en svår uppgift att 

uppfylla då patienten inte kan förmedla sig och sin smärta. På akutmottagningen fick 7% av 

patienterna regional nervblockad, främst de under 65 år (Holdgate et al., 2010). Frågan är varför 

inte fler med kognitivt nedsatt förmåga får nervblockad, eftersom det inte gör dem mer 

förvirrade, är effektiva och har färre biverkningar. För att öka tillfredställelsen och minska 

lidandet hos patienter med nedsatt kognitiv förmåga krävs ökad kunskap för denna 

patientgrupp. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Den kliniska betydelsen av resultatet innebär att det är angeläget att förbättra vården för 

patienter med misstänkt höftfraktur. Resultatet visar att smärtlindringen ofta är otillräcklig, 

utvecklingen av säkrare och bättre smärtlindringsmetoder kan gynna patientgruppen. Ofta sker 

omvårdnaden i tron att den är tillfredsställande och personcentrerad, men patienterna uppfattar 
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inte vården på samma sätt. Resultatet antyder att sjuksköterskor bör reflektera över 

omvårdnadens kvalitet och att kunskap uppdateras med nya vetenskapliga rön och information. 

Upplevelse av trygghet, delaktighet, tydlig information och ändamålsenlig kommunikation är 

viktigt och kan utvecklas och förbättra omvårdnaden. Smärtskattning bör underlättas och ske 

mer systematiskt, särskilt för patienter med kognitivt nedsatt förmåga. Det möjliggör 

utvärdering av smärta och effekten av smärtlindring. Dokumentationen kan förbättras och 

eventuellt förenklas för att bli mer fullständig och heltäckande. Litteraturstudien kan bidra till 

mer intresse för utvecklingen av omvårdnad vid smärta. 

 

Slutsatser 

Sjuksköterskan ska genom sin kunskap bedöma den enskilde patientens smärta och lidande 

utifrån en helhet. Studien visar att det är viktigt att omvårdnaden är individuellt utformad 

samtidigt som riktlinjer för smärtlindring följs. Viktiga delar i omvårdnaden för patienter med 

misstänkt höftfraktur har visat sig vara patientdelaktighet, som ökar om vården anpassas 

individuellt och om patienten involveras i beslut. Strukturerad och tydlig patientinformation, 

det spelar roll hur information ges. Ändamålsenlig kommunikation kan ge mer information än 

väntat, vilket kan öka patientsäkerheten. Bra samspel mellan patient och sjuksköterska har visat 

sig vara av betydelse för patientens välbefinnande, närhet och viss beröring ger trygghet. 

Studien visar samtidigt att det fanns ett motsatsförhållande mellan patienternas och 

sjuksköterskornas upplevelse av omvårdnaden, patienterna blev inte tillfredsställda av vården 

de fick, informationen behöver bli tydligare och lyhördheten för patienten och dennes smärta 

behöver bli större. Sjuksköterskorna skulle kunna bli bättre på att informera patienten om varför 

arbetsuppgifter av rutinartad karaktär utförs och samtidigt visa tillgänglighet för patienten. 

Omvårdnaden kan utvecklas genom att förbättra kommunikation, information och delaktighet, 

blir mer anpassad till patientens behov, till exempel genom utbildning. 

Farmakologiska- och icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder används och dessa behöver 

utvecklas för att gynna fler, särskilt patienter med nedsatt kognitiv förmåga, vilket utgör en 

grupp som riskerar otillräcklig och/eller fördröjd smärtlindring. Smärtskattning och 

dokumentationen av smärta är områden som behöver förbättras för att följa upp 

smärtlindringen, då det kan leda till ökad patientsäkerhet. 
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Förslag till vidare forskning 

Av intresse vore att ytterligare undersöka hur sjuksköterskans upplever sin givna vård och 

omsorg och ställa den emot patienternas egentliga upplevelse.  

Hur sjuksköterskan säkerställer en strukturerad kommunikation med patienten i syfte att 

förbättra den smärtlindrande omvårdnaden för patienter med höftfraktur, till exempel genom en 

kvalitativ studie med patienter och sjuksköterskor.  

Hur smärtskattning och smärtdokumentation kan utvecklas, genom till exempel kvantitativ 

enkätstudie eller kvalitativ intervjustudie.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Söktabell 

Tabell sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar. Dubbletter är exkluderade efter urval av lästa titlar. 
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träffar 

Urval efter 

lästa titlar 

Urval efter 
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Cinahl 2019-04-11 nurs* OR nurses OR (nursing assessment*) OR (ambulance nurse) OR paramedic 

OR (ambulance personnel) OR ambulances* 
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(pre-hospital emergency care) OR (prehospital emergency care) OR (prehospital 

care) OR prehospital OR (emergency service) OR (emergency medical services*) 

OR (pre-hospital) OR (pre hospital) OR (out of hospital) OR (non hospital setting) 

OR (prehospital service) OR ambulance* 

AND 

(hip fracture*) OR (neck of femur fracture) OR (femoral neck fracture) OR (nof 

fracture) OR (broken hip)  

    

 Med krav på artiklarna ska vara: 

- Human 

- Peer Review 

- English 

2008-2019 
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(prehospital care) OR prehospital OR (emergency service) OR 

(emergency medical services*) OR (pre-hospital) OR (pre hospital) OR 
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ambulance* 
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(hip fracture*) OR (neck of femur fracture) OR (femoral neck 
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(pain management) OR (pain relief) OR (pain treatment) OR (pain 
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- Human 

- Peer Review 

- English 
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- Human 

- Peer Review 

- English 
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artiklar, n= 

Cinahl 2019-04-11 (pre-hospital emergency care) OR (prehospital emergency care) OR 
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(emergency medical services*) OR (pre-hospital) OR (pre hospital) OR 
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(hip fracture*) OR (neck of femur fracture) OR (femoral neck 

fracture) OR (nof fracture) OR (broken hip)  

AND 

pain* 

 

 

 Med krav på artiklarna ska vara: 

- Human 

- Peer Review 
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artiklar, n= 
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(hip fracture*) OR (neck of femur fracture) OR (femoral neck 
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- Peer Review 

- English 
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Vid sökning för att läsa artikeln Ambulance personnel’s experience of pain management for patients with a suspected hip fracture: a qualitative 

study av Jakopovic et al (2014) hittades artikeln "Caring assessment in the Swedish ambulance services relieves suffering and enables safe 

decisions" av Wirenklint-Sundström & Dahlberg. Artikeln föreslogs av Elsevier som distribuerar artiklar för Emergency Nursing’s räkning, och 

vid genomläsning visade den sig vara användbar för att svara på syftet ur ett omvårdnadsperspektiv.  
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Urval efter 

lästa titlar 

Urval efter 

lästa abstrakt 

Utvalda artiklar till 

resultat efter 
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artiklar, n= 

Pubmed 2019-04-11 nurs* OR nurses OR (nursing assessment*) OR (ambulance nurse) OR 

paramedic OR (ambulance personnel) OR ambulances* 
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(pre-hospital emergency care) OR (prehospital emergency care) OR 

(prehospital care) OR prehospital OR (emergency service) OR (emergency 
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(hip fracture*) OR (neck of femur fracture) OR (femoral neck fracture) OR 

(nof fracture) OR (broken hip)  
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- Human 

