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Abstrakt 

Bakgrund: I västvärlden beräknas fyra av fem vuxna individer någon gång i livet få 

ländryggssmärta. Rygg-och nackproblem tillsammans med psykiatriska diagnoser är det 

område i Sverige som orsakar mesta sjukfrånvaron. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt 

var att belysa hur individer med ospecifik ländryggssmärta upplevde bemötande av 

sjukvårdspersonal. Metod: En litteratursökning gjordes i databaserna Pubmed, Cinahl och 

Amed. Elva vetenskapliga kvalitativa artiklar inkluderades, vilka kvalitetsgranskades, 

analyserades och sammanställdes. Resultat: Patienter med ländryggssmärta upplevde att hela 

deras livssituation påverkades av smärtan och att de inte blev trodda eller tagna på allvar. 

Orsaken till smärtan var ofta odiagnostiserad, vilket skapade en osäkerhet hos patienten. 

Brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patient kunde göra att många upplevde 

ett dåligt bemötande. Diskussion: Då smärta är en subjektiv upplevelse bör det alltid vara 

patientens upplevelse som styr behandlingen, annars kan patientens autonomi och integritet 

bli hotad. En god relation gör att patienten känner sig trygg och blir stärkt i sin roll. Slutsats: 

Större delen av forskningen i nuläget är fokuserad på sjukgymnasters och läkares bemötande 

av denna patientgrupp. Det behövs vidare forskning för att undersöka sjuksköterskans roll 

inom området. En ökad förståelse för denna grupp skulle förbättra vården och bemötandet. 

Nyckelord: Hälso-och sjukvårdpersonal, kommunikation, kvalitativ forskning, 

ländryggssmärta, patienttillfredsställelse.
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Bakgrund 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2 § har hela befolkningen rätt till vård på lika villkor som 

ska ges med respekt för individens värdighet och alla människors lika värde (SFS 1982:763). 

Vidare säger International Council of Nurses (ICN, 2007) etiska kod för sjuksköterskor att 

sjuksköterskans ansvarsområde utgörs av fyra grundprinciper: ”att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande.”(s .3). 

Smärta definieras som ”An unpleasant sensory and emotional experience associated with 

actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage.” (International  

Association for the Study of Pain [IASP], 1994). En av de starkaste drivkrafterna för vår 

överlevnad är förmågan att känna smärta. Denna förmåga har till uppgift att tala om för oss att 

det finns hot om skada eller att skada uppstått och har till syfte att skydda oss. Smärta kan 

leda till rädsla, oro och ångest vilket i sin tur kan göra att upplevelsen av den ursprungliga 

smärtan förstärks. För många människor påverkar smärtan deras funktionsförmåga i både 

arbete och fritid, vilket kan leda till social isolering och en minskad livskvalitet. Det är därför 

viktigt ur ekonomisk synvinkel och livskvalitetsperspektiv att öka dessa människors 

funktionsförmåga och minska deras lidande (Norrbrink & Lundeberg, 2010, s. 12-13).  

Smärta är ett komplicerat område då det grundas på individens subjektiva upplevelser, och är 

ett symptom inte ett kliniskt tecken, diagnos eller sjukdom. Då en patient har haft pågående 

smärta i över 12 veckor kan dennes attityder och trosföreställningar påverkas. 

Sjukdomsbeteende och nedstämdhet gör att patientens funktioner kan begränsas både fysiskt 

och psykiskt (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2000). Ländryggsbesvär 

definieras som stelhet, muskelspänning eller smärta i det nedersta området av ryggen, med 

eller utan smärtutstrålning i ena eller båda benen (Hansson & von Sydow, 2011; SBU, 2000). 

Någon gång under livet beräknas fyra av fem vuxna individer ha haft ländryggsbesvär, 

vanligast är det i åldrarna 35 till 55 år. Av dessa får 75 procent återkommande besvär. 

Tillsammans med psykiatriska diagnoser är rygg- och nackproblem fortfarande det område 

som orsakar mest sjukfrånvaro i Sverige (Hansson & von Sydow, 2011).  

Antalet personer i åldern ≥ 20 år som fick diagnosen ländryggssmärta i Sverige uppgick år 

2009 till 24 949 stycken, av dessa var 57,3 procent kvinnor. Totalt var det 15 601 individer 

som kontaktade läkare för första gången i samband med sina ryggbesvär, varav den offentliga 

vården stod för 77 procent. Patienter med ländryggssmärta som hade kontakt med vården var 

dubbelt så många som de som sökte vård av andra orsaker, standardiserad efter ålder (Jöud, 
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Petersson & Englund, 2011-2012). Av alla personer med akuta ryggbesvär har cirka 90 

procent ospecifika besvär, det vill säga besvär som inte går att härleda till någon anatomisk 

orsak och inte heller anses vara diagnostiserbar (Hansson & von Sydow, 2011). Trots den 

höga prevalensen är det fortfarande oklart vad som orsakar smärtor från ländryggen, vilket 

gör att sjukvården får nöja sig med att lindra symptomen. Det går till exempel inte att bevisa 

att ryggsmärtor enbart förekommer i vissa yrken, det är även svårt att härleda smärtan till en 

specifik händelse eller skadetillfälle (SBU, 2000). Dock framhåller flertalet patienter att 

smärtan hade uppträtt plötsligt och ville ackreditera den till en specifik händelse, ofta med 

betoning på att patienten var utan skuld till ”olyckan” som gavs en biomekanisk orsak, dvs. 

skador på skelett eller muskler (May, Rose & Johnstone, 2000). När den eventuella 

mekaniska orsaken eller avsaknaden av denna inte kan förklara patientens begränsningar i det 

dagliga livet, kan en biopsykosocial förklaringsmodell tillämpas som tar hänsyn till patientens 

egna attityder och föreställningar om smärta och arbetsförmåga (Engel, 1977; Turk & Flor, 

1999). 

