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ABSTRAKT 

Bakgrund: Kommunikation och bemötande är en stor del i omvårdnadsarbetet. En 

sjuksköterska förväntas kunna kommunicera både verbalt och icke-verbalt. Patienter 

upplever smärta på olika sätt och smärtbehandlingen individualiseras utifrån smärtorsak. 

Syfte: Att belysa vilken betydelse sjuksköterskans kommunikation och bemötande har i 

omvårdnaden för patienter med smärta. Metod: En litteraturstudie grundad på kvalitativ 

och kvantitativ forskning. Sökningarna utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. 

Materialet är kritiskt granskat, analyserat och sammanställt. Resultat: Resultatet delades in i 

tre huvudrubriker; kommunikation, bemötande och smärta samt fem underrubriker; dilemman för 

sjuksköterskor, empati, kommunikationsstrategier, betydelsen av god kommunikation och 

smärtbedömning och smärthantering. Det sätt sjuksköterskan kommunicerade och bemötte 

patienten på hade betydelse för patientens smärtupplevelse. Bristande kunskap och 

utbildning hos sjuksköterskorna kunde leda till felbedömning av smärtan och patientens 

allmäntillstånd. Diskussion: En god och öppen kommunikation bidrog till positivare 

upplevelser och kunde leda till minskad smärta för patienten. Det var sjuksköterskans 

uppgift att få patienterna involverade i behandlingen då kunde en effektiv smärtkontroll 

uppnås. Slutsats: Kommunikation och bemötande har stor betydelse för hur patienter med 

smärta upplever sin vårdsituation. Det behövs mer utbildning och forskning för att få en 

ökad förståelse för patienter med smärta. 

Nyckelord: Bemötande; Kommunikation; Litteraturstudie; Sjuksköterska-patientrelationer; 

Smärta. 
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INLEDNING 

En god kommunikation och ett bra bemötande har stor betydelse för hur patienter kommer 

att uppleva sin vårdtid och hur det påverkar tillfrisknandet. Första mötet mellan en patient 

och sjuksköterska är allra viktigast och bygger på ett ömsesidigt samspel mellan vårdgivare 

och vårdtagare. Får patienten en trygg kontakt redan från början kan det påverka dennes 

tillfrisknande. Kommunikation är en stor och viktig del i omvårdnaden och ett viktigt ämne 

att belysa då kunskapen om detta ämne kan användas i den kommande yrkesrollen som 

sjuksköterska (Sharp 2012, s. 13 & 20). 

BAKGRUND 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Kirkevold (2000, s. 130-146) som tolkat Joyce Travelbees omvårdnadsteori menar på för att 

förstå vad omvårdnad innebär och hur den bör vara är det till fördel att förstå vad som sker 

mellan patient och sjuksköterska. Hur deras samspel fungerar och vilka konsekvenser det 

kan ha för patienten och dennes tillstånd. Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är 

kommunikationen och är en förutsättning för att uppnå målet för omvårdnaden, att hjälpa 

patienten att förstå sitt tillstånd och hantera sitt lidande. För att detta ska vara möjligt måste 

sjuksköterskan få en förståelse för patientens erfarenheter, upplevelser och lidandet för sin 

sjukdom.  De viktigaste begreppen i teorin är kommunikationen, människan, meningen med 

livet, mänskliga relationer och lidande. Kommunikation är en ständigt pågående process, 

både verbalt och icke-verbalt. Vidare beskrivs att kommunikation är en komplicerad process 

som kräver vissa riktlinjer och kunskap för att den ska kunna användas på rätt sätt samt att 

man kan använda sig av olika kommunikationsverktyg utifrån vilken person man möter 

(Kirkevold, 2000, s. 130-146). 

Vad är kommunikation och bemötande? 

Enligt Fossum (2013, s. 26-35) och Sharp (2012, s. 13) är kommunikation något som är 

livsnödvändigt inom vården. Människor kommunicerar för att tillfredsställa varandras 

behov och för att samarbeta. Ordet kommunikation definieras som att något blir ett 

ömsesidigt utbyte, något som går att göra någon delaktig i samt något som går att dela med 

någon eller några. Lyssnandet har en betydande grund för en god kommunikation.  
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För att kunna bli en god lyssnare krävs det att sjuksköterskor har ett intresse för patienten 

och dennes berättelse. Den människosyn och inställning till patienten som sjuksköterskan 

möter och vilken uppfattning som finns om sin egen person avgör hur relationen till 

patienten skapas och på vilket sätt samtalet genomförs (Fossum, 2013, s. 26-35; Sharp, 2012 s. 

13).    

Bemötande handlar om hur samtalet genomförs och utförs. Det är ett återkommande ämne 

som tas upp då patienter och dess anhöriga blir tillfrågade om vad som haft betydelse under 

vårdtiden. Bemötande inom vården handlar mycket om hur sjuksköterskor tar emot 

patienten och deras anhörig, vilket kroppsspråk som används, vart de befinner sig i rummet, 

hur de sitter och hur de står. Detta är något som varje sjuksköterska bör ha i åtanke vid ett 

första möte med patienten. Värme, vänlighet, hjälpsamhet, tonfall, mottagande, uppträdande 

och respekt är några av de egenskaper ett gott bemötande bör bestå av (Fossum, 2013, s. 30, 

35 & 113; Sharp, 2012, s. 20). 

Gountas, Gountas, Geoffery och Mavondo (2013) gjorde en kartläggning hur 

sjuksköterskornas engagemang och trivsel på jobbet påverkade hur patienternas behov och 

önskemål kunde uppnås. Resultatet visade på att det var betydelsefullt för patienten hur 

känslomässigt engagerade sjuksköterskorna var. Fanns det inte ett känslomässigt 

engagemang kunde det ha en negativ inverkan på patientens mående, men om 

sjuksköterskorna var för känslomässigt involverade kunde det slita för mycket på dem men 

för patienten kunde det vara av stor betydelse för dennes mående. Self-efficacy är en positiv 

faktor för jobbtillfredställelse hos sjuksköterskorna och fanns detta uppnåddes patienternas 

önskemål och behov i större utsträckning. Med self-efficacy menas att individen har en tilltro 

till att själv klara av en handling i en särskild situation. Resultatet visade även på att om 

sjuksköterskan trivdes på arbetet förmedlades information och kunskap i större utsträckning 

samt att patientens behov och önskemål blev tillgodosedda (Gountas et al., 2013).   

Topaz et al. (2016) vill visa på vad sjuksköterskor har för attityd och inställning till 

patientens förväntningar på vården samt att identifiera faktorer som ger tillfredställelse för 

patienten när de skrivs ut. De flesta sjuksköterskor som deltog i studien ansåg att det var 

viktigt att samtala med patienterna angående deras tillfredställelse och vilka förväntningar 

de hade. Det är även viktigt att dokumentera dessa samtal och deras tillfredställelse.  
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Vidare beskriver Topaz et al. (2016) att sjuksköterskorna upplevde att det fanns för lite 

träning för att kunna bemöta patienten på rätt sätt utifrån deras situation. I samband med 

utskrivning var det få sjuksköterskor som frågade patienten hur deras sjukhusvistelse varit. 

