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Sammanfattning 

Bakgrund: Narkotikarelaterade dödsfall har ökat i Sverige de senaste åren och de vanligaste 
inblandade substanserna är opioider. Opioider är vanligt förekommande inom vården, tidigare   
forskning visar dock att det finns brister i läkemedelshanteringen med opioider. 
Sjuksköterskan har ett ansvar att på ett säkert sätt kunna hantera läkemedel. Brister i 
läkemedelshanteringen kan leda till att patienten blir under- eller övermedicinerad och då inte 
få en adekvat smärtbehandling samt riskerar att drabbas av en vårdrelaterad skada. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av smärtbehandling 
med opioider. 
Metod: En litteraturstudie med integrerad design baserad på två kvalitativa och sju 
kvantitativa artiklar. Innehållsanalysen utfördes enligt Whittenmore och Knafls metodartikel 
för integrerad metod. 
Resultat: I studien framkom fyra kategorier om sjuksköterskans erfarenheter av 
smärtbehandling med opioider; säker hantering och administrering av opioider, kunskap om 
opioiders verkan, att dosera adekvat samt vikten av medvetenhet om risker med opioider.  
Slutsats: Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor har bristande erfarenhet och 
kunskap om smärtbehandling med opioider. Kontinuerlig utbildning till sjuksköterskor om 
smärtbehandling med opioider kan det således bidra till en tryggare och säkrare vård för såväl 
patient som sjuksköterska. 
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Inledning 

Narkotikarelaterade dödsfall har ökat under de senaste tio åren i Sverige (Socialstyrelsen, 

2016). Mellan 2013 och 2014 uppgick ökningen med 30 procent jämfört med tidigare år och 

de vanligaste förekommande inblandade substanserna är opioider. Opioider ordineras ofta vid 

smärta (Cheatle, 2015) och Jewell, Tomlinson och Weaver (2011) menar att utskrivningen av 

receptbelagda opioider ökat vilket kan bero på att opioider ofta används till personer med 

kronisk icke-cancerrelaterad smärta samt att opioider är ett accepterat smärtlindrande 

preparat. I slutet av 1990-talet uppmanades vårdpersonal att arbeta mer förebyggande vid 

behandling av all typ av smärta i syfte att lindra lidande genom att skriva ut mer opioider och 

i höga doser (Cheatle, 2015). Detta resulterade i en explosionsartad ökning av förskrivning av 

opioider, vilket ledde till en kraftig ökning av beroende samt opioidrelaterade överdoser 

(ibid.).  Mellan 2004 och 2011 registrerades alla opioidrelaterade biverkningar, inklusive 

dödsfall, något som visade att 47 % av fallen berodde på felaktig läkemedelshantering 

(Suprise & Simpson, 2015). Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att på ett säkert sätt 

kunna hantera läkemedel. Tidigare forskning visar dock att läkemedelshanteringen med 

opioider hos sjuksköterskor ofta briser och att bristerna vanligen uppkommer i samband med 

administrering, dosering, iordningställande samt övervakning och uppföljning av patienten 

efter givet läkemedel (Hesselgreaves, Watson, Crawford, Lough & Bowie, 2013). Bristerna 

kan leda till att patienterna blir under- eller övermedicinerade och då inte få adekvat 

smärtbehandling och riskerar att drabbas av vårdrelaterad skada. Det är därför betydelsefullt 

att beskriva sjuksköterskans erfarenheter om smärtbehandling med opioider i syfte att kunna 

upprätthålla patientsäker omvårdnad.  

Bakgrund 

Smärta och smärtskattning 

International Assosiation of the Study of Pain (2017) har definierat begreppet smärta som en 

känslomässig och mångsidig upplevelse som yttrar sig i form av obehag och är orsakat av 

någon form av vävnadsskada. Smärta är en subjektiv upplevelse, endast den enskilda 

individen kan uttrycka sin smärta. Redan i tidig ålder lär människan sig av sina erfarenheter 

av smärta och försöker undvika den om det är möjligt (ibid.). Smärtupplevelsen kan variera 

mellan kön och ålder samt mellan olika avdelningar på sjukhuset (Idevall, Harmin-Sjöström 

& Unosson, 2002). Patienter på ortopediska avdelningar tenderar att uppleva mer smärta 

jämfört med patienter på andra avdelningar (ibid.). Fry, Arendts och Chenoweth (2017) 
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menar att smärtskattning är ett svårt moment eftersom patienterna i många fall inte förstår hur 

de används. Smärtskattning görs oftast med hjälp av ett instrument där patienten beskriver sin 

smärta i skalor. Om kommunikationssvårigheter eller andra barriärer finns kan smärta skattas 

av sjuksköterskan genom ansiktsuttryck, rörelser eller skrik. Anhöriga spelar också en viktig 

roll i smärtskattningen, de känner patienten bäst och är oftast väl medvetna om när deras 

anhöriga har ont, vilket är ett hjälpmedel för sjuksköterskan (ibid.).  Marlies et al. (2000) 

beskriver att för att utvärdera en patients smärta använde sig sjuksköterskorna hellre av ett 

skattningsverktyg än att gå på patientens självupplevda smärta. Två vanliga 

smärtskattningsinstrument som används inom sjukvården är VAS och numerisk skala (Rapo- 

Pylkkö, Haanpää & Liira, 2016).  

 

Smärtbehandling och omvårdnad vid smärta 

Hos patienter som upplever smärta ska sjuksköterskan agera en stödjande roll och även 

kontrollera vitala tecken på smärta, till exempel pulshöjning (Wikström, Eriksson, Fridlund, 

Årestedt & Broström, 2015). Svendsen och Bjørk (2014) menar att sjuksköterskan kan 

injicera humor och ha en positiv attityd gentemot patienterna med smärta. Ett annat sätt att gå 

tillväga med icke farmakologiska metoder är att försöka flytta fokus från smärtan till något 

annat, exempelvis att påbörja något samtalsämne som patienten är intresserad av. Trygghet 

och miljö är också en viktig faktor, om patienten känner sig trygg i situationen och miljön är 

lugn och harmonisk kan det bidra till minskad smärta (ibid.). Andra tekniker vid 

smärtlindring kan vara att använda till exempel värmedynor eller is på det smärtande området 

(Costello, 2015). Alla dessa förslag på icke farmakologisk behandling har gett positiv effekt 

på patienterna, i många fall vill patienten ha uppmärksamhet och uttrycker detta i intensiv 

smärta snarare än det egentliga problemet (Svendsen & Bjørk, 2014). Tidigare forskning 

visar att endast hälften sjuksköterskorna känner att det har tillräcklig utbildning för att 

hantera patienternas smärta (Marlies et.al., 2000). Vid smärta är den absolut bästa 

behandlingen läkemedelsbehandling (Wikström et al., 2015). Vid läkemedelsbehandling har 

sjuksköterskan ett stort ansvar att kontrollera eventuella biverkningar, speciellt om patienten 

administreras opioider då det kan medföra en rad olika biverkningar och risker (ibid.). 

