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Abstrakt 

 

Bakgrund: Varje år sker mer än 61 miljoner vårdmöten i Sverige. Bemötande i vården består 

främst av kommunikation via samtal och dialog. Mötet är grunden för sjukvårdens 

verksamhet. Smärta är en vanlig orsak till mötet med vården. Syftet: Syftet med 

litteraturstudien var att undersöka faktorer som vårdpersonal och patienter uppfattar som 

viktiga när det gäller uppfattning och skattning av smärta i olika vårdsituationer. Metod: En 

litteratursökning gjordes där tolv kvantitativa och två kvalitativa artiklar inkluderades. 

Artiklarna har granskats och vetenskaplig kvalitet bedömts. Resultat: Patienters beskrivning 

av smärta påverkas främst av om de tillfrågats om sin smärta och hur de tillfrågats. Brister i 

bemötandet är enligt patienterna främst informationen i vården. Det var viktigt för patienterna 

att bli sedda utifrån flera dimensioner samt att sjuksköterskan trodde på och förstod det 

patienten upplevde. Diskussion: Det är viktigt med ett gott bemötande då vårdens kvalité är 

beroende av detta. Det finns dock hinder när det gäller patienters möjlighet att delge sin 

version. Ett av dem är att sjuksköterskans och patientens uppfattning ibland skiljer sig 

kraftigt, vilket kan förhindra en bra interaktion och behandling. Konklusion: Patienter med 

smärta bör bemötas individuellt med ett holistiskt förhållningssätt. Information och 

kommunikation är viktiga delar i bemötandet. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Delaktighet, Information, Interaktion, Kommunikation, Litteraturöversikt, 

Sjuksköterskan  
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Introduktion 

Författarna har under flertalet tillfällen i rollen som vårdgivare iakttagit situationer där 

frågeställningar runt syftet uppkommit. Situationerna har främst berört akutvård där 

patienternas smärta uppfattats bli påverkad av vårdpersonalens bemötande och inte enbart de 

medicintekniska åtgärderna.  

 

Det som författarna ansett vara ett gott bemötande har genererat en mer följsam patient som i 

mindre utsträckning uttryckt smärtor och obehag. Denna upptäckt har skapat ett intresse hos 

författarna att undersöka vad som finns klarlagt i rådande forskningen runt bemötandets 

inverkan på smärtaupplevelsen. 

 

Bakgrund 

Bemötande i vården består till största del av kommunikation. Kommunikation indelas i flera 

områden. Den tydligaste kommunikationen sker via samtal och dialog.   

I samtalet bidrar sjuksköterskan med sin kompetens och patienten med information om sin 

upplevelse (Vårdhandboken, 2012). Varje år sker mer än 61 miljoner vårdmöten i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2011a). Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen skall vården utformas så att den 

uppfyller kraven på en god vård där ett gott bemötande och respekt för den enskilda individen 

ingår. God vård innefattar även att främja bra kontakt mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal (SFS, 1982:763). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor skall 

sjuksköterskan alltid uppträda på ett sätt som främjar yrkets anseende och allmänhetens tillit 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  Mötet mellan vårdgivare och patient är grunden för 

sjukvårdens verksamhet. Vårdarens roll är tvådelad. De två delarna består av att vara 

personlig för att kunna reflektera över sin egen reaktion till patienten och samtidigt utföra sitt 

yrkeskunnande.  Patienter som söker vård blir automatiskt i beroendeställning. Denna 

beroendeställning påverkar mötet och ställer krav på vårdgivaren. Bemötande handlar om ett 

samspel mellan människor, om den inställning som personer har till varandra och hur det 

uttrycks. Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens kvalitet  

(Socialstyrelsen, 2011b).  

 

Smärta anges i Svenska akademiens ordbok vara uppdelad i fysisk och psykisk smärta, där 

fysisk smärta anges som värk och psykisk smärta som sorg (Svenska Akademien, 2010). 
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International Association for the Study of Pain (IASP, 1994) definierar smärta som: 

       

“An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage.” 

 

Var femte europé sägs lida av smärta (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 

2006). Av dessa är det många som söker sjukvård. I mötet med sjukvården har det visat sig att 

det bemötande och den information som patienterna får avseende smärtbehandling har stor 

betydelse för tillfrisknandet. I studien framgår att det ofta brister i information gällande nya 

smärtbehandlingsmetoder från vårdens sida. Patienternas främsta informationskällor är 

television, tidningar och tidskrifter. Utöver detta anges familj och vänner stå för 14 procent av 

informationen rörande nya smärtbehandlingsmetoder och Internet för 9 procent. Smärta som 

fenomen och smärtpatienter förtjänar mer uppmärksamhet i samhället enligt Breivik. När akut 

smärta skattas med hjälp av Visuell Analog Skala (VAS) är målet att värdet är ≤ 4 och 

motsvarande för långvarig smärta är ≤ 3 på den 10 gradiga skalan (Breivik, et al, 2006). 

 

Klagomål från vårdsökare som berör sjukvården behandlas av patientnämnden. Av alla 

ärenden som patientnämnden behandlat bestod 15-20 procent av dessa klagomål, 

kommunikation och bemötande (Socialstyrelsen 2011a). Mellan år 2000- 2007 skedde en 

dramatisk ökning (41 procent) av ärenden till patientnämnden gällande missnöje över möten 

med vården. Klagomålen gällde bemötande, kommunikation och information (Socialstyrelsen 

2011a). Som sjuksköterska krävs god förmåga att kommunicera med patienter, närstående och 

kollegor på ett respektfullt och empatiskt vis. Att vara lyhörd och verka för att göra patienten 

och dess anhöriga delaktiga. Delaktighet innefattar att få rätt information i relation till 

situationen och att kunna tillgodogöra sig informationen (Socialstyrelsen, 2005). En patient 

som fått ta del av och tillgodogjort sig information är trygg och införstådd med det som sker 

runt denne. Den patienten är mer uppmärksam på förändringar och kan aktivt hjälpa 

sjuksköterskan. Förståelse och insikt är grundläggande förutsättningar för att patienten ska 

kunna använda sig av den kunskapen och därigenom bli delaktig och ha inflytande över sin 

egen hälsa, vård och behandling (Socialstyrelsen, 2011a).  

Med Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap grundad i tillämpad vetenskap skall 

sjukdomen, behandlingen och vilka resultat som kan uppnås förklaras individanpassat för 

patienten. Sjuksköterskan innehar i regel mer kunskap i ämnet än patienten men bör beakta 
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det faktum att varje individ är expert rörande sin upplevelse av ohälsa och att denne uppfattar 

situationen på ett specifikt och individuellt sätt (Socialstyrelsen, 2003).  

Bjöörn Fossum skriver om bemötande och kommunikation. Begreppet bemötande är svårt att 

översätta och kan tolkas utifrån flera dimensioner. Synonymt med bemötande anges 

mottagande, behandling, svar, replik, genmäle och vederläggning. Begreppet innefattar även 

människosyn (Fossum, 2013, 30-31).  

Florence Nightingale har skapat riktlinjer för hur en sjuksköterska skall förhålla sig till sin 

omgivning och hur sjuksköterkan skall uppträda i sin profession. Nightingale ansåg att en 

sjuksköterskas huvudsakliga uppgift är att ge sina patienter omvårdnad. Sjuksköterskan skall 

sanningsenligt, pålitligt och punktligt införliva hopp till sin omgivning (Söderhamn, 1997, 

s.32). I den senaste upplagan av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor redovisas att lindra 

lidande är en av sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). Hippokrates talade om tre sätt att hjälpa en sjuk person, bota, lindra och trösta (Levi, 

2005). Ökad stress och arbetsbelastning leder till fler sjukskrivningar och vad som kan antas 

bli ännu tydligare i framtiden, personalbrist. Samhällets kostnader för långvarig smärta är 

flera hundra miljarder kronor varje år (SBU, 2006).  

