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Abstrakt  
Bakgrund. Förekomsten av långvarig smärta är ett vanligt symtom i befolkningen och 
förekommer hos ca 40‐50% av den vuxna befolkningen i Sverige och en betydande del av de 
drabbade har svårigheter att leva med sin smärta. Smärta är en personlig upplevelse och kan 
inte mätas objektivt. Ifrågasättande av patientens smärta är ett uttryck för dåliga kunskaper 
och upplevs ofta som kränkande av personen med smärta. Syfte. Syftet med denna 
litteraturöversikt var att belysa allmän sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med 
patienter som har långvarig smärtproblematik. Metod. Artiklar söktes i databaserna 
PudMed och Cinahl. Analysen baserades på 16 vetenskapliga artiklar. Resultat. I analysen 
framkom tre teman: Sjuksköterskans roll i smärtteamet, sjuksköterskans upplevelse av att 
bedöma smärta och sjuksköterskan i moralisk och etisk konflikt. Diskussion. Sjuksköterskor 
upplevde det som en stor utmaning att ta hand om patienter med smärta. Bristande 
kunskap, fördomar och attityder måste åtgärdas för att uppnå en god smärtlindring. 
Slutsats. Utbildning om smärta och smärtbehandlingar upplevdes som viktigt för att skapa 
en trygghet i yrkesrollen och för att kunna stå upp för patienten.  
Nyckelord: Kronisk smärta, sjuksköterska, upplevelse, hantering, attityder. 
 
 
 

 
 
MITTUNIVERSITETET  
Avdelning för omvårdnad  
Examinator: Åsa Audulv, asa.audulv@muin.se 
Handledare: Annika Kjällman‐Alm, annika.kjallman‐alm@miun.se  
Författare: Jörgen Nordlander, Roger Lund 
Utbildningsprogram: Vetenskapligt arbete, 15 hp  
 



3 
 

Innehållsförteckning_________________________________________________  3 
Bakgrund___________________________________________________________  4 

Introduktion______________________________________________________  4 
    Långvarig smärta__________________________________________________  4 
  Smärtans Fysiologi_________________________________________________  5 
  Hanteringsstrategier________________________________________________  5 
  Behandling________________________________________________________  6 
  Omvårdnads Teori_________________________________________________  6 
  Sjuksköterskans Profession__________________________________________  7 
  Etiska regler_______________________________________________________  8 
  Problemformulering________________________________________________  8 
Syfte________________________________________________________________  9 
Metod_______________________________________________________________  9 

Design____________________________________________________________  9 
Litteratursökning___________________________________________________  9 
Urval Granskning___________________________________________________  10 
Analys____________________________________________________________  10 
Etiskt övervägande_________________________________________________  11 

Resultat______________________________________________________________  12 
Sjuksköterskans roll i smärtteamet____________________________________  12 
Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma smärta_______________________  13 
Sjuksköterskan i moralisk och etisk konflikt____________________________  14 

Diskussion___________________________________________________________  16 
Resultat____________________________________________________________  16 
Metod_____________________________________________________________  19 
Slutsats____________________________________________________________  20 

Referenser____________________________________________________________  21 
Bilaga 1 Artikelöversikt______________________________________________  24 
 

 
 
 
 
 
 



4 
 

Bakgrund 
Introduktion 

Förekomsten av långvarig smärta är ett vanligt symtom i befolkningen och förekommer hos 

ca 40‐50% av den vuxna befolkningen  i Sverige och en betydande del av de drabbade har 

svårigheter att leva med sin smärta (SBU, 2006:177/1+2). 

De samhällsekonomiska kostnaderna för  långvarig smärta  i Sverige är ungefär en tiondel 

av den svenska BNP, ca 325 miljarder kronor (Gustavsson et al., 2012). 

IASP (International Association for the Study of Pain) har fastställt en definition av smärta: 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller  hotande  vävnadsskada  eller  beskriven  i  termer  av  sådan  skada.  Smärta  är  alltid 

subjektiv (Werner & Leden, 2010, s.13). 

IASP understryker att alla upplevelser av smärta är sanna och ska därför accepteras som 

verkliga. Smärta är med andra ord en personlig upplevelse och förknippat med emotionella 

och psykologiska reaktioner och är en upplevelse som inte kan mätas objektivt. 

Ifrågasättande av patientens smärta är ett uttryck för dåliga kunskaper och upplevs ofta som 

kränkande av många personer med smärta. Det försvårar relationen med patienten och den 

fortsatta handläggningen; ett gott bemötande kan istället vara nödvändigt och avgörande för 

insatsens framgång (SBU, 2006:177/1+2). 

 
Långvarig smärta 

Det är viktigt att skilja på akut och långvarig smärta. Smärta är ofta ett symtom på sjukdom 

eller skada men smärta kan även vara en sjukdom  i sig. Akut smärta uppstår oftast vid en 

vävnadsskada  och  varar  relativt  kort  tid.  Vid  akuta  smärttillstånd  är  det  ofta  lättare  att 

fastställa  en  sannolik  smärtorsak  och  ordinera  en  verksam  behandling. Akut  smärta  kan 

däremot övergå i långvarig smärta (Werner & Leden, 2010; Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Ordet kronisk smärta används mycket  internationellt.  I Sverige undviker man gärna den 

termen då det antyder att  tillståndet är obotligt, vilket det  inte är. Om smärtan  inte går att 

bota kan smärtan alltid lindras (SBU, 2006:177/1+2). 

Långvarig smärta definieras som ett smärttillstånd som kvarstår sex månader efter skadan 

har läkts (Werner & Leden, 2010, Norrbrink & Lundeberg, 2010). Långvarig smärta betraktas 

som  ett  speciellt  tillstånd  där  den  ursprungliga  orsaken  spelar mindre  roll,  och  kan  ofta 

behandlas på likartat sätt oavsett ursprungsdiagnos (SBU, 2006:177/1+2. s 48–50). 
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Smärtans fysiologi 

Smärtans uppkomstmekanism avgör hur den klassificeras Man delar vanligtvis  in smärtan 

som  nociceptiv,  neurogen,  psykogen  eller  idiopatisk  smärta.  Nociceptiv  är  orsakad  av 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada och delas  in  i somatisk  (från hud‐, muskel‐ och 

skelettsystem)  och  visceral  (från  de  inre  organen).  Somatisk  smärta  beskrivs  ofta  som 

molande, stickande, skärande, tryckande, bultande, eller pulserande. Visceral smärta är ofta 

diffus.  Den  kan  beskrivas  som  djup,  molande  och  svårlokaliserad.  Neurogen  smärta 

uppkommer när perifera nerver eller strukturer i CNS är drabbade. Den är ofta intensiv och 

upplevs som brännande eller skärande. Nervsmärta är ofta långdragen. Psykogen smärta är 

mycket ovanlig och saknar  fysisk orsak. Smärtan uppkommer  i psyket och är ofta svår att 

definiera.  Den  är  ett  uttryck  för  psykisk  överbelastning  som  kan  ge  många  olika 

symtom. Smärta av okänd orsak benämns som idiopatisk, när skada eller sjukdom inte kan 

påvisas.  Detta  är  ofta  långdragna  smärttillstånd  och  benämns  ofta  som  kroniskt 

smärttillstånd (Werner & Leden, 2010). 