Opioider 

Opioider är ett samlingsnamn för läkemedel som har en smärtstillande och lugnande effekt 

(Costello, 2015; Werner, 2010). Opioider har använts för sina smärtstillande egenskaper i 

flera tusen år, och förekommer antingen naturligt i opiumvallmon, till exempel morfin och 
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kodein, eller som syntetiskt framställda, till exempel fentanyl, metadon och oxikodon. 

Opioider delas in i svaga och starka opioider. Till svaga opioider räknas bland annat kodein 

och tramadol och används vid låg till moderat smärta. Till gruppen starka opioider räknas till 

exempel fentanyl, morfin, metadon, buprenorfin och oxikodon (ibid.). Opioidreceptorerna är 

belägna i hela det centrala nervsystemet och i de perifera vävnaderna och ingår i ett endogent 

smärtlindrande system där människan producerar naturligt egna opioider i form av endorfiner 

(Anderson, 2011; Werner, 2010). När smärtan blir för intensiv kräver dock kroppen mer 

opioider, varpå opioider i from av läkemedel behöver användas (Werner, 2010). 

Användningsområdet för opioider har tidigare endast varit vid svåra cancersmärtor eller akuta 

smärttillstånd, på senare år har det dock även börjat användas vid kroniska smärtor (Jewell et 

al., 2011; Werner, 2010). Hur effektivt en opioid verkar varierar hos olika individer och 

bestäms av genetiska variationer i opioidreceptorerna, metabola skillnader relaterade till 

genetisk uppsättning, ålder och kön samt användning av andra läkemedel (Anderson, 2011). 

Vanliga biverkningar med opioider 

Opioider är ett kraftigt beroendeframkallande läkemedel som redan efter en till två veckors 

behandling har byggt upp en högre tolerans och tenderar då att framkalla 

beroendeproblematik (Werner 2010). Långvarig användning av opioider medför även ökad 

smärtkänslighet, så kallad opioidinducerad hyperanalgesi (Costello, 2015). Med ökad dos 

opioider eller när de kombineras med andra läkemedel, till exempel antidepressiva, ökar 

risken för överdosering samt opioidinducerat dödsfall (Dasgutapa et al., 2017; Porucznik, 

Johnson, Sauer, Crook & Rolfs, 2011).  Nästan alla patienter med akut eller kronisk smärta 

upplever någon form av biverkning av opioider (Gregorian, Gasik, Kwong, Voeller & 

Kavanagh, 2010). De vanligaste förekommande biverkningarna patienterna upplever är 

illamående, kräkningar, klåda, dåsighet och förstoppning, där kräkningarna rankas som den 

mest påfrestande biverkningen. På grund av biverkningarna uppgav många av patienterna att 

de hellre hade smärta än att fortsätta smärtbehandling med opioider (ibid.). Andra vanliga 

biverkningar och risker med opioider som sjuksköterskan bör vara observant på är till 

exempel urinretention, sedering, andningsdepression, eufori, dyspné samt dysfori (Anderson, 

2011). 

Säker vård 

Den som yrkesmässigt hanterar läkemedel ska vidta de åtgärder och i övrigt hantera dem med 

sådan försiktighet som behövs för att hindra att läkemedlen skadar människor 

(Läkemedelslagen, kap. 10, 1 §, SFS, 2015:315). Svensk sjuksköterskeförening (2017b) 
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beskriver att sjuksköterskor ska kunna hantera läkemedel på ett säkert sätt utifrån ordination, 

läkemedlens verkningsmekanismer, effekter, interaktioner, biverkningar samt individuella 

skillnader i läkemedelsrespons. En av sjuksköterskans kärnkompetenser är säker vård som 

innebär att ha kunskap om risker inom hälso- och sjukvården samt att arbetet utförs på ett sätt 

så att risken för att patienten drabbas av en vårdrelaterad skada minskas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). I Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) kap. 1, 5 § definieras 

vårdrelaterad skada som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall 

som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med 

hälso- och sjukvården. Cirka en av tio patienter som vårdas på sjukhus drabbas av 

vårdrelaterade skador som hade kunnat undvikas (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). En 

av de vanligaste skadorna uppkommer i samband med felaktig läkemedelshantering (ibid.).  

Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver att legitimerade sjuksköterskor ska kunna 

förebygga att patienter drabbas eller riskerar att drabbas av vårdrelaterade skador genom att 

följa regelverk samt genom att arbeta patientsäkert. Den som arbetar inom hälso- och 

sjukvården är skyldig att bidra till att patientsäkerhet upprätthålls (Patientsäkerhetslagen, 

SFS, 2010:659). Tidigare forskning visar dock att det ofta brister i läkemedelshanteringen 

med opioider hos sjuksköterskan och handlar då ofta om administrering av läkemedel, 

förskrivning, dosering, iordningsställande samt övervakning/uppföljning av patienten efter 

givet läkemedel (Hesselgreaves et al., 2013). Bristerna kan leda till att patienterna blir under- 

eller övermedicinerade och då inte få adekvat smärtbehandling och riskerar att drabbas av 

vårdrelaterad skada. Detta leder således till att sjuksköterskan inte kan upprätthålla en säker 

vård. Det är därför av vikt att beskriva sjuksköterskans erfarenheter om smärtbehandling med 

opioider i syfte att kunna upprätthålla patientsäker omvårdnad.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av smärtbehandling med 

opioider. 

Metod 

Design 

Studien är en litteraturstudie med integrerad metod, där vetenskapliga artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats granskas för att få bredare kunskap inom området som syftet 

belyser (Whittemore & Knafl, 2005). En litteraturstudie görs bland annat för att beskriva ett 
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kunskapsläge inom ett visst område, för att kunna finna gemensamma fenomen som 

sammanställs och presenteras för att kunna svara på det valda syftet (Forsberg & Wengström, 

2016). Relevanta begrepp inom det valda området underlättar alla stadier under arbetes gång, 

särskilt förmågan att skilja mellan relevant och icke relevant information i datainsamlingen. 

Den integrerade metoden gör det möjligt att presentera olika perspektiv på ett problem som 

berörs och har blivit en viktig del inom omvårdnadsvetenskapen (Whittemore & Knafl, 

2005.). 

Urval 

Studien inkluderar nio vetenskapliga artiklar, sju kvantitativa och två kvalitativa, som 

besvarar syftet som beskriver sjuksköterskans erfarenheter av smärthantering med opioider.  

Inklusionskriterier 

De vetenskapliga artiklar som valts ut till studien skulle vara publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna skulle även vara godkända av en 

etikkommitté eller redogöra för etiska överväganden på ett noggrant sätt (ibid.). En 

avgränsning sattes på åren 2008-2018 i syfte att studera det aktuella forskningsläget. Då 

studien är av integrerad metod inkluderades artiklar med både kvantitativa och kvalitativa 

metoder som berör sjuksköterskans erfarenheter om smärthantering med opioider. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som berörde barn eller palliativa patienter som får opioider exkluderades. Barn 

exkluderades då det tillhör specialistsjuksköterskans område. Artiklar med litteraturöversikt 

som design exkluderades då de inte är primärkällor.  

Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en fritextsökning. En fritextsökning görs i syfte att få en 

överblick över forskningsläget inom det aktuella ämnet samt för att testa sökorden (Willman, 

Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Sökningen genomfördes i PubMed samt CINAHL, 

vilka är databaser innehållande vetenskapliga artiklar från tidskrifter inom bland annat 

medicin och omvårdnad (ibid.).  