Sjukgymnaster klassar ofta smärtintensitet och funktionsnedsättningar lägre än vad 

patienterna själva gör. Det finns också tester som visar på att sjukgymnaster klassar smärta 

och funktion högre, eller lika som patienterna. Det visade sig att patienter och sjukgymnaster 

oftare hade likartade uppfattningar i bedömning av smärta än vad de hade för bedömning av 

för funktionella nedsättningar (Perreault & Dionne, 2005). 

Mötet mellan patient och läkare kan vara en utmaning, att läkaren ska trovärdigt förklara 

smärtans etiologi trots avsaknad av kliniska fynd och att kunna lindra oron för att smärtan ska 

bli långvarig. Ryggbesvär kan ge större försämring av livskvalitet än kroniska sjukdomar 

såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom, reumatoid artrit, hjärtinsufficiens (Hansson & von 

Sydow, 2011). 

Patienter med ryggproblem finns inom alla delar av vården och författarna har upplevt att 

denna patientgrupp anses som ”svår” och ”besvärlig”. Utifrån den observationen väcktes ett 

intresse att undersöka huruvida det fanns något stöd i litteraturen för detta, men främst om det 

nu finns sådana fördomar torde bästa sättet att bekämpa dem vara att erkänna deras existens. 

Denna litteraturöversikt skapades för att bilda en överblick av området för att se hur 

patienterna upplever bemötandet från vården, för att på så sätt undvika fördomar och 

antaganden. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur patienter med ospecifik ländryggssmärta 

upplever bemötande av sjukvårdspersonal.  

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt vilket är ett sätt att ta reda på och skapa en 

överblick över befintlig forskning eller att belysa ett problem inom ett ämnesområde. Vilka 

metoder som använts, vad som studerats eller vilka teoretiska utgångspunkter som använts är 

delar som ingår när en litteraturöversikt sammanställs. Val av texter görs systematiskt inom 

ett begränsat område. Litteraturen som valts sammanställs, analyseras och kvalitetsgranskas, 

därefter beskrivs och syntetiseras den insamlade data.  Både kvalitativ och kvantitativ 

forskning kan ingå i analysen (Friberg, 2012, s.133-134).  

Urval 

För att hitta material till denna litteraturöversikt användes olika sökmotorer; PubMed, Cinahl, 

Amed. Vid sökning användes MESHtermer, Cinahl headings och fritextsökningar. De termer 

som användes var: ”Professional -Patient Relations”, ”Back Pain”, ”Low Back Pain”, ”Nurse-

Patient Relations”, “Low back pain unspecified”, “non-specific back pain”. För detaljerad 

överblick över sökningarna se bilaga 1. 

Urvalet skedde i flera steg. Artiklar förkastades då titeln, abstraktet eller innehållet inte 

svarade mot syftet. Artiklarna skulle vara skriven på engelska och deltagarna i studien skulle 

vara 19 år eller äldre. Artikelförfattarna skulle ha gjort etiska överväganden. De vetenskapliga 

artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt skulle ha kvalitativ ansats då syftet var att 

beskriva patientupplevelser. De inkluderade artiklarna redovisas närmare i bilaga 2. 

Exklusionskriterier var artiklar där innehållet inte var relevant för syftet. Review-artiklar eller 

att artikeln inte gick att hitta i fulltext via bibliotek eller i gratisversion blev också 

exkluderade. Så även artiklar som bedömdes ha för låg vetenskaplig nivå.  Alla artiklar i 

denna litteraturöversikt granskades enligt Carlsson och Eimans granskningsmall för 

kvalitativa artiklar (2003). För att säkerställa hög kvalitet på resultatet inkluderades enbart 

artiklar som uppnådde Grad 1, se bilaga 3. Granskningsmallen från Carlsson och Eiman 
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(2003) modifierades då originalet utgick från ”patienter med lungcancerdiagnos”, istället 

användes” patienter med ospecifik ländryggssmärta” utifrån syftet med denna 

litteraturöversikt. Slutligen valdes elva vetenskapliga artiklar ut. 

Analys 

Analysmetoden baserades på en kombination av Axelssons (2012) och Fribergs (2012) 

beskrivning av tillvägagångssättet vid en litteraturöversikt. De utvalda artiklarna granskades 

av författarna var för sig, därefter jämfördes sedan resultaten för att på så sätt öka 

trovärdigheten i granskningen. Författarna diskuterade sinsemellan tills konsensus nåddes 

visavi artiklarnas betyg. Efter artiklarna kvalitetsbedömts lästes dessa igenom upprepade 

gånger. Sedan plockade författarna ut stycken och meningar utifrån teman som identifierats 

vid genomläsningen. Flera teman förutom de ursprungliga tillkom under processen. Utifrån 

varje artikel sammanställdes sedan de teman som identifierats i texten. Sedan kombinerades 

de teman från varje artikel med liknande tematiska delar som hittats i de andra artiklarna. 