 
Hanteringsstrategier 

Enligt Lazarus  och  Folkman  (Werner & Leden,  2010)  är  coping ursprungligen  en  engelsk 

term som betyder ungefär ”sätt att hantera” eller ”att bemästra”. Enligt Werner och Leden 

(2010)  menar  Antonovsky  att  coping  är  konsten  att  hantera  svåra  livsupplevelser  och 

förmågan att acceptera och hantera dessa svårigheter. Begreppet coping inkluderar allt som 

en person gör för att hantera en stressfylld situation. Lazarus och Folkman talar om två typer 

av coping, känslofokuserad och problemfokuserad. Känslofokuserad coping används oftast 

när  personen  tror  att  inget  kan  göras  för  att  förändra  förhållandet,  exempel  på  sådana 

strategier är undvikande, minimering och distansering. Problemfokuserad coping innebär att 

man går  in  för att  lösa problemet; att definiera problemet,  se olika  lösningar, välja mellan 

dem och agera utifrån det som anses som mest lämpligt. 

Smärta är en påfrestande upplevelse och det har visat sig att den kroppsliga stressen ökar 

hos människor som drabbats av smärta. Vid långvarig smärta använder sig personer ofta av 

olika hanteringsstrategier  för  att bemästra och hantera  smärtan. Långvariga  smärttillstånd 

kan  i många  fall  ta  över  och  dominera  hela  livssituationen.  För  individen  kan  långvarig 

smärta  medföra  negativa  konsekvenser  i  form  av  sömnproblem,  irritation,  trötthet, 

ensamhet, isolering och ofta depression (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 
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Behandling 

För att kunna ställa diagnos och klassificera smärttillståndet krävs en noggrann smärtanalys. 

Syftet med en sådan analys är att hitta möjliga orsaker till smärtan och utifrån detta kunna 

välja behandlingsstrategi (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Patientens självrapporterande smärtupplevelse kanske är den viktigaste parametern för att 

göra  en  riktig  smärtbedömning.  Egenskattningar  av  smärtintensitet  via  olika 

självskattningsskalor används flitigt. Enklare skalor är visuell analog skala (VAS), numeriska 

skattningsskalor (NRS) eller enkla verbala kategoriskalor (VRS). Mest kända och vanligast är 

troligen VAS. Den består av en horisontell eller vertikal linje, där patienten med en markör 

anger aktuell smärtintensitet mellan 0, ingen smärta och 10, värsta tänkbara smärta. Detta i 

kombination  med  observationer  av  smärtbeteende  eller  smärtrelaterade  förändringar  i 

autonoma  funktioner, puls, andning och blodtryck kan ge en mera mätbar grad av smärta 

(Werner & Leden, 2010). 

Vanligast  behandlingsmetoden  mot  smärta  är  farmakologisk  behandling.  Det  finns  en 

mängd olika farmakologiska preparat som angriper smärtan på olika sätt allt från centralt till 

lokalt.  Kompletterande  behandlingsmetoder  kan  i  vissa  fall  behövas.  En  av  de  vanligast 

förekommande är TENS, transkutan elektrisk nervstimulering. TENS är elektriska impulser 

som  skall  stimulera nervfibrerna och används  främst  för att  lindra  symtomen. Vidare kan 

akupunktur, massage, fysisk aktivitet, kyla eller värme och stretching ha lindrande effekt på 

smärta (Werner & Leden, 2010; Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

 
Omvårdnads teori 

Enligt Travelbee´s  omvårdnadsteori  (Kirkevold,  1992)  är människan  är  en unik,  oersättlig 

individ.  Lik  men  ändå  olika  alla  andra.  Den  enskildes  upplevelser  är  bara  hens  egen. 

Stöttepelarna i teorin är: människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt 

kommunikation.  Travelbee  tar  avstånd  från  en  generaliserande  människosyn  och 

människors  roller. Hon hävdar att det är nödvändigt att sjuksköterskan  sätter  sig  in  i den 

sjukes situation och hur den uppfattar sin sjukdom för att kunna hjälpa. Man ska i relationen 

se  varandra  som  två  helt  unika  personer  som  påverkar  varandra  i  en  ständigt  pågående 

interaktionsprocess. Travelbee menar att lidande är en ofrånkomlig del i livet. Sjukdom och 

lidande  är  en  personlig  upplevelse.  Målet  för  omvårdnaden  är  att  hjälpa  personen  att 

uthärda och klara av sjukdom och lidande (Kirkevold, 1992). 
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Sjuksköterskans profession 

Kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap. Det är en ömsesidig process där man 

delar och överför tankar och känslor. Kommunikation är nödvändigt för en god omvårdnad 

(Kirkevold, 1992). Kommunikation är ett redskap för kontakt, överföring av idéer, påverkan 

och utveckling. Att  lyssna  är  viktigt men det  är  även  viktigt  att  tolka  och  förstå det  icke 

verbala budskapet tex kroppshållning, kroppsställning, rörelser, gester, betoningar, tonlägen 

mm. Författarna menar att det är vår kunskap och  skicklighet att använda  redskapet  som 

speglar effekt och resultat (Nilsson & Waldemarsson, 1994). 

Den  legitimerade  sjuksköterskans  arbete  styrs  av  hälso‐  och  sjukvårdslagen  1982:763. 

Sjuksköterskan är även hänvisad att följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

läkemedelshantering,  kvalitetssystem,  kompetenskrav  för  tjänstgöring  som  sjuksköterska  i 

hälso‐ och sjukvården (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskans  fyra  grundläggande  ansvarsområden  är  att  främja  hälsa,  förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Omvårdnad  är  sjuksköterskans  ansvarsområde  och  specialitet,  vilket  omfattar  både  det 

vetenskapliga  kunskapsområdet  och  det  patientnära  arbetet.  Sjuksköterskans  arbete  ska 

präglas  av  helhetssyn  och  etiskt  förhållningssätt,  bygga  på  vetenskap  och  beprövad 

erfarenhet samt utföras  i enlighet med gällande  författningar och riktlinjer  (Socialstyrelsen, 

2005). 

Det  vetenskapliga  kunskapsområdet  utgår  från  en  humanistisk  människosyn  och 

innefattar kunskap om människan, hennes utveckling, hälsa och välbefinnande  i  samband 

med,  ohälsa  och  lidande.  För  att  sjuksköterskan  ska  kunna  utöva  sitt  yrke  krävs  att 

kunskaper och  färdigheter  i omvårdnad kombineras med kunskaper  i andra ämnen såsom 

till  exempel  medicinsk  och  farmakologisk  vetenskap.  Sjuksköterskan  är  autonom  i  sin 

yrkesutövning, det innebär att hon till stor del är självstyrande. För att bota/lindra patienters 

smärta arbetar sjuksköterskan i ett sammanhang där andra yrken och professioner är viktiga 

för att kunna uppnå ett gott resultat. Sjuksköterskan bör därför verka för gott samarbete med 

alla medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening om sjuksköterskans profession, 2009). 
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Etiska regler 

ICN:s  (International Council of Nurses) etiska kod  för sjuksköterskor antogs  första gången 