De bärande begreppen i syftet, det vill säga sjuksköterska, erfarenhet, kunskap, 

smärtbehandling och opioider, översattes till engelska MESH-termer. Sökord som relaterar 

till sjuksköterskans erfarenheter, så som perspektiv och kompetens, lades till i syfte att bredda 

sökningen. Författarna bokade ett besök med BTH:s bibliotekarie för att säkerställa att 

sökningarna gjordes på ett korrekt tillvägagångssätt. Initialt gjordes en sökning på varje 
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sökord, för att sedan användas i en blocksökning. En blocksökning används för att på ett 

systematiskt sätt komma åt den relevanta forskningen inom området. I blocksökningen 

användes booleska söktermerna AND och OR, för att binda ihop eller separera söktermer 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Blocksökningen i PubMed resulterade i 

854 artiklar. Alla artiklar lästes på titelnivå, 234 på abstractnivå och 90 i full text. Av de 90 

lästa artiklar valdes sex artiklar, som svarade på syftet, ut för kvalitetsgranskning. Fem 

artiklar som lästes på abstractnivå fanns ej att hämta i fulltext och gick heller inte att beställa 

från BTH:s bibliotek. Författarna skickade elektronisk post (e-post) till förlaget, tidskriften 

samt privat till författarna av artiklarna utan resultat. Blocksökningen i CINAHL resulterade i 

138 artiklar. Alla lästes på titelnivå, 47 på abstractnivå och 16 i fulltext, varav tre artiklar, 

som svarade på syftet, valdes ut för kvalitetsgranskning. Databassökningarna finns 

redovisade i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Kvalitetsgranskning 

De utvalda nio artiklarna lästes och granskades av författarna först enskilt och sedan 

diskuterades och granskades de tillsammans. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Willman, 

Stoltz och Bahtsevanis (2011) exempel på protokoll för kvalitetsgranskning, ett för 

kvantitativ kvalitetsgranskning (se Bilaga 5) samt ett för kvalitativ kvalitetsgranskning (se 

Bilaga 6). Alla ja-svar gav ett poäng och varje nej- och vet ej-svar gav noll poäng. Svaren 

omvandlades från poäng till procent där 60–69% beräknas vara av låg kvalitet, 70–79% 

medel kvalitet och 80–100% beräknas som hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). Kvalitetsgranskningsprotokollen har modifierats för att passa studien. Då inga av de 

valda artiklarna var RCT- eller CCT-studier togs punkter som till exempel blindning av 

patienter, vårdare och forskare bort och räknades således inte med i granskningen. Av de nio 

granskade artiklar bedömdes fem stycken vara av hög kvalitet och fyra av medel kvalitet (se 

Bilaga 3 & 4). 

Dataanalys 

En integrerad innehållsanalys gjordes inspirerad utifrån Whittemore och Knafls (2005) 

metodartikel som beskriver analysprocessen. Stegen i analysprocessen är datareduktion, 

dataöversikt, datajämförelse, konklusion och verifiering. I datareduktionen, dataanalysens 

första steg, lästes artiklarna enskilt flertalet gånger för att få en helhet av kontexten. Där efter 

extraherades meningar enskilt som svarade på syftet. Meningarna kodades för att enkelt hitta 

tillbaka till primärkällan (Whittemore & Knafls, 2005). Kodningen bestod av en bokstav som 



 
 

11 
 

representerade primärkällan samt en siffra som visade vilken sida meningen var extraherad 

ifrån. Författarna gick sedan igenom meningsenheterna tillsammans och diskuterade vid 

oklarheter om meningarna svarade på syftet. I analysens andra steg, dataöversikt, 

sammanställdes meningarna och översattes sedan till svenska. Översättningen gjordes var för 

sig av författarna för att sedan jämföras och på så sätt minska risken för felaktig översättning. 

De kvantitativa meningarna som extraherades i statistikform översattes gemensamt till 

textform och de kvalitativa behölls i sin ursprungsform. I det tredje steget, datajämförelse, 

jämförs dataöversikten för att identifiera teman och mönster (Whittemore & Knafls, 2005). 

Meningarna jämfördes och placerades i olika kategorier som berörde samma område. 

Kategorierna som identifierades vid datajämförelsen var säker hantering och administrering 

av opioider, kunskap om opioiders verkan, att dosera adekvat samt vikten av medvetenhet om 

risker med opioider. Meningarna lästes igenom flertalet gånger samt kontrollerades mot 

primärkällan för att säkerställa en enighet med primärkällan. I analysens sista steg, 

konklusion och verifiering, sammanställdes data i ett resultat och slutsatser drogs utifrån det 

sammanställda resultatet. Se Bilaga 7 för exempel på analys.  

 

Etiska överväganden 

Forsberg och Wengstöm (2016) beskriver att i litteraturstudier är det viktigt att välja studier 

som har fått tillstånd från etikkommitté eller där noggranna överväganden gjorts, redovisa 

alla artiklar som ingår i litteraturstudien samt presentera allt resultat och inte endast det 

resultat som stöder forskarens egna åsikt. Denna studie inkluderar endast artiklar som har fått 

tillstånd från en etikkommitté eller där noggranna överväganden gjorts. Allt resultat som 

svarar på syftet i denna studie inkluderas, inget resultat exkluderas således till följd av 

författarnas åsikt. Då deltagare i artiklarna har gett sitt samtycke att medverka och hålls 

konfidentiella av forskarna bedömdes att inga deltagare utsattes för risk eller skada genom 

denna litteraturstudie. Vidare beskriver Kjellström (2017) vikten av att undersöka något av 

betydelse och ställa sig frågan vem forskningen är värdefull för och på vilket sätt. Författarna 

i denna studie ansåg att nyttan övervägde eventuella risker. Författarna ansåg att resultatet 

kan vara betydelsefullt för att sjuksköterskor ska få ökad förståelse om smärtbehandling med 

opioider och således kunna upprätthålla en säker vård. 
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Förförståelse 

Begreppet förförståelse grundar sig på hur människan genom tidigare upplevelser och 

erfarenheter uppfattar något i världen (Wiklund, 2003). Människan är alltid i samspel med sin 

omvärld och har genom såväl tidigare tankar och erfarenheter som förväntningar på vad som 

kommer eller kan hända. Detta kan påverka sättet att uppfatta eller förstå verkligheten och får 

då en betydelse för vilka tankar, känslor och handlingar som utformar sig i varje enskild 

situation (ibid.). Båda författarna har personliga erfarenheter där nära anhöriga har kommit 

till skada på grund felaktig hantering av opioider. De personliga erfarenheterna gjorde 

författarna intresserade av ämnet. Författarna arbetar på en medicinsk- och en kirurgisk 

avdelning och även där kunde det urskiljas att detta verkade vara ett generellt problem.  

Resultat 

Resultatet är baserat på sju kvantitativa och två kvalitativa artiklar och presenteras utifrån 

kategorierna säker hantering och administrering av opioider, kunskap om opioiders verkan, 

att dosera adekvat samt vikten av medvetenhet om risker med opioider.  