Endast en av tio sjuksköterskor frågade patienten om hur tillfredsställda de var med det 

bemötande de fått. Resultatet visade att det är få sjuksköterskor som faktiskt dokumenterar 

tillfredsställelsen hos patienten. Detta tros bero på det höga patientantal per sjuksköterska 

vilket inte ger de bästa förutsättningarna för att ha tid till att sitta ner och prata med 

patienten och sedan dokumentera vad som sagts. Tillfredsställelse av ett gott bemötande är 

en viktig del för att kunna ge god kvalité på vården (Topaz et al., 2016).  

McCabe (2003) menar att patientcentrerad kommunikation är en grundkomponent för god 

omvårdnad. För att kunna hålla en bra kvalité på vården krävs det att det finns en bra 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient. Engagemang, empatiskt förhållningssätt, 

vänligt bemötande och en bristande kommunikation var fyra framträdande begrepp. 

Patienterna beskrev att det inte fick tillräckligt med information och att sjuksköterskorna 

upplevdes mer stressade över andra arbetsuppgifter än att prata och informera dem. Alla 

deltagarna hade förståelse för att sjuksköterskorna hade andra arbetsuppgifter som tog upp 

deras tid. Det är viktigt att sjuksköterskan är närvarande och mottaglig för det patienten har 

att säga. Det framkom i studien att patienterna upplevde att när sjuksköterskorna frågade 

om deras psykiska mående upplevdes det som en rutinfråga och att dem inte reflekterade 

över vilket svar de fick. Patienterna upplevde att de sjuksköterskestudenter som de mötte 

hade ett större engagemang och tog sig tid att samtala med dem. En trolig orsak enligt 

McCabe (2003) var att de inte hade tillräckligt med erfarenhet att veta hur mycket tid som 

krädves för deras övriga arbetsuppgifter.  

Att ha en ärlig och öppen kommunikation hjälper patienter att berätta om sitt tillstånd och 

hantera sin smärta. Det är även viktigt för patienterna att sjuksköterskorna använder ett 

språk som patienten förstår och inte använder sig av medicinska termer. När 

sjuksköterskorna var sympatiska upplevde patienterna att deras känslor blev bekräftade, att 

sjuksköterskorna förstod deras situation och att de kände sig sedda. Detta gjorde att deras 

oro minskade (McCabe, 2003).  



4 
 

En empatisk kommunikation beskrivs som en kommunikation där man empatiserar 

processen av känslomässigt engagemang mellan sjuksköterskan och patienten. Trots att 

sjuksköterskorna hade en tuff arbetssituation upplevde patienterna att de var vänliga 

sjuksköterskor samt att de var glada och hade ett bra bemötande (McCabe, 2003). 

Att patienter har förståelse och insikt i sin behandling samt att de känner sig delaktiga i 

vårdprocessen är avgörande för deras välbefinnande enligt Swenne och Skytt (2014). På ett 

sjukhus i Sverige hade de avdelningsrundor som var ett forum där information skulle ges 

om patienternas hälsotillstånd, behandling och planering för vårdtiden. Syftet med forumet 

var att stärka kommunikationen mellan patient och personal samt att de tillsammans skulle 

planera för behandlingen och den fortsatta vården. Patienterna tyckte att rundan var formell 

och kort men viktig. De ville ha möjlighet att ställa sina personliga frågor. Patienterna kände 

ett välbefinnande när de fick daglig uppdatering om sitt hälsotillstånd, provsvar och hur 

planeringen var för den eventuella behandling de skulle få samt den fortsatta vårdtiden. 

Informationen patienterna fick från sjuksköterskorna var lättare att förstå än den som 

läkarna gav. För att patienterna skulle bli helt tillfredsställda ville de att avdelningsrundorna 

skulle kompletteras med enskilda samtal (Swenne & Skytt, 2014).  

O`Hagan et al. (2013) har belyst olika aspekter i kommunikationen som vårdlärare och 

vårdpersonal anser vara relevant för en effektiv kommunikation mellan sjuksköterskor och 

patient. Deltagarna fick se en film på en simulering där sjuksköterskor kommunicerade med 

en patient, därefter fick deltagarna kommentera kvalitén på kommunikationen. Studien 

visade på fyra områden som var extra framträdande; första intrycket när man möter en 

patient, vilket förhållningssätt de hade till patienten, på vilket sätt man kommunicerar med 

patienten samt vad man hade för syn på kommunikation. Enligt O´Hagan et al. (2013) är det 

viktigt att få en förståelse för hur betydelsefullt det är med en bra kommunikation för 

patienten och dennes mående. 

Vad är smärta? 

Smärta är individuell och upplevs på många olika sätt. Det finns inga specifika sätt att mäta 

smärta vilket gör att det är omöjligt att jämföra smärtupplevelser mellan olika personer. 

Smärtan kan vara akut eller av kronisk karaktär. Detta innebär att smärtbehandlingen måste 

individualiseras och utgå från vad smärtorsaken är (Norrbrink & Lundeberg 2014, s. 11). 
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Alaloul, Williams, Mayers, Jones, K och Logsdon (2014) beskriver hur smärta upplevs och 

hur den hanteras är individuellt och ska behandlas därefter. Smärta är ett vanligt symtom 

som ofta nämns till sjukvårdspersonal oavsett diagnos. Att lindra patienternas smärta är 

viktigt och en utmaning för sjuksköterskor. Smärta har en negativ inverkan på många 

aspekter av patientens liv, som livskvalitet, sömn och vardagsaktiviteter. När 

sjuksköterskorna använde sig av tydlig och konsekvent kommunikation med patienter som 

hade smärta sågs en positiv effekt i patientens tillfredsställelse samt att de kunde hantera 

smärtan på ett bättre sätt. Denna metod var enkel och effektiv samt hade en positiv inverkan 

på olika aspekter av patienternas liv som tidigare varit negativt. Tydlig och konsekvent 

kommunikation relaterad till smärta kan förbättra patientens smärthantering. Den här enkla 

och effektiva metoden kan förbättra patienternas liv och även minska sjukvårdskostnaderna 

(Alaloul et al., 2014). 

Alspach (2010) menar att de flesta kommer någon gång i sitt liv uppleva smärta. Vissa 

kommer att uppleva den akuta smärtan medan några kan komma att leva med smärta 

dagligen. För att kunna hantera den har sjuksköterskan en utmaning att förstå hur just den 

enskilde patienten upplever sin smärta och kunna ge behandling och rätt stöd utifrån det. En 

bra kommunikation och ett gott bemötande har därför en betydande roll. Det är även viktigt 

att sjuksköterskan har rätt kunskap och utbildning om hur de olika smärttillstånden kan te 

sig. Det finns många faktorer som spelar in hur smärtan hanteras. Exempelvis om personen 

tidigare upplevt smärta, hur den hanterades, hur den behandlades samt vilken effekt det gav 

och hur länge den varade (Alspach, 2010). 

PROBLEMFORMULERING 

Kommunikation har en stor betydelse inom hälso- och sjukvård. Forskning visar att det finns 

få studier som handlar om betydelsen av en bra kommunikation och ett gott bemötande 

mellan sjuksköterskor och patienter med smärta. Ett positivt första möte kan påverka hela 

vårdtiden för patienten samt deras tillfrisknande. Därför är det av stor vikt att genomföra en 

litteraturstudie som belyser kommunikation och bemötande mellan sjuksköterska och 

patient. 
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SYFTE 

Att belysa vilken betydelse sjuksköterskans kommunikation och bemötande har i 

omvårdnaden för patienter med smärta.   