1953. Den  senaste  versionen  är  fastställd  2012. De  etiska  koderna  har  fyra  områden  som 

sammanfattar  riktlinjerna  för  etiskt  handlande;  sjuksköterskan  och  allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen,  sjuksköterskan och professionen  samt  sjuksköterskan 

och medarbetare.  Koderna  ska  ge  vägledning  för  ett  etiskt  handlande  utifrån  samhällets 

värdegrund  och  behov.  ICN  beskriver  i  en  översikt  hur  koden  kan  hjälpa 

sjuksköterskestuderanden,  verksamma  sjuksköterskor  och  ledare,  lärare  och  forskare  att 

omsätta/tillämpa koden i det praktiskt handlande. I området sjuksköterskan och allmänheten 

beskrivs  att  sjuksköterskans  primära  professionella  ansvar  är  i  första  hand  riktat  till 

människor i behov av vård. Det framgår även att sjuksköterskan ska ta ansvar för den egna 

hälsan, mentala, fysiska, sociala och själsliga välbefinnande. Detta för att en egen dålig hälsa 

påverkar vårdkvaliteten (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

 

Problemformulering 

Långvarig  smärta  är  ett  vanligt  förekommande  symtom  inom  hälso‐  och  sjukvård,  både 

nationellt och  internationellt. Patienter upplever sig  inte  tagna på allvar och sjuksköterskor 

har  i  stor utsträckning  svårt  att uppskatta graden  av  smärta.   Socialstyrelsen  ansåg  redan 

1994 att specialistkompetens för utbildning inom smärtbehandling skulle införas (Werner & 

Leden,  2010,  s.  23).  Trots  en  ökad  förståelse,  kunskap  och  framsteg  inom 

behandlingsalternativ,  fortsätter  smärtpatienterna  att  vara  underbehandlade  (Ladak  et  al., 

2013). 

I  professionen  allmän  sjuksköterska  träffar  man  många  gånger  patienter  som  har  en 

smärtproblematik  som är  svårbehandlad,  trots omfattande medicinska och  farmakologiska 

behandlingar så lider patienter fortfarande i sin smärtupplevelse. Sjuksköterskans kunskaper 

om  smärta  och  smärtbehandling  är  viktig  för  att  kunna  ge  en  adekvat  smärtlindring 

(Tousignant‐ Laflamme et al., 2012). 

Som  sjuksköterska  ska man  se  till att patienter  inte  lider. Om  sjuksköterskan  inte  lyckas 

bota  eller  lindra  smärtorna  kan  det  upplevas  som  ett misslyckande.  Ett misslyckande  i 

arbetet  påverkar  sjuksköterska  i  stor  utsträckning.  Hur  tolkar  sjuksköterskor  sina 

upplevelser  av  god  och  dåligt  behandlingsresultat  hos  smärtpatienter?  Hälso‐  och 
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sjukvården  är många  gånger  patient  fokuserad,  personalen  kan  ibland  uppfattas  som  en 

självklar del  som bara  finns där hela  tiden. Vi  tycker  att det  är viktigt  att  studera  allmän 

sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med patienter som har en långvarig svårbehandlad 

smärtproblematik oavsett dess uppkomstorsak. 

 
Syfte 
Att belysa allmän sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med patienter som har långvarig 

smärtproblematik.  

Frågeställningar: Hur upplever sjuksköterskan sin roll? 

  Vilka strategier använder sig sjuksköterskan av? 

  Vilken kunskap upplever sjuksköterskan att de har om smärta? 

 
Metod 

Design 

En litteraturöversikt användes som design. En litteraturöversikt är inte lika omfattande som 

en  systematisk  litteraturstudie.  Analysen  i  en  litteraturöversikt  innebär  att  man  har  ett 

strukturerat arbetssätt (Friberg, 2013). Enligt Polit och Beck (2012) är viktiga komponenter i 

en  litteratursökning att undersöka och sammanställa tidigare forskning samt att ta fram ett 

resultat där trovärdigheten granskas och utvärderas.  

 

Litteratursökning 

Artiklarna  till  resultatet  söktes  i  sökmotorerna  PudMed  och  Cinahl,  se  tabell  1.  Första 

sökningen gjordes som en experimentell sökning för att få ett begrepp om problemområdet. 

En  osystematisk  första  sökning  gjordes  fritt  på  nätet  med  sökord  på  kronisk  smärta. 

Sökningen  i  dessa  databaser  gav  ett  stort  antal  träffar  och  därför  användes  inga  andra 

databaser. Urvalet  av  sökord  baserades  efter  engelska  ordet  för  kronisk  smärta,  “chronic 

pain”. Detta sökord användes  initialt som pilotsökning  för att undersöka utfallet. Då detta 

resulterade  i  en  stor mängd  träffar  fick  “chronic  pain”  kombineras med  andra  fritextord. 

Detta  för  att  göra  sökningen  bredare  och  öka  den  systematiska  studiens  trovärdighet 

(Friberg, 2013). För att få flera tips på sökord gjorde vi en sökning i DIVA för att se om det 

fanns tidigare uppsatser gjorda inom området. Utifrån tidigare uppsatser gjordes en manuell 
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sökning  som gav  två  artiklar. Sökord  som  användes var: Chronic pain, nurse,  experience, 

management, attitudes 

Tabell 1 
Databas  Sökord  Antal 

träffar 
Urval 1/ läst 
rubrik och 
abstrakt 

Urval 2/ urvalda och 
granskade artiklar 

Pubmed   
15‐02‐19 

Chronic pain  78082     

Pubmed 
15‐02‐19 

Chronic pain AND nurse 
experience  

173  50  7 

Pubmed 
       
15‐02‐19 

Pain AND nurse 
management 

5492  46  5 

Pubmed   
15‐02‐19 

Chronic pain AND nurse 
experience AND attitudes  

41  20  1 

Cinahl 
15‐01‐25 

Pain AND nurse attitudes  391  15  1 

 
Många av artiklarna återfanns under flertal olika sökord men finns bara redovisad en gång i 

urval  2.  I  valen  av  dokumenten  gjordes  följande  inklusion  och  exklusionkriterier. 

Inklusionskriterier  till  artikelöversikten  var  allmänna  sjuksköterskor  som  arbetar  med 

patienter  som har  långvarig/kronisk  smärta  inom primärvård,  sluten vård och kommunal 

vård. Artiklar  via Mittuniversitetets  tillgängliga  sökmotorer  i  fri  fulltext  och på Engelska. 

Exklusionskriterier var psykiatrisk vård samt barn. 

 

Urval granskning 

Vid granskning användes olika granskningsmallar för att bedöma studiernas kvalitet. Till de 

kvalitativa  artiklarna  användes  en  granskningsmall  utifrån Willman,  Stoltz &  Bahtsevani, 

(2011). Till de kvantitativa artiklarna användes en mall för deskriptiva studier modifierande 

utifrån bilaga  i Forsberg & Wengström  (2003). Granskade artiklarnas syfte, metod,  resultat  

och bedömd kvalitetsnivå redovisas kortfattat i en översikt, se bilaga 1. Studier med bedömd 

låg kvalitet valdes bort. 

 

Analys 
Artiklarnas  rubrik  såg  till  att  svara  på  frågeställningarna  och  syftet.  Varje  utvald  artikel 

lästes  flera  gånger.  Text  som  uppfyllde  syfte  markerades.  Därefter  sorterades  de  olika 
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delarna  in  i huvudgrupper utifrån  frågeställningarna. Resultatet  lästes  igenom  för att hitta 

likheter och olikheter, därefter kategoriserades de  in  i olika undergrupper som framträdde. 

Validitet säkerställdes genom att båda författarna läste artiklarna flera gånger, var för sig och 

skrev  ner det  som  svarade på  frågeställningarna. Därefter  sammanställdes  och  sorterades 

resultatet  tillsammans.  Överblivet  material  samlades  i  en  slask  som  sedan  lästes  och 

analyserades igen. Materialet som inte stämde med frågeställningarna förkastades. Analysen 

resulterade i 3 teman som redovisas i tabell 2.  