Tabell 1, översikt över fördelning av artiklar i resultatet. 

Artiklar Säker 
hantering och 
administrering 

av opioider 

Kunskap om opioiders 
verkan 

Att dosera 
adekvat 

Vikten av medvetenhet om risker 
med opioider 

 

Dunwoody et.al., 
2018 
 

 x x x 

Gordon et.al., 2008 
 

  x  

Graneheim et.al., 
2015 
 

x x x x 

Guest et.al., 2017 
 

x  x x 

Krokmydal et.al., 
2015 
 

x   x 

Markocic et.al., 
2016 
 

 x x x 

Moceri et.al., 2014 
 

 x x x 

Murnion et.al., 
2010 
 

x x x x 

Stenner et.al., 2008 x x x x 
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Säker hantering och administrering av opioider 

Sjuksköterskorna framhävde att det var viktigt att ha en god kunskap vid hanterandet av 

opioider (Guest, Sobotka, Karavasopoulou, Wart, & Bantel, 2017; Krokmydal & Andenæs, 

2015; Murnion, Gnjidic, Hilmer, 2010; Stenner & Courtny, 2008). En betydande del av 

sjuksköterskorna ansåg dock att de inte hade tillräcklig erfarenhet om smärtbehandling med 

opioider och ansåg generellt att det behövs mer utbildning om opioider (Guest et al., 2017; 

Krokmydal & Andenæs, 2015; Murnion et al., 2010). Trots att många ansåg att det fanns en 

brist gällande erfarenheten om smärtbehandling om opioider, kände sig större delen av 

sjuksköterskorna ändå säkra med att administrera opioider (Guest et al., 2017; Krokmydal & 

Andenæs, 2015; Murnion et al., 2010). Osäkerheten som ändå kan finnas med hantering och 

administrering av opioider relaterades av många sjuksköterskor till att det fanns för många 

namn på opioiderna samt att många namn var för lika varandra (Guest et al., 2017; Murnion 

et al., 2010). Några sjuksköterskor ansåg att opioider inte bör administreras förens patienten 

har värsta tänkbara smärtan (Granheim et al., 2015). Flera av sjuksköterskorna ville inte 

heller administrera opioider initialt då de menade att opioiderna kunde dölja möjligheten att 

hitta orsaken till smärtan (Graneheim et al., 2015).  Att ha kunskap om opioider gav 

sjuksköterskorna självförtroende att hantera och administrera opioiderna på ett säkert sätt 

(Guest et al., 2017). 

 

Kunskap om opioiders verkan 

Flera sjuksköterskor upplevde att de generellt hade mer kännedom om opioider än många 

AT-läkare och att läkemedelshanteringen skulle bli säkrare och förbättras om de fick 

förskriva smärtlindring (Stenner & Courtenay, 2008).  

”Jag känner att det är mycket säkrare att vi förskriver för att vi (sjuksköterskor) känner till 

bieffekterna, vi vet hur opioiderna fungerar... vi förstår läkemedlens farmakokinetik och 

farmakodynamik... så vi känner att det är mycket säkrare för många av läkarna inte förstår 

hur opioiderna verkar” (Stenner & Courtenay, 2008, s.30). 

Vidare hade många sjuksköterskor erfarenhet om att opioider verkar olika hos olika personer 

(Dunwoody, Jungguist, Chang, & Dickerson, 2018; Stenner & Courtneany, 2008).  

”( … ) en opioid kanske funkar för en person men inte för en annan person ( … )” 

(Dunwoody et al., 2018, s. 5). 
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Genom att arbeta med opioider och få möjlighet att förskriva upplevde sjuksköterskorna att 

de inte bara fick användning av sin nuvarande erfarenhet och kunskap, de fick även 

möjligheten att förvärva mer kunskap om effekten av läkemedlen och om hur läkemedlet 

påverkar olika patienter (Stenner & Courteany, 2008). De flesta sjuksköterskorna hade 

kännedom om vilken typ av opioid som bör användas vid smärtutbrott samt om att 

långverkande opioider inte ska krossas (Murnion et al., 2010). Vid kunskapstest om opioider 

visade flera av sjuksköterskorna på bristande erfarenhet gällande effekten av olika opioider 

samt kombinationer av opioider och andra smärtstillande läkemedel (Granheim et al., 2015; 

Markocic, Humphries, Tarne, Watts & Collins, 2016; Moceri & Drevdahl, 2014.). En 

betydande del av sjuksköterskorna hade erfarenhet om att ålder inte har en avgörande roll om 

hur mycket opioider patienten bör få, utan att det bör avgöras utifrån patientens upplevda 

smärta (Granheim, Raaum, Christophersen & Dhile, 2015; Murnion et al., 2010).   

 

Att dosera adekvat 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet om att efter en given dos opioider ska effekten av 

smärtlindringen utvärderas, samtidigt som flera beskrev en svårighet när patienten redan fått 

en stor dos och fortfarande har ont (Granheim et al., 2015; (Dunwoody et al., 2018).  

”Han andades fortfarande, överraskande, (skrattar) för vi gav honom en helvetes dos. Jag 

minns att jag tittade efter X (en annan sjuksköterska) och tänkte herregud, hur mycket mer 

morfin kan vi ge denna man, för jag menar han hade ju så ont... vi kunde verkligen inte ge 

honom mer utan att lägga in honom någonstans där de kunde övervaka honom” (Dunwoody 

et al., 2018, s. 5). 

Flera sjuksköterskor ansåg att anledningen till att patienterna fick inadekvata doser var på 

grund av bristande erfarenheter samt rädsla (Stenner & Courtenay, 2008). Vanligast handlade 

de inadekvata doserna om att patienten blev över- eller undermedicinerad på grund av 

kunskapsbrist om lämplig dos (Guest et al., 2017; Stenner & Courtenay, 2008). Flera 

sjuksköterskor menade att de ofta fick påpeka till läkarna som hade förskrivit opioider att 

dosen är inadekvat och hur dosen egentligen bör vara (Stenner & Courtenay, 2008). 

“Ofta när läkarna sätter in opioider, till exempel långtidsverkande morfin- eller 

fentanylplåster, sätter de in dem i en ganska hög dos ( … ), trots att patienten antagligen mår 

bättre med minskad dos....” (Stenner & Courtenay, 2008, s. 31). 
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 Flera sjuksköterskor hade bristande kunskap om vilken dos opioider en patient bör få i 

förhållande till tiden när senaste dosen var given, patientens smärtskattning samt ordinationen 

(Gordon, Pellino, Higgins, Pasero & Murphy-Ende, 2008; Granheim et al., 2015; Moceri & 

Drevdahl, 2014). Flera sjuksköterskor upplevde att de hade god kännedom om toleransnivå 

och erfarenhet att toleransen är olika för varje opioid och patient (Dunwoody et al., 2018). En 

stor andel sjuksköterskor visade däremot på en bristande kännedom om att en toleransnivå 

byggs upp vid kontinuerlig användning av opioider och att de patienterna kan komma att 

kräva högre doser än den genomsnittliga patienten (Murnion et al., 2010). Berättelser 

reflekterade sjuksköterskors känsla av att gå på en balansgång mellan att administrera 

tillräcklig smärtlindring och att administrera för mycket opioider hos patienter som kräver 

mycket smärtlindring och att det medför en noggrann övervakning av patienten (Dunwoody 

et al., 2018; Guest et al., 2017; Markocic et al., 2016). 