- Peer Review 

- English 

2008-2019 
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artiklar, n= 
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(prehospital care) OR prehospital OR (emergency service) OR 

(emergency medical services*) OR (pre-hospital) OR (pre hospital) OR 

(out of hospital) OR (non hospital setting) OR (prehospital service) OR 

ambulance* 

AND 

(hip fracture*) OR (neck of femur fracture) OR (femoral neck 

fracture) OR (nof fracture) OR (broken hip)  

AND 

(pain management) OR (pain relief) OR (pain treatment) OR (pain 

control) OR (pain reduction) OR (pain therapy) OR analgesia OR 

analgesics OR (drug therapy) OR (prehospital analgesia)  

 

 

 

 Med krav på artiklarna ska vara: 

- Human 

- Peer Review 

- English 

2008-2019 
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lästa titlar 

Urval efter 

lästa abstrakt 

Utvalda artiklar till 

resultat efter 
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artiklar, n= 

Pubmed 2019-04-11 (pre-hospital emergency care) OR (prehospital emergency care) OR 

(prehospital care) OR prehospital OR (emergency service) OR 

(emergency medical services*) OR (pre-hospital) OR (pre hospital) OR 

(out of hospital) OR (non hospital setting) OR (prehospital service) OR 

ambulance* 

AND 

(hip fracture*) OR (neck of femur fracture) OR (femoral neck 

fracture) OR (nof fracture) OR (broken hip)  

AND 

assessment OR (pain measurement) 

 

 

 

 Med krav på artiklarna ska vara: 

- Human 

- Peer Review 

- English 

2008-2019 

388 5 2 1 
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Databas Sökord Antal träffar Urval efter 

lästa titlar 

Urval efter 

lästa abstrakt 

Utvalda artiklar till 

resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n= 

Pubmed 2019-04-11 (pre-hospital emergency care) OR (prehospital emergency care) OR 

(prehospital care) OR prehospital OR (emergency service) OR 

(emergency medical services*) OR (pre-hospital) OR (pre hospital) OR 

(out of hospital) OR (non hospital setting) OR (prehospital service) OR 

ambulance* 

AND 

(hip fracture*) OR (neck of femur fracture) OR (femoral neck 

fracture) OR (nof fracture) OR (broken hip)  

AND 

pain* 

 

 

 

 Med krav på artiklarna ska vara: 

- Human 

- Peer Review 

- English 

2008-2019 

212 10 2 1 
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Databas Sökord Antal träffar Urval efter 

lästa titlar 

Urval efter 

lästa abstrakt 

Utvalda artiklar till 

resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n= 

Pubmed 2019-04-11 (preoperative care) OR (preoperative period)   

AND 

(hip fracture*) OR (neck of femur fracture) OR (femoral neck 

fracture) OR (nof fracture) OR (broken hip)  

AND 

(pain management) OR (pain relief) OR (pain treatment) OR (pain 

control) OR (pain reduction) OR (pain therapy) OR analgesia OR 

analgesics OR (drug therapy) OR (prehospital analgesia)  

 

 

 

 Med krav på artiklarna ska vara: 

- Human 

- Peer Review 

- English 

2008-2019 

101 4 2 2 



 

51 

 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning kvalitativa studier. 

 Fråga Ja Nej 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: 

 

Kvalitet: låg medel hög 

 

 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

S:a    

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning kvantitativa studier. 

 Fråga Ja Nej 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: 

 

Kvalitet: låg medel hög 

 

 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Finns populationen beskriven?   

15 Är populationen representativ för studiens syfte?   

16 Anges bortfallets storlek?   

17 Kan bortfallet accepteras?   

18 Anges var studien genomfördes?   

19 Anges när studien genomfördes?   

20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21 Anges vilka mätmetoder som användes?   

22 Beskrivs studiens huvudresultat?   

23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24 Besvaras studiens frågeställningar?   

25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

S:a    

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 4. Artikeltabell  

Sammanställning av artiklar (n=) som ligger till grund för resultatet 

 

  

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare  Resultat  

 
Kvalitets-

grad 

Aronsson, K., 

Björkdahl, I., & 

Sundström 

Wireklint, B.  

 

2014 

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehospital 

emergency care 

for patients with 

suspected hip 

fracture after 

falling – older 

patients’ 

experience. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka och 

förklara hur äldre 

patienter med 

misstänkt 

höftfraktur, 

upplever den 

prehospitala 

vården. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Reflekterande life-

world research (RLR-

metoden).  Denna 

metod bygger på 

fenomenologisk 

epistemologi och 

Husserls life-world 

teori.  
Analysen som 

användes var 

fenomenologisk analys. 

Tio äldre personer, som 

drabbats av höftfraktur 

mellan dec 2010 tom feb 

2011. Inklusionskriterierna 

var patienter med 

misstänkt höftfraktur efter 

fall. De skulle bo i privat 

bostad, vara 65 år eller 

äldre och de skulle fått 

prehospital vård. Totalt 

uppfyllde 40 patienter 

detta. Vidare exkluderades 

de 23 som var påverkade 

av alkohol eller mediciner, 

de som var dementa 

förvirrade eller så bodde 

de på någon gemensamt 

boende. Fyra svarade inte 

och tre ville inte delta, 

vilket innebar att tio 

personer återstod. 

De äldre upplevde den prehospitala vården både 

bra och mindre bra. De ansåg att vården var 

effektiv, att det fanns medicinsk kunskap, att 

vänlighet och empati var viktigt. Vidare visade det 

sig att de äldre ansåg att patientdelaktighet vad 

gäller beslut och information var viktig. Resultatet 

vidare att det fanns brister i både patientdelaktighet 

och patientinformation. De äldre kände att 

smärtlindringen både kunde ge hallucinationer och 

orsaka förvirring. Tre teman visade sig:  

1. Effektivitet, som visade innefattade ett rationellt 

omhändertagande, allt hände snabbt och 

personalen arbetade metodiskt, att vården var 

ändamålsenlig och enligt rutinerna.  

2. Möten med någon som bryr sig om, dialog och 

beröring viktigt, att vårdgivaren hade både 

empatisk förmåga och medicinsk kunskap. Det var 

viktigt med en vänlig atmosfär, att hålla handen  

3.Vårdlidande, vilket innebar dålig möjlighet till 

patientdeltagande och beslut. Det var bland annat 

sekundär information från och till närstående, 

beslut som fattades utan patientdelaktighet samt att 

smärtlindringen ibland gav olika former av 

hallucinationer och förvirring (var man var, vad 

som hänt) och känslor av ensamhet var vanligt. 

Hög 92% 
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A comparison of 

ultrasound guided 

three-in-one 

femoral nerve 

block versus 

parental opioids 

alone for 

analgesia in 

emergency 

department 

patients with hip 

fractures: A 

randomized 

controlled trial. 

Syftet var att 

jämföra 

ultraljudsstyrt 

femoralnervblockad 

(FNB) med 

intravenösa opiater 

hos äldre patienter 

med konstaterad 

höftfraktur 

Kvantitativ studie. Blind randomiserad, 

kontrollerad studie. Studien utfördes under 

en 18-månadersperiod från 2009 till 2010. 