METOD 

Design 

Detta arbete är en litteraturstudie, med en litteraturstudie menas att underlaget är hämtad 

från tidigare originalstudier (Polit & Beck, 2012, s. 95). Litteraturstudien innehåller både 

kvalitativ och kvantitativ forskning men främst kvalitativ forskning då syftet belyser 

upplevelsen av något eller någonting. Dessa redovisas i Bilaga 1. Kvalitativ forskning syftar 

till att skapa förståelse för en persons upplevelser och erfarenheter medan kvantitativa 

studier analyserar fenomen och redovisar resultat statistiskt (Friberg, 2012, s. 99). 

Inklusions- och exklusions kriterier 

De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle finnas tillgängliga via 

Mittuniversitetes bibliotek, inga årsavgränsningar gjordes då intresse fanns att se hur 

forskningen sett ut över tid. Vidare skulle de vara skrivna på engelska, vara peer reviewed 

samt att deltagarna i studierna var både män och kvinnor som hade vårdats av en 

allmänsjuksköterska. Huvudsymtomet för patienterna skulle vara smärta. De studier som 

handlade om palliativ vård, barn med smärta eller förlossningssmärta exkluderades. 

Förekom sjuksköterskor med specialistkunskap i artiklarna förkastades även dessa. Fokus 

lades på kommunikation och bemötande.  

 

Litteratursökning 

Studierna som använts till detta arbete söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Genom att 

använda MeSH-termer och Cinahl Headings hittades relevanta sökord. Pain AND 

Communication AND Nurse-patient relations var sökorden som användes. Sökorden kopplades 

samman till tre sökblock genom att sätta AND mellan blocken. Sökningar redovisas i Tabell 

1. Även fyra manuella sökningar gjordes, dessa redovisas i referenslistan. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, utförd 2017-09-08 

Datu

m 

Databas Sökord Avgränsninga

r 

Anta

l 

träff 

Urva

l 1 

Urva

l 2 

Urva

l 3  

Urva

l 4 

17090

8 

Cinahl Pain AND 

Communicatio

n AND nurse-

patient 

relations 

English, peer 

reviewed 

155 155 19 10 7 

17090

8 

Pubme

d 

Pain AND 

Communicatio

n AND nurse-

patient 

relations 

English, peer 

reviewed 

327 327 18 8 5 

Urval 1: Artiklarnas titlar lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artiklarna 

lästes, Urval 4: Antal inkluderades artiklar efter kvalitetsgranskning och relevansbedömning. 

 

Urval  

Urvalsprocessen av de funna artiklarna skedde i fyra olika steg. Dessa steg redovisas i Tabell 

1. I det första steget lästes rubrikerna på alla 482 artiklarna igenom gemensamt, detta 

resulterade i 37 stycken artiklar som motsvarade syftet. I det andra steget lästes abstraktet i 

varje artikel igenom och jämfördes om dessa var relevanta i förhållande till syftet. 18 stycken 

artiklar valdes ut till kvalitetsgranskning och relevansbedömning. Vid relevansbedömningen 

lästes de utvalda artiklarna i sin helhet därefter granskades de kvalitativa artiklarna med 

hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2014). Vid granskning av de kvantitativa 

artiklarna användes kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa deskriptiva studier (Forsberg 

& Wengström, 2003, s. 197-201). Fyra artiklar söktes manuellt och dessa artiklar 

relevansbedömdes och kvalitetsgranskades på samma sätt som de övriga. Efter genomförd 

kvalitetsgranskning och relevansbedömning inkluderades 14 stycken artiklar till 

litteraturstudiens resultatdel. Artiklarna som bedömdes vara av medelhög kvalité hade ett 

tydligt syfte och urval samt en korrekt beskriven analys och ett tydligt resultat. De artiklar 

som bedömdes vara av hög kvalité hade ett tydligt syfte, relevant urval, tydligt beskriven 

datainsamling, en tydlig analys och ett logiskt och begripligt resultat.  

 

 



8 
 

 

Analys 

Efter kvalitetsgranskningen analyserades de utvalda artiklarna med syftet och följande 

frågor i fokus; Vilken design har artiklarna, vilka länder kommer artiklarna ifrån samt vilken 

kontext eller ur vems perspektiv är artiklarna baserade på. Efter granskningen av artiklarna 

gjordes en innehållsanalys för att kunna organisera och samordna materialet. 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 537-538) görs denna process för att få förståelse för innehållet i 

artikeln. Genom detta kan mönster, nyckelbegrepp och teman ses. Analysen resulterade i tre 

huvudrubriker och fem underrubriker. Då majoriteten av artiklarna var kvalitativa användes 

en induktiv analys process som består av fem olika steg inspirerad av Friberg (2012, s.127-

129).  

 

Steg 1: De utvalda studierna lästes igenom flera gånger för att få en uppfattning vad de 

handlade om med fokus på vad som stod i studiernas resultatdel. En gemensam diskussion 

och jämförelse gjordes för att nå enighet och få en djupare förståelse för innehållet.  

 

Steg 2: Fokus lades på att identifiera framstående information om vad resultatet byggdes på 

och vad som framkom i varje enskild studies resultat. De fakta som framkom jämfördes med 

syftet i denna litteraturstudie. 

 

Steg 3: En sammanställning av varje enskild studies resultat gjordes för att få en överblick 

samt för att kunna jämföra och relatera studierna till varandra. 

 

Steg 4: Likheter och skillnader mellan de olika studiernas resultat urskildes. I detta steg 

framkom preliminära huvudrubriker.  

 

Steg 5: Studiernas fakta bearbetades och sammanställdes under framkomna tre 

huvudrubriker och utifrån dessa framkom fem underrubriker. 

 

Etiska överväganden 

Det etiska övervägandet som gjorts vid valet av artiklarna var att ett etiskt resonemang 

skulle ha förts alternativt vara godkända av en etisk kommitté och att materialet från de 

vetenskapliga artiklarna hade hanterats på ett värdigt sätt. Det var viktigt att uppgifterna om 
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deltagarna som medverkade i studierna hanterades konfidentiellt och att de deltog under 

frivillig basis. Enligt Polit och Beck (2012, s. 151) är det viktigt att följa de riktlinjer som finns 

för att utvärdera den behandling som berör de mänskliga rättigheterna.  

Det insamlade materialet har hanterats med ett opartiskt synsätt för att få en sådan sann bild 

som möjligt av hur forskningen sett ut under tid och hur den ser ut i dagsläget.  

RESULTAT 

Resultatet bygger på 14 stycken artiklar varav 11 stycken har kvalitativ design och tre 

stycken artiklar med kvantitativ design. Joyce Travelbees omvårdnadsteori har använts som 

teoretisk referensram. Under analysen och kvalitetsgranskningen har det framkommit 

huvudrubriker och underrubriker, dessa redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt över huvud- och underrubriker  

Bemötande  Kommunikation Smärta  

Dilemman för sjuksköterskor Kommunikationsstrategier Smärtbedömning och 

smärthantering 

Empati Betydelsen av god 

kommunikation 

 

 

BEMÖTANDE 

I tre kvalitativa studier framkom det olika dilemman som sjuksköterskor ställs inför i sättet 

att bemöta patienter. Detta har sammanställts i två underrubriker. 