”Många gånger måste man vänta och se vad... som händer. Som låt säga att du gett patienten 

ett milligram och då väntar du, du måste vänta och se vad som händer” (Dunwoody et al., 

2018, s. 6). 

 

Vikten av medvetenhet om risker med opioider 

En betydande del av sjuksköterskorna beskrev att om de fick förskriva opioider lärde de sig 

mer om biverkningar och symtom på biverkningar (Stenner & Courtenay, 2008). De flesta 

sjuksköterskorna kunde identifiera vanliga biverkningar av opioider som till exempel 

lugnande effekt, hallucinationer och klåda (Murnion et al., 2010). Vidare hade många 

erfarenheten om att för att få den bästa smärtlindringen med minskad risk för biverkningar 

bör opioider kombineras med andra läkemedel som till exempel NSAID (Granheim et al., 

2015; Krokmydal & Andenæs, 2015). En stor del av sjuksköterskorna hade risker och 

biverkningar i åtanke när de administrerade opioider (Guest et al., 2017). 

Flera sjuksköterskor hade inte kännedom om att andningsdepression sannolikt inte drabbar 

patienter som går på opioider en längre tid, även vid en liten doshöjning av opioiden 

(Granheim et al., 2015; Moceri & Drevdahl, 2014). Bristande kunskap fanns även vid 

identifiering av vanliga symtom som uppkommer om en patient tvärt avslutar behandlingen 

med opioider som pågått under en längre tid (Moceri & Drevdahl, 2014). En betydande del 

av sjuksköterskorna kunde identifiera när risken ökar för att patienten kan utveckla ett 

beroende av opioider, samt identifiera hur många patienter som får opioider som 



 
 

16 
 

smärtstillande utvecklar ett beroende (Murnion et al., 2010). Flera av sjuksköterskorna hade 

bristande kunskap om att sänkt medvetandegrad är det initiala tecknet på en opioidöverdos, 

och valde istället andningsdepression som det initiala tecknet (Markocic et al., 2016). En stor 

del av sjuksköterskorna hade god förståelse för att med ökad dos opioider ökar risken för 

medvetandesänkning och andningsdepression eller ännu värre, och hade goda erfarenheter 

om att identifiera en  överdosering (Dunwoody et al., 2018; Guest et al., 2017; Markocic et 

al., 2016). 

”...Jag kontrollerar alltid andningen för man är alltid rädd för att när... de (patienterna) inte 

visar tecken på lindring av smärtan och så har man gett den där höga dosen av opioider, och 

då helt plötsligt, boom, andningsdepression, andningsstopp” (Dunwoody et al., 2018, s. 5). 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av smärtbehandling med opioider. 

För att bäst besvara syftet valdes en integrerad metod, som granskar både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att en integrerad metod ger en 

bredare kunskap inom det område som syftet belyser samt gör det möjligt att presentera olika 

perspektiv på det område som berörs. Eftersom syftet var av sådan karaktär att det kunde 

besvaras utifrån olika perspektiv ansågs det vara en styrka att använda en integrerad metod. 

Genom de kvalitativa artiklarna blev det möjligt att presentera vilka erfarenheter 

sjuksköterskan ansåg sig själv ha och genom de kvantitativa artiklarna vilka erfarenheter och 

kunskaper sjuksköterskan faktiskt har om smärtbehandling med opioider. 

Avgränsningen på åren 2008–2018 ansågs vara en styrka på grund av att endast den aktuella 

forskningen användes. Forskning anses vara en färskvara och ständigt i förändring (Forsberg 

& Wengström, 2016; Östlund, 2017). Eftersom forskning är en färskvara ansåg författarna att 

det även kunde innebära en svaghet att ha så stort spann som tio år. Då det valda området har 

begränsat med forskning valde således författarna ändå att ha avgränsningen på tio år för att 

kunna samla in tillräckligt med material.  

Sökningarna i databaserna resulterade i nästan enbart kvantitativ forskning, och då studien 

var av integrerad metod valde författarna att lägga till sökord som kunde generera mer 

kvalitativ forskning. Trots exkusionskriterier där barn och palliativa patienter exkluderades 

valde författarna att inte använda söktermen NOT i syfte att minska risken för att även 
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relevanta artiklar föll bort. Ämnet visade sig vara begränsat forskat på vilket gjorde 

datainsamlingen tidskrävande samt att flera artiklar som tycktes svara på syftet utifrån 

abstrakten var ej tillgängliga på BTH och gick heller ej att beställa hem. En begränsning i 

denna studie kan vara författarnas förförståelse. Dock har båda författarna haft detta i åtanke 

under datainsamlingen och när artiklarna analyserades. 

I studier med integrerad metod kan kvalitetsgranskningen vara komplicerad eftersom den 

inkluderar både kvantitativa och kvalitativa artiklar (Whittemore & Knafl, 2005), där av 

användes två olika kvalitetsgranskningsprotokoll. En styrka i kvalitetsgranskningen är att 

författarna granskade artiklarna först enskilt för att sen göra det tillsammans. Kristensson 

(2014) beskriver det som en styrka att kvalitetsgranska artiklarna mer än en gång. En svaghet 

kan vara att författarna valde att använda artiklar som var av medel kvalitet. De punkter där 

artiklarna tappade poäng var när de till exempel hade beskrivit bortfallet och storleken dock 

utan tydlig beskriven bortfallsanalys. Således ansågs det inte påverka artiklarnas kvalitet i sin 

helhet.  

Dataanalysen gjordes utifrån Whittemore och Knafls (2005) metodartikel för integrerad 

metod. I datareduktionen lästes artiklarna flera gånger enskilt för att säkerställa att författarna 

förstod kontexten i artiklarna, vilket Kristensson (2014) beskriver som en styrka. Vidare 

ansåg författarna att det var en styrka att meningarna extraherades var för sig. Det gjordes för 

att öka möjligheten att få ut alla meningarna som svarade på syftet samt att de sedan 

jämfördes och diskuterades och kontrollerades mot primärkällan vid oklarheter. Whittemore 

och Knafl (2005) betonar vikten av att koda alla meningarna för att enkelt kunna gå tillbaka 

till primärkällan. I analysens andra steg, dataöversikt, översattes meningarna från 

originalspråk till svenska, vilket kan vara en nackdel då översättning kan medföra att 

kontexten förloras. Dock översattes meningarna var för sig och sedan jämfördes vilket 

minskar risken för felaktiga översättningar. Meningarna översattes liknande av båda 

författarna, således ansågs översättningen inte kunde påverka kontexten i meningarna. 

Författarna ansåg att metodbeskrivningen i studien är tydlig samt att det finns en 

tillförlitlighet, det vill säga att samma resultat skulle framkomma om studien skulle utförts på 

nytt (Mårtensson & Fridlund, 2017). Då artiklarna som resultatet är baserat på påvisade 

liknande resultat ansågs studiens överförbarhet vara god. Trovärdigheten stärks även då 

studien bedömdes vara överförbar. Då resultatet endast är baserat på nio vetenskapliga 
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artiklar ansåg författarna att resultatet begränsar generaliserbarheten i denna studie.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet kunde två huvudfynd identifieras; att det brister i sjuksköterskans erfarenheter och 

kunskap om smärtbehandling med opioider samt att det behövs mer utbildning om 

smärtbehandling med opioider.  