 

Etiska övervägande 

I denna  litteraturöversikt har  studier  som  är godkända  av  en  etisk kommitté  eller har  ett 

etiskt resonemang inkluderats. Resultatet grundar sig på fakta från artiklarnas resultat, inga 

egna slutsatser har dragits. 
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Resultat  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tabell 2. Teman (n= 3) 

Sjuksköterskans roll i smärtteamet 

Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma smärta 

Sjuksköterskan i moralisk och etisk konflikt 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Sjuksköterskans roll i smärtteamet 

Sjuksköterskan uppfattade sig som en värdefull gruppmedlem  i smärtteamet och att deras 

uppgift  inte bara bestod  i att  fatta beslut om smärtlindring utan samtidigt upprätthålla en 

vårdande  och  stödjande  relation  till  patienten  (Brown  &  Richardson,  2006;  Blomberg, 

Hylander & Törnkvist, 2008). 

Studier  visade  att  sjuksköterskor  upplevde  för  att  uppnå  en  optimal  och  effektiv 

smärtlindring  krävdes  en  god  kommunikation  och  ett  bra  samarbete mellan  läkare  och 

sjuksköterska (Van Niekerk & Martin, 2003; Kaasalainen et al., 2007).  

Sjuksköterskans roll var avgörande för bedömning och hantering av patienter med smärta. 

Sjuksköterskan  upplevde  sig  som  en  sambandsman  mellan  patienten  och  läkaren  (Van 

Niekerk & Martin, 2003). Sjuksköterskor menade att bättre kunskaper om smärtbehandling 

leder  till en ökad medvetenhet och  tro på patientens smärtupplevelse. Sjuksköterskor med 

utbildning i smärta kände större självsäkerhet, trovärdighet och förtroende. De uttryckte att 

om de hade en  tydlig yrkesrollsbeskrivning var bättre  rustade och kunde hantera smärtan 

effektivare och det upplevdes ge  en ökad  trygghet  (Blomberg  et  al.,  2008).  Sjuksköterskor 

upplevde  att  rollen  som  patientens  ombud/advokat  är  en  integrerad  del  av 

sjuksköterskeyrket.  Rollen  som  ombud  kräver  att  sjuksköterskor  har  god 

kommunikationsförmåga.  Sjuksköterskor måste  undersöka  och  analysera  patienterna  och 

deras fysiska och psykosociala förhållanden för att ge effektiv smärtlindring. Det innebär att 

sjuksköterskan lyssnar och har en dialog med patienten om hens mål med smärthanteringen 

och  förväntan på behandlingen. Sjuksköterskor måste se  till att de har en klar uppfattning 

om sin roll som patientens förespråkare i smärtbehandlingen (Matthews & Malcolm, 2007). 
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“With chronic pain, the patient is the expert and so often you are relying more on what they have to 

say...you have  to  trust  them...you kind of have  to get a relationship going”  (Siedlecki et al., 2013, 

s.568). 

Ett  starkt hierarkiskt  system  i  sjukvården upplevdes  som  en  stor utmaning. Hierarkiska 

relationer kan hindra optimal  smärtlindring när  sjuksköterskan har  ägandet  av problemet 

och läkaren inte tar ansvar (Siedlecki et al., 2013). 

 
Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma smärta 

Att bli medveten om patienters smärtupplevelse kan delas  in  i en passiv och/eller en aktiv 

process. Passiv  innebar att sjuksköterskan  inte själv  tog  initiativ  till att upptäcka huruvida 

patienten  upplevde  smärta.  De  passiva  blev  medveten  om  patientens  upplevda  smärta 

genom  att  andra  t.ex.  släktingar/vårdbiträden  sa  till  eller genom  att patienten  själv  sa  till. 

Aktiv betydde att sjuksköterskan  involverade  sig  i smärtbehandlingen och vården och  tog 

initiativ genom att fråga om smärtproblematiken även om den inte var synlig (Blomberg et 

al., 2008). Smärtpatienters självuppskattning är den viktigaste indikatorn för att bedöma hur 

kraftig  smärtupplevelsen  är. Beteende och vitala parametrar  ska  inte  användas  istället  för 

självskattningen  (McCaffery,  Ferrell  &  Pasero,  2000).  Sjuksköterskan  upplevde  att  god 

kunskap  inom  smärthantering  och  att  använda  smärta  som  den  femte  vitala  parametern 

många  gånger  kan  hjälpa  hen  att  övervinna  hinder  för  en  framgångsrik  smärtkontroll 

(McCaffery et., 2000; Prem et al., 2011). 

Sjuksköterskor uttalade att oro  för  säkerhet och misstro på patientens  självuppskattande 

smärtupplevelse var orsaker  till varför de  inte gav  rätt mängd  smärtlindrande  läkemedel. 

Vissa sjuksköterskor upplevde sig osäker att höja dosen smärtlindringen, medan andra visste 

att  den  var  säker men  ökade  ändå  inte  dosen  (Blondal & Halldorsdottir,  2009;  Jastrzab, 

Fairbrother, Kerr &Mclnerney, 2003; Kjällman‐Alm & Norbergh, 2013; Matthews & Malcolm, 

2007; McCaffery et al., 2000; Pellico, Gilliam, Lee & Kerns, 2014). Sjuksköterskor utvärderade 

generellt patienternas smärtupplevelse genom deras beteendemässiga reaktioner. Den bästa 

metoden  att utvärdera  smärtan  är  genom  vad patienten  kan uttrycka,  eftersom  smärta  är 

individuell och subjektiv och patienten vet bäst vad hen upplever  (Akbas & Öztunc, 2008; 

Jastrzab et al., 2003). “Pain is what the patient says it is, if they say they have pain, they do” (Akbas 

& Öztunc, 2008, s.93). “ People handle pain different. You do not need to have to look like you´re in 

pain to be in pain”(Siedlecki et al., 2013, s.568). 
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Skepticism,  som  sjuksköterskor  upplevde,  var  relaterad  till  hänvisningen  av  patientens 

subjektiva upplevelse av smärta. Sjuksköterskor upplevde svårigheter att skilja mellan den 

drogsökande kontra den patient  som har okontrollerad  smärta vilket  ledde  till känslor av 

osäkerhet “ One nurse described her role as one of a ʺtraffic cop  for narcotic use.ʺ  (Pellico et al., 

2014, s.4). Flera studier avslöjade allvarliga kunskapsluckor och attityder om smärta. Felaktig 

kunskap  om  oro  över  missbruk,  andningsdepression,  eller  beroende  var  uppenbart. 

Sjuksköterskorna överskattade  förekomsten av missbruk hos patienter med smärta och såg 

därför  den  smärtlindrande  drogen  som  svår  att  hantera  och  därför  bättre  att  undvika 

(Brunier, Carson & Harrison,1995; Jastrzab et al., 2003). 