 

Dilemman för sjuksköterskor 

Att ge rätt smärtlindring och att få patienter helt smärtfria är ett av sjuksköterskornas stora 

dilemman enligt Dobbs, Baker, Carrion, Vongxsaiburana och Hyer (2012) samt Donovan 

(2002). Smärtan upplevs olika från individ till individ. Det är viktigt att bemöta och 

kommunicera med patienterna på rätt sätt så att adekvat smärtlindring kan ges. Många 

sjuksköterskor stöter på olika dilemman relaterat till smärthantering. Kommunikationen 

mellan sjuksköterskorna är viktigt och att de är lyhörda för patienternas signaler då 

smärtsymtomen kan variera. Även patienternas tidigare erfarenheter av smärta är av 

betydelse i smärthanteringsarbetet. En svårighet i kommunikationen är de patienter som inte 

kan uttrycka sig verbalt utan kommunicerar via ansiktsuttryck eller kroppsspråk. 
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Vidare beskriver Dobbs et al. (2012) och Donovan (2002) att det är av stor betydelse och 

värdesätts högt att lära känna patienten och att skapa en god och trygg relation. Det är 

viktigt att kunna urskilja små tecken av kommunikation som tyder på om personen har 

smärta. Det kan vara ändrad sinnesstämning, förändrat kroppsspråk, andra ansiktsuttryck, 

muskelspänningar, att patienten skadar sig själv eller att personen är mer frånvarande. Ett 

problem för sjuksköterskor är ofta att när dessa patienter gråter så är det den enda 

indikationen på att smärtan pågått länge.  Då finns det risk att behandlingen ges försent och 

att den inte ger den effekt som önskas. Vilket är en stor frustration bland sjuksköterskor 

(Dobbs et al., 2012; Donovan, 2002). 

 

Empati   

När en sjuksköterska visar empati inger det en känsla hos patienten att de blir tagna på 

allvar, blir sedda och betrodda samt att patienten upplever att de får deras behov 

tillgodosedda enligt Sternke, Abrahamson och Bair (2016). Sjuksköterskan får genom att visa 

empati en större förståelse för patienternas livserfarenhet. Empati karakteriseras av 

vänlighet, välkomnande, hjälpsamhet, att vara stöttande och omhändertagande. När 

patienter känner att sjuksköterskor visar empati upplever många att de har lättare att öppna 

upp sig och tala om vad de oroar sig över och vågar fråga mera rörande deras smärta. Den 

viktigaste faktorn för patienterna är att sjuksköterskorna är öppna och inte dömande 

(Sternke et al., 2016).  

KOMMUNIKATION 

En kvantitativ och fem kvalitativa studier beskriver bland annat vikten av god 

kommunikation och att sjuksköterskor behöver använda sig av olika 

kommunikationsstrategier. Detta har sammanställts i två underrubriker. 

Kommunikationsstrategier 

Enligt Dillon McDonald (2013) är ett huvudproblem som många sjuksköterskor upplever att 

de måste prova många olika strategier och behandlingar innan dess att smärtfrihet hos 

patienten uppnås. En svår utmaning för sjuksköterskor är balansgången mellan att se till 

patientsäkerheten och deras egen säkerhet för att uppnå målet med att få patienterna 

smärtfria. Eftersom smärtan fort kan ändra karaktär är det av betydelse att ha en öppen och 
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aktiv kommunikation. Som sjuksköterska är det viktigt att vara ärlig, lyhörd, flexibel och 

empatisk i sitt bemötande. Är sjuksköterskan otydlig i sin kommunikation kan patienterna 

tappa förtroendet för sjuksköterskan (Dillon McDonald, 2013). 

Manias och Williams (2007) menar att med hjälp av olika kommunikationsstrategier kan 

sjuksköterskor aktivt uppmuntra patienter att involvera sig i sin behandling. Detta visar sig 

främja en effektiv smärtkontroll. Patienter som har tidigare erfarenheter av smärta känner sig 

mer trygga och hanterar sin smärta bättre samt har lättare att förmedla sin upplevelse till 

sjuksköterskan. På detta sätt kan rätt och adekvat behandling ges vid rätt tidpunkt. Genom 

att sjuksköterskorna är flexibla i sitt sätt att kommunicera kan de få reda på flera detaljer om 

varför patienterna har smärta. Enligt Manias och Williams (2007) är interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient en avgörande aspekt i beslutfattandet angående smärtbehandling 

då sjuksköterskan vill försäkra sig om att patienten har fått tillräcklig information om de 

behandlingsalternativ som finns. Kommunikationen som används ska vara flexibel beroende 

på vad patienten har för behov. Patienterna ska känna en trygghet i att vara involverade i sin 

vård och sjuksköterskorna ska vara medvetna om att den psykosociala faktorn och miljön 

som patienterna vistas i kan påverka delaktigheten. Patienter som är passiva i besluttagandet 

angående deras behandling behöver mer stöttning av sjuksköterskan. För att patienten ska 

förstå hur en optimal smärtbehandling ska kunna uppnås behöver de vara involverade i 

beslutstagandet (Manias & Williams, 2007). 

Enligt Canivet et al. (2014) är effektiv kommunikation en förutsättning för att kunna ge 

optimal smärtlindring. Att involvera patienten i beslut angående deras smärtbehandling 

samt att ge tydlig information visar sig vara väldigt positiv för patienten. Sjuksköterskor som 

arbetar patientcentrerat får fler patienter att uppnå self-efficacy, en tilltro att de kan hantera 

situationen. Genom att de använder sig av olika kommunikationsstrategier kan 

sjuksköterskan lättare anpassa behandlingen efter vad som är unikt för varje patient. Det 

visar sig att erfarna sjuksköterskor frågar mer och har en annan förståelse för att den 

emotionella delen hos patienten kan ha en stor inverkan. Patienter är ofta oroliga för vilka 

biverkningar behandlingen kan ge vilket kan skapa oro och ångest. Bland många äldre 

patienter kan smärta visa sig som depressiva symtom (Canivet et al., 2014).  
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Betydelsen av god kommunikation 

Brorson, Plymoth, Örmon och Bolmsjö (2012) menar att få veta en persons livshistoria 

värderas högt bland sjuksköterskor. På så vis kommer det unika med varje person fram. 

Många sjuksköterskor ser anhöriga som en betydelsefull källa att lära känna patienterna 

bättre. Erfarenheter bland sjuksköterskor visar att patienten själv kan undanhålla 

information som är av betydelse. För att hjälpa patienten på bästa sätt gäller det att bygga 

upp en god relation och skapa förtroende På så vis blir det lättare för patienten att förmedla 

smärtan. Finns en bra kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan den som vårdar 

tyda små signaler som tyder på att patienten börjar känna smärta. En bristande 

kommunikation mellan vårdpersonal och patient kan leda till allvarliga vårdskador (Brorson 

et al., 2012). 