Detta sammanställdes sedan för att på så sätt få en överblick och kunna se samband och 

skillnader mellan de olika artiklarna. När innebörden av de olika teman fastställts, markerades 

dessa med olikfärgade pennor för att än en gång se var det fanns samband. Dessa 

sammanställdes sedan och bildade två teman vilka presenteras i resultatet under rubrikerna 

”känslor och attityder” och ”kommunikation”. Genomgående i processen var att författarna 

bearbetade materialet enskilt, sedan diskutera sina fynd för att slutligen nå samstämmighet.  

Etiska överväganden 

Författarna till denna litteraturöversikt utgick från artiklar där det gjorts etiska överväganden, 

såsom att deltagarna skulle vara informerade om studiens syfte och ha möjligheten att dra sig 

ut när som helst under studiens gång utan att behöva motivera.  

Resultat 

Känslor och attityder 

” I think every other person you meet in the medical profession gives you a feeling of 

despondency and negativity about your back.” (Toye & Barker, 2012, s. 78). 

Patienter upplevde att vården inte såg dem och deras smärta som en helhet, utan som delar där 

smärtan var separat. ”I think that in the orhopaedic department, they don’t look at the whole 

person, just bits and pieces.“ (Walker, Holloway & Soafer, 1999, s. 623). Ryggbesvären 
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påverkade hela patientens livssituation och identitet (Allegretti, Borkan, Reis & Griffiths, 

2010). Det ansågs viktigt av patienterna att vårdgivaren tog hänsyn till önskemål och 

omständigheter i livet för att skapa ett bra samarbete med gott resultat av behandlingen 

(Slade, Molloy & Keating, 2009a). De upplevde att läkarna inte förstod eller var intresserad 

av hur smärtan påverkade deras liv (Laerum, Indahl & Skouen, 2006; Toye & Barker, 2012). 

Vissa läkare noterade att patienternas självbild och livssituation påverkades starkt av 

funktionsnedsättningen som skapades av ryggsmärtorna (Allegretti et al., 2006). Vissa 

patienter upplevde att de begränsningar som uppstod vid långvarig smärta inskränkte det 

dagliga livet mer än vad smärtan i sig gjorde (Reid, 2004). 

Flera läkare uppgav att det kan vara omöjligt att hitta en bakomliggande orsak till kronisk 

smärta. Undersökningar gjordes för att utesluta orsaker snarare än att försöka hitta dem 

(Sloots, Scheppers, Bartels, Dekker, Geertzen & Dekker, 2009). Patienter frustrerades av att 

läkarna förklarade deras ryggproblem som psykosomatisk eller psykologisk orsak (Laerum et 

al., 2006; Sloots, Dekker, Pont, Bartels, Geertzen & Dekker, 2010; Toye & Barker, 2012; 

Walker et al., 1999). Det mest frustrerande var att få höra att det inte finns någon behandling 

(Toye & Barker, 2012). När patienterna fick höra att läkarna inte kunde hitta någon fysisk 

orsak till smärtan kände de sig bedrövad, arg och besviken (Sloots et al., 2009). Röntgenbilder 

som visade förändringar och en orsak till smärtan gav sinnesro hos patienten (Laerum et al., 

2006). Patologiska förändringar som syntes på röntgen gjorde även att patienten fick ett 

positivt gensvar från vårdpersonalen (Slade, Molloy & Keating, 2009b). En patient menade att 

en biopsykosocial förklaring var en undanflykt som läkarna använde när de inte kunde hitta 

någon patologisk orsak, för att på så sätt slippa ansvar (Walker et al., 1999). 

När varken diagnos eller tillfredsställande behandling gavs valde patienterna att avsluta 

rehabiliteringen helt (Sloots et al., 2010). Olika besked eller diagnos från allmänläkaren och 

specialist skapade en osäkerhet hos patienten, då det inte stod klart vilken behandling som 

skulle följas (Toye & Barker, 2012). Då en patient fått motsägande utlåtande från olika läkare 

eller olika vårdinstanser uppstår villrådighet hos denne som då inte vet vilken åsikt som är 

riktig (Laerum et al., 2006; Sloots et al., 2009). Läkarna hade låg förhoppning att det skulle 

hittas en diagnos utan sökte istället symptomlindring, att lära patienterna att hantera smärtan 

och att hitta sätt att förbättra patientens livssituation (Allegretti et al., 2010; Sloots et al., 

2009; Sloots et al., 2010). Patienten däremot hoppades på att det skulle finnas en fysisk orsak 

bakom smärta och ansåg att fokus låg på att främst reducera smärtan inte förbättra 

funktionalitet (Laerum et al., 2006).  
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När patienten inte fick en tillfredsställande diagnos lade de skulden på allmänläkarens 

okunskap i ämnet och ville därför bli remitterade till en specialist. Även om specialisten inte 

kunde diagnostisera smärtan var det lättare för patienten att acceptera beskedet. De var 

tvungna att argumentera med allmänläkaren och kände därmed sig skyldiga då de tvingade 

denne att skriva remiss (Toye & Barker, 2012). Vissa ansåg däremot att de var tvungna att ta 

kontroll och vara bestämda för att få så god vård som möjligt. Patienterna såg sig själva som 

experter på sin egen kropp (Slade et al., 2009a; Toye & Barker, 2012). 