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med en god 

kunskap vid hanterandet av opioider. Samtidigt menade många av sjuksköterskorna att de 

inte hade tillräcklig erfarenhet och kunskap om smärtbehandling med opioider, samt att det 

generellt behövdes mer utbildning om opioider.  Detta styrks i flera studier som beskriver att 

endast hälften sjuksköterskorna ansåg sig ha tillräcklig utbildning för att hantera patienters 

smärta, samt att sjuksköterskor har en bristande erfarenhet om hur smärtan ska kontrolleras 

på ett adekvat sätt och på ett lämpligt sätt administrera opioider (Costello & Thompsson, 

2015; Marlies et al., 2000). Efter utbildning om smärta och smärtbehandling ansåg istället 3 

av 4 sjuksköterskor att de hade tillräcklig utbildning (Marlies et al., 2000). Detta påvisas även 

i Waszak, Mitchell, Ren och Fennimore (2018) studie där sjuksköterskorna fick testa sin 

erfarenhet om opioider och opioidsäkerhet innan och efter utbildning om opioider. Resultatet 

i studien visade att kunskapen om opioider ökade med 19 % efter utbildningen (Waszak et 

al., 2018). Även Costello (2015) beskriver att sjuksköterskor generellt inte har tillräcklig 

kännedom om opioider för att ge patienterna information om hur de ska använda opioider på 

ett säkert sätt. Costello och Thompson (2015) beskriver även de en kunskapsbrist om opioider 

hos sjuksköterskor vilket kan få stor inverkan på smärtbehandlingen. Trots att 

sjuksköterskorna i denna studie kände att de inte hade tillräcklig erfarenhet och kunskap om 

opioider kände många sig ändå säkra med att administrera opioider till patienterna. Ödegård 

(2013) menar att kunna upprätthålla en säker vård är kompetens och erfarenhet två viktiga 

faktorer. Utan tillräcklig kompetens och erfarenhet blir det således omöjligt att utföra ett 

patientsäkert arbete. ICN:s etiska kod beskriver sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Vidare beskrivs det att all omvårdnad har en 

etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och 

beslut (ibid.). Att många av sjuksköterskorna kände sig säkra att administrera opioider har 

möjligen inte att göra med kännedomen eller kunskapen om opioiderna i sig. En 
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grundläggande arbetsuppgift för den legitimerade sjuksköterskan är att administrera 

läkemedel (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Möjligtvis handlar det just om 

erfarenheten att administrera läkemedel, eller att administreringen görs på rutin eller utifrån 

att någon annan säger hur det ska administreras eller hur mycket som ska administreras. 

Resultatet i McCaffery, Farrell och Pasero (2000) studie avslöjade att personliga åsikter starkt 

tenderade att påverka valet och mängd opioider som skulle administreras vid 

smärtbehandling.  Bristen på erfarenhet och kunskap som finns hos sjuksköterskor styrks 

även av Leegard et al. (2011) där en sjuksköterska beskrev att den enda kännedomen som 

fanns om opioider var att den ges vid smärta. 

Legitimerade sjuksköterskor ska kunna hantera läkemedel på ett säkert sätt utifrån 

ordinationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Hesselgreaves et al. (2013) menar dock 

att det ofta brister i läkemedelshanteringen av opioider gällande dosering och 

iordningställande av läkemedlet. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att en av de 

vanligaste vårdrelaterade skadorna uppkommer just i samband med felaktig 

läkemedelshantering. Legitimerade sjuksköterskor ska i sitt arbete visa omdöme när det gäller 

att bedöma sin egen kompetens i samband med åtaganden och ansvar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Många sjuksköterskor ansåg att bristande erfarenheter och 

kunskap om lämplig dos samt rädsla var grunden till att patienterna fick inadekvat 

smärtlindring och att det då vanligtvis genererade i att patienten blev över- eller 

undermedicinerad. För att undvika att vårdrelaterade skador uppkommer krävs en god 

yrkeskunskap, ett etiskt förhållningssätt samt respekt och kännedom om sin egen kompetens 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). En betydande del av sjuksköterskorna visade sig ha 

bristande erfarenhet om vilken dos opioider en patient bör få i förhållande till tiden när 

senaste dosen var given, patientens smärtskattning samt ordinationen. Flera studier visar även 

att det finns stora kunskapsluckor hos sjuksköterskor gällande mängd opioider patienten bör 

få för adekvat smärtlindring (Manworren & Gilson, 2015; McCaffery & Ferrell, 1997; 

McCaffery et al., 2000). McCaffery et al. (2000) resultat visade att mindre än hälften av 

sjuksköterskorna gav korrekt dos opioider för smärtbehandling.  

En stor andel sjuksköterskor visade på en bristande erfarenhet om att en toleransnivå byggs 

upp vid kontinuerlig användning av opioider och att de patienterna kan komma att kräva 

högre doser än den genomsnittliga patienten. Costello (2015) menar att patienter med 

opioidtolerans är svåra att smärtlindra. Svårigheterna med att smärtlindra patienter med 

opioidtolerans kopplas till att sjuksköterskorna måste ge en mycket högre dos än vanligt för 
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att uppnå adekvat smärtlindring (Costello, 2015). Detta kan även kopplas till att 

sjuksköterskorna i denna studie som beskrev svårigheter när patienter redan fått en stor dos 

opioider och fortfarande hade ont, då ökade doser medför många risker. Sjuksköterskorna 

berättade om känslan av att gå på en balansgång mellan att administrera tillräcklig 

smärtlindring och att administrera för mycket opioider hos patienter som kräver mycket 

smärtlindring och att det medför en noggrann övervakning av patienten. Samtidigt visar 

tidigare forskning att det ofta brister i övervakning och uppföljning av patienter som fått 

opioider (Hesselgreaves et al., 2013). Troligtvis beror den noggranna övervakningen på att 

patienten kräver mycket smärtlindring, dock bör alla patienter som får opioider övervakas 

noggrant. Som Anderson (2011) beskriver så verkar alla opioider olika på olika individer och 

bestäms av genetiska variationer i opioidreceptorerna, metabola skillnader relaterade till 

genetisk uppsättning, ålder och kön samt användning av andra läkemedel. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) beskriver att den legitimerade sjuksköterskan ska på ett säkert 

sätt kunna hantera läkemedel utifrån läkemedlens verkningsmekanismer, effekter, 

interaktioner, biverkningar samt individuella skillnader i läkemedelsrespons.  

Slutsatser 

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskor har bristande erfarenhet och kunskap om 

smärtbehandling med opioider, vilket även identifieras i tidigare studier. Sjuksköterskorna 

bör således få mer utbildning om opioider, för att på så sätt kunna bedriva en säkrare vård. 