 

Antonovskys teori kring tre begrepp Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Knyter 

an mot hur en person är rustad att klara av svåra situationer i livet. Med begriplighet anses det 

som sker i och runt individen samt den information som denne tillskansas skall vara tydligt 

utformat, ordnad och sammanhängande. Hanterbarhet som är den andra byggstenen i 

Antonovskys teori vill belysa individens egna resurser att möta och lösa en situation. En 

individ med hög hanterbarhet är bättre rustad att möta svåra situationer i livet än den med låg 

hanterbarhet. Den sista byggstenen är meningsfullhet som kan förklaras genom att livets 

utmaningar och svårigheter anses meningsfulla och därmed blir värd att investera 

engagemang i (Antonovsky, 1991, s.37-41.). De tre begreppen är viktiga för att hantera 

smärta. 
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En stor del av patienterna som söker vård idag gör detta på grund av smärtproblem.  

Ett stort antal faktorer inverkar på hur smärta upplevs och uttrycks. Likaså hur smärta 

uppfattas och bedöms påverkas utifrån ett stort antal faktorer.  Med så många vårdmöten som 

sker per år, så kan en förbättrad interaktion i varje enskilt fall ge både ett minskat lidande för 

patienten och en minskad kostnad för vården av smärtpatienter.  

Vi anser det viktigt att fördjupa kunskapen gällande bemötandets inverkan på 

smärtupplevelsen. Med kunskap om hur bemötandet kan påverka har sjuksköterskan en bra 

grund för att ett gott möte är grundläggande för att kunna ge en god vård. 

 

 

 

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka faktorer som vårdpersonalen och patienter 

uppfattar som viktiga när det gäller uppfattning och skattning av smärta i olika 

vårdsituationer.  

 

Metod 

   Design 

 

Synonymt till litteraturöversikt är forskningsöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att få 

en bild av det aktuella forskningsläget inom det område som forskaren är intresserad av. 

Att tydliggöra vad som studerats, i vilken utsträckning och vilka resultat som erhållits fram till 

idag. Resultatet i litteraturöversikten visar på kunskapsläget i dag samtidigt som 

problemformuleringar och behov om ytterligare forskning kan kartläggas (Friberg, 2006, 

s.115-116).    
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   Litteratursökning och urval 

 

Litteratursökningar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo och SweMed+.  

För att maximera chanserna att hitta relevanta artiklar har endast avgränsningar gällande språk 

(Engelska, Svenska) gjorts. De olika sökordskombinationerna har även resulterat i viss 

begränsning.  

 

I Pubmed användes MeSH-termerna: Pain, Nursing, Anxietly, Communication och 

Perception.  Tidigare nämnda MeSH-termer kompletterades med fritext enligt följande: 

Patient-Provider, Interaction, Interactions, Cope, Coping, Patient, Nurse, Attitudes, 

Descriptions, Pain Relief och Feeling. 

 

I Cinahl användes följande Headings: Analgesia, Pain, Patients, Interpersonal relation samt 

fritextsökningar innehållande: Nurse Patient Relationship, Perceived Pain, Nursing, Encounter 

och Complaints. 

 

I PsycInfo gjordes fritextsökning enligt följande: Nurse Patient Communication, Pain 

Perception, Nurse Patient Interaction och Coping With Pain.   

 

I SweMed+ gjordes endast en sökning bestående av sökordet: Bemötande. 

 

Utöver de tidigare nämnda sökorden som resulterade i artiklar som inkluderats till denna 

litteraturöversikt så användes sökorden: Stress, Assessment, Rating, Meeting, 

Preunderstanding, Psychosocial, Therapeutic touch, Treatment, Management och Distraction 

utan att generera några användbara artiklar. Materialet har sedan korslästs av författarna för 

att minimera feltolkningar av resultat och grad av vetenskaplighet (Friberg, 2006, s.116).  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle hålla vetenskaplig Grad I eller II. 

Deltagarna i studien skall bestå av vuxna män och kvinnor, relevanta till studiens syfte. 

Inga begränsningar har gjorts utifrån vart i världen studien utförts. Detta för att minimera 

risken att missa viktiga artiklar.  
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 Värdering av vetenskaplig kvalitet 

 

Kvalitetsgranskningen är gjord med hjälp av granskningsmall för kvalitativ och kvantitativ 

design (Carlsson & Eiman, 2003, s. 16), se bilaga 3 och 4. En av frågorna i granskningsmallen 

av Carlsson och Eiman har justerats för att passa våra artiklar. Frågan om patienter med 

lungcancerdiagnos, gjordes om till ”Rätt patientgrupp undersökt?”. Granskningen innebar att 

flera olika delar poängsattes och slutligen sammanräknades till en totalsumma vartefter grad 

av kvalitet fastställdes. Artiklar med ≥ 80 procent av maxpoäng resulterade i grad I, artiklar 

med poäng mellan 70-79 procent av maxpoäng graderades till grad II och artiklar med poäng 

mellan 60-69 procent av maxpoäng graderades till Grad III. Antalet inkluderade artiklar 

uppgick till 15 st.  

14 av 15 artiklar var graderade till Grad I. En av artiklarna var graderad till Grad II. 

Artiklarnas design utgjordes av tre stycken kvalitativa och tolv stycken kvantitativa.  

   Analys 

 

Författarna har inspirerats av Fribergs analysmodell i fem steg (Friberg, 2006, s.110-112). 

Alla artiklar har lästs flertalet gånger av båda författarna för att få en tydlig bild om innehållet. 

I Bilaga 2. Redogörs kortfattat för de inkluderade artiklarnas innehåll och utformning. 

Artiklars resultat som matchat syftet i denna litteraturöversikt har markerats och tilldelats en 

rubrik som enligt författarna representerat styckets innehåll. Dessa har benämnts som 

styckesrubriker. Styckesrubrikerna har därefter sammanställts i en tabell (se Bilaga 5). Utifrån 

alla styckesrubriker har författarna valt att kondensera styckesrubrikerna till ett mindre antal 

styckesrubriker som fortfarande representerat innehållet i artiklarnas resultat. Slutligen har 

fyra huvudrubriker identifierats utifrån det tidigare steget: Kommunikation, Bemötande, 

Uppfattning och bedömning samt Delaktighet och trygghet. Dessa fyra rubriker anser 

författarna representerar innehållet i det material som valts ur de vetenskapliga artiklarna. De 

markerade styckena har tolkats och översatts till svenska. Därefter har likheter och skillnader 

identifierats i de olika styckena vartefter de tilldelats plats under någon av de fyra rubrikerna. 
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   Etiska överväganden 

 

Arbetet kommer inte innefatta något material som kan vara till skada för den enskilda 

individen. De artiklar som används i litteraturöversikten kommer inkluderas utifrån deras 

etiska resonemang samt godkännande. När etiskt resonemang ej angivits i artikeln har 

utgivaren granskats.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras under de fyra huvudrubrikerna Kommunikation, Bemötande, 

Uppfattning och bedömning samt Delaktighet och trygghet. Under varje rubrik presenteras 

både sjusköterskornas och patienternas erfarenheter.  

 

   Kommunikation 

 

Kommunikation  i dess många former är påtagligt närvarande under hela resultatet, och vikten 

av god kommunikation återkommer i de flesta studier. I en studie av Watt-Watson, Stevens, 

Garfinkel, Streiner och Gallop (2001) förväntade sig sjuksköterskorna att  patienterna skulle 

ta initiativ till att prata om sin smärta och be om hjälp ifall de behövde det.                           

Patienterna upplevde det positivt att få förklara sin situation och få frågan ”hur känns det?”. 