Studiegruppen fick opiater iv och 

bupivakain lokalt medan kontrollgruppen 

fick opiater iv och natriumklorid (placebo) 

lokalt. Mätning med smärtskattningsskala 

(NRS) utfördes före, och efter med olika 

intervall 15 min, två timmar och fyra 

timmar. Analysen utfördes genom att 

patientdata och resultatmått angavs i 

medelvärden, standardavvikelser, 

medianvärden med konfidensintervall och 

i procent. ANOVA-variansanalys för 

föränderliga variabler, Fisher’s-exact-test 

för konstanta variabler togs fram genom 

användandet av STATA10.0. Två-vägs 

ANOVA användes för att mäta 

behandlingseffekterna över tid. Mätning 

för att undersöka korrelationen mellan 

kompletterande läkemedel och SPID för 

båda grupperna gjordes med Pearsons 

produktmoment. P-värde <0,05 ansågs 

som signifikant. 

Deltagare kvalificerades för 

studien om de var 55 år eller 

äldre, hade radiologiskt 

verifierad höftfraktur, kunde 

samtycka och medverka till 

att deltaga, samt att det inte 

fanns några 

kontraindikationer till 

ingreppet eller läkemedlen 

som gavs.  Av de 64 

patienter som ansågs vara 

kvalificerade för studien 

befanns 38 patienter vara 

lämpliga att delta. 

Ytterligare två patienter, en i 

varje grupp, föll bort efter 

den slumpmässiga 

indelningen. Totalt deltog 36 

patienter uppdelade på två 

grupper, 18 patienter i varje 

grupp. Det totala bortfallet 

var 28 patienter. 

 

Femoral nervblockad 

(FNB)-gruppen hade mindre 

smärta under mätperioden, 

behövde mindre mängd 

intravenöst morfin och 

biverkningarna i båda 

grupperna var likvärdiga. 

FNB-gruppen hade under 

mätningarna signifikant 

större övergripande 

smärtlindring än 

kontrollgruppen under fyra 

timmar. FNB-gruppen 

behövde mindre morfin. Det 

var ingen märkbar skillnad i 

grupperna vad gäller 

biverkningar, till exempel 

illamående eller hypotoni. 

Författarnas slutsats var att 

regional UL-styrd FNB 

rutinmässigt borde 

övervägas när patienten 

hade en stark och ihållande 

smärta. 

Hög 93% 
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Reducing 

delirium in 

elderly patients 

with hip fracture: 

a multi‐factorial 

intervention 

study. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka om ett 

genomförande av ett 

multifaktoriellt 

program inklusive 

intensifierad 

prehospital och 

perioperativ 

behandling och vård 

kunde minska 

incidensen av 

delirium hos äldre 

patienter med 

höftfraktur 

Kvantitativ studie.  

Prospektiv, kvasi-

experimentell design. Någon 

av författarna till artikeln 

fanns ständigt på plats på 

sjukhuset, dag som natt och 

följde upp samtliga deltagare 

vid ankomst till sjukhus och 

vidare till efter operation. 

Patienterna besöktes inom 

30 minuter efter ankomst till 

akutmottagning och via 

färdiga formuläret för 

kognitiv färdighet Short 

Shortable Mental Status 

Questionnaire (SPMSQ) 

intervjuades patienterna. 

Inom 4 timmar screenades 

sedan patienterna för graden 

av delirium enligt Organic 

Brain Syndrome (OBS) -

skalan.  Proportioner 

jämfördes med χ 2 eller 

Fishers exakta test. Variabler 

med approximerade normala 

fördelningar användes för att 

jämföra studiens t-test. För 

att jämföra variabler som 

inte normalt distribuerades 

användes Mann-

Whitney U- testet.  

Totalt 263 patienter med 

höftfraktur (≥65 år), 

kognitivt intakta vid inträde, 

ingicks i följd mellan april 

2003 och april 2004. De 

delades in i två grupper där 

ena gruppen studerades 

(n=131) med vård enligt 

standard behandlingsrutiner 

samt en annan grupp 

patienter (n=132) som ingick 

i en ny specifikanpassad 

vårdkedja för patienter med 

höftfraktur. Totalt antal 

höftfrakturer som kom till 

sjukhuset under 

studieperioden var 478 men 

patienter med multipla 

skador exkluderades likaså 

tidigare dementa och de som 

var yngre än 65 år. 

Resultatet visade att delirium minskade 

från 34 % till 28 % hos äldre med 

höftfraktur när vårdkedjan specifikt 

anpassas för dessa patienter. Faktorer 

som vitalparametrar, vilka typer av 

medicineringar patienter stod på, vilka 

färdigheter och funktionshinder 

patienterna hade innan höftfrakturen   

samt vilka värden på provtagningar 

patienten hade vid ankomst till sjukhus 

och vilken form av boende patienterna 

hade vid skadetillfället, togs bland annat 

med som fakta att analysera. Olika 

tendenser sågs, bland annat att ju fler 

läkemedel patienter hade desto större 

risk för förvirring och även ökade 

förvirring med ökad ålder. 

Hög 86% 
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Prehospital 

intravenous 

fentanyl to 

patients with hip 

fracture: an 

observational 

cohort study of 

risk factors for 

analgesic non-

treatment. 

Syftet var att 

undersöka 

förekomsten av 

prehospital 

smärtlindring i form 

av opiater 

intravenöst 

(fentanyl) till 

patienter med 

höftfraktur samt att 

identifiera orsaker 

till utebliven 

smärtlindring 

prehospitalt. 

Kvantitativ studie. 

Registerbaserad multicenter 

observationsstudie av sluten 

kohort, patienter med 

höftfrakturer som transporterades 

med ambulans under tre år. 

Registret innehöll 

patientkarakteristik till 

riskfaktoranalysen. Prehospital 

smärtlindring och 

patientövervakning registrerades 

via patientjournalen. 

Smärtskattningen utfördes med 

NRS-skalan. 

Analys med STATA version 14.1. 

Data rapporterades i siffror och 

%, med 95% konfidensintervall 

och jämfördes med chi-square-test 

eller Fishers-exact-test. Resultat 

visas i medelvärde med 

konfidensintervall, eller i 

medianvärde med interkvartiler 

(IQR) för snedfördelade data, och 

de jämfördes med t-test eller 

Mann-Whitney U-test. Modifierad 

Poisson regression för fentanyl 

jämfört med ett antal faktorer. 

Alla P-värden <0,05 ansågs vara 

statistiskt signifikanta. 

2140 kvalificerades för 

att ingå i studien, av de 

totalt 2394 patienter som 

rapporterade i registret, 

bortfallet var 254 

personer. Deltagarna var 

65 år eller äldre, från 

norra delen av Danmark. 

Deltagarna skulle ha 

transporterats med 

ambulans och vara 

kirurgiskt åtgärdade efter 

en höftfraktur. 

Enbart 27% av patienterna fick 

smärtstillande prehospitalt. Orsaker till 

utebliven smärtlindring var: hög ålder, 

manlig patient, boende på institution, 

medial fraktur, kort tid i ambulans, 

multisjukdom, låg prioritet och att 

patienten haft läkarkontakt innan 

ambulanstransport. Smärtskattningen 

dokumenterades i ca 26% av fallen och 

det var i huvudsak i de fall fentanyl 

gavs. För de patienter som fick sin 

smärtskattning dokumenterad, visade det 

sig att smärtan blev värre från 

transportstart till ankomst till sjukhus. 