 

Sjuksköterskan i moralisk och etisk konflikt 

Sjuksköterskor upplevde det som en stor utmaning att ta hand om en smärtpatient. En stark 

känsla  av  plikt  eller moralisk  skyldighet  var  klart  en  grundläggande  faktor  för  att  vidta 

åtgärder i arbete med smärtpatienter (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

Sjuksköterskor upplevde en stor skillnad mellan  teori och klinisk verklighet.  Information 

om  specifika metoder och alternativa  typer av  stöd  fanns men kliniskt upplevdes det  inte 

tillgängligt  Detta  skapade  känslor  av  maktlöshet,  frustration  och  besvikelse  hos 

sjuksköterskorna,  de  uttryckte  en  känsla  om  att  ge  vård  var  svårt  och  tidskrävande 

(Blomberg  et  al.,  2008;  Pellico  et  al.,  2014).  Sjuksköterskan  som  fortsatte  att  driva 

smärtlindringsfrågan  på  uppdrag  av  patienten  tills  alla möjligheter  är  uttömda  upplevde 

frustration  när detta mål motarbetades  och  när  smärtlindringsfrågan  inte  fick  en  lösning. 

“It´s hard for me with chronic pain patients because i feel like we are never going to make it better” 

(Siedlecki et al., 2013, s.571). 

Sjuksköterskor upplevde en känsla av meningslöshet och ett personligt misslyckande på 

grund av sin oförmåga att  lindra patienternas smärta. De beskrev svårigheterna med att se 

ångest på patienternas ansikte. När patienternas smärta inte uppnådde en god lindring stötte 

sjuksköterskan  på  ett  grundläggande  psykosocialt  problem  med  känslor  av  maktlöshet. 

Dessa  känslor  karaktäriserades  av  hjälplöshet,  ångest  och  utmattning,  som  hotade 

sjuksköterskors  välbefinnande.  För  att  skydda  sig  från  dessa  känslor,  kunde 

sjuksköterskorna  underskatta  patientens  smärtupplevelse  eller  distansera  sig,  ta  avstånd, 

från  patienter  med  långvarig  smärta.  Sjuksköterskans  första  reaktion  på  känslor  av 
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maktlöshet  var  att  söka  upp  sin  omgivning,  kollegor,  för  att  hantera  patienternas 

smärtproblematik.  Sjuksköterskorna  försökte  mer  självständigt  lindra  både  patienternas 

lidande  och  sin  egen  känsla  av  hjälplöshet.  Tidsbristen  begränsade  dock  sjuksköterskors 

förmåga att vara där. Sjuksköterskorna upplevde en frustration över att organisera sin tid så 

att  de  kunde  hantera  patienternas  smärta  bättre.  En  ökad  arbetsbelastning  ledde  ofta  till 

distansering hos vårdpersonalen och gjorde att kontakterna blev korta och ytliga. Resultatet 

kan  då  bli  att  patienterna  känner  sig  hindrad  från  att  ta  upp  känsliga  ämnen  eller  ställa 

frågor  (Kaasalainen et al., 2007; Pellico et al., 2014; Slatyer, Williams & Michael, 2014). En 

distansering kan uppstå som en följd av den känslomässiga konflikt som uppstår vid arbete 

med patienter som lider av långvarig smärta. Det är endast användbart för att försvara och 

ignorera  stress  för  en kort  tid och  är  inte  ett  effektivt  sätt att hantera  stressiga  situationer 

(Wilson, 2007).  

Sjuksköterskor  som  kunde  ge  patienterna  effektiv  smärtlindring  upplevde  ett  positivt 

tillstånd av egenmakt som upplevdes främjade för deras eget välbefinnande. Sjuksköterskan 

upplevde en njutning och tillfredsställelse med sitt arbete (Kaasalainen et al., 2007).” It was so 

good  (laughs)  because  he was  pain  free...good  really.  I  feel  good when  i  see my  patient  pain  free” 

(Slatyer et al., 2014, s. 233). 
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Diskussion 

Resultat Diskussion 

Syftet  med  litteraturöversikten  var  att  belysa  allmän  sjuksköterskans  upplevelser  av  att 

arbeta med patienter som har långvarig smärta. De frågeställningar vi hade var hur upplever 

sjuksköterskan sin roll, vilka strategier använder sig sjuksköterskan av och vilken kunskap 

upplever sjuksköterskan att de har om smärta? Detta resulterade i tre teman. sjuksköterskans 

roll  i  smärtteamet,  sjuksköterskans upplevelse  av  att bedöma  smärta och  sjuksköterskan  i 

moralisk och etisk konflikt.  

I resultatet  framkom att sjuksköterska ansåg sig  inneha en viktig roll,  i vissa  fall även en 

nyckelroll samt att de bör arbeta  i ett team. Smärtskalor användes  i olika stor utsträckning, 

när  de  användes  underskattade  och misstrodde  sjuksköterskan många  gånger  patientens 

självskattade smärtnivå. Kunskap är ofta det som efterfrågas från sjuksköterskor. Ett flertal 

bakomliggande  faktorer ger upphov  till att  sjuksköterskan har både negativa och positiva 

upplevelser av att arbeta med smärtpatienter. 

Resultatet  visar  att  sjuksköterskorna  upplevde  sig  själva  som  ansvariga  för  det 

grundläggande omvårdnadsbehovet, de uppfattade  sin yrkesroll  som  att  tillhandahålla  en 

patientcentrerad vård, med ett empatiskt förhållningssätt till kommunikation vid behandling 

av patienter med smärta. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever sin roll  i smärtteamet 

som viktig. Sjuksköterskan  står oftast patienterna närmare  än  läkaren och  får då  ta  rollen 

som patientens förespråkare i det multidisciplinära teamet. 

Denny & Guido (2012) beskriver att patientnära sjuksköterskor måste ingå i ett team för att 

på ett effektivare sätt motverka underbehandling av smärtpatienter. Socialstyrelsen (1994:4) 

skriver att sjuksköterskan är vid sidan av sina direkt vårdande insatser ”spindeln i nätet” när 

det  gäller  att  samordna  teamets  insatser.  Sjuksköterskan  samlar  smärtinformation  från de 

olika team‐medlemmarna och från patient och närstående i omvårdnaden. Dysvik & Furnes 

(2012) styrker vårt resultat när de skriver om sjuksköterskan som team/grupp ledare och att 

sjuksköterskans  roll måste  vara  tydligt  klargjort  samt  att  alla  i  teamet måste  arbeta mot 

gemensamma mål. 

Resultatet  i vår studie påvisas av McCaffery et al.  (2000) att sjuksköterskans kunskap om 

smärtlindring  fortsätter  att  visa  på  otillräckliga  nivåer  inom  ämnet  och  att  en  dålig 

kunskapsbas upplevdes hindra sjuksköterskan att erhålla patienterna en god smärtlindring. 
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Kunskap är nyckeln till bättre smärtlindring, bättre smärtlindrande patienter  leder till färre 

negativa  upplevelser  hos  sjuksköterskor.  Dessvärre  är  det  inte  bara  kunskap  inom 

smärtfysiologi  och  farmakologi  som  är  lösningen.  Lösningen  är  långt  mycket  mer 

mångdimensionell. Kunskap och  attityder om  smärta och  smärtpatienter måste korrigeras 

innan ett beteende kan ändras. Att detta grundläggs i sjuksköterskans grundutbildning inte 