Om sjukvårdspersonalen visade förståelse och empati så kände patienterna att dem blev    

tagen på allvar och att deras upplevelse inte ifrågasattes. Att bli mött på ett positivt sätt 

upplevdes av patienter som en självklarhet (Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 

2011). I en studie (Wilkie, Berry, Cain, Huang, Mekwa, Lewis, Gallucci, Lin, Chia-Chen 

Chen & Ko 2010) fick en grupp lungcancerpatienter coachning i att kommunicera runt sin 

smärta. Vid interventionens slut så visade sig smärtkommunikationen från den coachade 

gruppen vara något tydligare än den grupp som inte genomgått interventionen. Det fanns inget 

samband som visade på att de patienter som coachats, utifrån coachningen skulle erhållit 

smärtlindring i form av ett lägre värde på VAS-skalan. Patienter som kommunicerade mer 

intensiv smärtupplevelse, som gav mer uttryck för sin smärta och som var sämre på att 

hantera sin smärta, upplevdes av sjuksköterskorna som krävande. Salmon och Manyande 

(1996) visade därmed på att patientens smärtskattning stod i relation till hur omtyckt denne 

var av vårdpersonalen. Hur patienter hanterade sin smärta överskattades, och deras behov av 

smärtlindrande läkemedel underskattades av sjuksköterskorna (Salmon & Manyande, 1996). 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Watt%2DWatson%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Stevens%20B%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Garfinkel%20P%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Garfinkel%20P%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Gallop%20R%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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Vikten av att formulera frågor rätt klargörs i en studie gjord på äldre vuxna med kronisk 

artrosmärta. Deltagarna fick svara på frågor om sin smärta. Deltagarna blev slumpmässigt 

fördelade att svara på smärtfrågor av öppen eller sluten karaktär.  

Den öppna frågan var;” Berätta om din smärta, värk, ömhet och obehag?”  

Den slutna frågan var;” Hur skulle du skatta din smärta, värk, ömhet och obehag på en skala 

från 0 till 10, där 0 är smärtfri och 10 är värsta tänkbara smärta.” 

Forskarnas resultat tyder på att deltagare som fått svara på den öppna frågan gällande sin 

smärtupplevelse tillförde utförligare information, och kommunicerade fler aspekter angående 

sin upplevda smärta än de deltagare som fått svara på den slutna frågan (Dillon MacDonald, 

2009). 

I en studie där sjuksköterskan gett patienten förvarning, med negativt laddade ord inför en 

smärtsam vårdprocedur, påvisades hos patienterna en ökad upplevd smärta och ångest, än om 

den smärtfulla åtgärden utfördes utan någon förvarning och beskrivning (Lang, Hatsiopoulou, 

Koch, Berbaum, Lutgendorf, Kettenmann, Logan & Kaptchuk, 2005). 

   Bemötande 

Säll Hansson et al. (2011) beskriver det centrala i upplevelsen att vara patient i mötet med 

hälso- och sjukvården. Patienterna förväntar sig att få bli bemötta som människor med värde 

och inte bli ifrågasatt. Ett dåligt bemötande från vårdpersonalen var kränkande och 

förringande, det gav en känsla av att inte bli förstådd, inte tagen på allvar och ansedd som 

dum. Att behöva slåss för rätten till god vård upplevdes av patienterna som jobbigt. 

Deltagarna i studien beskriver behovet av att vara stark och envis för att orka med mötet med 

vården. Det kunde resultera i att patienterna sökte hjälp för sin smärta på alternativa sätt.     

Att sjuksköterskan använde sig av ett holistiskt förhållningssätt upplevde patienterna som 

positivt och att de blev bemött som människor och inte enbart som ”patienter med smärta”. 

Vårdgivarna ansåg inte sig kunna få en holistisk syn genom att enbart läsa journalen, det 

krävdes insikt i alla aspekter av en patients liv (Säll Hansson et al., 2011).  

I en studie av Diers, Schmidt, McBride och Davis (1972) undersöks hur olika typer av 

bemötande inverkar på patientens smärta. Patienter med smärta har slumpmässigt fått olika 

bemötanden utifrån den grupp de slumpvis blivit invald att delta i. Grupp A bemöttes utifrån 



 

9 

 

förhållningssättet att smärta är ett psykosomatiskt fenomen, en fysisk del, en psykisk del och 

en kognitiv del. Samtliga aspekter av smärtan skulle bemötas av sjuksköterskan i grupp A. I 

grupp B skulle smärtan anses vara fysisk, men att patienterna även skulle få information om 

orsaken till smärtan. Patientens ökade förståelse skulle därmed skapa smärtlindring i 

ytterligare en dimension. I grupp C ansågs smärtan enbart som en fysisk sensorisk upplevelse 

och bara den aspekten behandlades i bemötandet. Mätningar av smärtupplevelsen gjordes i tre 

tidsintervall, genom att läsa av förändringar gällande puls, andningsfrekvens, patientens 

muntliga rapport och kroppsspråk.  

Resultatet beskriver en minskad smärtupplevelse som härleds till ett holistiskt förhållningssätt 

i bemötandet mellan sjuksköterskan och patienten. Under det första tidsintervallet sågs det 

tydligaste sambandet där det smärtstillande läkemedlet ännu inte hunnit ha någon verkan, trots 

detta upplevde patienten smärtlindring som anses komma från interaktionen med 

sjuksköterskan (Diers et al., 1972).  

Säll Hansson et al. (2011) redogör för patienternas upplevelse av att hela tiden få möta ny 

vårdpersonal, och hur det gav känslan av att vara lämnad ensam i en stor samling människor.  

I studien fanns ändå genomgående en förståelse för personalen. Patienter insåg hur 

sjukvårdspersonal kunde ha en stressig och svår arbetssituation, att ”det fanns inte alltid tid”. 

De flesta mötena mellan vårdgivare och vårdtagare upplevdes som positivt av patienterna.  

Däremot var de negativa upplevelserna de som gjorde starkast avtryck. Känslan av att inte bli 

förstådd och illa mött skapar frustration och besvikelse, som leder till ökad ångest och smärta. 

Patienter med otydliga symtom där testresultat och prover inte kunde bekräfta deras smärta 

upplevde att de av vårdpersonalen oftast som ”knäppa”.         

Samtliga deltagare i studien upplevde alla sin smärta som verklig och inte möjlig att simulera. 

En positiv interaktion mellan sjuksköterska och patient gav utrymme till kunskap och 

förståelse, en insikt i att olika människor har olika sätt att hantera sin smärtupplevelse.   Ett 

dåligt bemötande lämnar negativa känslor och smärtan känns svårare att hantera (Säll 

Hansson et al., 2011).  

Bemötandet inom hälso- och sjukvård uppfyller inte alla gånger de mål som sätts upp.  I 

studien av Jakobsson (2007) uppger sig 38 procent av vårdsökarna blivit dåligt bemött av 

vårdpersonalen. I gruppen som blivit dåligt bemött utgjorde yngre personer och kvinnor en 

stor del. Patienter med bland annat sömnbesvär, rastlöshet, depression samt långvarig smärta 
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var välrepresenterad i den grupp patienter som uppgav sig blivitdåligt bemötta. I studien ges 

exempel på hur patienter inte fått svar på frågor, inte blir tagen på allvar och ifrågasatt om de 

verkligen har ont. Patienterna uppgav att de blivit bemötta som ett objekt mer än som den 

människa de är. 

Jangland, Gunningberg, och Carlsson (2009) pekar på att den vanligaste orsaken till patienters 

missnöje gällande bemötande i vården handlar om bristfällig information, liten empati och 

brist på respekt. Det dåliga bemötandet leder i sin tur till onödig ångest och smärta som i sin 

tur inverkar negativt på tilliten till hälso- och sjukvårdspersonalen. 

   Uppfattning och bedömning 

 

I studien (Watt-Watson, Garfinkel, Gallop, Stevens & Streiner, 2000) redovisas att 

sjuksköterskors empatiska förmåga inte hade någon inverkan på hur patienter skattade sin 

smärtupplevelse. 72 procent av patienterna upplevde inte att sjuksköterskan var en resurs vid 

smärtlindring. 