 

Proctor, Morse och Shirin Khonsari (1996) och Spiers (2006) menar på att när sjuksköterskor 

småpratar med patienter om annat än det rådande tillståndet kan det leda till att de känner 

sig trygga och bekväma. Det är av terapeutisk betydelse då det kan ha en lugnande inverkan 

för patienter i smärta. Är patienten avslappnad och lugn kan det underlätta för 

sjuksköterskan då undersökningar och eventuella behandlingar ges. I en akut situation är det 

extra viktigt att vara observant på andra signaler som patienten förmedlar förutom det 

verbala då tillståndet snabbt kan ändras. Det kan vara att patienten gnyr, gråter eller ändrar 

sitt ansiktsuttryck. Det är viktigt att sjuksköterskan är flexibel och kan ändra sitt sätt att 

bemöta och sättet att kommunicera utifrån det tillståndet patienten befinner sig i. Språket 

och kommunikationen har den största framträdande rollen i omvårdnaden av patienten. På 

vilket sätt sjuksköterskan väljer att kommunicera på kan ha betydelse för hur patienten 

kommer att må och ta emot information. Exempelvis om sjuksköterskan är stressad och ska 

förmedla någonting viktigt till patienten kan det leda till att patienten inte vågar ställa 

följdfrågor, detta kan ge ökad oro och försämrat mående (Proctor et al., 1996; Spiers, 2006). 

 

Vidare beskriver Proctor et al. (1996) och Spiers (2006) att varje person upplever smärta olika 

och varje person har sin smärttröskel. Patienterna uppskattar att sjuksköterskan frågar varje 

dag hur de mår. En stor vinst för både sjuksköterskan och patienten är när patienten vågar 

öppna upp och tala om hur de faktiskt mår. Det kan vara ett stort hinder för patienten i 
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kommunikationen att kunna prata om sin smärta och sitt lidande. När patienterna passerat 

detta hinder inger det oftast ett lugn som underlättar smärthanteringen och relationen 

mellan sjuksköterska och patient. Att få kännedom om patientens tidigare erfarenheter och 

upplevelser av sin smärta är också av betydelse för omvårdnaden (Proctor et al., 1996; Spiers, 

2006). 

 

SMÄRTA 

I en kvantitativ och fem kvalitativa studier beskrivs de utmaningar som sjuksköterskor ställs 

inför för att kunna smärtbedömma en patient och för att kunna ge en sådan bra 

smärtlindring som möjligt. Detta sammanställs i en underrubrik.  

 

Smärtbedömning och smärthantering 

Smärtan är komplex och det finns olika typer av smärta så som akut smärta och kronisk 

smärta. Att det finns olika typer av smärta ökar svårigheten för att ge rätt behandling. Ju mer 

kunskap om smärthantering en sjuksköterska har och vad som är karaktäristiskt för den 

enskilde patientens smärta är av stor vikt. Sjuksköterskor bör ha en aktivt öppen dialog med 

patienterna om hur de upplever sin smärta, vilket visar sig ha en positiv effekt av patientens 

smärtupplevelse och behandling (Manias & Williams, 2007). 

De Rond, De Wit, Van Dam och Muller (2000) samt Slatyer, Williams och Michael (2014) 

menar på att kommunikation om smärta och smärtbedömning är nödvändigt för att 

sjuksköterskor ska kunna utföra omvårdnadsprocessen. Det första steget i processen är att 

kunna identifiera smärtnivån. Patienternas smärtintensitet och ålder är relaterat till hur 

sjuksköterskan kommer att kommunicera, bedöma och dokumentera. Kommunikationen 

fungerar bättre när sjuksköterskorna har en regelbunden kontakt med patienterna då de har 

måttlig till svår smärta jämfört med de som har lindrig smärta. Det visar sig att äldre 

patienter kommunicerar mindre med sjuksköterskorna och dokumentationen om deras 

smärta blir mindre omfattande jämfört med de yngre patienterna. Sjuksköterskorna frågar 

inte systematiskt om patienten befinner sig i smärta utan de flesta litar på sin erfarenhet att 

observera om patienten har smärta (De Rond et al., 2000; Slatyer et al., 2014). 
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Vidare beskriver De Rond et al. (2000) och Slatyer et al. (2014) att utbildning om 

smärthantering och smärtbedömning är viktigt för att träna sjuksköterskor att på ett effektivt 

sätt använda den information de får från patienterna angående smärtan.  

Sjuksköterskor har en central del i patientens smärthantering. I bemötandet av patienten 

måste en sjuksköterska vara helt fokuserad på vad patienten faktiskt säger både verbalt och 

med kroppsspråket för att inte missa någon viktig del. I omvårdnad av patienter med smärta 

ska det även tas hänsyn till den psykosociala aspekten då detta kan ha en inverkan på 

smärtans intensitet och karaktär. När patienter upplever smärta och när farmakologisk 

behandling inte ger en fullständig smärtlindring är det en utmaning för sjuksköterskor att 

hitta alternativa vägar och att samtidigt stötta, lugna och visa att de finns där för patienten. 

Sjuksköterskor som kan hjälpa patienter att bli smärtfria genom effektiv smärtlindring 

upplever att patienterna får empowerment, en egenmakt över sin situation (De Rond et al., 

2000; Slatyer et al., 2014). 

 

”When you have a patient…who is in pain and crying…you…want to sit down and have 

chat or maybe not have a chat just sit…sit there for a while” 

(Slatyer, Williams & Michael 2014, s. 235). 

 

Enligt Yee, Puntillo, Miaskowski och Neighbor (2006) samt Dillon McDonald, Walsh, 

Vergara och Gifford (2011) är ett vanligt problem som kan uppstå då patienterna inte talar 

om för sjuksköterskorna hur ont de har och ber om smärtlindring försent, vilket kan leda till 

att behandlingen inte ger önskad effekt. Kvalitén på kommunikationen påverkar patientens 

smärthantering och behandling. Även patientens tidigare erfarenheter av smärta har 

betydelse då känslor och tankar kan påverka varandra på grund av tidigare upplevelser Det 

finns ett behov av att förbättra kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. För att 

uppnå bästa behandling är det viktigt att patienten involveras och ges information om de 

olika behandlingsalternativ som finns. Vart smärtan kommer ifrån, smärtans intensitet och 

hur länge smärtan varar är de tre punkter som sjuksköterskorna ofta berör när de pratar med 

patienten. Det är viktigt att patienten meddelar hur smärtan upplevs och om den ändrar 

karaktär. Många patienter väljer att vänta med just detta för att de inte vill störa 
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sjuksköterskan i arbetet, därför behövs samspelet förbättras mellan sjuksköterska och patient 

(Yee et al., 2006; Dillon McDonald et al., 2011). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilken betydelse sjuksköterskans 

kommunikation och bemötande har i omvårdnaden för patienter med smärta. 

Litteraturstudien valdes att inte vara inriktad på någon specifik smärtorsak utan på smärta i 

allmänhet.  

För att få fram studier som svarade mot syftet användes databaserna Pubmed och Cinahl. 

Vid den första sökningen användes sökorden nurse-patient relations, communication, patients 

experiences, dessa sökord motsvarade inte det valda syftet. Detta resulterade till att en ny 

sökning gjordes med Pain, Communication, Nurse-patient relations som sökord. Vilket 

resulterade i relevanta studier som svarade mot syftet. En diskussion fördes om ytterligare 

en databas skulle användas för att få fram fler studier som belyste betydelsen av 

kommunikation och bemötande. Därför prövades en sökning i databasen Psykinfo. 

Studierna som framkom visade inte på någon annan forskning än det som fanns i 

databaserna Pubmed och Cinahl.  

Syftet var att belysa kommunikation och bemötande men då begreppet bemötande inte är en 

MeSH-term utan översattes som behandling användes bara Communication vilket anses som 

en svaghet.  

Under urvalsprocessen uppmärksammades dubbletter av artiklar dessa redovisas inte i 

kolumnen för urval två. En avgränsning som gjordes var att studierna inte skulle vara äldre 

än tio år, dock fanns inte den bredd som ville uppnås, därför valdes inga årsavgränsningar.    