Nonchalans i form av att läkarna inte lyssnade, samt otillräcklig eller avsaknad av förklaringar 

och undervisning skapade frustration och ilska hos patienterna (Slade et al., 2009a). En annan 

källa till frustration var när patienter som redan provat olika strategier för att hantera smärtan 

inte fick nya förslag på hur de skulle agera (Laerum et al., 2006; Walker et al., 1999). Vissa 

läkare menade att patienterna ansåg att ansvaret för att behandla smärtan låg på läkaren, inte 

patienten själv, då läkaren hade medicinsk utbildning och därmed den som hade kompetens 

att bota problemet. Denna uppfattning menade läkarna fanns främst hos patienter med 

invandrarbakgrund eller annan kulturell bakgrund. Denna uppfattning delades av ett fåtal 

patienter, dock såg majoriteten ansvaret som delat. Däremot hade läkaren ett ansvar att ge råd 

och instruktioner (Sloots et al., 2009). 

De flesta patienterna ansåg att kontakten med läkaren var positiv, att patienten hade möjlighet 

att öppet uttrycka sina åsikter, att läkaren tog sig tid att lyssna och att diskussionen om 

symptom var utförlig (Sloots et al. (2009). För att skapa detta samarbete var det viktigt att 

läkaren förstod patienten och lyssnade på vad denne sade (Sloots et al., 2010). Oavsett 

resultatet av behandlingen hade de flesta patienter ett högt förtroende för sin läkare (Allegretti 

et al., 2010).   

Patienterna upplevde att de inte blev tagna på allvar. De kände att de inte blev sedda eller 

lyssnade på, att läkarna inte förstod hur smärtan påverkade deras liv och att läkarna ifrågasatte 

om patienternas smärta var ”riktig” (Allegretti et al., 2010; Laerum et al., 2006; Slade et al., 

2009a; Toye & Barker, 2012; Trede, 2000). Vissa patienter uppgav att de själva ifrågasatte sin 

smärta, att de skulle överdriva sin smärta eller att ljuga för sig själva. När smärtan och 

funktionshindren blev påtaglig uppstod ilska över att de hade betvivlat sig själv (Reid, 2004). 

Patienter uttryckte att de kände sig som en bluff då orsaken till smärtan inte kunde förklaras 

av en dramatisk olycka (Slade et al., 2009b). Patienterna önskade att läkaren tog deras 

symptom och problem på allvar, avsaknad av detta kunde leda till misstro gentemot läkaren 

(Sloots et al., 2009). Upplevelser av fördomar, brist på empati och oförstånd från vårdpersonal 
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rapporterades av patienterna (Slade et al., 2009b). Vissa blev även bemötta med förakt från 

vårdpersonalen (Holloway, Soafer-Bennett & Walker, 2007).  

”The doctor was saying, ‘Well there is nothing major wrong with you…there are 

people walking in and out of here much worse than you, what are you 

complaining about?’ And that upset me… To me, my pain is my pain… […]” 

(Toye & Barker, 2012, s. 77). 

Allmänläkare upplevdes nonchalera patienternas ryggsmärta, vilket gjorde att patienter kände 

sig skyldig för att de slösade på läkarens tid, något vissa läkare även uttryckte (Toye & 

Barker, 2012). Läkarna beskrev patienterna som ett slöseri med tid, att det fanns patienter med 

större besvär (Allegretti et al., 2010; Toye & Barker, 2012). Vissa patienter var rädda att 

avsaknad av somatiska fynd uppfattades som att de misstänktes simulera sin smärta eller ha 

en psykisk störning (Laerum et al., 2006; Walker et al., 1999). En patient undvek att träffa sin 

läkare i rädsla för att bli misstänkt som hypokondriker (Holloway et al., 2007). En läkare som 

gjorde en grundlig undersökning ansågs vara skicklig (Sloots et al., 2009). Däremot ansågs en 

undersökning där inga blodprover togs eller ingen röntgen gjordes vara ett bevis på att läkaren 

inte tog smärtan på allvar (Toye & Barker, 2012). 

Patienterna kände ett behov av att rättfärdiga sina ländryggsproblem, inte bara mot 

sjukvårdspersonal utan även mot anhöriga och omvärlden. De ville inte bli skuldbelagda för 

sin smärta eller misstänkta att utnyttja smärtan för sekundära mål såsom sjukskrivning och 

bidrag. Ett gott samarbete beskrevs som ett där vårdgivaren inte klandrade eller anklagade 

patienten och där patienten kände sig trygg och kunde lita på sin läkare. Patienterna uttryckte 

rädsla för att bli förlöjligade (Slade et al., 2009b; Sloots et al., 2010). Patienter som inte talade 

samma modersmål som läkaren ansåg att det var skamligt att inte förstå vad som sades och 

ville inte be läkaren att upprepa sig (Sloots et al., 2009). En avsaknad av diagnos och därmed 

även avsaknad av medicinskt berättigande för patientens smärtor och funktionshinder gjorde 

det svårt att ta nödvändiga beslut för behandlingen. Kontroll över sina egna liv, upprätta 

personlig trovärdighet och en positiv självbild och självvärde var andra aspekter som 

påverkades av frånvaron av diagnos (Slade et al., 2009b) Det upplevdes även av patienterna 

som att en del av deras existens ogiltigförklarades eller bortförklarades (Holloway et al., 

2007). 