Författarna menade att utbildning i 

smärtskattning, användning av 

systematisk dokumentation av 

smärtskattning och att de använde andra 

smärtstillande metoder (tex blockader) 

kunde vara av värde. Författarna var 

medvetna om att vissa data inte kunde 

mätas kvantitativt, ex socioekonomisk 

situation, psykologiska orsaker mm. 

Författarna var också medvetna om att 

olika kritiska tillstånd kunde göra att 

smärtlindringen inte gavs högsta 

prioritet, eller risken för biverkningar av 

läkemedlet, under vårdtiden i 

ambulansen. De undersökte hur läget var 

mellan 2011 och 2014. 

Hög 90% 
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Herr, K., & 

Titler, M.  

 

2009 
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Acute pain 

assessment and 

pharmacological 

management 

practices for the 

older adult with a 

hip fracture: 

review of ED 

trends 

Syftet var att studera den 

longitudinella 

förändringen av 

smärtbehandlingsrutinerna 

efter införandet av en ny 

riktlinje för akut 

smärtbehandling hos 

patienter med höftfraktur. 

Syftet delades upp i tre 

delfrågeställningar: 

1.Hur såg 

akutmottagningarnas 

rutiner för smärtskattning 

ut över tid för de äldre 

patienterna med 

höftfraktur?  

2.Hur såg tendenserna ut 

på akutmottagningarna 

över tid vad gäller 

medelsmärtintensiteten 

för de äldre patienterna 

med höftfraktur över tid? 

3.Hur förändrades 

mönstret med avseende på 

rutinerna för den 

farmakologiska 

smärtlindringen för de 

äldre med höftfraktur på 

akutmottagningen.  

Kvantitativ studie. 

Retrospektiv randomiserad 

kohortstudie, granskning av 

patientjournaler. Patienter 

med höftfraktur 65 år och 

äldre. Tre mätperioder 

mellan 2000 och 2002, 

totalt 1454 fall. Formulär 

fylldes i med 

smärtskattning som gjordes 

med NRS-skalan 

(numerisk) eller annan 

skala som Faces Pain Scale 

eller annan ej nämnd verbal 

skala, och vilken 

smärtlindring patienten 

fick. (Statistikanalys och 

databehandling med SAS 

8.02.). Demografiska data 

om sjukhus och patienter 

med beskrivande statistik 

(medelvärde, frekvens) 

Studievariablerna 

analyserades med 

medelvärde, frekvens och 

proportionalitet. 

Studien utfördes på tolv 

sjukhus i mellanvästern, 

USA. Totalt 1454 fall. På 

varje ingående sjukhus 

slutade inräkningen av 

patienter när 75 patienter 

uppnåtts. Vid en del av 

sjukhusen kunde inte 

antalet 75 patienter uppnås. 

Bortfallet kan tolkas som 

mycket osäkert och nämns 

inte i studien. 

Användande av smärtskala ökade 

avsevärt under totala perioden. 

Användande av icke-verbal 

smärtskattning ökade något. 

Dokumentationen av smärtskattningen 

ökade, men i 34% av fallen skedde 

fortfarande ingen dokumentation. 

Smärtlokal dokumenterades 

konsekvent från 93% till 98% över 

hela studietiden. Enbart 60% fick 

smärtstillande och mer än hälften av 

dem fick morfin. Mängden Petidin 

minskade. Under hela perioden ökade 

antalet som fick smärtstillande från 68 

till 76%, opiatdoserna minskade men 

fler fick smärtstillande. Icke 

opiatsmärtstillande minskade från 12% 

till 4%. Intramuskulära injektioner 

minskade (tolkades som ett bra resultat 

på grund av sämre upptag än 

intravenös administration). Slutsatsen 

är att även om förbättringar skett inom 

smärtskattning, dokumentation och 

analgesi finns mycket kvar att göra för 

den här känsliga gruppen patienter, till 

exempel patientutbildning angående 

vikten av smärtlindring, bättre icke-

verbala NRS-skalor, identifiera hinder 

för smärtlindring, bättre samarbete 

mellan läkare och sjuksköterskor. 

Hög 86% 
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Holdgate, A., 

Shepherd, S.A., 
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2010 
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Patterns of 

analgesia for 

fractured neck of 

femur in 

Australian 

emergency 

departments. 

Syftet är att beskriva 

aktuella metoder för 

hantering av smärta 

hos patienter med 

höftfraktur på 

australiska 

akutmottagningar, 

samt att identifiera 

reella och potentiella 

hinder för 

smärtlindring. 

Kvantitativ studie, Retrospektiv tvärsnitts 

register/journalstudie. Slumpmässigt urval 

av patienter som skrevs ut med diagnosen 

höftfraktur. De uppgifter som togs fram för 

varje patient var demografi, eventuell 

multisjukdom, användning av smärtskalor, 

olika smärtskalor användes (Visuell analog 

skola, VAS, Numerisk skala, NRS, Likert-

skala med mera), typ av smärtstillande 

läkemedel, tidpunkt för smärtstillande, 

resultatet av smärtstillande 

läkemedelsbehandling, sedering, 

nervblockad och antiemetika. 

Data analyserades med hjälp av procent, 

medelvärden med standardavvikelser och 

medianvärden med interkvartiler. 

Jämförande analyser för skillnader i tid 

mellan smärtstillande doser. Mönstret för 

användande av smärtstillande analyserades 

med chi-square-test (konstanta variabler, 

normal distribution) eller Kruskall-Wallis 

test (tidsberoende variabler onormal 

distribution). 

Totalt ville 42 

akutmottagningar 

delta, men sex 

akutmottagningar 

hade pediatrisk 

inriktning och 

utgick ur studien. 

Totalt ingick 36 

akutmottagningar i 

studien. Totalt 

samlades data in för 

646 patienter, då 

alla sjukhus inte 

kunde redovisa 20 

fall under en period 

av tolv månader. 

Totalt bortfall blev 

alltså 194 patienter. 

Flesta patienter var äldre och 

kvinnor, ca 28% fick ingen 

smärtstillande på akuten och nästan 

hälften av dessa hade inte heller 

fått smärtlindring prehospitalt. 

Smärta dokumenterades inte 

tillfredsställande, 50% av 

patienterna hade ingen 

smärtskattning dokumenterad. 

Vanligast var parenterala opiater, 

trots kända biverkningar främst hos 

äldre. 7% fick regional 

nervblockad. Mediantid till första 

analgesi var 75 min. Vanligaste 

hindren för smärtlindring var 

kognitiva störningar och 

kommunikationsproblem, trots att 

det fanns smärtskattningsskalor för 

icke-verbal kommunikation som 

testats och validerats. Slutsatsen 

var att lokalt utarbetande av 

strategier för att förbättra 

smärtbehandlingen 

rekommenderades, inkluderande 

framtagande av kliniska riktlinjer 

och utbildningsprogram för 

utvärdering och dokumentationen 

av smärta och för utförandet 

nervblockader. 

Hög 93% 
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The experiences 

of pre- and in-

hospital care in 

patients with hip 

fractures: A study 

based on Critical 

incidents. 

Denna studie syftade 

till att belysa 

upplevda situationer 

som patienter med 

höftfraktur upplevde 

under prehospitala 

vårdfasen och 

sjukhusfasen. 