66 procent av patienterna kom inte ihåg att de fått frågan om att de skulle skatta sin smärta. 

Merparten av sjuksköterskorna uppgav sig ha använt en vedertagen smärtskattningsskala i 

mötet med patienterna. De flesta patienterna skattade sin smärta som allvarlig när bedömning 

av smärtlindringsbehov gjordes. Mer än två tredjedelar av sjuksköterskorna bedömde däremot 

patienternas smärta inte vara allvarlig (Watt-Watson et al.,  2000).  

Det fanns patienter i studien (Säll Hansson et al., 2011) som inte blivit tillfrågade om sin 

smärtupplevelse och inte heller fått möjligheten att gradera sin smärta. Detta ledde till en 

känsla av att personalen var ointresserad. Patienter kunde se VAS-skalan som ett strategiskt 

dilemma, där målet var att uppge tillräckligt hög siffra på VAS-skalan för att bli tilldelad 

önskad dos smärtlindrande läkemedel av sköterskan. En viss förståelse fanns bland patienter 

gällande personalens misstankar om möjligt missbruk och därigenom eftertänksamhet vid 

bedömning av patientens smärta. Patienterna upplevde att sjuksköterskan ägde en av 

nyckelrollerna i systemet då det gällde smärtlindring (Säll Hansson et al., 2011). VAS-skalan 

visade sig inte alla gånger vara enkel att använda, trots att det handlar om att sätta ett värde 

från 0-10. Smärta är mer än bara en siffra (Hommel, Kock, Persson & Werntoft, 2012).  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Jangland%20E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Jangland%20E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Carlsson%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Watt-Watson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Watt-Watson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gallop%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gallop%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Streiner%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Watt-Watson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
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Fry, Holdgate, Baird, Silk och Ahern (1999) kartlägger samband mellan triagekod på 

akutmottagningen och tid till smärtlindring. Resultatet visade hur 58 av studiens 77 deltagare 

skattade sin smärta till sex eller mer på VAS-skalan, men triagesjuksköterskorna har endast 

dokumenterat att 18 stycken av dessa patienter lider av smärta och ångest som står i relation 

till värdet sex på VAS-skalan.  

Watt-Watson, Stevens,  Garfinkel, Streiner, och Gallop (2001) visade på att sjuksköterskor 

med mer kunskap rörande smärta inte hade patienter som upplevde mindre smärta, eller fick 

mer smärtlindring. Nästan hälften av sjuksköterskorna ansåg att patienterna överskattade sin 

smärta. En stor del av patienterna uppgav betydande smärta utan att få hjälp med denna. 

Studien visar att det förekom undermedicinering både gällande förskriven och given 

smärtlindring. Sjuksköterskorna i studien Watt-Watson et al., (2001) visade sig bedöma 

patienternas smärtskattning olika. Den plats som sjuksköterskan växt upp på samt dennes 

utbildning skapar olika förutsättningar för dennes värderingar och kunskap rörande smärta.  

Jorgensen Huston (2001) visar i sin studie på ett samband mellan patienters smärtintensitet 

och andelen sjuksköterskor på en avdelning. Större andel undersköterskor i förhållande till 

sjuksköterskor på avdelningen visade sig ge en ökad upplevelse av smärta bland patienterna.  
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   Delaktighet och trygghet 

Önskemål från patienter om delaktighet i vården finns på flera nivåer och är ytterst 

individuellt. Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2006) visar i sin studie hur 61 procent av 

patienterna föredrar att inta en passiv roll vad gäller beslutsfattning rörande deras vård. 

Patienterna upplevde en mer passiv roll än vad de själva önskade när det gällde 

kommunikation, andning och smärta. Patienternas upplevelse av delaktighet och vad detta 

innebär för denne stämmer inte alltid överrens med sjuksköterskans uppfattning. 

Patienterna i Hommel et al., (2012) upplevde sig vara tillräckligt smärtlindrade även om de 

fortfarande hade ont. Patienterna upplevde det vara normalt och accepterat att vara 

smärtpåverkad i den situation de befann sig, samt att det fanns en rädsla för övermedicinering.   

Patienterna uppgav sig känna trygghet och tillit i personalens kunskap om den smärtlindring 

som de administrerade.  

Larmknappen vid sängen angavs som en trygghet, den minskade oro och ångest och gav en 

känsla till patienterna att sjuksköterskorna var tillgängliga om något skulle inträffa eller om de 

behövde svar på någon fundering (Hommel et al., 2012).  

Den tryggheten bekräftas i studien av Chang, Lin, Chang och Lin (2005) där det framkommer 

att både patienterna och sjuksköterskorna skattade ”att vara tillgänglig” som den viktigaste 

vårdåtgärden. 

Patienter som delgivits information om deras tillstånd och vad smärtlindringen hade för effekt 

och eventuell biverkan upplevde att detta hade en lugnande effekt (Hommel et al., 2012).  
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Diskussion 

   Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan och andra personer i smärtpatientens omgivning kan 

påverka smärtans intensitet genom sin interaktion. Detta stärks till viss del av vad Hodnett, 

Gates, Hofmeyr och Sakala (2009) framhåller i sin artikel om att kvinnor som får ett 

kontinuerligt stöd från utbildad vårdpersonal under förlossningen har ett minskat behovet av 

smärtlindring. Däremot fanns det också studier i resultatet som visade att empati hos 

sjuksköterskan inte stod i relation till att smärtan minskade. Vår uppfattning är att 

vårdgivarens bemötande samt en lugn och trygg atmosfär är viktigt för hur patienten hanterar 

upplevelsen av smärta. Resultatet visade även att patienten känner sig smärtlindrad trots att 

läkemedlet inte hunnit verka. Detta ser vi två möjliga förklaringar till. Den upplevda 

smärtlindringen kan vara en produkt av interaktionen med sjuksköterskan vilket också 

författarna i studien tryckte på. Eftersom kroppen har flera egna sätt att dämpa smärta på 

varav ett sätt är genom utsöndring av endorfiner som är ett kroppseget morfin (Brattberg, 

Mannheimer & Malmquist, 2013) tror vi att det finns en möjlighet att sjuksköterskans 

bemötande kan bidra till utsöndring av dessa endorfiner. Den andra möjligheten är 

placeboeffekten. Att patienten inte innehar relevant kunskap om hur det smärtlindrande 

preparatet som administrerats verkar fysiologiskt, och får smärtlindring via psykologiska 

mekanismer (Brattberg et al., 2013). Den psykologiska aspekten är viktig då den påverkar 

upplevelsen av smärta. Upplevelsen av nedstämdhet och ångest sänker individens 

smärttröskel och tolerans (Linton, 2013).  

I resultatet framkom att både patienter och sjuksköterskor uttrycker vikten av god 

kommunikation, ett bra bemötande, möjlighet till smärtskattning och vikten av delaktighet. 

Ett patientcentrerat förhållningssätt i vården skapar förutsättningar för en delaktig patient som 

i sin tur ger positiva vårdresultat. De positiva resultaten gäller bland annat god följsamhet och 

därmed positivt påverkade behandlingsresultat (Ottosson, 1999, Socialstyrelsen, 2009). Även 

sjuksköterskans kunskap och färdigheter gällande kommunikation påverkar i stor utsträckning 

resultatet av vårdmötet (Adams, Wittington, Saunders & Bell, 1994). Vi tror att 

sjuksköterskan måste vara medveten om att man inte till fullo kan förstå hur patienten 

upplever smärtan eftersom den är en subjektiv upplevelse (SBU, 2006). 

Men sjuksköterskan måste göra sitt yttersta för att försöka förstå samt använda rätt hjälpmedel 

för att uppnå den förståelsen.  
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Det framkommer att smärta många gånger kan vara svår att beskriva och att hjälpmedel som 

VAS-skalan i sin enkelhet inte är ett komplett instrument för att beskriva smärta då denna 

skala endast mäter en dimension. När däremot smärta betraktas som mångdimensionell 

återges alltid en sensorisk och en emotionell dimension (SBU, 2006). 