Under sökningsprocessen uppmärksammades att det finns lite forskning kring det valda 

ämnet, vilket var en svårighet i sökningarna att hitta studier som var relevanta till det valda 

syftet. Litteraturstudien innehåller studier med medelhög kvalité och hög kvalité vilket är en 

styrka. De studier som ansågs vara av låg kvalité exkluderades då de var svårtolkade, hade 

ett otydligt syfte samt andra svagheter i metod, resultat och dataanalys.  
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Flertalet studier var av kvalitativ design, vilket ansågs vara en styrka då det var upplevelse 

av kommunikation och bemötande hos patienter som skulle belysas. De studier som var av 

kvantitativ design inkluderades också och var av intresse då de oftast utförs på en stor 

deltagarskala. Tillsammans med de kvalitativa studierna visas resultatet ur ett subjektivt och 

ett objektivt perspektiv. 

Studierna granskades med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 2014) samt 

kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa deskriptiva studier (Forsberg & Wengström, 2003, 

s. 197-201). De granskningsmallar som användes upplevdes som positiva då de använts 

tidigare och ansågs som tillförlitliga och lätthanterliga. En styrka att använda sig av dessa 

granskningsmallar var att studierna blev granskade utifrån en subjektiv bedömning i stället 

för poängsättning. Detta för att studierna handlade om erfarenheter och upplevelser hos 

sjuksköterskor och patienter, vilket bedömdes svårt att poängsätta. Artiklarna granskades 

enskilt för att sedan jämföra bedömningarna gemensamt. Därefter diskuterades artiklarnas 

relevans och applicerbarhet innan en gemensam sammanställning gjordes.  

Av de inkluderade artiklarna var majoriteten från USA och Australien resterande studier var 

från Belgien, Sverige, Canada, Nederländerna och Storbritannien. Detta ansågs som en 

styrka att studierna var från olika delar av världen och att eventuella likheter och skillnader 

kunde ses beroende på kultur och land.   

En induktiv analysprocess valdes att göras. Genom denna process framträdde olika 

huvudrubriker och underrubriker som beskriver innehållet i resultatet. Friberg (2012, s. 127-

129) beskriver att i en induktion grundar sig studiernas resultat på levda erfarenheter och 

upplevelser. En deduktiv analysprocess drar som regel slutsatser utifrån en teori utan att ha 

studerat verkligheten (Friberg 2012, s. 127-129). Detta hade gett ett icke trovärdigt och 

orimligt resultat utifrån litteraturstudiens valda syfte. 

 

Resultatet grundar sig på totalt 14 stycken studier, 11 kvalitativa och tre kvantitativa. En 

styrka var att studierna som valts ut stärker varandra och är tillämpbara i 

omvårdnadsarbetet, vilket har framgått under granskning och analysprocessen. Det hade 
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dock varit av intresse att finna studier som visade andra aspekter som är betydelsefullt inom 

kommunikation och bemötande. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet som presenteras kan kopplas ihop med Kirkevold (2000, s. 130-146) som tolkat 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori. Kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste 

redskap och är en förutsättning för att sjuksköterskan kan skapa en förståelse för patientens 

tidigare upplevelser (Kirkevold 2000, s. 130-146). Det som framkommer i resultatet är att det 

är en stor hjälp för sjuksköterskor om patienten har upplevt smärta tidigare samt vilken 

behandling som hjälpt.  

Det som är genomgående i hela resultatet och även tillämpbart i klinisk praktik är att det är 

viktigt att sjuksköterskor är lyhörda i sin kommunikation samt att skapa en trygg och god 

relation med patienten. De Rond et al. (2000) och Slatyer et al. (2014) menade på att 

sjuksköterskor måste ge patienterna tid att förklara och få berätta om sin smärtupplevelse. 

Om inte detta tillåts kan påföljden bli att kommunikationen består av slutna ja och nej frågor. 

Detta kan leda till att sjuksköterskorna felbedömer patienternas smärtupplevelser och 

allmäntillstånd. När sjuksköterskorna ger patienterna stöttning öppnar patienterna upp sig 

mer och sjuksköterskan får en större och bättre förståelse för deras situation. Detta kan 

styrkas av Dillon McDonald, LaPorta och Meadows- Oliver (2005) som i sin studie vill visa 

vilken betydelse sättet som sjuksköterskor kommunicera och bemöter en patient på har för 

inverkan. 

Dillon McDonald et al. (2005) uppger att sjuksköterskornas möjlighet att ge optimal 

omvårdnad är begränsad på grund av deras arbetsmiljö. Det behövs mer utbildning och 

kunskap inom smärthantering och de behandlings alternativ som finns. Detta för att optimal 

omvårdnad ska kunna ges och för att överkomma de hinder som finns. Hur sjuksköterskan 

bemöter en patient påverkar hur mycket patienten väljer att berätta om sin smärta. Patienter 

som har smärta måste tas på allvar och prioriteras. Studien visade på att om 

sjuksköterskorna var otydliga i sin kommunikation och i sättet att bemöta patienten fick de 

heller inte tydliga svar om hur patienten mådde. Svårigheter som sjuksköterskorna upplevde 

var hos äldre patienter när de skulle beskriva sin smärta. De hade svårt att skatta sin smärta 
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enligt smärtbedömningsskalor och de ville oftast inte vara till besvär (Dillon McDonald et al., 

2005). 

I litteraturstudiens resultat belyses vikten av empowerment, att patienterna känner 

egenmakt över sin situation (De Rond et al., 2000; Slatyer et al., 2014). Detta bekräftas av 

Fitzgerald, Tripp och Halksworth-Smith (2016) som i sin studie lyfter fram att 

sjuksköterskorna upplevde att det fanns en svårighet att rapportera vidare till sina kollegor 

hur patienten upplevde sin smärta. När patienterna fann förtroende hos sjuksköterskorna 

fick de också mer empowerment i stället för en känsla av att bli kontrollerade. 

Sjuksköterskornas tidigare kunskap och erfarenheter kan komma att påverka hur patientens 

smärta hanteras. Det är viktigt att sjuksköterskor upplever att de kan stötta, att de känner sig 

trygga i sin yrkesroll samt att de har tillgång till hjälpmedel för att kunna hjälpa patienterna 

på bästa sätt (Fitzgerald, Tripp & Halksworth-Smith, 2016).  

I resultatet framkom det vilka konsekvenser som kan uppstå om det brister i 

kommunikationen mellan vårdpersonal samt mellan vårdpersonal och patienter. Detta 

bekräftas av en rapport som inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2014) gjort. IVO (2014) 

har som uppdrag att regelbundet sammanställa iakttagelser och resultat från olika tillsyner 

som utförs. I flertalet av de tillsyner som gjorts har brister i informationsöverföringen 

framkommit vilket har lett till allvarliga konsekvenser för patienterna. Enligt IVO (2014) är 

det speciellt allvarligt när det brister i att vårdpersonal inte registrerar vitala parametrar som 

omfattar blodtryck, puls, andningsfrekvens och kroppstemperatur. Vårdpersonal som 

misstolkar information eller brister i uppmärksamhet samt agerar passivt är en fara för 

patientsäkerheten. Flertalet anmälningar tyder på att en bristande kommunikation är den 

enskilt största orsaken till vårdskador. Detta kan även styrkas av världshälsoorganisationen 

(WHO, 2009) som visade i en analys att nästan 70 procent av alla händelseavvikelser beror 

på bristande kommunikation.  