Kvalitativ studie. 

Halvstrukturerad 

intervjuhandbok användes 

vid intervjuerna som 

öppnade för öppna frågor 

efter viss struktur.  Tre av 

författarna transkriberade, 

läste och analyserade 

intervjuerna. Resultatet från 

intervjuerna delades in i 5 

kategorier med 13 

underkategorier.  

 

Totalt 14 patienter som hade 

en upplevelse av 96 olika 

incidenter. Deltagarna togs 

ut på en ortopedisk 

avdelning via ett svenskt 

register för höftfrakturer. 

Inklusionskriterierna var att 

patienten skulle vara vuxen, 

genomgått en höftoperation, 

vara svensktalande samt inte 

vara kognitivt nedsatt. Om 

det fanns patienter som 

exkluderades delgavs inte i 

studien. 

Resultatet visade att patienter som ingått i 

ett så kallat snabbspår för höftfrakturer 

upplever vården mycket professionell. 

Även visade studien att det finns brister i 

att ge patienter personcentrerad vård 

vilket gjorde patienterna oroliga och 

förvirrade. Patienterna betonade att det är 

av stor vikt att vården personanpassas i 

information och delaktighet för att vården 

ska kännas trygg och tillfredställande. Det 

fanns tendens att ambulansen inte 

smärtlindrar i tillräcklig utsträckning. 

Dels gav de inte tillräckliga doser och sen 

väntade de inte in läkemedlets effekt. 

 

 

 

Hög 88 % 
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Ambulance 

personnel´s 

experience of 

pain managment 

for patients with 

a suspect hip 

fracture: a 

qualitative 

study. 

Syftet med denna studie var 

därför att beskriva 

ambulanspersonalens 

erfarenhet av att hantera 

smärtan hos patienter med 

misstänkt höftfraktur. 

Kvalitativ studie. 

Deltagarna tillfrågades 

under deras arbetsskift 

om de ville deltaga i 

studien. Om de var villiga 

att medverka utfördes det 

intervju där de skulle 

beskriva ett patientfall 

med höftfraktur och ta 

med både positiva och 

negativa reflektioner. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades för att 

identifiera kritiska 

incidenter. Data 

genomgick kvalitativ 

innehållsanalys.  

22 intervjuer med 

sjuksköterskor i 

ambulans (n=18) och 

ambulanssjukvårdare 

(n=4) på 

ambulansstationer i 

Stockholm. 

Inklussionskriteriet var 

att de skulle arbetat 

minst 3 år inom 

ambulansen för att ha 

mött tillräckligt med 

patienter med 

höftfraktur. Deltagarna 

hade arbetat allt från 3 

upp till 34 år inom 

ambulansverksamheten. 

Om det fanns deltagare 

som blev exkluderade i 

studien finns inte 

beskrivet.  

Resultatet visade att personal i ambulansen 

baserade sin smärtlindring framför allt på 

sina erfarenheter och vilka läkemedel som 

användes berodde på vilket läkemedel 

personen var mest bekväm med. Det visade 

sig i intervjuerna att personalen försökte 

göra patienterna delaktiga i sin vård och 

anpassa varje vårdtillfälle till patientens 

bästa. De försökte vänta ut till tillräcklig 

smärtlindring uppnåtts samt att förebygga 

biverkningar på alla läkemedel förutom 

Ketamin. Personalen försökte även via 

lägesändring smärtlindra patienten och då 

framför allt att sätta patienten i så kallat 

hjärtläge på båren. 

Hög 88% 
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Can we reduce 

morphine use in 

elderly, proximal 

femoral fracture 

patients using a 

fascia iliaca 

block. 

Syftet var att jämföra 

smärtlindringsnivån 

preoperativt hos 

patienter med 

höftfraktur som fick 

fascia iliacablockad 

(FIB) och peroral 

morfin med dem som 

enbart fick peroralt 

morfin. Författarna 

ville även utröna om 

morfindoserna kan 

sänkas om patienten får 

FIB jämfört med de 

som enbart får peroralt 

morfin som 

smärtlindring. 

Kvantitativ studie.  Icke-randomiserad 

prospektiv kontrollerad studie. Alla patienter 

som uppfyllde kriterierna ingick i studien. 

Patienterna skulle klara en mentaltest som 

mäter hur korttidsminnet fungerar, 

Abbreviated Mental Test Score (AMTS). 

Urvalets storlek bestämdes genom att 

power-beräkna (0,8), effektstorlek (0,5) och 

konfidensintervall 5%. De första 20 

patienterna behandlades med enbart peroral 

morfin som smärtlindring och de 

efterföljande 20 patienterna fick peroral 

morfin och FIB. Numeric Rating Scores 

(NRS) användes för smärtskattning före 

smärtlindring, efter en timme, sex timmar 

och efter tolv timmar. Författarna beskriver 

hur FIB anläggs.  

Analysen genomfördes med hjälp av 

Microsoft Excel-ark där tabeller och 

diagram genererades.  Beräkning av 

statistisk signifikans med Man-Whitney U-

test, 5%. Jämförelse av 

smärtskattningspoäng mellan de två 

grupperna beräknades som area under kurva. 

Två-vägs repetitiv analys för att få fram 

resultatet. Antagande gjordes att 

observationerna mellan och inom grupperna 

hade jämförbar varians eller korrelation.  

Patienter som var 50 

år eller äldre med 

höftfraktur och med 

möjlighet att 

samtycka till att ingå 

i studien och som inte 

hade någon 

kontraindikation till 

behandlingen som 

skulle prövas ingick i 

studien. Patienterna 

valdes ut enligt 

principen ”först till 

kvarn”. N=40 

20 personer i varje 

grupp. Inget bortfall 

nämns. 

 

Patienter som fick FIB 

behövde mindre andel 

perorala opiater och 

opiatkoncentrationen i 

njurarna var lägre i den 

gruppen. FIB borde 

användas på grund av att 

mindre mängd perorala 

opiater behövs och 

komplikationer kunde även 

undvikas i samband med 

opiater, som sämre 

njurfunktion. Fler studier 

rekommenderades.  

Hög 93% 
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Patient 

satisfaction with 

prehospital 

emergency care 

following a hip 

fracture: a 

prospective 

questionnaire-

based study. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka patienternas 

tillfredsställelse med 

prehospital 

akutsjukvård efter en 

höftfraktur genom att 

jämföra två liknande 

akutvårdssammanhang. 

Kvantitativ studie. 

 En randomiserad 

kontrollerad studie. 

Ambulanssjuksköterskor 

öppnade ett kuvert för 

studien, om de hade en 

patient med misstänkt 

höftfraktur som ville deltaga 

i studie. I kuvertet stod då 

om patienten skulle åka 

antingen snabbspår eller 

akutmottagning. För 

jämförelse mellan grupperna 

användes Mann-Whitney U-

testet för ordinära resultat på 

enskilda objekt och Chi-

kvadrattestet för de 

kategoriserade 

abonnentvärdena. 

287 patienter deltog i 

studien. Fördelningen var 

188 kvinnor och 99 män. 

Medelålder 80,9 år. 571 

blev tillfrågade men 284 föll 

bort på grund av att de led 

av demens, att de hade flera 

skador, att de avled eller att 

de inte fyllde i 

svarskuvertet. 