Resultatet visar på flera svårigheter när det kommer till att uppskatta och bedöma smärta.   

Patienten ser sjuksköterskan som nyckeln till smärtlindring. 

Patienter behöver klart och tydligt förmedla sin smärta till vårdpersonalen och vårdpersonalen 

i sin tur behöver kunna sätta sig in i patientens situation och försöka förstå hur denne upplever 

smärtan (O'Hara, 1996).  

Det finns dock hinder vad gäller att beskriva sin smärta för vårdpersonalen. Ett av dessa 

hinder är det som nämns i resultatet gällande patienter som uttryckte mycket smärta ansågs 

vara krävande vilket vi anser påverkar patienternas möjlighet att uttrycka sin upplevelse av 

smärta. Detta stärks av Johnston (1982) som i sin studie visar att patienter medvetet dämpar 

sina uttryck vad gäller smärtupplevelsen. Detta med målsättningen att vara omtyckt, då det 

upplevdes som viktigt med en god relation till personalen (Johnston, 1982). Vi anser att 

sjuksköterskans maktposition är en orsak till varför patienter inte kan uttrycka sin 

smärtupplevelse till fullo. Sjuksköterskan befinner sig i en maktposition vid smärtbedömning 

och behandling. Det gör att patienten är beroende av sköterskans uppfattningar och kunskaper 

om smärta. Resultatet beskriver att platsen som sjuksköterskan växt upp på, påverkade dennes 

reaktion och bemötande gällande smärta. Detta kan tolkas som att relationen till smärta är 

påverkad av värderingar och kulturell bakgrund (Linton, 2013).  

Vi upplever att relationen till och bemötandet av smärta förändras över tid och påverkas 

utifrån olika faktorer. De faktorer som påverkar individens sätt att kommunicera gällande sin 

smärta består bland annat av ålder, kön, klass och etnicitet (SBU, 2006). 
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Sjuksköterskans ansvarsområde är till viss del begränsat, men att sjuksköterskan kan påverka 

patienters upplevelse av smärta ur flera dimensioner anser vi framkommer i resultatet.  

Målet för svensk hälso- och sjukvård är att vården utformas för att uppfylla kraven för god 

vård (HSL 1982:763). I vårdmötet bör dialogens inverkan beaktas utifrån hur den kan 

upplevas av de deltagande samt dess effekter. 

Även sjuksköterskans kunskap och färdigheter gällande kommunikation påverkar i stor 

utsträckning resultatet av vårdmötet (Adams, Wittington, Saunders & Bell, 1994). 

År 2005 uppskattades mellan 12 till 15 procent av den vuxna befolkningen ha ett behov av 

vård relaterad till smärta. Mannheimer skriver om att människors copingförmåga vad gäller 

smärta försämrats. Den försämrade förmågan att hantera smärta anges vara delvis orsakad av 

strukturella förändringar i samhället där ökade prestationskrav och en påtaglig stress ses som 

två faktorer som påverkar (Mannheimer, 2013). Då dessa faktorer inte förändrats nämnvärt 

från 2005 till nutid kan det antas att förmågan att hantera sin smärta inte förbättrats i 

samhället. Genom stora delar av resultatet anser vi att Antonovskys teori är applicerbar. Där 

känslan av sammanhang ger patienterna ett av verktygen för att hantera sin smärta. De tre 

begreppen Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet har stor betydelse för många 

vårdsituationer.  

 

Författarna tror inte på en förbättring för smärtpatienterna om utvecklingen inom vården 

fortsätter i samma riktning som i dagsläget. Smärta är inte bara en last för de drabbade utan 

indirekt för hela svenska folket. År 2008 kostade patienter med långvarig smärta samhället 

320 miljarder. Denna kostnad motsvarar en tiondel av totala BNP i Sverige (Gustavsson, 

Bjorkman, Ljungcrantz, Rhodin, Rivano-Fischer, Sjolund, & Mannheimer, 2011). Den 

pressade arbetssituationen som rapporteras från många håll inom vården tror vi har en negativ 

inverkan på såväl patienters smärtupplevelse som personalens arbetssituation. Vilket i en 

förlängning kan skapa fler smärtpatienter.  

 

   

 

 

 

 

 



 

16 

 

   Metoddiskussion 

 

Upplevelse av smärta är som tidigare nämnts subjektivt och därmed svår att undersöka.  

Ordet bemötande är också komplext, definitionerna är många och det är svårt att översätta till 

andra språk. Dessa tidigare nämnda faktorer försvårar även sökprocessen då det finns olika 

definitioner och beskrivning av begreppen smärta och bemötande. Under arbetet med 

litteraturöversikten har vi lagt stor vikt vid att granska materialet så objektiv som möjligt. 

Våra begränsade vetenskapliga erfarenheter har påverkat resultatet samt även påverkat det 

urval vi gjort av inkluderade artiklar. De sökningarna vi gjort har avgränsats endast med 

sökordskombinationen och språk. Det råder en begränsad forskning inom området varpå inga 

ytterliga avgränsingar gjorts. Vi använde oss av ett flertal olika databaser för att säkerställa att 

de artiklar vi valt är de som representerar forskningsläget inom detta område. Ett fåtal av de 

inkluderade artiklarna i resultatet kan anses inaktuella relaterat till deras ålder. Deras innehåll 

bedömdes fortfarande vara aktuellt i dagsläget då nyare forskning inte påträffats eller visat på 

något nytt. Sökningen genererade artiklarna huvudsakligen från USA, Sverige och Canada. 

Den mest avvikande, ur ett kulturellt synsätt är en artikel gjord i Taiwan. Efter granskning 

ansåg vi dock att studien bidrog med intressanta resultat utan kulturella skillnader av 

betydelse.  Det har varit svårigheter att sortera in artiklars resultat under de fyra 

huvudrubrikerna, detta på grund av att artiklarnas resultat varit representativ under flera 

huvudrubriker. När vi började intressera oss för ämnet var det främst akut smärta som tilldrog 

sig vårt intresse men litteraturöversikten tar upp olika typer av smärta, i olika vårdsituationer. 

Detta överensstämmer även bättre mot den patientgrupp som en grundutbildad sjuksköterska 

möter i sitt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Konklusion 

Dåligt bemötande och olika uppfattningar hos patienten och sjuksköterskan skapar frustration 

hos patienterna samt har en negativ inverkan på smärta och ångest. Både patienter och lagen 

förutsätter ett gott bemötande i vården. Patienter med smärta bör bemötas individuellt med ett 

holistiskt förhållningssätt. Information och kommunikation är viktiga delar i bemötandet och 

dess utformning och innebörd är viktig att reflektera över.  

Då problemet inverkar kraftigt på både individ och samhälle anser vi det befogat med mer 

forskning inom detta område. 

 

 

Acknowledgement 

 

Vi vill rikta ett särskilt tack till Kristina Eivergård för handledning och stöttning under 

utvecklandet av detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Referenser 

  
*=Artiklar som ingår i resultatet 

 

Adams, N., Wittington, D., Saunders, C., & Bell, A. J. (1994). Communication skills in Physiotherapist-Patient  

      Interaction. Coleraine : Univerity of Ulster  

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Brattberg, G., Mannheimer, C., & Malmquist, J. (2013). Smärta. Hämtad 5 Mars, 2013, från         

      http://www.ne.se/lang/smärta 

 

Breivik, H., Collett, B., Ventafridda, V., Cohen, R., & Gallacher, D. (2006). Survey of  

      chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily life, and treatment. European Journal   

      of Pain, 10(4), 287-333. 

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för       

      undervis-ning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad - ett samarbete mellan  

      Universitetssjukhu-set MAS och Malmö högskola”. Malmö högskola, Hälsa och samhälle.  

      Rapport nr 2. 