är  tillräckligt,  den  verksamma  sjuksköterskan  måste  i  sin  yrkesutövning  fortbilda  och 

förkovra  sin  för att vidmakthålla och utveckla  sina kunskaper.  I vårt  resultat  framkom att 

personalens  erfarenhet  gjorde  dem  starkare  professionellt  eftersom  de  har  utvecklat  ett 

självförtroende  och  en  övertygelse  som  hjälper  dem  att  stå  upp  för  sig  själva  och  sina 

patienter.  Kirkevold  (1992)  beskriver  Travelbees  omvårdnadsteori,  relationen  mellan 

sjuksköterskan  och  patienten  är  en  process  och  ett  medel  för  att  möta  den  sjukes 

omvårdnadsbehov.  Det  är  sjuksköterskans  ansvar  att  etablera  och  upprätthålla  denna 

relation, men hen klarar inte det ensam. Teorin hävdar att relationen måste vara ömsesidig. I 

omvårdnadsarbetet är det viktigt att sjuksköterskan bryr sig om patientens  lidande och ser 

patienten  för  den  han  är.  Sjuksköterskan måste  i mötet med  patienten  undvika  att  tolka 

patienten  utifrån  sina  erfarenheter.  Sjuksköterskan måste  gå  in  i  eller  dela  och  förstå  en 

annan  individs  situation.  Interaktionen  mellan  patient  och  sjuksköterska  sker  via 

kommunikation.  Kommunikation  är  något  som  pågår  kontinuerligt  i  mötet  mellan  två 

människor, såväl verbal  (med ord)  som  icke verbal  (med gester, mimik). För att möta den 

sjukes behov att kunskap och  insikt om både sig själv och andra är av yttersta vikt. Ett bra 

bemötande  är  en  grundförutsättning  för  en  bra  vård.  Om  mötet  mellan  patient  och 

sjuksköterska störs eller sjuksköterskan  inte har en förmåga att förstå och se patienten som 

en  unik  individ,  kommer  sjuksköterskan  att  missa  viktig  information  som  patienten 

förmedlar i sitt tal och kroppsspråk.   

Sjuksköterskor har en etisk  skyldighet att på  lämpligt  sätt behandla patienternas  smärta. 

Resultatet i vår studie visade att för att uppfylla sin etiska skyldighet att lindra smärta intog 

sjuksköterskor ofta rollen som deras förespråkare. Vår studie visade att sjuksköterskor som 

intog en mer aktiv roll fortare upptäckte smärta än den passiva. Patientens självskattning är 

det viktigaste instrument för att bedöma smärtan, resultatet visar dock på blandande åsikter 

gällande  smärtbedömning  med  hjälp  av  smärtskalor.  Personalen  är  mer  påverkade  av 

smärtpatienters  beteende  än  på  deras  självuppskattade  smärtbedömning.  Sjuksköterskor 
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missbedömer  konsekvent  smärtskattningen  hos  patienter  som  har  ett  avvikande 

smärtbeteende.  Sjuksköterskan  kanske  misstror  patienters  smärtupplevelse  men  vårdens 

föreskrifter  säger  att  sjuksköterskan måste  registrera patienters  smärta  och  ge  behandling 

utifrån vad denne säger, inte vad sjuksköterskan tror. 

Jakobsson (2008) skriver att ett vanligt problem är att personer med långvarig smärta ofta 

blir  misstrodda  och  oftare  blir  illa  bemötta  än  de  utan  smärta.  Antingen  underskattar 

vårdpersonalen  smärtan  eller  misstror  personen  helt.  Detta  är  ett  stort  problem  med 

subjektiva symtom som varken kan bevisas eller motbevisas utan vårdgivaren måste helt lita 

på  vad  patienten  berättar.  Att  lita  på  patienten  är  en  förutsättning  för  en  framgångsrik 

smärtbehandling  och  att  bli misstrodd  kan  leda  till  att  patienten  blir  nedstämd,  förlorar 

hoppet om att bli hjälpt eller att smärtan förvärras. 

Vår  uppfattning  om  ett  sätt  att  minska  sjuksköterskors  negativa  upplevelser 

överensstämmer  med  en  strategi  som  tillämpas  i  Kanada.  Där  får  en  sjuksköterska 

vidareutbildad  inom  området  smärta,  självständigt  tolka,  utföra  diagnostiska  tester, 

förskriva  läkemedel och utföra  särskilda  förfaranden  i  syfte att  förbättra  smärthanteringen 

(Kaasalainen et al., 2010). 

McCaffery  et  al.  (2000)  skriver  att  skratt  var  en  av  den  mest  effektiva  metoden  för 

distraktion av  smärta men  sjuksköterskor  som hade  lite  eller  ingen kunskap kring  smärta 

misstolkade  den  hanteringsstrategin  hos  smärtpatienter.  Resultatet  i  vår  studie  visar  att 

sjuksköterskor  använder  smärtskalor  i  varierade  grad  och  när  de  används  så  lägger 

sjuksköterskor  in  egna  tolkningar kring patientens beteendemönster. Sjuksköterskors  egna 

tolkningar av smärta väger tyngre än patienters självuppskattade smärtupplevelse.  

I vårt resultat påvisar Jastrzab et al. (2003) att yngre och mindre erfarna sjuksköterskor var 

mer  lyhörd  för patientens smärtupplevelse. Sjuksköterskor med  längre arbetslivserfarenhet 

var  mindre  benägna  att  tillgodose  patienters  behov.  Vår  tolkning  av  detta  är  att 

sjuksköterskornas  handlande/agerande  inte  bygger på  aktuell  kunskap men det  kan  även 

vara  ett  resultat  av  organisatoriska  problem  i  form  av  tidsbrist.  Purser,  Warfield  & 

Richardson,  (2012)  skriver  om  smärta  som  en  femte  vital  parameter,  ett  sådant  införande 

skulle  främja  och  öka  användande  av  smärtskattningshjälpmedel.  Förändringen  i 

organisationen  och  i  attityder  skulle  förbättra  bedömning  och handläggningen  av  smärta. 

Studien visade att sjuksköterskor upplevde ofta frustration i sina försök att hantera patienter 
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med kronisk smärta. Resultatet betonade att det fanns en brist på information och kunskap 

kring  icke‐farmakologiska  interventioner,  specifika  metoder,  professionella  tekniker, 

hjälpmedel,  kunskaper  om  smärtbedömning  och  smärtbehandling. De  föreslog  ytterligare 

utbildning  var  nödvändig,  med  särskild  tonvikt  på  att  utveckla  ett  organiserat  sätt  att 

hantera smärta.  

 
Metod Diskussion 

Utgångspunkten  för  denna  litteraturöversikt  var  att  belysa  allmän  sjuksköterskans 

upplevelser av att arbeta med patienter som har långvarig smärta. Analysen baserades på 16 

vetenskapliga  artiklar  (Bilaga  1)  och  resulterade  i  tre  teman,  sjuksköterskans  roll  i 

smärtteamet,  sjuksköterskans  upplevelse  av  att  bedöma  smärta  och  sjuksköterskan  i 

moralisk  och  etisk  konflikt.  För  att  hitta  rätt  sökord  som  överensstämde med  vårt  syfte 

undersöktes  andra  uppsatser  inom  området  i DIVA  samt  artiklar.  Sökningen  av  artiklar 

gjordes i två olika databaser, Pubmed och Cinahl. Som nämndes i bakgrunden används ofta 

begreppet “kronisk  smärta” globalt.  I Sverige vill man  inte använda det ordet då detta är 

synonym med  orden  livslång  och  obotlig.  Socialstyrelsen  skriver  i  sin  rapport  1994:4  att 

långvarig smärta är ett mer adekvat begrepp när det talas om denna typ av smärta, men att 

begreppet kroniskt är så djupt rotat i litteraturen att det inte går att bortse ifrån. Sökord som 

provades och förkastades var “nurse‐patient relation”, “nursing”, “pain managment”. Dessa 

sökord  förkastades  då  artiklarna  ej  svarade  upp  till  vårt  syfte  eller  våra  frågeställningar. 

