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Abstrakt 

Bakgrund: I tidigare forskning sågs långvarig smärta som ett vanligt problem som 

påverkade patientens fysiska och psykiska hälsa. Det ledde till att patienterna var i stort 

behov av sjukvård. En god kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patienter hjälpte 

patienterna att hantera sitt långvariga smärttillstånd på ett lättare sätt.  

Syfte: Syftet var att belysa hur patienter med långvarig smärta upplevde bemötandet inom 

sjukvården.  

Metod: Denna litteraturöversikt omfattade 16 vetenskapliga artiklar. Sökningarna utfördes i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Artiklarna granskades och analyserades utifrån 

ett induktivt perspektiv.  

Resultat: Resultatet presenterades i fyra huvudkategorier: osynligt problem, frustration, fokus 

på patienten och delaktighet. Patienter med långvarig smärta upplevde ett dåligt bemötande av 

sjukvårdspersonalen vilket ledde till att de kände sig missnöjda med sjukvården.    

Diskussion: Åtgärder som skulle kunna förbättra patientens upplevelse av sjukvården var 

att öka sjuksköterskans kunskaper om smärta samt förbättra arbetsmiljön relaterat till stress. 

Detta skulle kunna minska sjuksköterskans dåliga inställning till patienter med långvarig 

smärta och förbättra kommunikationen mellan dem.  

Slutsats: Ett bättre bemötande gentemot patienter med långvarig smärta kunde leda till att 

de kände en delaktighet i sin vård samt fick en positivare upplevelse av sjukvården. 

 

Nyckelord: Kommunikation, litteraturöversikt, långvarig smärta, patienters upplevelse, 

sjuksköterskors bemötande.   
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Introduktion 

I dagens samhälle är smärta en vanlig anledning till att människor uppsöker sjukvården. 

Smärta kan delas upp i akut- och långvarig smärta. Den akuta smärtupplevelsen har ofta en 

tydlig orsak till sin uppkomst medan orsaken till den långvariga smärtan kan vara svårare 

att identifiera. När det inte finns någon tydlig orsak till smärtan blir den mer svårbehandlad 

vilket kan leda till att det tar längre tid för patienten att få den hjälp och stöd som behövs för 

att uppnå god effekt av behandlingen. Upplevelsen av smärta är unik och därför är det 

viktigt att se till varje individ för att ge bästa möjliga vård. 

Bakgrund 

Begreppet smärta definieras av International Association for the Study of Pain (IASP, 1994, s. 

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

damage, or described in terms of such damage” vilket enligt Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering (SBU, 2006, s. 48) tolkas som ”en obehaglig sensorisk och känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan 

skada”. Smärta är en subjektiv och individuell upplevelse vilket gör att den kan uppstå i 

frånvaro av vävnadsskada. När smärta har pågått mer än tre till sex månader benämns den 

som långvarig smärta. I engelsk litteratur översätts både långvarig- och kronisk smärta till 

Chronic pain. Dessa begrepp har samma betydelse men långvarig smärta anses vara mer 

lämpligt att använda då det inte ger en uppgiven syn på prognosen jämfört med begreppet 

kronisk (SBU, 2006). Utifrån detta har begreppet långvarig smärta valts att användas i denna 

litteraturöversikt. Begreppet sjukvårdspersonal avser både sjuksköterskor, undersköterskor 

och läkare. Termen sjukvård som begrepp syftar i föreliggande studie till vården som 

bedrivs av sjukvårdspersonal inom slutenvård och öppenvård inklusive hemsjukvård. När 

begreppet sjuksköterska används självständigt syftar det till allmänsjuksköterskan. 

 

Långvarig smärta är ett vanligt problem i Europa då 19 % av de tillfrågade i en 

befolkningsstudie (N=46394) lider av smärta som pågått i minst tre till sex månader. I Sverige 

uppgav 18 % (N=2563) att de lider av långvarig smärta (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen 
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& Gallacher, 2006). Att leva med långvarig smärta påverkar både den fysiska och psykiska 

hälsan hos patienten. Den fysiska smärtan beskrevs som jobbigast i det akuta skedet av 

smärtans genombrott. När smärtan övergick till långvarig var känslor av rädsla och ångest 

mer påfrestande än den fysiska smärtan. Dessa känslor kunde leda till att patientens 

välmående försämrades och relationen med närstående påverkades därför på ett negativt 

sätt (Ojala et al., 2015). Patienter upplevde att närstående tyckte att det var frustrerande när 

de ständigt pratade om sin smärta. Det var vanligt att patienterna undvek sociala 

tillställningar vilket i sin tur även ledde till att de drog sig undan från sina närstående 

(Campbell & Cramb, 2008). I samband med uppkomsten av långvarig smärta förändrades 

den framtid som patienten tidigare hade föreställt sig (Ojala et al., 2015). Aktiviteter och 

vardagssysslor som tidigare var en självklarhet kunde istället upplevas som ett hinder och 

svåra att utföra (SBU, 2006). Att fråga om hjälp upplevdes svårt för de patienter som tidigare 

varit självständiga och de hade svårt att acceptera att de behövde förlita sig på andra för att 

klara av vardagen (Campbell & Cramb, 2008). 