Bristande erfarenheter och kunskap om lämplig dos opioider samt rädsla var beskrivna    

anledningar till att patienterna blev under- eller övermedicinerade. Sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden är bland annat att främja hälsa och lindra lidande, vilket blir 

problematiskt med den kunskapslucka som finns. Med omvårdnad som huvudområde och 

säker vård som kärnkompetens är det således betydelsefullt att sjuksköterskan innehar 

kunskap om säker användning av opioider. Genom att kontinuerligt utbilda sjuksköterskor 

om smärtbehandling med opioider kan det därmed bidra till en tryggare och säkrare vård för 

såväl patient som sjuksköterska. 

Vidare forskning behövs om sjuksköterskans erfarenhet om smärthandling med opioider för 

att kunna identifiera hur utbildning om smärtbehandling med opioider bör tillämpas till 

sjuksköterskor.  
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Självständighet 

Samarbetet mellan författarna fungerade mycket bra under arbetets gång. Hela arbetet skrevs 

tillsammans av Andrée och Moa. Sökning och insamling av artiklar och litteratur gjordes 

även tillsammans. Kvalitetsgranskning, ta ut meningsenheter samt översättning av 

meningarna gjordes först enskilt och sedan gemensamt. Resterande analysarbete gjordes även 

det gemensamt. Bilagor och tabeller gjordes också tillsammans. Även omarbetning och 

justering av texten gjordes gemensamt av författarna.  
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Bilaga 1 Databassökning 
 

Tabell 2. Databassökning i PubMed 

2018-10-15 Avgränsningar: 2008-2018, Journal Article 
 Sökord  Antal 

träffar 
Lästa 
abstract 

Lästa artiklar Valda 
artiklar 

#1  Nurse 

 

121689    

#2  Opioid 

 

40852    

#3 Knowledge 

 

399939    

#4 Experience 

 

278722    

#5 Perception 
 

209967    

#6 Competence 
 

74878    

#7 Pain management 
 

63997    

#8 #1+#2 

OR 
#1AND#2AND#3 
OR 
#1AND#2AND#4 
OR 
#1AND#2AND#5 
OR 
#1AND#2AND#6 
OR 
#1AND#2AND#7 
OR 
#1AND#2AND#3 
AND#7 

 

854 234 90 6 
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Bilaga 2 Databassökning 
 

Tabell 3. Databassökning i CINAHL 

2018-10-21 Avgränsningar: 2008-2018, Peer reviewed, Research Article 
 Sökord  Antal 

träffar 
Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 Nurse 
 

58048    

#2 Opioid 
 

9779    

#3 Knowledge 
 

71830    

#4 Pain management 
 

6337    

#5 Nurses knowledge 
 

2914    

#6 Qualitative 
 

79450    

#7 #1AND#2AND#4 
OR 
#1AND#2AND#3
AND#4AND#5 
OR 
#1AND#2AND#3
AND#6 

138 47 16 3 
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Bilaga 3 Artikelöversikt kvantitativa artiklar 
 

Artikelöversikt över kvantitativa artiklar 

Författare, År, 
Land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Gordon, et al., 
2008, USA. 

Syfter var att 
beskriva 
sjuksköterskornas 
erfarenheter om 
lämplig dos och 
intervall i 
förhållande till 
patientens smärta 
och läkarens 
ordination. 

Kvantitativ, 
dekriptiv 
enkätstudie. 

n=602 
(9) 
 

Sjuksköterskorna 
som hade gått 
extra kurser i 
smärthantering 
hade högre andel 
rätt svar gällande 
lämpligt 
opioiddos samt 
intervall än de 
sjuksköterskor 
som inte gått 
extra kurser. 

Hög 

Granheim, et 
al., 2015, Norge 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
och 
sjuksköterske-
studenters 
kunskap och 
inställning till 
smärta och 
smärtlindring hos 
vuxna.  

Kvantitativ, 
tvärsnitts-
design 

*n=165 
(35) 
Fördelat på 
grupperna 
Sjuksköter-
skor n=82 
och 
sjuksköter-
skestudenter 
n=83 

Båda grupperna 
hade en god 
kunskap 
gällande 
smärtlindring 
inom vissa 
områden. Båda 
grupperna var 
oroliga för 
riskerna med 
opioider. 

Hög 

Guest, et al., 
2017, 
Storbritannien& 
Tyskland 

Att undersöka 
vilka influenser 
som påverkar 
sjuksköter-skans 
sätt att 
administrera 
opioider samt att 
jämföra dessa 
influenser mellan 
sjuksköterskor 
från två olika 
länder. 

Kvantitativ, 
kohort. 
Enkätstudie. 

n=511 
(868) 

Sjuksköterskorna 
i båda länderna 
använde sig av 
både analytiska 
och emotionella 
tanke-sätt när de 
administrerade 
opioider. 

Hög 
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Författare, 
År, Land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Krokmydal, 
et al., 2015, 
Norge 

Att utvärdera 
sjuksköterskornas 
självupplevda 
kompetens om 
smärta, deras 
kompetens om 
smärtlindring till 
opioidberoende 
patienter samt var 
de hämtar sin 
kunskap 

Kvantitativ, 
tvärsnitts-
design 

n=98 

(83) 

Det finns brister 
i 
sjuksköterskans 
kompetens att 
utvärdera och 
behandla smärta 
hos opioid-
beroende 
patienter.  

Hög 

Markocic, et 
al., 2016, 
Australien 

Att utveckla ett 
utbildnings-
program om 
kunskap om säker 
förskrivning och 
administrering av 
opioider som 
riktades mot 
identifierade 
kunskaps-
underskott samt 
att utvärdera 
effekterna av 
utbildnings-
programmet och 
göra användbara 
rekommendationer 

Kvantitativ, 
kohortstudie 
Enkäter 
som 
besvarades 
innan och 
efter 
utbildning. 

*n=49 

(2) 

Fördelat 
på 
grupperna 
Sjuksköt-
erskor 
n=45 (1) 

AT-läkare 
n=6  

(1) 

Att det finns 
kunskapsbrist 
om säker 
förskrivning och 
administrering 
av opioider i 
båda grupperna. 
Utbildning om 
opioider är en 
effektiv metod 
för att förbättra 
denna kunskap. 

Medel 
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Författare, 
År, Land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Moceri, et 
al., 2014, 
USA 

Att undersöka 
sjuksköterskornas 
kunskaper och 
attityder om 
smärta på en 
akutmottagning. 

Kvantitativ, 
deskriptiv 
enkätstudie 

n=91 

(274) 

Bristande 
kunskap om 
opioider hos 
sjuksköterskorna 
främst relaterade 
till farmakologi, 
dosering, 
förståelse för 
risken att 
utveckla 
beroende samt 
bedömning om 
smärtnivå. 

Medel 

Murnion, et 
al., 2010, 
Australien 

Att beskriva 
förskrivning och 
administrering av 
opioider på ett 
sjukhus. 
Sekundära syften 
var bedömning 
av personalens 
kunskap av 
opioidfarma-
kologi och 
upplevda hinder 
som begränsar 
opioid-
användning 

Kvantitativ, 
tvärsnitts-
design med 
patienter, 
semi-
strukturerad 
enkät till 
vård-
personal  

*n=380 

(18, endast 
patienter) 

Fördelat på 
grupperna 
Sjuksköter-
skor 
n=106, 

Läkare 
n=66, 
Patienter 
n=190 

Bristande 
kunskap gällande 
opioider. 
Sjuksköterskorna 
ansåg att 
kunskap om 
preparatet, 
lämplig dos, 
arbetsfördelning 
för förskrivning 
och 
administrering, 
förskrivningsfel 
och oläslig 
förskrivning ofta 
var hindren för 
att administrera 
opioider på ett 
säkert sätt till 
patienterna.  