Sökorden som valdes blev ”chronic pain”, “nurse experience”, “nurse management”, “nurse 

attitudes” då  resultatet på dessa  svarade upp  till vårt  syfte. Den  systematiska  sökningen  i 

databaserna begränsades inte till ålder i urvalsgruppen, författarna valde istället att artiklar 

som  handlade  om  långvarig  smärta  hos  barn  upp  till  19  år  skulle  väljas  bort  vid 

granskningen av abstrakt. Vi har inte valt att begränsa artiklarnas ålder då vi vill påvisa att 

fenomemet funnits under en lång tid. Studien skulle inkludera enbart vetenskapliga artiklar 

skriva på engelska. För att eftersträva hög validitet och reliabilitet valdes enbart granskade 

vetenskapliga tidsskrifter och peer‐reviwed originalartiklar. Det finns väldigt många studier 

gjord  om  kronisk  smärta  baserat  från  patientens  upplevelser.  Då  denna  studie  avsåg 

undersöka sjuksköterskans upplevelser var relevanta artiklar färre. En del av dessa artiklar 

kunde dock användas eftersom de visade patientens perspektiv på bemötandet och vård och 

påvisade många gånger liknande upplevelser som sjuksköterskan upplevde.  
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En  svaghet  i  vår  litteraturstudie  är  att  vi  inte  har  god  kunskap  och  kännedom  om 

sjuksköterskor i andra länder har samma arbetsuppgifter, befogenheter och ansvarsområden 

som  vi  har  i  Sverige.  En  annan  svaghet  är  att  litteraturstudien  inte  beskriver  de  olika 

specifika observations och mätinstrument som finns utvecklade. Breivik et al., (2008) skriver 

att  bedömning  av  kronisk  smärta  och  dess  inverkan  på  fysiska,  emotionella  och  sociala 

funktioner kräver flerdimensionella kvalitativa verktyg och hälsorelaterade mätinstrument.  

Översättningarna i analysen kan bidra till en svaghet då det finns en risk att översättningen 

medför att detaljer i texten går förlorade.  

Litteraturöversiktens  validitet  och  generaliserbarhet  kring  resultatet  anses  hög  då 

samstämmiga resultat lyfts fram från fyra olika världsdelar. 

 

Slutsats  

Sjuksköterskan har i sin profession ett ansvar för sitt handlande både mot patienter, kollegor 

och även mot sig själv. Det  finns många olika  faktorer som  leder  till att sjuksköterskor har 

negativa upplevelser kring att arbeta med patienter som har långvarig smärta. För att minska 

sjuksköterskans negativa upplevelser behöver sjuksköterskan arbeta med en aktuell kunskap 

om  smärta och hög mångdimensionell kunskapsnivå  i både  sjukskötersketeamet och  i det 

multidisciplinära smärtteamet och det krävs organisatoriska förändringar där sjuksköterskan 

får mer tid till förfogande.  

Ett  sätt  för  sjukvården  att  uppnå  en  bättre  smärtlindring  till  patienter  med  långvarig 

smärtproblematik  vore  att  skapa  en  gemensam  utbildning.  Utbildningen  bör  ske  på 

individnivå  (sjuksköterskor,  läkare),  gruppnivå  (ledare,  chef,  team)  och  för  ansvariga  på 

organisationsnivå.  Ett  gemensamt  synsätt  kring  strategier  och  mål  med  hjälp  av 

farmakologiska och icke farmakologisk behandlingsalternativ skulle öka behandlingskraften. 

Vidare forskning inom området sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med patienter som 

har långvarig smärtproblematik är önskvärd. 
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Bilaga. 1 Artikelöversikt 

Författare 
År 
Land 

Titel  Syfte  Metod  Deltagare 
(bortfall) 

Resultat  Kvalitet 
Typ 

Akbas, Öztunc 
(2008) 
Turkiet 

Examination of 
knowledge about 
and nursing 
interventions for the 
are of patients in 
pain of nurses who 
work at Cukurova 
 University medical 
faculty Balcali 
 hospital.  

Undersöka 
sjuksköterskors 
kunskapsnivån och 
omvårdnadsåtgärd
er mot patienter 
med smärta. 
Använda resultatet 
inom organisation 
och utbildning för 
att få mer effektiv 
och heltäckande 
omvårdnad.  
 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
 
Enkät 
SPSS 
dataanalys 

198  
(7)  

För verksamma 
sjuksköterskor  
är påbyggnads‐ 
och fortbildning 
i kunskap 
smärta och 
smärtbehandlin
g med jämna 
mellanrum 
nödvändigt.  

Hög 

Blomberg, 
Hylander, 
Tömkvist (2008) 
Sverige  

District nurses’ 
involvement in pain 
care: a theoretical 
model.  

Undersöka  
distriktsjuk‐ 
sköterskors 
omvårdnad 
och erfarenheter till 
patienter med 
kronisk smärta och 
skapa en teoretisk 
modell. 

Kvalitativ  
Grounded  
Theory 
 
Focusgrupp 
intervju 

20 
(0) 

Teman som 
framkom: 
patientens 
förmåga att 
kommunicera, 
sjukvårdens 
samverkan med 
andra 
yrkesverk‐ 
samma och stöd 
från egna 
organisationen.  
 

Hög 

Blondal, 
Halldorsdottir 
(2009) 
Island  

The challenge of 
caring for patients 
in pain: from the 
nurse’s perspective.  

Öka förståelse om 
hur det är för 
sjuksköterskor  att 
vårda patienter 
med smärta. 

Kvalitativ 
Femeno‐ 
logisk 
 
Ostrukturer
ad djup 
intervju 

10 
(0) 

Resultaten visar 
att vårda en 
patient med 
smärta är en 
utmaning där 
sjuksköterskor 
möter och 
reagerar på flera 
krävande 
uppdrag mot 
målet 
smärtlindring. 
 

Hög 

Brown, 
Richardson  
(2006)  
England  

Nurses’ in the 
multi‐professional 
pain team: a study 
of attitudes. beliefs 
and treatment 
endorsements.  
 

Undersöka vilka 
stödjande 
komponenter i 
smärtbehandling 
som sjuksköterskan 
anser vara viktiga. 

Re‐analys 
från större 
studie 
 
Kvantitativ 
Deskriptiv 
 
Enkät 
SPSS 
dataanalys 

103 
(0) 

Sjuksköterskan 
ansåg att deras 
roll, det 
multidisciplin‐
ära teamet och 
psykologiska 
aspekter var 
viktigast för 
behandling av 
kronisk smärta. 
  
 

Medel 
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Brunier,  
Carson, 
Harrison  
(1995)  
Kanada  

What do nurses 
know and believe 
about patients with 
pain? Results of a 
hospital survey.  

Att undersöka  
sjuksköterskors 
kunskap  
och attityder 
angående  
smärta på akut och  
vårdavdelning 
 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
 
Enkät 
ANOVA 
 

514 
(489) 

Sjuksköterskor 
visade brist på 
kunskap och 
förståelse för 
smärtlindring 
för akut och 
kronisk smärta. 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 

Jastrzab, 
Fairbrother, 
Kerr, 
McInerney 
(2003) 
Australien   

Profiling the pain‐
aware nurse: Acute 
care nurses 
attitudes and 
knowledge 
concerning adult  
pain management. 
 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
kunskaper och 
attityder relaterade 
till smärtlindring. 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
 
Enkät 
ANOVA 
 

272 
(389) 

Mer utbildning 
inom området 
behövs. 
Erfarenhet hade 
ingen relation 
till kunskap 
eller attityder. 