 

*Chang, C., Lin, Y-P., Chang, H-J, & Lin, C-C. (2005). Cancer patient and staff ratings of  

      caring behaviors: relationship to level of pain intensity. Cancer Nursing, 28(5), 331-339. 

 

*Diers, D., Schmidt, R. L., McBride, M. A. B., & Davis, B. L. (1972). The effect of nursing  

      interaction on patients in pain. Nursing Research, 21(5), 419-428. 

 

*Dillon MacDonald, D. (2009). Older adults’ pain descriptions. Pain Management Nursing, 10(3),  

      142-148. 

 

Field, L. & Adams, N. (2001). Clinical Pain management 1: psychological and social aspects  

      of pain. British Journal of Nursing 8; 10(14): 903-4, 906, 908-11 

 

Field, L. & Adams, N. (2001). Pain management 2: the use of psychological approaches to  

      pain. British Journal of Nursing 12; 10(15): 971-4 

 

*Florin, J., Ehrenberg, A., & Ehnfors, M. (2006). Patient participation in clinical decision- 

      making in nursing: a comparative study of nurses’ and patients’ perceptions. Journal of  

      Clinical Nursing, 15(12), 1498-1598.  

 

Fossum, B. (2013). Kommunikation och bemötande. I B. Fossum (Red.), Kommunikation:  

      Samtal och bemötande i vården (s.25-50). Lund: Studentlitteratur   

 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - väg- 

      ledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 115-124). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Fry, M., Holdgate, A., Baird, L., Silk, J., & Ahern, M. (1999). An emergency department’s  

      analysis of pain management patterns. Australian Emergency Nursing Journal, 2(1), 31- 

      36. 

 

Gustavsson, A., Bjorkman, J., Ljungcrantz, C., Rhodin, A., Rivano-Fischer, M., & Sjolund, K.-F. (2011). 

      Socio-economic burden of patients with a diagnosis related to chronic pain – Register data of 840,000    

      Swedish patients. European Journal of Pain, 16(2) 289-299. 

 

Hodnett, E-D., Gates, S., Hofmeyr, GJ., & Sakala, C. (2009). Continuous support for women during childbirth  

   (Review). The Cochrane Library, (1). 

http://www.ne.se/sok?ff=GaBg
http://www.ne.se/sok?ff=ClMa
http://www.ne.se/sok?ff=JNMT
http://www.ne.se/lang/smärta
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Field%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Adams%20N%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22British%20Journal%20of%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Field%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Adams%20N%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22British%20Journal%20of%20Nursing%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Fry%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Holdgate%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Baird%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Silk%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Ahern%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Australian%20Emergency%20Nursing%20Journal%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


 

19 

 

*Hommel, A., Kock, M-L., Persson, J., & Werntoft, E. (2012). The patient's view of nursing  

      care after hip fracture. ISRN Nursing, 2012 Article id 863291. 

 

IASP. (1994). Hämtad 25 Februari, 2013, från http://www.iasp-pain.org 

  

*Jakobsson, U. (2007). Möten och bemötande i hälso- och sjukvården. 

      Socialmedicinsk Tidskrift, 84(6), 541-548. 

 

*Jangland, E., Gunningberg, L., & Carlsson, M. (2009). Patients’ and relatives’ complaints    

      about encounters and communication in health care: Evidence for quality improvement.   

      Patient Education & Counseling, 75(2), 199-204. 

 

Johnston, M. (1982). Recognition of patients worries by nurses and other patients. British Journal of Clinical  

      Psychology, 21, 255-261 

 

*Jorgensen Huston, C. (2001). Contemporary staffing-mix changes: the impact on  

      postoperative pain management. Pain Management Nursing, 2(2), 65-72. 

 

*Lang, E. V., Hatsiopoulou, O., Koch, T., Berbaum, K., Lutgendorf, S., Kettenmann, E.,  

      Logan, H., & Kaptchuk, T. J. (2005). Can words hurt? Patient-provider interactions during  

      invasive procedures. International Association for the Study of Pain, 114(1-2), 303-309 

 

Levi, R. (2005) Trösten är också medicin, Hämtad 1 Mars, 2013, från  

      http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Trosten-ar-ocksa-medicin/ 

Linton, S. (2013). Smärta – Psykologiska aspekter. Hämtad 8 Mars, 2013, från        

      http://www.ne.se/lang/smärta 

Mannheimer, C. (2013). Smärta - Sociala aspekter. Hämtad 8 Mars, 2013, från                 

      http://www.ne.se/lang/smärta 

 

O`Hara, P. (1996) Pain Management for Health Professionals. London : Chapman Hall 

 

Ottosson, J-O. (1999). Patient-läkarrelationen – Läkekonst på veten-skaplig grund.  

      Stockholm: SBU  

 

*Salmon, P., & Manyande, A. (1996). Good patients cope with their pain: postoperative  

      analgesia and nurses’ perceptions of their patients’ pain. International Association for the  

      Study of Pain, 68(1), 63-68. 

 

SBU. (2006). Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt.  

      Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering  

 

Svenska Akademien. (2010). Svenska Akademiens Ordbok (SAOB). Stockholm: Norstedts 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Socialstyrelsen. (2003). Individperspektivet i Socialstyrelsens arbete. Rapport från ett internt  

      projekt. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005-105-1).  

      Stockholm: Socialstyrelsen  

Socialstyrelsen. (2009). Hälso- och sjukvårdsrapport Stockholm: Socialstyrelsen 

http://www.iasp-pain.org/
http://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?query=Jakobsson+U
http://svemedplus.kib.ki.se/Default.aspx?queryparsed=journal:%22Socialmedicinsk+Tidskrift%22
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Jangland%20E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Gunningberg%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Carlsson%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Patient%20Education%20%26%20Counseling%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/Trosten-ar-ocksa-medicin/
http://www.ne.se/lang/smärta
http://www.ne.se/lang/smärta


 

20 

 

Socialstyrelsen. (2011a). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig -  

      Handbok  för vårdgivare, verksamhetschefer och personal  - Aktuell från 1 januari  

      2011 (2011-2-7).    Stockholm: Socialstyrelsen 

 

Socialstyrelsen. (2011b). Hämtad 27 Februari, 2013, från 

      http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Bemotande/Sidor/default.aspx 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:S etiska kod för sjuksköterskor. 

      Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

*Säll Hansson, K., Fridlund, B., Brunt, D., Hansson, B., & Rask, M. (2011). The meaning of  

      the experiences of persons with chronic pain in their encounters with the health service.  

      Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(3), 444-50. 

 

Söderhamn, O. (1997). Teori och professionell kultur. I E. Hamrin (Red.),  

      Florence Nightingale – en granskning i nutida perspektiv (s. 16-36). Stockholm:  

      Vårdförbundet. 

 

*Watt-Watson, J., Garfinkel, P., Gallop, R., Stevens, B., & Streiner, D. (2000). The impact of   

      nurses’ empathic responses on patients’ pain management in acute care. Nursing Research, 

      49(4), 191-200. 

 

*Watt-Watson, J., Stevens, B., Garfinkel, P., Streiner, D., & Gallop, R. (2001). Relationship  

      between nurses’ pain knowledge and pain management outcomes for their postoperative   

      cardiac patients. Journal of Advanced Nursing, 36(4), 535-545. 

 

*Wilkie, D., Berry, D., Cain, K., Huang, H-Y., Mekwa, J., Lewis, F., Gallucci, B., Lin, Y-C.,  

      Chia-Chen Chen, A., & Ko, N-Y. (2010). Effects of coaching patients with lung cancer to  

      report cancer pain. Western Journal of Nursing Research, 32(1), 23–46.  