Kommunikation 

“…they treat you as if you don’t understand what their talking about. “ (Walker et al., 1999, 

s.623). 
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Några patienter upplevde att det var dålig kontinuitet i vården och att de kände sig övergivna 

av vårdpersonalen. I samma studie uttryckte dock några deltagare att det var lätt att få kontakt 

med sin vårdgivare (Slade et al., 2009a).  

För att hitta en eventuell orsak till ländryggssmärtan genomgår patienten olika 

undersökningar, främst palpatorisk av kotpelaren och omkringliggande muskler för att på så 

sätt kunna upptäcka eventuell ömhet (Laerum et al., 2006). Detta upplevde vissa patienter 

som smärtsamt och de ville få en förklaring om varför undersökningen gjordes och vad som 

hittades (Laerum et al., 2006; Walker et al., 1999). Patienter uppskattade när läkaren 

förklarade positiva reaktioner, såsom normal nervfunktion, vid undersökningen även om det 

inte gav någon förklaring till smärtan. Det ansågs viktigt för patienterna att få reda på vad de 

skulle undvika eller vad de borde göra för att förbättra funktionen och reducera smärtan 

(Laerum et al., 2006). 

 Diagnos eller en förklaring till smärtans uppkomst var också viktigt. Många patienter var 

oroliga att ryggsmärtan berodde på allvarlig bakomliggande sjukdom som cancer, reumatoid 

artrit m.m. (Laerum et al., 2006). Avsaknad av diagnos skapade osäkerhet hos patienten 

(Allegretti et al., 2010).  

I början av konsultationen eller i samband med svåra ämnen hade användandet av slutna 

frågor en negativ inverkan på kommunikation och gjorde att samtalet avstannade, trots det 

användes det av många läkare (Laerum et al., 2006). Viktigt var även att patienten verkligen 

förstod vad beskedet innebar, att det uttrycktes med ord och begrepp som var anpassad till 

patientens kunskapsnivå. Ett sätt att göra så var att använda metaforer och visuella hjälpmedel 

såsom modeller och röntgenbilder. Användandet av exakta medicinska termer och 

förklaringar hjälpte inte patienten att förstå, det kunde snarare vara förvirrande och skapa 

irritation hos patienten(Laerum et al., 2006; Slade et al., 2009a; Trede, 2000). Patienter 

upplevde att vårdpersonal ansåg att de saknade kunskap att förstå patologin bakom smärtan 

(Slade et al., 2009b). Det kunde även göra att patienten blev osäker om tillståndet innebar att 

hen var funktionsnedsatt, skadad, dålig eller sjuk (Walker et al., 1999). För att minska 

patientens oro, var en förklaring som gav patienten möjlighet att själv komma till en slutsats 

den mest effektiva (Laerum et al., 2006). De flesta patienter rapporterade en stark vilja att 

förstå och förklara sin situation. De ville också veta varför de skulle utföra vissa specifika 

övningar (Slade et al., 2009a). En utförlig, vetenskaplig förklaring till varför en övning var 

viktig sågs av en sjukgymnast som ett sätt att få patienten att följa instruktioner utan att 

ifrågasätta (Trede, 2000). 
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Patienterna uttryckte att de trodde att deras ländryggssmärta hade en biomekanisk 

förklaringsmodell medan läkarna tillskrev smärtan till en biopsykosocial förklaringsmodell. 

Patienterna menade att smärtan orsakades av fysiska skador på ben- eller muskelvävnad. 

Läkarna förklarade istället smärtan som ett uttryck för stress, sociala konflikter eller andra 

påfrestande händelser i patientens liv. Dock medgav de att även om smärtan kunde ha 

mekaniska eller medicinska orsaker så var ländryggssmärtan inte ett isolerat problem utan en 

del i patientens hälsa i stort (Allegretti et al., 2010). För vissa patienter var en biomekanisk 

orsak till smärtan en mer accepterad förklaring av omgivningen (Sloots et al., 2010).  

Patienter uttryckte ett behov av en dialog med vårdgivaren för att skapa ett samarbete i 

behandlingen och en gemensam problemlösning där samma mål eftersträvades (Slade et al., 

2009a). En god kommunikation sågs som ett effektivt verktyg vid sjukgymnastik. För att hitta 

metoder för att hantera smärtan var öppen diskussion och experimenterande med olika 

övningar ett sätt som sjukgymnasten använde. Patienter som inte kände sig styrkta i sin roll 

hade svårt att uttrycka missnöje med sin behandling, t.ex. övningar som gjorde ont. De valde 

då att avsluta kontakten med sin sjukgymnast (Trede, 2000). Vissa patienter ansåg att 

kvaliteten på konsultationen var begränsad och att läkaren inte kunde diagnostisera 

sjukdomen som ett resultat av bristande kommunikation. Om patienter tvivlade på kvaliteten 

av diagnosen kunde detta leda till att patienten inte fortsatte med rehabiliteringen: “It is due to 

the language barrier, if there would not be a language barrier and you would be able to 

communicate clearly your [disease symptoms] to your physician, then you also are not given 

a wrong diagnosis” (Sloots et al., 2010, s. 571).  En patient som inte känner sig trygg i 

relationen med läkaren har svårt att ta upp ämnen och problem som upplevs vara känsliga 

vilket kan leda till missförstånd eller försämrad vård (Sloots et al., 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

De databaser som användes var relevanta då de omfattar omvårdnadforskning. I de tidiga 

stadierna av arbetet planerade författarna att använda ”limits” som automatiskt filtrerar bort 

artiklar vid sökningar. Dock frångicks detta då det ansågs begränsa materialet för mycket. 