Resultatet visade hög tillfredställelse 

med den prehospitala vården i bland 

annat bemötande och smärtlindring, 

men visade även att 

patientinformationen kan 

förbättras.  Visade ingen signifikant 

skillnad hur patienten uppfattar den 

samlade vården beroende på vård i 

snabbspår eller om patient transporteras 

akutmottagning.  

Hög 93% 
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A case-control 

study examining 

inconsistencies 

in pain 

management 

following 

fractured neck 

of femur: an 

inferior 

analgesia for the 

cognitively 

impaired. 

Jämför skillnader i 

smärtlindring i 

akutskedet för 

patienter med nedsatt 

kognitiv förmåga 

som drabbats av 

höftfraktur, jämfört 

med patienter med 

höftfraktur som var 

kognitivt intakta.   

Kvantitativ studie. 

Retrospektiv register- och 

journalbaserad studie under 

tolv månader, på en 

akutmottagning. 

Populationen togs fram 

genom att dela upp patienter 

med höftfraktur i en grupp 

med nedsatt kognitiv 

förmåga, respektive en 

grupp med intakt kognitiv 

förmåga, baserat på 

Abbreviated Mental Test 

Scores (AMTS). Jämförelse 

av läkemedel som gavs 

genom att använda WHO:s 

smärtstillande 

läkemedelsstege 

innehållande fem steg. 

Subjektiv 

smärtskattningsskala från 0 

till 10. 

Man använde SPSS med 

antingen t-test eller chi-

square test. Signifikans 

ansågs föreligga vid 0,05 

eller lägre.  

Excel användes för att 

beskriva R-kvadrat i 

diagram som beskriver 

spridningen. 

n=44. 64 patienter bedömdes 

ha kognitivt nedsatt 

förmåga, 20 patienter 

motsvarade inte 

inklusionskriterierna, 

återstod 44 patienter som 

inkluderades i studien. 

I gruppen som bedömdes ha 

kognitivt intakt förmåga 

fann man 160 patienter, 65 

patienter motsvarande inte 

inklusionskriterierna, då 

återstod 95 patienter i 

gruppen.  

Totalt bortfall var 85 

patienter för båda grupperna 

sammanlagt. 

Medelåldern var 82 år och 

merparten var kvinnor.  

 

Prehospitalt fick 45% av patienterna i 

gruppen med kognitivt nedsatt förmåga 

ingen smärtlindring jämfört med 8% i 

andra gruppen. Av de patienter som fick 

opiater (nivå 3 enligt WHO) var 20% av 

de med nedsatt kognitiv förmåga jämfört 

med 32% i andra gruppen. Det fanns 

ingen större skillnad vid användande av 

smärtstillande läkemedel i nivå 1 eller 2 

(ingen farmakologisk smärtstillning eller 

lustgas blandat med syrgas). Ju färre 

poäng en patient fick i AMTS-testet, 

desto mindre smärtstillande läkemedel 

fick patienten prehospitalt. På 

akutmottagningen fick alla patienter en 

smärtbedömning och ordinerades 

smärtstillande läkemedel. Den kognitivt 

intakta gruppen fick smärtstillande två 

timmar och fem minuter efter ankomst 

till akutmottagningen, gruppen med 

kognitivt nedsatt förmåga väntade tre 

timmar. Smärtskattningen 

dokumenterades inte hos 55% i gruppen 

med kognitivt nedsatt förmåga, mot 25% 

i gruppen med kognitivt intakta. 

Andel patienter med nedsatt kognitiv 

förmåga som inte fick någon 

smärtlindring vid lägre smärtpoäng var 

37%, mot 17% bland dem som var 

kognitivt intakta. 69% av de kognitivt 

intakta fick opiater ordinerat, mot 37% 

av patienterna med kognitiv nedsättning. 

Hög 86% 
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Paramedic-

performed 

fascia-iliaca 

compartment 

block for 

femoral 

fractures: a 

controlled trial 

 

Undersöka 

effektivitet och 

genomförbarhet av att 

sjuksköterskor i 

ambulans utför den 

regionala 

smärtstillande 

metoden fascia iliaca 

compartment block 

(FICB) hos patienter 

med misstänkt 

lårbensfraktur eller 

höftfraktur 

prehospitalt, jämfört 

med effekten av 

parenterala opiater. 

Hypotesen var att 

behandlingen av 

FICB som ges av 

sjuksköterskor 

prehospitalt var mer 

effektiv än 

behandling med 

parenterala opiater. 

Kvantitativ studie.  

Icke-blind prospektiv randomiserad kontrollerad 

studie. Studien utfördes under en 

tolvmånadersperiod 2010 till 2011. Patienter 

som inkluderades var de som kunde ge 

samtycke att delta efter ett mentalt test (nämns 

inte vilket). Deltagare skulle vara 18 år eller 

äldre, med kliniskt misstänkt lårbens- eller 

höftfraktur och verbal numerisk skala (VNPS) 

med fem eller mer. Smärtskattning med (VNPS) 

före start av behandling och sedan 15 minuter 

efter smärtlindring, därefter vid ankomst till 

akutmottagning och vid förflyttning till akutens 

brits, vid triage och efter 120 minuter. 

Tillvägagångssättet för hur FICB gavs var enligt 

en fastställd rutin. Slumpvis fördelning gjordes 

av patienterna i två grupper, de patienter som 

fick FICB (FICB-grupp), respektive de som 

enbart smärtlindrades med parenterala opiater 

(kontrollgrupp). Ambulanspersonalen 

registrerade data. Effekten av FICB mättes med 

ispåsar mot huden. Effekten av den parenterala 

smärtlindringen mättes med Likert-skala. 

Dataanalys med SPSS, version 17 och 

presenterades i form av medianvärden, 

skillnader mellan gruppers oberoende variabler 

analyserades med Wilcoxon’s rank-sum-test, 

Patientnöjdhet analyserades med chi-square-test 

eller Fisher’s exact-test. Man ansåg att ett 

resultat var signifikant vid p<0,05. Grupp som 

innehöll 30 personer ansågs vara tillfyllest 

baserat på 80% styrka, alfa 5% och SD 0,5-1,0 

Det var osäkert hur 

många patienter som inte 

fick vara med i studien 

eftersom inte alla 

ambulansbesättningar i 

området hade utbildning 

inom regional anestesi.  

Exkluderade patienter 

var de som inte kunde 

kommunicera eller förstå 

pga. kognitiv nedsatthet, 

språkbarriär, vikt under 

50 kg och 

kontraindikationer till 

behandlingen.  

Lämpliga att delta, n=41, 

exkluderade n=16, n=25 

gick vidare för 

slumpmässig fördelning 

och n=12 för FICB, 

varav n=1 saknade 

tillförlitlig anatomi för 

FICB. N=1 kunde inte 

följas upp, kvar blev 

n=11 i FICB-gruppen. 

I kontrollgruppen n=13, 

inget bortfall därefter. 

Totalt bortfall i hela 

studien, n=17. 

 

Patientnöjdheten var hög i 

båda grupperna. Bland de 

patienter som erhöll FICB 

sågs större minskning av 

mediansmärtpoäng än hos 

patienterna i 

kontrollgruppen. Patienterna 

hade signifikant mindre 

smärta vid förflyttning i 

FICB-gruppen än i 

kontrollgruppen, där 

smärtlindringen fungerade 

bra när patienten ligger 

stilla men mindre bra vid 

förflyttning. FICB fördröjde 

inte tid på ”olycksplats”. 