Som sjuksköterska förväntas du kunna kommunicera med patienter både verbalt och icke 

verbalt samt att kunna se förändringar i beteende och kroppsspråk. Enligt Kirkevold (2000, s. 

130-146) som tolkat Joyce Travelbees omvårdnadsteori kan sjuksköterskan i 

omvårdnadsarbetet använda sig av olika kommunikationsverktyg utifrån vilken person man 

möter och på så vis få en mellanmänsklig relation och en förståelse för patienternas lidande. 
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För att detta ska vara genomförbart i praktiken krävs både utbildning och kunskap. Om 

sjuksköterskan kan tillgodose och identifiera patienternas behov har kommunikationen 

uppnått sitt syfte (Kirkevold 2000, s. 130-146). 

I resultatet belyses att sättet sjuksköterskan kommunicerar och bemöter patienten på kan ha 

en inverkan på hur patientens smärtupplevelse blir. Detta styrks av Ruben, Meterko och 

Bokhour (2017) som i sin studie visar det senaste inom forskningen om kommunikation och 

bemötande och dess inverkan på patienter med smärta. Studien bekräftar det som tidigare 

tagits upp i resultatet att det fortfarande finns lite forskning i området. Det här är den första 

studien som vill undersöka sambandet mellan patienters förväntningar av 

kommunikationen hos vårdpersonal och hur det relateras till patienternas smärtintensitet 

och self-efficacy för att hantera sin fysiska smärta. Om patienten hade positiva förväntningar 

på kommunikationen kunde det påvisa lägre nivåer av smärta. Det här förhållandet visar på 

att patienterna får en ännu högre tilltro till sig själv så att de lättare kan hantera situationen. 

Vidare beskriver Ruben et al. (2017) det som även belyses i resultatet av Manias och Williams 

(2007) studie att det är viktigt att använda sig av olika kommunikationsstilar för att uppnå en 

hög kvalitet på den patientcentrerade omvårdnaden. I en patientcentrerad vård uppmuntras 

patienten att berätta om den personliga upplevelsen och vilka mål patienten har samt att de 

ska ta reda på vad som är viktigt och betydelsefullt för dem. Enligt Ruben et al. (2017) 

överensstämmer detta med vad Canivet et al. (2014) säger i sin studie att det är av stor vikt 

att involvera patienten i den egna vården, vilka beslut som tas i deras behandling och 

omvårdnad.  

Resultatet belyser att patienter har lättare att öppna upp sig när sjuksköterskan är mer 

empatisk i sin kommunikation (Sternke, Abrahamson & Bair, 2016). Detta styrks av Ruben et 

al. (2017) som menar att patienterna får en ökning av self-efficacy, kontroll på sin oro och 

ångest samt att patienten blir mer tillfredsställd när sjuksköterskan har ett empatiskt 

förhållningssätt. Att hjälpa patienter få kontroll på sin smärta prioriteras högt av 

sjuksköterskor. Genom att engagera sig positivt, empatiskt och med hjälp av 

patientcentrerad kommunikation kan detta öka patientens självkänsla som i sin tur kan leda 

till minskad smärtintensitet och att patienten är mindre smärtpåverkad (Ruben et al., 2017).  
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SLUTSATS  

Resultatet i litteraturstudien visar på att det har en stor betydelse för patienter som befinner 

sig i smärta hur sjuksköterskor kommunicerar och bemöter dem. En god relation mellan 

sjuksköterska och patient visar att smärtan kan upplevas som mindre påfrestande för 

patienten. Genom mer kunskap och utbildning kan sjuksköterskor få ökad förståelse för hur 

patienter upplever smärta och hur den ska hanteras. Lyhördhet, öppenhet, flexibilitet och att 

ha ett empatiskt förhållningssätt är några av de grundläggande egenskaper en sjuksköterska 

bör ha för att det ska bli en hög kvalité på omvårdnaden. Sjuksköterskan bör arbeta för 

patientens bästa genom att prioritera och ta deras symtom på allvar. Hur sjuksköterskor 

kommunicerar och bemöter patienter är ett ständigt aktuellt ämne men mer forskning 

behövs inom området. Detta för att få en ökad förståelse för patientens smärtupplevelser 

samt hur sjuksköterskor kan hjälpa patienten på bästa sätt i omvårdnaden. Den här 

litteraturstudien ger en överblick över kommunikationen och bemötandets betydelse för 

patienter med smärta samt vilka metoder som sjuksköterskor kan tillämpa för att hjälpa 

patienterna.  
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Bilaga 1 Översiktstabell  

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentar 

gällande 

kvalitet 

Brorson, 

Plymoth, 

Örmon & 

Bolmsjö (2012) 

Sverige 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenhet gällande 

smärtlindring i livets slut 

av dementa patienter 

Kvalitativ 

beskrivande 

explorativ 

studie 

9 (2) Semistrukturerade 

intervjuer.  Öppna 

frågor. 

Innehållsanalys. 

Studien kom fram till två 

teman, sjuksköterskornas 

erfarenhet av 

smärtlindring/smärthanterin

g av patienter med svår 

smärta och sjuksköterskornas 

erfarenhet av att veta källan 

till smärtans uppkomst. 

Medelhög 

kvalitet 

Canivet, 

Delvaux, 

Gibon, 

Brancart, 

Slachmuylder 

& Razavi 

(2014) Belgien 

Syftet var att utvärdera 

effekten av god 

kommunikationsförmåg

a med hjälp av ett 

utbildningsprogram för 

sjuksköterskor som 

jobbar med 

cancerpatienter. 

Kvalitativ 

longitudinal 

design 

115 (15) Slumpmässigt 

utvalda deltagare. 

Inspelade intervjuer 

och simulerings 

övningar. Statistisk 

analys. 

Denna studie är den första 

som bedömer effekten av ett 

utbildningsprogram specifikt 

inriktad på frågor som kan 

svara på hur 

sjuksköterskorna kan ge 

optimal smärtlindring till 

cancerpatienter. 

Hög 

kvalitet 

De Rond, De 

Wit, Van Dam 

& Muller 

(1999) Holland 

Syftet var att komma 

över de hinder som finns 

gällande vad som kan 

göras för att minimera 

smärtan genom att 

utveckla, genomföra och 

utvärdera ett 

smärtprogram för 

sjuksköterskor 

Kvantitativ 

kvasi 

experimentell 

design 

703 (ej 

angivet) 

Enskilda intervjuer 

och frågeformulär. 

Statistisk analys. 

Patientens smärtintensitet 

och ålder är relaterat till 

kommunikation, bedömning 

och dokumentation. 

 

 

 

 

 

Hög 

kvalitet 
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Dillon 

McDonald 

(2013) USA 

Syftet med denna studie 

var att undersöka den 

psykologiska processen, 

hur patienter hanterar 

sin smärta. 

Kvalitativ 

design 

33 (ej 

angivet) 

Grounded therory 

metod. Öppna 

frågor. Jämförelse 

analys 

Huvudproblemet som 

sjuksköterskorna upplevde 

var att de provat de flesta 

behandlingsmetoder för att få 

patienterna smärtfria men att 

de misslyckats göra 

patienterna smärtfria. 