Istället sorterade författarna manuellt bort de artiklar som inte var relevanta utifrån syftet 

under sökningsprocessen. Främst var det studier där deltagarna inte var vuxna, då det är 

vanligast att drabbas av ryggbesvär i vuxen ålder (Hansson & von Sydow, 2011) men även då 
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ospecificerad ländryggssmärta hos barn vanligtvis har andra orsaker, samt att vården och 

bemötandet av barn skiljer sig från vuxnas. Andra orsaker var artiklar skrivna på annat språk 

än engelska. Författarna valde att använda engelska artiklar då det är ett språk som båda 

behärskar samt att större delen av de vetenskapliga artiklar som publiceras skrivs på detta 

språk och därmed ger det ett mer mångfacetterat resultat. Dock innebär alla begränsningar av 

materialet att relevanta sökningar kan ha förbisetts. Ingen tidsbegränsning användes vid 

sökningarna då det inte skett något paradigmskifte inom ämnet de senaste åren. Syftet utgick 

från patienter med ospecifik ländryggssmärta, emellertid valde författarna att även inkludera 

studier som berörde andra typer av ländryggssmärta t.ex. ”chronic low back pain”. Trots att 

andra benämningar har använts i studierna har alla beskrivit patienter med ländryggssmärta 

utan känd malign orsak. Dessa ansågs ändå vara relevanta för resultatet. Eventuellt hade andra 

sökord utmynnat i ett bredare material eller ett större antal träffar. En styrka i arbetet är dock 

att författarna främst använt sig av vedertagna sökord dvs. ”Mesh-termer” och ”Cinahl-

Headings”. Detta gör att sökningarna blir mer preciserade. 

Författarna har tidigare erfarenhet av möten med patienter med ryggbesvär vilket kan ha 

skapat förutfattade meningar. Dock har objektivitet efterstävats i hanteringen av materialet för 

att inte påverka resultatet. 

I resultatet användes artiklar som bedömts som Grad 1 enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall, för att höja trovärdigheten i fynden. Dock användes en artikel av Grad 2 i 

resultatdiskussionen, då den ansågs tillföra viktigt material och bidrog till förståelsen för 

läkarens upplevelse. De studier som har bearbetats har behandlat patientens upplevelse. För 

att få en helhetsbild har även artiklar som undersöker vårdpersonals upplevelser inkluderats, 

dock har det varit studier gjorda på läkare och sjukgymnaster. Trots det tror ändå författarna 

att upplevelsen av mötet mellan vårdpersonal och patient är överförbara och relevanta även 

för sjuksköterskor, då de situationer som presenteras i resultatet inte är specifika för en 

enskild profession.  

De artiklar som togs med är främst från västvärldsperspektiv. Resultatet hade kunnat bli 

annorlunda om författarna inkluderat artiklar från andra delar av världen. Syftet med 

litteraturöversikten var dock inte att belysa kulturella skillnader, däremot syntes det vid 

genomgång av materialet att det kan finnas skillnader. Vissa patienter med invandrarbakgrund 

ansåg till exempel att ansvaret för behandlingen av smärtan låg enbart hos läkaren (Sloots et 

al., 2009; Sloots et al., 2010). I framtida forskning kan dessa skillnader vara något att lyfta 

fram speciellt då dagens samhälle blir mer multikulturellt. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur personer med ländryggssmärta upplever 

att de blir bemötta av vårdpersonal. Resultatet visade att många patienter upplevde misstro 

från läkare och annan vårdpersonal samt att de inte får den vård de eftersträvar. De upplever 

att de inte blir sedda eller trodda på. Resultatet visade att besvär av ryggsmärta påverkar 

patientens hela livssituation. Läkarna var inte intresserade av eller hade ingen förståelse för 

hur smärtan påverkade dem. Patienter upplevde att vården har en tendens att inte se hela 

människan utan bara delar. 

Det beskrevs vara av stor vikt att patienterna fick en förklaring vad smärtan orsakades av. 

Resultatet visar att patienter och läkare hade olika syn på detta, vilket gjorde att patienterna 

kände sig besvikna och arga. Läkarnas biopsykosociala förklaring till smärtan upplevde 

patienterna som en undanflykt när det inte kunde hittas en patologisk orsak. I resultatet 

visades det att patienter i första hand sökte ett sätt att lindra smärtan och inte 

uppmärksammade andra faktorer som påverkar, vilket blev till ett stort hinder i behandlingen. 

I Breen, Austin, Campion-Smith, Carr och Mann (2007) framkom att läkarnas fokus var att 

förstå patientens upplevelse av att ha ryggsmärta och hur det påverkades av andra faktorer i 

livet. Enligt studien undvek vissa läkare att ta upp psykologiska faktorer och fokuserade 

istället på patologiska förändringar för att förhindra eventuella konflikter med patienterna. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att detta inte borde förbises då vården ska utgå 

från att förebygga sjukdom och lindra lidande. 