 

Vårdhandboken. (2012). Hämtad 28 Februari, 2013, från  

      http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg- 

      genusperspektiv/Oversikt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Bemotande/Sidor/default.aspx
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Scandinavian%20Journal%20of%20Caring%20Sciences%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Watt-Watson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garfinkel%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gallop%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stevens%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Streiner%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10929690
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Watt%2DWatson%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Stevens%20B%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Garfinkel%20P%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Streiner%20D%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Gallop%20R%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-%0b%20%20%20%20%20%20genusperspektiv/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-%0b%20%20%20%20%20%20genusperspektiv/Oversikt/


 

21 

 

Bilaga 1. Litteratursökning och urval   

Databas Sökord Avgränsningar Antal  

träffar 

Förkastade Inkluderade 

 

PsycInfo 

 

Nurse Patient 

Communication 

AND Pain 

Perception 

Inga 22 18* 

3** 

0*** 

0**** 

Florin, J., Ehrenberg, A., 

& Ehnefors, M 

(2006) 

Sverige 

      

PsycInfo 

 

Nurse Patient 

Interaction AND 

Coping With 

Pain 

Inga 10 7* 

1** 

1*** 

0**** 

Wilkie, D., Berry, D., 

Cain, K., Huang, H., 

Mekwa, J., Lewis, F., 

Gallucci, B., Lin, 

Y.,Chia-Chen Chen, A., 

& Ko, N 

(2010) 

USA 

 

 

Pubmed 

 

Pain Relief AND 

Patient AND 

Attitudes AND 

Nursing AND 

Feeling 

Inga 24 22* 

1** 

0*** 

0**** 

Hommel, A., Kock, M., 

Persson, J., & Werntoft, 

E 

(2012) 

Sverige 

Pubmed 

 

Nursing AND 

Attitudes AND 

Pain AND 

Descriptions 

AND Patient 

AND 

Communication 

 

Inga 6 4* 

0** 

1*** 

0**** 

Dillon McDonald, D 

(2009) 

USA 

 

Pubmed 

 

Coping AND 

Pain AND Nurse 

AND Interaction 

Inga 20 19* 

0** 

0*** 

0**** 

Diers, D., Schmidt, L. 

R., McBride, B. A. M., 

& Davis, L. B 

(1972) 

USA 

Pubmed Cope AND Pain 

AND Patient 

AND Nurse 

AND Perception 

Inga 17 15* 

1** 

0*** 

0**** 

Salmon, P., & 

Manyande, A 

(1996) 

Storbritannien 

Pubmed Patient-Provider 

AND 

Interactions 

AND Anxiety 

Inga 4 2* 

1** 

0*** 

0**** 

Lang, V. L., 

Hatsiopoulou, O., Koch, 

T., Berbaum, K., 

Lutgendorf, S., 

Kettenmann, E., Logan, 

H., & Kaptchuk, J. T 

(2005) 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Databas Sökord Avgränsningar Antal  

träffar 

Förkastade Inkluderade 

 

Cinahl Nurse Patient 

Relationship 

AND Perceived 

Pain 

Skriven på 

Engelska eller 

Svenska 

13 9* 

0** 

0*** 

0**** 

 

Chang, Y., Lin, Y-P., 

Chang, H-J., & Lin, C-C 

(2005) 

Taiwan 

 

Watt-Watson, J., Steves, 

B., Garfinkel, P., 

Streiner, D., & Gallop, R 

(2001) 

Canada  

 

Cinahl 

 

 

 

Nurse Patient 

Relationship 

AND Analgesia 

Skriven på 

Engelska eller 

Svenska 

16 9* 

2** 

1*** 

0**** 

Jorgensen Huston, C 

(2001) 

USA 

 

Watt-Watson, J., 

Garfinkel, P., Gallop, R., 

Steves, B., & Streiner, D 

(2000) 

Canada 

 

Fry, M., Holdgate, A., 

Baird, L., Silk, J., & 

Ahern, M 

(1999) 

USA 

 

 

Cinahl 

 

 

 

 

Interpersonal 

Relations AND 

Nursing AND 

Pain 

Skriven på 

Engelska eller 

Svenska 

45 40* 

4** 

0*** 

0**** 

Säll Hansson, K., 

Fridlund, B., Brunt, D., 

Hansson, B., & Rask, M 

(2011) 

Sverige  

Cinahl Patients AND 

Encounter AND 

Complaints AND 

Nursing 

Skriven på 

Engelska eller 

Svenska 

2 1* 

0** 

0*** 

0**** 

Janglang, E., 

Gunningberg, L., & 

Carlsson, M 

(2009) 

Sverige 

 

 

 

SweMed+ 

 

Bemötande Inga 37 35* 

1** 

0*** 

0**** 

Jakobsson, U 

(2007) 

Sverige 

 

*antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt ***antal exkluderade, återkommande i flera 

databaser **** antal exkluderade p.g.a. låg vetenskaplig kvalitet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

23 

 

Bilaga 2. Översikt av studier inkluderade i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

 

Analysmetod 

 
Huvudresultat 

 
Kvalitet 

 

Chang, Y., Lin, 

Y-P., Chang, H-

J., & Lin, C-C 

(2005) 

Taiwan 

Utvärdera 

upplevelse av 

möten mellan 

cancerpatienter 

och 

Sjuksköterskor 

och dess 

inverkan på 

smärtintensitet.  

Kvantitativ Metod 

Tvärsnittsstudie 

Deskriptiv 

korrelationsstudie 

Frågeformulär 

 

N=100 

(N=0) 

 

Vårdgivare 

& 

Vårdtagare 

Descriptiv 

statistik 

 

Paires t test 

Sjuksköterskans 

tillgänglighet var den 

tydligaste faktorn som 

påverkade smärta enligt 

både patienter och 

sjuksköterskor. 

Grad 1 

Diers, D., 

Schmidt, L. R., 

McBride, B. A. 

M., & Davis, L. 

B 

(1972) 

USA 

Hypotesen var att 

ett holistiskt 

förhållningssätt 

ger bättre 

smärtlindring i 

jämförelse med 

de patienter som 

ses som enbart en 

fysisk kropp. 

Kvantitativ Metod 

Olika bemötanden 

Vitala parametrar 

 

N=97 

(N=1) 

 

Vårdtagare 

Statistisk 

analys 

 

 

Mätningar av patienterna 

smärtintensitet utfördes 

under tre tidsperioder efter 

smärtlindring 

administrerats. Den första 

tidsperioden kallades 

”initial relief” den andra 

för ”long-range releif” och 

sista benämns som 

”medication interval” 

I den första mätningen 

noterades smärtlindring 

trots att läkemedelet inte 

hunnit verka. Detta ansågs 

vara skapat av 

interaktionen med 

Sjuksköterskan. 

 

Grad 1 

Dillon 

McDonald, D 

(2009) 

USA 

 

Att beskriva hur 

rapporteringen av 

smärta påverkas 

av 
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Florin, J., 

Ehrenberg, A., 

& Ehnefors, M 

(2006) 
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Grad 1 

Fry, M., 

Holdgate, A., 

Baird, L., Silk, 

J., & Ahern, M 
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USA 
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handläggande av 

smärtpatienter 

Kvantitativ Metod 

 

VAS  

NTS 
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Grad 1  
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Land 

Studiens Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

 

Analysmetod 

 
Huvudresultat 

 
Kvalitet 

 

Hommel, A., 

Kock, M., 

Persson, J., & 

Werntoft, E 

(2012) 

Sverige 

Att belysa 

patientens syn på 

vården vid 

behandling av 

höftfraktur 

Kvalitativ metod 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

N=10 

(N=0) 

 

Vårdtagare 

Kvalitativ 

Innehållsanalys 

Patienterna kände sig 

trygga på grund av att 

sjuksköterskorna visade 

intresse och empati för 

dem. Det är viktigt med 

kunskap om smärta och 

smärtlindring och med bra 

samarbete för att uppnå 

det. 