Medelhög 

kvalitet 

Dillon 

McDonald, 

Walsh, Vergara 

& Gifford 

(2013) USA 

Syftet var att testa vad en 

viss 

kommunikationsstrategi 

hade för inverkan på 

patientens 

kommunikation under 

en vårdvistelse, hur 

vårdarens 

smärtbehandling 

förändrades utifrån den 

information de fick från 

patienten och hur äldre 

patienter upplevde 

smärtans intensitet, 

inverkan på 

kroppsfunktioner & 

depressiva symtom 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

interventions- 

studie 

23 (ej 

angivet) 

Slumpmässigt 

kontrollerat urval. 

Videoinspelat 

materiel och 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Statistisk analys och 

innehållsanalys. 

Det finns behov att förbättra 

kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterska. 

Patienten bör involveras i sin 

smärtbehandling och det är 

av betydelse att patienten ges 

tydlig och kontinuerlig 

information. 

Medelhög 

kvalitet 
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Dobbs, Baker, 

Carrion, 

Vongxaiburan

a & Hier (2012) 

USA 

Syftet var att beskriva 

dilemman relaterat till 

smärthantering på ett 

sjukhem, hur 

kommunikationen var 

mellan sjuksköterskor, 

hur de hanterade etiska 

influenser och 

smärterfarenhet. 

Personalens upplevelser 

av smärta och vilken 

effekt det hade på 

empatin i jämförelse med 

vilken erfarenhet de som 

jobbade hade av smärta. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design 

28 (ej 

angivet) 

Bekvämlighetsurval. 

Öppna frågor. 

Innehållsanalys 

Det framkom fyra olika 

teman. Ett av 

huvudresultaten visade att 

många patienter inte talade 

om hur ont de egentligen 

hade vilket gjorde det svårt 

för sjuksköterskorna att ge 

rätt smärtlindring samt att 

dokumentera. 

Medelhög 

kvalitet 

Donovan 

(2001)  

England 

Syftet var att beskriva 

hur sjuksköterskor 

kommunicerar med 

patienter som kunde 

befinna sig i smärta & 

inte kunde förmedla sig 

verbalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ  

beskrivande 

studie 

8 (ej 

angivet) 

Fenomenologiskt 

metod. 

Ostrukturerade 

intervjuer. Snöbolls 

urval. 

Att visa empati och skapa 

förtroende med patienten 

gjorde att undersökningar 

och behandlingar kunde 

underlätta. Hade patienten 

inte förtroende fick det 

negativa konsekvenser. 

Hög 

kvalitet 
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Manias&  

Williams 

(2007) 

Australien 

Syftet med studien var 

att undersöka 

kommunikationen 

mellan patienter med 

kronisk njursjukdom och 

sjuksköterskor som 

skulle smärtlindra på en 

akutmottagning. 

Kvalitativ 

undersökande 

studie 

80 (14) En icke jämförande 

design. 

Observationer och 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Det framkom tre olika teman. 

Att smärtan är komplex. 

Kunskap om smärthantering 

och vad som är 

karaktäristiskt för 

njursjukdom. Hur patientens 

smärta ter sig och vilken 

effekt smärtlindringen har på 

patienter med kronisk 

njursjukdom. 

Hög 

kvalitet 

Manias & 

Williams 

(2007) 

Australien 

Syftet var att undersöka 

hur beslut angående 

smärthantering var tagna 

mellan sjuksköterska och 

patienter med kronisk 

njursjukdom. Vad som 

påverkade vilken typ av 

smärtlindring som 

valdes att ge för att få 

patienten smärtfri efter 

en specifik beslutsmodell 

Kvalitativ 

explorativ 

studie 

67 (ej 

angivet) 

Explorativ metod. 

Observationer och 

intervjuer.  

Resultatet visade att 

sjuksköterskor behövde 

aktivt uppmuntra patienter 

att involvera sig i deras 

behandling för att främja en 

effektiv smärtkontroll. 

Hög 

kvalitet 

Proctor, Morse 

& Shirin 

Khonsari 

(1996) USA 

Syftet var att beskriva 

hur sjuksköterskor pratar 

med patienter som har 

smärta i ett 

traumacenter. 

 

 

 

Kvalitativ 

deskriptiv 

studie 

67 (ej 

angivet) 

Videoinspelningar. 

Observationer av 

inspelningsmatrialet

. 

Åldern hade en betydande 

roll i hur de kommunicerade 

med patienten. Vilket tonläge 

som användes och på vilket 

sätt de pratade med patienten 

kunde påverka patientens 

mående för stunden. 

Hög 

kvalitet 
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Slatyer, 

Williams & 

Michael (2014) 

Australien 

Syftet var att förklara ur 

sjusköterskans 

perspektiv hur de vårdar 

patienter med svår 

smärta 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design 

44 (ej 

angivet) 

Grounded theory 

metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer.  

Sjuksköterskorna kunde se ett 

visst mönster inom det 

psykosociala hos patienterna 

som hade en ihållande svår 

smärta. Sjuksköterskorna 

använde sig av en 

psykosocialprocess för att 

patienterna skulle känna 

mindre ångest och 

utmattning i samband med 

att de inte hade 

empowerment. 

Hög 

kvalitet 

Spiers (2006) 

Canada 

Syftet var att kunna se 

hur sjuksköterskor 

integrerar med patienter, 

vilken typ av 

kommunikation 

sjuksköterskor använder 

sig av till patienter som 

befinner sig i smärta och 

hur detta kan komma att 

påverka relationen 

mellan sjuksköterska och 

patient 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

etologisk 

design 

13 (ej 

angivet) 

Videoinspelat 

material. 

Jämförelseanalys. 

Alla deltagarna upplevde att 

det var deras skyldighet att 

rapportera om de hade 

smärta. Att fråga om smärta 

var oftast det första 

sjuksköterskorna frågade 

efter när de kom hem till 

patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

Medelhög 

kvalitet 
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Sternke, 

Abrahamson & 

Bair (2016) 

USA 

Syftet med denna studie 

var att analysera hur 

patienter med kronisk 

smärta hur de upplevde 

empati samt vilka 

erfarenheter och 

förväntningar de hade 

kring empati.  

 

 

Kvalitativ 

interventions 

studie 

Ej 

angivet 

Grounded theory 

metod. Matrialet 

analyserades i tre 

olika steg 

Patienterna ansåg att empati 

hjälpte dem att känna sig 

sedda, förstådda, betrodda 

och att deras behov var 

tillgodosedda om 

sjuksköterskorna visade 

empati för dem.  

Medelhög 

kvalitet 

Yee, Puntillo, 

Miaskowski & 

Neighbor 

(2006) USA 

Syftet var att beskriva 

patienternas upplevelse 

av smärthantering och 

hur 

kommunikation/samtal 

med sjuksköterska och 

psykolog påverkade 

deras totala 

smärtupplevelse  

Kvantitativ 

deskriptiv 

studie 

147 (ej 

angivet) 

Frågeformulär med 

rankningspoäng. 

Statistisk analys. 

44 % förväntade sig full 

smärtlindring. Nästan alla 

patienter sa till om de 

upplevde smärta. Endast 33 

% frågade efter 

smärtlindring. Inga 

signifikanta skillnader kunde 

ses mellan patienter som 

frågade efter smärtlindring 

och de som inte gjorde det i 

patienternas 

förväntningspoäng eller 

smärtfrihetspoäng. 

Hög 

kvalitet 

 