Inga uppenbara 

biverkningar. Effekten av 

FICB givna av 

ambulanssjuksköterskor 

fungerade lika bra som om 

en läkare hade utfört samma 

procedur. I kontrollgruppen 

rapporterades en del 

illamående och kräkningar. 

Ambulanssjuksköterskor 

skulle kunna erbjuda 

patienter FICB som tillägg 

eller som alternativ 

smärtlindring vid olika 

former av höftfrakturer eller 

lårbensfrakturer. 

Hög 93% 
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Prehospital 

pain and 

analgesic 

therapy in 

elderly 

patients with 

hip fractures. 

Syftet med studien 

var att avgöra om 

patienterna fick 

adekvat 

smärtstillande 

medicin när de lider 

av en skada som ofta 

förknippas med höga 

smärtnivåer i 

prehospitalfasen. 

Kvantitativ studie. 

Prospektiv studie. Patienter 

med höftfrakturer av olika 

varianter fångades upp på 

akutmottagningen där det 

gjordes kognitiva tester, 

vilken sinnesstämning 

patienten hade och 

patientens smärtskattning. 

Även via prehospitala 

journaler studerades vilket 

transportmedel de haft till 

akutmottagningen, vilken 

yrkeskategori som vårdat 

patienten samt vilken 

smärtlindring patienterna 

fått. Granskning skedde över 

vilka läkemedel som givits, 

eller inte givits, och hur 

patienterna värderat sin 

smärta. Skillnad i 

smärtnivåerna användes t‐
test.  ANOVA användes för 

att se skillnaderna i 

transporttiden. Chi-

kvadrattest a för att 

bestämma skillnaderna i 

frekvensen av analgetisk 

administrering mellan de 

olika typerna av transport. 

Det var 153 patienter som 

kom till akutmottagning med 

höftfraktur i åldern 60 år 

eller äldre som ingick i 

studien. Patienter som 

uteslöts var de med flera 

skador och frakturer, samt 

frakturer av malign karaktär.  

Resultatet visade att patienter upplever 

hög smärtgrad framför allt vid ankomst 

akutmottagning. Skillnader vilken 

smärtlindring patienterna fick berodde 

delvis på vilken yrkeskategori patenten 

blev omhändertagen av. Läkare gav bäst 

smärtlindring, paramedic med utbildning 

för läkemedelsadministrering gav mer 

och paramedic utan utbildning gav 

minst. De patienter som skattade sin 

smärta högst fick mest smärtlindring. 

Patienter med demens visade sig skatta 

sin smärta lägre och fick därefter mindre 

smärtlindring. 

Hög 86% 
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Ambulance 

personnel´s 

management of 

pain for patients 

with hip 

fractures; based 

on ambulance 

personnel´s 

gender and 

years of 

experience 

Syftet med denna 

studie att beskriva 

ambulanspersonalens 

smärtbedömningar och 

smärtlindring de ger för 

patienter med 

höftfrakturer baserat på 

ambulanspersonalens 

kön och år av 

erfarenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospektiv kvantitativ 

studie. I studien lästes 

samtliga 

ambulansjournaler från 

patienter som genomgått 

kirurgi efter höftfraktur 

under 2011 på ett svenskt 

universitetssjukhus. 

Statistiska metoder 

beräknades med hjälp av 

IBM SPSS och 

analyserades med den 

beskrivande statistiska 

metoden. Vidare delades 

studien upp i under och 

över 10 års 

arbetserfarenhet i 

ambulansyrket. 

Inklusionskriterierna var att 

patienterna inte skulle ha 

multipla skador och att de 

transporteras till sjukhus och 

var över 65 år. Journaler 

som var ofullständiga (4) 

och journaler där transporten 

gått mellan sjukhus (29) 

exkluderades. Totalt 

granskades 722 journaler.  

Ambulansjournaler granskades och 

jämfördes i vilken utsträckning 

patienterna fått smärtlindring i 

jämförelse med vårdarens kön och hur 

länge de arbetat i ambulans. Det visade 

sig att män ger smärtlindring något 

oftare än kvinnliga vårdare samt att de 

som arbetat mer än tio år gav mindre 

smärtlindring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 86% 

https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/topics/medicine-and-dentistry/pain-assessment
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/topics/medicine-and-dentistry/analgesia
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/topics/medicine-and-dentistry/analgesia
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/topics/nursing-and-health-professions/data-analysis-software
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/topics/medicine-and-dentistry/statistical-analysis
https://www-sciencedirect-com.www.bibproxy.du.se/topics/medicine-and-dentistry/statistical-analysis
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Provision of out 

of hospital 

analgesia to older 

fallers with 

suspected 

fractures: above 

par, but 

opportunities for 

improvement 

exist 

Studien syftade till att 

beskriva grad och 

effektivitet av 

analgesi som ges i 

ambulanssjukvården 

till äldre patienter 

med misstänkt 

höftfraktur sekundärt 

till fall, samt att 

undersöka vilka 

faktorer som kan 

associeras med att ge 

smärtstillande 

läkemedel. 

Kvantitativ prospektiv 

register/journalstudie. Data till den här 

studien har extraherats från en annan 

tidigare studie. Studien utfördes under 

en niomånadersperiod från 2010 till 

2011. Ambulanssjukvårdarna deltog 

frivilligt och då de kom ut till 

olycksplatsen valde ut äldre deltagare, 

65 år eller äldre, som fallit och där 

fraktur misstänktes. Det varierade vilka 

läkemedel ambulanspersonalen hade 

befogenhet att ge beroende på 

utbildningsnivå. Smärta skattades med 

en numerisk skala från ett till tio, där 

tio är värsta tänkbara smärta. 

Personalen samlade in data, såsom 

skademekanism, kliniska 

patientuppgifter, demografi, 

smärtstillande läkemedel som gavs, 

kontraindikationer, skäl att inte ge 

smärtstillande angavs. Dataanalys med 

SAS 9.2, Proportionella skillnader 

analyserades med Chi-square-test. 

Signifikant resultat vid p<0,05. 

Kliniskt effektiv analgesi om reduktion 

av initial smärtskattning var mer eller 

lika med 30%. För att urskilja vilka 

faktorer visade sig ha störst möjlighet 

till smärtlindring identifierades med 

logistisk regression.  

333 patienter 75% 

kvinnor, 

genomsnittlig ålder 

82 år. Bortfall i antal 

patienter anges inte i 

den här 

registerstudien. 

Av alla frakturer bland äldre var 

höftfrakturer vanligast.  Av 

deltagarna hade 83% eget boende. 

Inledande smärtskattning utfördes i 

67 % av fallen, vilket visade 

genomsnitt åtta av tio på 

smärtskalan.  Av 190 patienter med 

misstänkt fraktur erhöll 60% 

analgetika och sannolikheten att få 

analgetika var störst om patienten 

misstänktes ha höftfraktur. 

Smärtstillande gavs till 60% av 

patienterna och 80% av dessa fick 

parenteralt morfin. Analgesin ansågs 

vara effektiv i 62% fallen 

(Minskning av smärtan med 30%). 