Motsägande utlåtande från olika vårdinstanser skapar en osäkerhet hos patienten som då inte 

vet vilken åsikt som gäller. Det kan göra att hen inte fullföljer sin behandling eller 

rehabilitering. MacNeela, Gibbons, McGuire och Murphy (2010) menar att läkarnas kunskap 

om ländryggssmärta grundades på personliga och professionella åsikter snarare än 

evidensbaserade riktlinjer. Författarna till denna litteraturöversikt anser att upprättande av 

utförligare riktlinjer kan göra att patienter, oberoende var hen söker vård, får likvärdiga 

förklaringar, undersökningar och behandlingar, vilket gör att vården förbättras. I resultatet 

framkom det att läkare hade låg förhoppning att hitta en diagnos utan sökte hellre ett sätt att 

lindra symtomen, att lära patienten hantera sin smärta och förbättra funktionen för att på så vis 

förbättra patientens vardag. 

Om patienten inte fick en tydlig diagnos eller önskad behandling från allmänläkaren krävde 

de ofta en remiss till en specialist. Det var lättare att acceptera ett negativt besked från 
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specialisten även om det innebar att smärtan inte blev diagnostiserad. Vissa läkare upplevde 

patienter som manipulativa, att de bytte vårdgivare tills de fick den behandling som begärdes. 

Läkare menade att patienter ansåg att de kunde mer om sin sjukdom än läkaren och att de ”tog 

över” hur behandlingen skulle gå till (MacNeela et al., 2010). I resultatet framkom det att 

patienterna ansåg sig tvungna att ta eget ansvar för sin behandling för att få den vård de 

behövde. Författarna till denna litteraturöversikt anser att det är viktigt att bevara patienternas 

autonomi och som sjukvårdspersonal se patienten som expert på sin egen kropp. Detta kan 

jämföras med sammarbetet mellan patienter med diabetes typ 2 och diabetessjuksköterska, där 

syftet är att få patienten att känna sig bekräftad, bli självständig i hanteringen av sin sjukdom 

och stärkt i sin roll. Genom undervisning, ge förslag på strategier och att skapa självinsikt kan 

sjuksköterkan hjälpa patienten att få en djupare förståelse för sin sjukdom och lära hen att 

hanterar den på bästa sätt (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson, 2007). 

Patienter kände sig frustrerade när de inte fick undervisning i hanteringen av smärtan eller när 

de redan provat olika tillvägagångssätt, inte fick nya förslag hur de skulle komma vidare. De 

upplevde att läkare nonchalerade dem och inte lyssnade. Dock ansåg de flesta patienterna att 

de hade en god kontakt med läkaren, att det lyssnades på patientens åsikter och att de flesta 

patienter hade ett högt förtroende för sin läkare oavsett utgången av behandlingen. Resultatet 

visar att vissa patienter ansåg att hela ansvaret låg på läkaren, dock menade de flesta att det 

var ett delat ansvar. Läkaren var däremot den som skulle ta ansvar för råd och anvisningar. Vi 

anser att sjuksköterskan har ett ansvar gentemot patienten att föra dess talan och agera som en 

länk mellan patient och läkare. Om det brister i kommunikationen mellan patient och läkare 

kan sjuksköterskan agera som oberoende medlare och framföra båda parters kunskaper, 

förväntningar och åsikter. 

Det framkom i resultatet att de flesta patienter med ospecificerad ländryggssmärta upplevde 

att de inte blev sedda eller tagna på allvar och att vissa läkare trodde att de simulerade sin 

smärta. Att bekräfta patienten kan ha positiv inverkan på dennes självbild och kan ge kraft att 

hantera sin sjukdom och sin vardag (Edwall et al., 2007). Att vara lyhörd för patienten och ta 

reda på vad hen vill är viktigt anser författarna till denna litteraturöversikt. Resultatet visade 

att en patient undvek läkarkontakt av rädsla att misstänkas vara hypokondriker. Vissa 

patienter tvivlade på sig själva och ifrågasatte sin smärta vilket gjorde dem arga när smärtan 

eller funktionshindret blev påtaglig. Många upplevde ett behov av att rättfärdiga sin smärta 

och sitt behov av vård. Oförstånd, fördomar och brist på empati var attityder patienterna 

upplevde i samband med vård. Det framkom att läkare ansågs nonchalera patienten, vilket 
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ledde till att patienten kände att hen slösade på läkarens tid. Detta framkom också i en studie 

av Breen et al. (2007) där läkare beskriver att hantera ländryggssmärta gav upphov till 

frustration och såg det som ”complete waste of time”(s. 24). För att kunna samarbeta på ett 

föredömligt sätt krävs att vårdpersonal får patienten att känna sig trygg, att någon bryr sig och 

att de kan lita på personalen. Författarna till denna litteraturöversikt anser det viktigt att som 

hälso- och sjukvårdspersonal tro på patientens subjektiva upplevelse av sin smärta, för att 

minska den skuld och skam som är förknippad med ospecifik ländryggssmärta.   

Resultatet visade att en förklaring till smärtan och varför det gjordes vissa undersökningar var 

viktig. Patienter var rädda att en allvarlig sjukdom låg bakom och en avsaknad av diagnos 

skapade osäkerhet. Viktigt var också att beskedet uttrycktes med ord som patienten förstod 

utan att underskatta dennes kunskap. Medicinska termer kunde framkalla förvirring och 

irritation samt skapa en osäkerhet hos patienten huruvida hen var skadad, sjuk eller 

funktionsnedsatt. Författarna till denna litteraturöversikt menar att det är av stor vikt att 

försäkra sig om att patienten förstår vad som kommit fram vid undersökningar och vad 

eventuell behandling ska leda till. Resultatet tyder på att patienter förklarade smärtan som ett 

resultat av fysiska skador, medan läkare utgick från att problemen orsakades av depression 

och stress.  