Hög 

Kaasalainen, 
Coker,  
Dolovich,   
Papaioannou, 
Hadjistavropoul
o, Emili, Ploeg  
(2007) 
Kanada 

Pain management 
decision making 
among long‐term 
care physicians and 
nurses. 

Utforska 
beslutsfattande  
process hos läkare 
och sjuksköterskor 
samt hur attityder 
och tro påverkar 
valet av 
smärtbehandling. 

Kvalitativ 
Grounded 
Theory 
 
Focusgrupp 
intervju 
 

57 
(0) 

Deltagarna 
beskriver att 
smärtlindring 
inom LTC är 
problematisk, 
dels för att 
vårdtagare inte 
alltid kan 
förmedla sin 
smärta eller inte 
klagar för 
smärta. Samt att 
man har 
problem med 
smärtstillande 
läkemedel  och 
dess 
biverkningar 
hos äldre. 
 

Hög 

Kjällman‐Alm, 
Norbergh (2013)  
Sverige  

Nurses’ Opinions of 
Pain and the 
Assessed Need for 
Pain Medication for 
the Elderly.  

Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
smärta och det 
bedömda behovet 
av smärtstillande 
för äldre.  

Kvantitativ 
Deskriptiv 

56 
(72) 

Icke‐verbal 
kommunikation  
ledde till att 
leende smärt‐ 
patienter fick 
otillräcklig 
smärtlindring 
av sjuksköterska 
med längre 
arbetslivserfare
nhet. 

Hög 
 

Matthews, 
Malcolm 
(2005) 
Irland  

Nursesʹ knowledge 
and attitudes in 
pain management 
practice. 

Jämföra om ett  
utbildnings och 
kompetens 
program verkligen 
leder till ökad 
kompetens i att  
hantera smärta. 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Tvågrupps 
intervention 
 
ORECNI 
dataanalys 

113 
(52 ) 

Ingen 
signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. 
Resultat från 
båda grupperna 
påvisar att 
attityder och 
kunskap 
påverkar 
smärtlindringen
. 

Hög 
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McCaffery, 
Ferrell,  
Pasero  
(2000)   
USA 

Nursesʹ personal 
opinions about 
patientsʹ pain and 
their effect on 
recorded 
assessments and 
titration of opioid 
doses. 

Hur 
sjuksköterskans 
personliga 
synpunkter om 
smärta påverkar 
beslut om 
dokumentation och 
administrering av 
smärtlindring.  

Kvantitativ 
deskriptiv 
 
Enkät 
 

400 
(0) 

Det finns 
fortfarande 
stora problem 
med 
underbehandlin
g av patienter 
med svår 
smärta. Detta 
kan vara 
relaterat till 
personliga 
attityder, tro på 
patienters egna 
beskrivning av 
smärtupplevelse
n 

Hög 

Pellico,  
Gilliam,  
Lee,  
Kerns 
(2014)   
USA 

Hearing new voices: 
registered nurses 
and health 
technicians 
experience caring 
for chronic pain 
patients in primary 
care clinics. 

Efarenheter från 
sjuksköterskor och 
hälsopersonal som 
arbetar med 
patienter som har 
kronisk smärta.  

Kvalitativ 
Innehållsana
lys 

57 
(18) 

Denna studie 
visar att 
vårdpersonal 
inom 
primärvård ger 
patientcentrerad 
vård och inser 
vikten av sin 
roll inom ett 
smärtteam och 
kan erbjuda 
värdefull insikt 
om vården av 
patienter med 
kronisk smärta. 

Hög 

Prem, 
Karvannan,  
Chakravarthy,  
Binukumar,  
Jaykumar, 
Kumar 
(2011) 
Indien 

Attitudes and 
Beliefs About 
Chronic Pain 
Among Nurses‐
Biomedical or 
Behavioral? A 
Cross‐sectional 
Survey. 

Syftet var att 
bedöma  attityder 
och föreställningar 
bland 
sjuksköterskor i 
deras 
uppfattningar om 
smärta. 

Kvantitativ 
deskriptiv 
 
Enkät 
ANOVA, 
SPSS 
dataanalys 

363 
(0) 

Den kunskap 
och förståelse 
om kronisk 
smärta har 
genomgått ett 
paradigm skifte 
från ett 
biomedicinskt 
synsätt till att 
även innehålla 
en beteende 
dimension. 
 

Hög 

Siedlecki, 
Modic,  
Bernhofer, 
Sorrell,   
Strumble, Kato 
(2013) 
USA 

Exploring how 
bedside nurses care 
for patients with 
chronic pain: a 
grounded theory 
study. 

Syftet med studien 
är att belysa 
sjuksköterskors 
beteende , 
bedömning och 
beslutsfattande i 
mötet med 
patienter som har 
 kronisk smärta.  

Kvalitativ 
Grounded 
Theory 
 
Semi 
strukturerad 
Intervju 

48 
(0) 

Sjuksköterskan 
som tar 
ombudsroll för 
patienter med 
kronisk smärta 
upplever många 
gånger en 
frustration över 
att inte kunna 
ge fullgod vård 
och 
smärtlindring. 
Brister är 
sjuksköterskan 
strategier och 
systemhinder 
mellan 
sjuksköterska 
och läkare. 

Hög 
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Slatyer,  
Williams,  
Michael  
(2014)  
Australien 

Seeking 
empowerment to 
comfort patients in 
severe pain: a 
grounded theory 
study of the nurseʹs 
perspective. 

Förklarar från 
sjuksköterskans 
perspektiv; 
upplevelsen  att ta 
hand om patienter 
med svår smärta. 

Kvalitativ 
Grounded 
Theory 
 
Semi 
strukturerad 
Intervju 
 
Observation
s studie 

44 
(0) 

Sjuksköterskan 
använder sig av 
en psykosocial 
process för att 
hjälpa dem att 
lindra patienters 
kraftiga smärta. 
Detta genom att 
skapa kontakter, 
finna alternativ 
till medicin och 
hantera sina 
egna känslor. 
 

Hög 

Van Niekerk, 
 Martin 
(2003)   
Australien 

The impact of the 
nurse‐physician 
relationship on 
barriers 
encountered by 
nurses during pain 
management. 
 

Undersöka hinder 
för 
sjuksköterskans  
möjlighet till 
optimal 
smärthantering. 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
 
Enkät 
Student 
Newman 
Keuls 
Test Analys 

1015 
(1753) 

Relationen 
mellan läkare 
och 
sjuksköterska 
kan vara en 
signifikant 
barriär till 
optimal 
smärthantering. 

Hög 
 

Wilson  
(2007) 
England  

Nurses’ knowledge 
of pain.  

Se om utbildning 
och klinisk 
erfarenhet påverkar 
sjuksköterskans 
kunskaper om 
smärta.  

Kvantitativ  
Deskriptiv 
 
Enkät 
Mann‐
Whitney U‐
test 
 

72  
(28)  

Specialist‐ 
sjuksköterskor 
hade en mer 
omfattande 
kunskapsbas än 
allmänna 
sjuksköterskorn
a; dock verkade 
inte kunskapen 
 vara relaterad 
till deras år 
inom 
sjuksköterske‐ 
yrket. 
 

Hög 

 