Medel 

*Endast sjuksköterskor inkluderas i resultatet i denna studie. 
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Bilaga 4 Artikelöversikt kvalitativa artiklar 
 

Artikelöversikt över kvalitativa artiklar 

Författare, 
År, Land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Dunwoody, et 
al., 2018, 
USA 

Att belysa de 
gemensamma 
betydelserna av 
opioidinducerad 
sedering i 
samband med 
att patienten 
smärtlindras 
med opioider. 

Kvalitativ, 
fenomeno-
logisk design, 
semistrukturer-
ade intervjuer. 
Sjuksköters-
kor på en post-
operativ 
avdelning. 

n=20 Fyra teman 
identifierades 
genom 
sjuksköte-
rskornas 
berättelser; att 
alla patienter 
reagerar olika på 
opioider, vikten 
av att inhämta 
kunskap, att det 
är en fin linje 
mellan att 
smärtstilla och 
sedera patienten 
samt vikten av 
att se hela 
patienten. 

Medel 

Stenner, et 
al., 2008, 
Storbritannien 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
perspektiv om 
fördelarna med 
att kunna 
förskriva 
smärtlindring 
till patienter 
med akut och 
kronisk smärta. 

Kvalitativ, 
intervjustudie. 

n=26 Sjuksköterskorna 
rapporterade att 
genom få 
förskriva 
läkemedel 
medförde detta 
fördelar som 
exempelvis 
snabbare tillgång 
till behandling, 
förbättrad 
vårdkvalitet, mer 
lämplig 
medicinsk 
förskrivning och 
förbättrad 
säkerhet.  

Hög 
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Bilaga 5 Kvalitetsgranskningsprotokoll, kvantitativ metod 
 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 173-174). 

Beskrivning av studien, t.ex metodval................................................................ 
 
Forskningsmetod  □ RCT         □ CCT  

□multicenter, antal center….                  
□Kontrollgrupp/er….  

Patientkarakteristika Antal ……………. 
Ålder ……………. 
Man/kvinna …….. 

Kriterier för inkludering/exkludering  
Adekvat inkludering/exklusion 

 
□ Ja □ Nej 

Intervention………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………… 
Vad avsåg studien att studera?  
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 
effektmått………………………......………………………………………….....................................
.......................... 
Urvalsförfarandet beskrivet? □ Ja □ Nej 
Representativt urval? □ Ja □ Nej 
Randomiseringsförfarande beskrivet □ Ja □ Nej □ Vet ej 
Likvärdiga grupper vid start?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 
Analyserade i den grupp som de randomiserades till? □ Ja □ Nej □ Vet ej 
Blindning av patienter? □ Ja □ Nej □ Vet ej 
Blindning av vårdare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 
Blindning av forskare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 
Bortfall   
Bortfallsanalysen beskriven? □ Ja □ Nej 
Bortfallsstorleken beskriven? □ Ja □ Nej 
Adekvat statistisk metod? □ Ja □ Nej 
Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej 
Hur tillförlitligt är resultatet?  
Är resultaten valida? □ Ja □ Nej 
Är instrumenten reliabla? □ Ja □ Nej 
Är resultatet generaliserbart? □ Ja □ Nej 

 
Huvudfynd ( hur stor var effekten? Hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk 
signifikans, klinisk signifikans, 
powerberäkning)…………………….............................................……………………........ 
……………………………………………………………………................ 
  
Sammanfattande bedömning av kvalitet  
□ Hög □ Medel □ Låg 
 
Kommentar ………………………………………………………………......  
Granskare (sign) ………………… 
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Bilaga 6 Kvalitetsgranskningsprotokoll, kvalitativ metod 
 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 175-176). 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval ……………………… 
Finns det ett tydligt syfte? 
Patientkarakteristika 
 
 
Är kontexten presenterad? 
Etiskt resonemang?  
Urval 
– Relevant? 
– Strategiskt?  
Metod för  
– urvalsförfarande tydligt beskrivet? 
– datainsamling tydligt beskriven? 
– analys tydligt beskriven? 
Giltighet  
– Är resultatet logiskt, begripligt? 
– Råder datamättnad? 
– Råder analysmättnad? 
Kommunicerbarhet  
– Redovisas resultatet klart och tydligt? 
– Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 
Genereras teori? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej  
Antal ……………. 
Ålder …………….  
Man/kvinna …….. 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 
□ Ja □ Nej □ Vet ej 

Huvudfynd Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………  
Sammanfattande bedömning av kvalitet  
□Hög           □Medel               □Låg  
Kommentar ………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………  
Granskare (sign) ………………… 
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Bilaga 7 Exempel på meningsenheter och analys 
 

Tabell 3. Exempel på meningsenheter och analys. 

Meningsenhet Översättning Översättning från 
statistik till text 

Kategori 

c.62.Sedation, 
hallucination and 
itching may be side 
effects of opioids. 
(T, 99,1%)  

c.62.Lugnande 
effekt, 
hallucinationer och 
klåda kan vara 
biverkningar av 
opioider. (sant, 
99,1% svarade rätt) 

c.62.Nästan alla 
svarade att lugnande 
effekt, 
hallucinationer och 
klåda kan vara 
biverkningar av 
opioider. 

Vikten av 
medvetenhet om 
risker med opioider 

e.5.The nurses’ 
stories reflected their 
knowledge and 
understanding that 
everybody responds 
differently to pain 
and opioids. 

e.5.Sjuksköterskorna
s berättelser 
reflekterade deras 
kunskap och 
förståelse att alla 
svarar olika på 
smärta och opioider. 

 Kunskap om 
opioiders verkan 

a.331.Når 
sykepleieren skulle 
avgjøre hvilken 
morfindose 
pasienten burde få ut 
fra legens 
ordinasjon, 1-3mg 
morfin intravenøst,  
valgte kun 28 
prosentav 
sykepleierne rett  
svar. 

a.331.När 
sjuksköterskan 
skulle avgöra vilken 
morfindos patienten 
borde få utifrån 
läkarens ordination, 
1-3mg morfin iv, 
valde endast 28% av 
sjuksköterskorna rätt 
svar. 

a.331.En stor del av 
sjuksköterskorna 
hade bristande 
kunskap om vilken 
morfindos patienten 
bör få utifrån 
läkarens ordination. 

Att dosera adekvat 

g.791.87.8% 
responded that they 
did not have 
sufficient knowledge 
about pain treatment. 

g.791.87,8% svarade 
att de inte hade 
tillräcklig kunskap 
om smärtbehandling. 

g.791.De flesta 
sjuksköterskorna 
tyckte att de inte 
hade tillräcklig 
kunskap om 
smärtbehandling. 

Säker hantering och 
administrering av 
opioider 

 

 

 

 

 

 

 