I resultatet framkom det att en god kommunikation bygger på en dialog mellan vårdgivare och 

patient för att skapa ett gemensamt mål i behandlingen. En god relation mellan sjuksköterska 

och patient kan skapa motivation till egenvård och ansvarstagande hos patienten (Edwall et 

al., 2007). Vissa patienter med ospecifika ländryggssmärtor ansåg att bristande 

kommunikation resulterade i begränsad kvalitet på konsultationen och att sjukdomen inte 

kunde diagnostiseras, vilket kunde leda till att patienten avbröt behandling eller rehabilitering. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att ett sunt förhållningssätt och ett bra bemötande 

gentemot patienter är grundläggande för all sjukvårdspersonal. Vikten av vad ett bra 

bemötande innebär borde lyftas fram oftare och att olika riktlinjer för vård av ländryggssmärta 

förbättras.  

För att sjuksköterskan ska utveckla en bra patientrelation krävs vissa egenskaper hos 

sjuksköterskan. En bra relation bygger på att sjuksköterskan ser till patienten både i dess 

egenskap som patient och som person, är kompetent med de färdigheter som krävs inom 

området omvårdnad, samt ha professionell visdom vilket är en kombination av erfarenhet och 

kunskap. Dessa aspekter av professionell omvårdnad skapar en känsla av förtroende hos 
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patienterna, vilket är en viktig del i utveckling av bemötandet mellan sjuksköterska och 

patient (Halldorsdottir, 2008).  

I mångt och mycket präglas mötet mellan patienter med ländryggsproblem och vården av 

osäkerhet: osäkerhet kring diagnosen, osäkerhet om läkaren tror på att det som sägs är sant, 

osäkerhet kring behandling och eventuell bot. En patient som inte kan förutspå vilka 

reaktioner denne kommer möta, kan välja att inte söka hjälp alls. Halldorsdottir (2008) menar 

att en sjuksköterska som är ”livgivande” och kompetent, vårdande och vis skapar 

”empowerment” hos patienten. Ett motsatt beteende, då vårdgivaren inte knyter an till 

patienten minskar istället patientens välbefinnande. Ett av de främsta fynden var avsaknad av 

tilltro till vården, vilket ökar patientens osäkerhet. Detta är även något som Halldorsdottir 

(2008) lyfter fram, att för att skapa metaforisk bro mellan vårdare och patient är det 

nödvändigt med ett ömsesidigt förtroende.  

När ett gott samarbete skapas mellan sjuksköterskan och patienten uppstår det ett förtroende 

som tillåter patienten att dela med sig av sin livsvärld (Halldorsdottir, 2008). Patienter med 

ospecifik ländryggssmärta har ofta en förklaringsmodell som skiljer sig från vårdpersonalens. 

Om patienten är trygg nog att förmedla denna, kan ömsesidig och ökad förståelse lättare 

uppnås och därmed främjas vården. Detta uppnås när sjuksköterskan och patienten erkänner 

varandra som medmänniskor och etablerar en god kommunikation, vilket skapar ett band. 

Patienter med ospecifik ländryggssmärta kan känna sig i underläge i vården dels för att de 

förlorar makten över sin egen kropp och de beslut som tas. Dels då de känner ett behov av att 

legitimisera sin smärta. Denna situation uppstår inte i samma utsträckning hos patienter där 

smärtan kan härledas till patologiska fynd. Resultatet visade att en patient upplevde att hen 

blev bättre bemött efter en röntgenundersökning som visade på förändringar på kotpelaren. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan är solidarisk och bemöter patienten som en jämnlike. 

Halldorsdottir (2008) talar om vikten av att skapa ”empowerment” hos patienten. Som 

sjuksköterska kan ett sätt att göra detta vara att erkänna patienten som expert på sin egen 

kropp och att hjälpa patienten att själv ta kontroll över smärtan. 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt visade att patienter med ospecifik ländryggssmärta ofta upplevde att 

de inte blev trodda, samt bristande kommunikation och negativa attityder från vårdpersonal. 
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Detta kan resultera i ett dåligt bemötande och kan få negativa effekter på kvaliteten på vården. 

För att motverka detta krävs det att sjukvårdspersonal har större förståelse för patientens 

situation och ser varje patient som en unik individ, inte enbart som en diagnos. Författarna 

tror att det kan ge en grund för vidare forskning inom området för att då undersöka 

sjuksköterskans roll och bemötande av denna patientgrupp. Större delen av forskningen i 

nuläget är fokuserade på läkarnas och sjukgymnasters upplevelser. Ett bra bemötande skapar 

grunden till en god vård då optimala förutsättningar för samarbete mellan sjuksköterska och 

patient uppstår. I begreppet bemötande går det att inkludera många värderingar, dock kan en 

exakt definiton vara svår att göra. Patientens egna upplevelser måste vara vägledande för att 

bestämma vad som avgör ett bra bemötande. Den bäste bedömaren av ett bemötande och 

kvaliteten på omvårdnaden är den som mottar den. 
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