Grad 1 

Jorgensen 

Huston, C 

(2001) 

USA 

 

Undersöka om 

ändrade 

personalsamman

sättningar 

inverkar på 

patienternas 

smärtupplevelse 

Kvantitativ metod 

Retrospektiv 

Deskriptiv 

N=203 

(N=0) 

 

Vårdtagare 

T-test 

 

Pearson 

correlation 

 

Grupper med fler 

sjuksköterskor minskade 

nivåerna av upplevd smärta 

hos patienterna. 

Grad 1 

Jakobsson, U 

(2007) 

Sverige 

Att studera 

vårdpersonalens 

bemötande av 

patienter samt 

klargöra vad som 

karaktäriserar de 

som blivit illa 

bemötta. 

Kvantitativ metod N=1800 

(N=974) 

 

Vårdtagare 

Chi-square test 

 

Mann–Whitney 

U test 

 

40 procent av alla de som 

sökt vård har blivit dåligt 

bemötta. 10 procent har 

blivit dåligt bemötta mer 

än en gång. Kvinnor, yngre 

personer, samt de med 

subjektiva symptom så 

som långvarig 

svårdiagnostiserad smärta 

visade sig bli sämre 

bemötta. 

Grad 1 

 

Janglang, E., 

Gunningberg, 

L., & Carlsson, 

M 

(2009) 

Sverige 

 

Att beskriva 

patienters och 

närståendes 

klagomål till 

patientombudsm

annen gällande 

kommunikation 

och möten med 

hälso- och 

sjukvård. 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv 

N=105 

(N=0) 

 

Vårdtagare 

Innehållsanalys Patienternas och de 

närståendes dåliga möten 

med hälso- och sjukvården 

skapade onödig ångest och 

minskat förtroende för 

sjukvården. Bristande 

information, respekt och 

empati ansågs vara de 

faktorer som genererade 

flest klagomål från 

patienterna. 

 

Grad 1 

Lang, V. L., 

Hatsiopoulou, 

O., Koch, T., 

Berbaum, K., 

Lutgendorf, S., 

Kettenmann, E., 

Logan, H., & 

Kaptchuk, J. T 

(2005) 

USA 

Studien syftar till 

att beskriva hur 

kommunikation/ 

information som 

delges patienter 

före en obehaglig 

behandling 

påverkar 

patientens smärta 

och oro under 

behandlingen 

Kvantitativ metod 

Randomized 

Controlled trail 

(RCT) 

 

N=159 

(N=0) 

 

Vårdtagare 

Tre-arms 

prospectiv 

Att varna patienten för en 

obehaglig/smärtsam 

upplevelse resulterade i 

mera ångest och smärta än 

att inte göra det. Att sen 

sympatisera med 

patientens smärta och 

obehag och tala runt det 

hjälpte inte patienten mot 

att må bättre 

Grad 1 

Salmon, P., & 

Manyande, A 

(1996) 

Storbritannien 

Att undersöka tre 

hypoteser 

rörande hur 

patienter hanterar 

smärta och hur 

sjuksköterskan 

ser på patienterna 

Kvantitativ Metod 

 

N=81 

(N=10) 

 

Vårdtagare 

& 

Vårdgivare 

Korrelationanal

yser 

Patienter som uttryckte 

mycket smärta och hade 

dålig copingförmåga 

gällande sin smärta ansågs 

som opopulära och 

krävande av 

Sjuksköterskan. 

Grad 1 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens Syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/Bortfall) 

 

Analysmetod 

 
Huvudresultat 

 
Kvalitet 

 

Säll Hansson, 

K., Fridlund, B., 

Brunt, D., 

Hansson, B., & 

Rask, M 

(2011) 

Sverige 

Att undersöka 

kroniska 

smärtpatienters 

upplevelse av 

mötet med hälso- 

och sjukvård 

Kvalitativ Metod 

Fenomenologisk 

ansats 

Deskriptiv 

 

Intervju 

N=8 

(N=0) 

 

Vårdtagare 

Reflective 
lifeworld 

research 

approach 

Att man som patient möts 

som hela människan med 

ett värde och behov och 

inte får känslan av att bli 

förhörd. Att patientens 

smärta bekräftas och inte 

ifrågasätts. 

Grad 1 

Watt-Watson, 

J., Garfinkel, P., 

Gallop, R., 

Steves, B., & 

Streiner, D 

(2000) 

Canada 

 

Att undersöka 

sambandet 

mellan 

sjuksköterskans 

empatiska nivå 

och patienternas 

smärtupplevelse 

och intag av 

smärtlindring 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv 

korrelationsstudie 

N=344 

(N=25) 

 

Vårdgivare 

& 

Vårdtagare 

T- test 

 

Chi-square test 

 

Pearson 

correlation 

 

Inget samband mellan 

sjuksköterskans empatiska 

förmåga och patientens 

smärtupplevelse eller 

behov av smärtlindring 

kunde påvisas. 

Grad 1 

Watt-Watson, 

J., Steves, B., 

Garfinkel, P., 

Streiner, D., & 

Gallop, R 

(2001) 

Canada 

Undersöka 

sjuksköterskors 

kunskap om 

smärta och 

smärtlindring hos 

postoperativa 

hjärtpatienter 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv 

korrelationsstudie 

N=319 

(=0) 

 

Vårdgivare 

& 

Vårdtagare 

T- test 

 

Chi-square test 

 

Pearson 

correlation 

 

ANOVA 

 

HSD 

Sjuksköterskorna förutsatte 

att patienterna självmant 

talade om sin smärta. 

Nästan hälften av alla 

sjuksköterskor trodde att 

patienterna överskattade 

sin smärta. 

Grad 1 

Wilkie, D., 

Berry, D., Cain, 

K., Huang, H., 

Mekwa, J., 

Lewis, F., 

Gallucci, B., 

Lin, Y.,Chia-

Chen Chen, A., 

& Ko, N 

(2010) 

USA 

 

Undersöka 

effekten av att 

undervisa 

patienter 

gällande 

smärta/smärtrapp

ortering. 

Kvantitativ metod 

Randomized 

Controlled trail 

(RCT) 

 

Utbilda patienterna 

gällande 

smärtrapportering 

 

The Pain Report 

Card, Sessions, 

12 minute 

videotape intervju 

med patienterna 

N=215 

(N=64) 

 

Vårdtagare 

Two tailed T-

test 

 

Chi-square test 

 

ANCOVA 

 

PMI 

 

MPQ 

Den gruppen patienter som 

blivit undervisade visade 

de sig i slutet av studien 

blivit bättre på att beskriva/ 

förmedla sina 

smärtupplevelser till 

sjuksköterskan 

Det fanns inget samband 

mellan undervisningen och 

högre eller lägre värde på 

VAS-skalan 

 

Grad 1 
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Bilaga 3. Kvalitativ granskningsmall 
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Bilaga 4. Kvantitativ granskningsmall 
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Bilaga 5. Urvalstabell huvudrubriker 

Styckesrubriker  Kondensering Huvudrubriker 

Utbildning 

Kommunikation* 

Undermedicinering 

Övermedicinering 

Misstro 

Genus 

Biverkningar 

Bemanning 

Empati 

Kultur 

Erfarenhet 

Bedömning* 

VAS* 

Bemötande 

Ospecifika symtom 

Delaktighet* 

Psykosocialt 

Ansvar 

Känslor 

Smärta 

Autonomi 

Kunskap 

Utbildning 

Tillit 

Tillgänglighet 

Oro 

Trygghet 

Information* 

Smärtbeskrivning 

Interaktion 

Uppfattning 

Öppna frågor 

Patienten i fokus 

Kommunikation 

Delaktighet 

Bemötande 

Information 

Kunskap 

Smärta 

Tillgänglighet 

Bedömning 

Trygghet 

Uppfattning 

Oro 

Patienten i fokus 

Kommunikation 

Bemötande 

Uppfattning och bedömning 

Delaktighet och Trygghet 

*Styckesrubriken har återfunnits flertalet gånger i de stycken som lyfts ut till resultatet. 

 