Skälen till att inte ge analgetika 

identifierades i 72 av 134 fall (16 

vägrade analgetika, 13 hade inte ont, 

8 hade redan fått analgetika innan 

ambulansen kom. I tre fall var 

analgetika kontraindicerat). 

Patienterna fick bland annat 

intravenöst eller intramuskulärt 

morfin, intranasal fentanyl antingen 

ensamt eller i kombination med 

annan analgetika. Methoxyflurane 

(en form av eter) gavs i 39% av 

fallen. Peroral paracetamol och 

ibuprofen gavs också, men var inte 

så vanligt. 

Hög 86% 
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Can intravenous 

paracetamol 

reduce opioid use 

in preoperative 

hip fracture 

patients? 

Syftet i studien är att 

undersöka skillnaden 

i användandet av 

opiater om man ger 

paracetamol 

intravenöst istället för 

oralt. 

Kvantitativ studie. 

Prospektiv, 

sammanhängande 

kohortstudie. Patienterna 

delades in i två grupper, en 

grupp som fick sedvanlig 

smärtlindring med 

paracetamol oralt och 

intravenös morfin och sen 

nästa grupp som fick 

intravenös paracetamol och 

intravenös morfin vid behov. 
Statistisk analys utfördes 

med hjälp av ett två-prov t-

test, med antagande av lika 

avvikelser, för att beräkna 

eventuella statistiska 

signifikanta skillnader i de 

bägge grupperna.  

I studien ingick totalt 75 

patienter. I kontrollgruppen 

som sedvanlig behandling 

med paracetamol per os var 

fanns 28 patienter med 

fördelningen 26 kvinnor och 

2 män med medelålder på 81 

år. I den andra gruppen där 

intravenös paracetamol gavs 

var det 47 patienter. 

Fördelningen där var 33 

kvinnor och 14 män med 

medelålder på 79,5 år. 

Patienter som inte 

inkluderades var patienter 

med multitrauma, patienter 

som inte skulle opereras 

eller patienter som redan 

stod på opiater. 

Resultat visade en minskning av 

opiatanvändandet med över 50 % då 

man ger paracetamol intravenöst istället 

för oralt. Klart och tydligt var också att 

paracetamol som gavs intravenöst gav 

mycket snabbare effekt.  

Medel 

69%  
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Femoral nerve 

block in a 

representative 

sample of elderly 

people with hip 

fracture: a 

randomized 

controlled trial 

Syftet var att 

undersöka om 

preoperativ femoral 

nervblockad (FNB) 

reducerar akut smärta 

och mängd 

administrerade 

opiater hos äldre 

patienter med 

höftfraktur, inklusive 

patienter med 

demenssjukdom. 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad kontrollerad 

studie, RCT, interventionsgrupp 

(blockad) och kontrollgrupp 

(konventionell smärtlindring 

intravenöst eller peroralt). 

Smärtmätning preoperativ 

smärta med Visuell Analog 

Skala (VAS eller proxy-VAS) 

vid fem tidpunkter, även 

opiatförbrukning preoperativt 

registrerades. Undersökningen 

utfördes på en ortopedisk 

vårdavdelning. 

Analys med IBM SPSS 23.0. 

Data presenteras i medelvärden 

+/- standarddeviation (Q1-Q3 

och procentsatser). 

Signifikansnivå P<0,05. 

Students t-test och chi-square-

test för analys av skillnader i 

baseline och opiatkonsumtion 

mellan studiegrupperna. 

Patienter med demens 

analyserades separat. Mann-

Whitney U-test för att analysera 

skillnader i VAS-poäng mellan 

grupperna. Wilcoxon och 

Friedman analys för jämförelse 

av smärtpoäng över två eller fler 

mätpunkter. 

 

472 personer var möjliga 

för inkludering, 167 föll 

bort pga. fallerade 

inklusionsrutiner, 25 

personer vägrade delta, 

sex personer kunde inte 

delta pga. medicinska 

orsaker. Det återstod 274 

personer som delades in i 

två grupper. Åtta 

personer avbröt/fick ej 

blockad. Slutligen 

återstod 266 personer (i 

interventionsgruppen 

129 personer, och i 

kontrollgruppen 137 

personer). Det totala 

bortfallet blev slutligen 

n=206. 

64% kvinnor medelålder ca 85 år, 44% 

särskilt boende, 45% hade någon form 

av demensdiagnos. VAS (självskattad 

och proxy) var signifikant lägre hos dem 

med FNB än i kontrollgrupp vid alla 

mättillfällen. Patienter i 

interventionsgruppen hade signifikant 

lägre opiatförbrukning än de i 

kontrollgruppen, även hos patienter med 

demenssjukdom. Författarna ansåg att 

det är viktigt att förbättra 

smärtkontrollen och att FNB ev. borde 

utföras på olycksplats eller på 

akutmottagning för att underlätta vid 

förflyttningar och rörelse. Författarna 

fann att blockaden hade effekt i 

åtminstone tolv timmar och pga. att det 

kan vara lång väntetid till operation och 

därmed större risk för komplikationer 

som trycksår och sömnproblem var det 

ett viktigt fynd. Författarna insåg att 

bättre mätmetoder för smärtskattning 

hos dem med icke-verbal förmåga 

och/eller demens behövdes. Författarna 

ansåg att personer med demens kunde ha 

nytta av blockad. Det här var den första 

studien i sitt slag där även patienter med 

demenssjukdom inkluderades. 

Författarna ansåg även att effekterna av 

andra resultat, såsom pre- och 

postoperativa komplikationer också 

behöver undersökas. 

 

Hög 

100% 
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Caring 

assessment in the 

Swedish 

ambulance 

services relieves 

suffering and 

enables safe 

decisions. 

 

Syftet med studien är 

att beskriva och 

analysera bedömning 

i omsorgssituationer. 

Kvalitativ studie. Fältarbete 

med deltagarobservationer 

under 25 vårdsituationer. 

Författaren följde med i 

ambulans med 

ambulanskläder och 

observerade vårdsituationen 

och därefter intervjuade 

personalen runt sina 

observationer.  

Observationen delades in i 

tre områden; vårdgivarens 

tillvägagångssätt, 

vårdrelationer, bedömningar 

och beslut. Analyserades av 

fenomenologiska RLR-

metoden. 

På en ambulansstation med 

36 personal anmälde sig 

11personer frivilligt till 

studien. Fördelningen blev 

två specialistutbildade 

ambulanssjuksköterskor, tre 

legitimerade sjuksköterskor 

och sex 

ambulanssjukvårdare. Två 

var kvinnor och nio var män. 

Resultatet beskrivs av följande teman: 

göra plats för vårdbedömning; vård nära 

patienten, vård som styrs av patientens 

livsuppfattning och lidande; när vården 

regleras av patientens medicinska 

tillstånd, och samarbetet som gynnar 

bedömningen. Resultatet betonar vikten 

av att se varje enskild patients 

upplevelse och situation och bemöta 

patienten utifrån den enskilde patienten. 

Studien visade att samspelet mellan 

vårdare och vårdtagare är betydande för 

bra vård. Även närhet vid samspelet 

spelade en viktig roll. När patienterna 

var allvarligt sjuka upplevdes att den 

tekniska övervakningen tog överhand 

och personalen blev mindre lyhörd för 

patienten. 

Hög 

100% 