 

En litteraturstudie beskriver att patienter med långvarig smärta undvek att söka hjälp om de 

trodde att mötet med sjukvårdspersonal skulle bli negativt. Det fanns en rädsla att 

patienterna sågs som hypokondriker och inte skulle bli trodda på vilket även bidrog till att 

de inte sökte hjälp (Cornally & Mccarthy, 2011). Några sjuksköterskor ansåg att patienter 

sökte vård på grund av ett läkemedelsberoende då de ofta återkom med liknande besvär. 

Dessa patienter krävde mycket tid och engagemang av sjuksköterskor och de upplevde att 

en stor del av deras arbetstid ödslades på ett problem som inte hade någon lösning (Siedlecki 

et al., 2014). Ett fåtal sjuksköterskor ansåg att det var obehagligt att ge höga doser med 

smärtstillande läkemedel för att hjälpa patienter. De var rädda att öka patientens 

läkemedelsberoende vilket ledde till att de istället gav lägre doser smärtstillande läkemedel 

(Blondal & Halldorsdottir, 2009). Siedlecki et al. (2014) visade dock att flertalet 

sjuksköterskor menade att de inte borde anta att patienter hade ett läkemedelsberoende bara 

för att de var i behov av höga doser läkemedel. 

 

Enligt Blomqvist (2003) uppgav sjuksköterskor att de trodde på patientens smärtupplevelse 

när den var synlig och välkänd, exempelvis vid cancer. Sjuksköterskor kunde då lättare 

relatera till hur smärtan påverkade patientens välmående. I de fall då medicinska diagnoser 
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var okända eller diffusa ansåg sjuksköterskor att patienter överdrev sin smärta vilket 

skapade en frustration och de tvivlade på om smärtupplevelsen var verklig. I Bernhofer och 

Sorrells (2015) och Siedlecki et al.s (2014) studier beskriver sjuksköterskor också en känsla av 

frustration då de inte kunde hjälpa patienten att lindra smärtan fullt ut. 

 

Tveiten och Meyer (2009) beskrev vikten av ett aktivt lyssnande hos sjukvårdspersonal och 

att tillåta patienter med långvarig smärta att berätta sin syn på problemet. 

Sjukvårdspersonalen strävade efter att få patienten delaktig i vården genom att se patienten 

som expert på sin egen smärta. Ett utbyte av information mellan sjukvårdspersonal och 

patient var därför viktigt för att skapa en överblick och delaktighet i vårdsituationen. Eldh, 

Ekman och Ehnfors (2006) anser i sin studie att sjukvårdspersonal borde fokusera på 

patienten som en individ snarare än det långvariga smärttillståndet för att uppnå 

patientdelaktighet. Tveiten och Meyer (2009) beskriver vidare att sjukvårdspersonalens roll, 

när patienten skulle fatta ett beslut, var att dela sin professionella kunskap för att bidra till 

att patienten fattade ett välgrundat beslut. För att säkerställa att patienten förstod 

informationen från sjukvårdspersonalen var det viktigt att använda ett språk som båda 

parter förstod. I Patientlagen tydliggörs patientens ställning då syftet är att främja patientens 

delaktighet och självbestämmande (Patientlag, SFS 2014:821, kap. 1, 1 §). Patienten har rätt 

att få information om sitt hälsotillstånd och den vård, de undersökningsmetoder och 

behandlingar som finns tillgängliga. Informationen som ges till patienten ska anpassas efter 

individuella behov och förutsättningar (Patientlag, SFS 2014:821, kap 3, 1 §, 6 §).   

 

För att förstå hur relationen mellan sjuksköterskan och individen kan påverka vården kan 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori vara till hjälp. Enligt Travelbee (1971, s. 16-17) är 

omvårdnad en mellanmänsklig process där syftet är att stödja, förebygga eller hantera 

upplevelser av sjukdom och lidande hos individer. Syftet är även att hjälpa individen och om 

möjligheten ges, finna en mening i dessa upplevelser. Omvårdnad är en process och med det 

menas att det är en upplevelse eller händelse mellan sjuksköterskan och individen där 

individen är i behov av vård (a.a., s. 7-8). Den mellanmänskliga relationen är central i 

Travelbees teori och definieras av att den unika människan står i fokus. När sjuksköterskan 

inte ser individen som unik finns risk att individens enskilda behov blir åsidosatt och att 

omvårdnaden istället utförs slentrianmässigt (Travelbee, 1971, s. 132). För att etablera en 
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mellanmänsklig relation med individen och uppnå omvårdnadens syfte krävs en god 

interaktion och kommunikation mellan sjuksköterskan och individen (a.a., s. 93). 

Sjuksköterskan ska vara väl medveten om sitt agerande, sina tankar, känslor och upplevelser 

för att kunna skapa en relation med individen (a.a., s. 119). Sjuksköterskans beteende är 

därför centralt i den interaktiva processen och omvårdnaden som utförs ska bidra till en 

bättre hälsa för individen (a.a., s. 93). Vidare beskriver Travelbee att det är svårt att 

kommunicera om smärtupplevelser vilket gör det är svårt för sjuksköterskor att bedöma 

graden av smärtans intensitet som individen upplever och därmed förstå deras unika 

upplevelse (a.a., s. 72). 

 

McCabe (2004) beskrev att en öppen och ärlig kommunikation mellan patienter med 

långvarig smärta och sjuksköterskor hjälpte patienterna att hantera sina problem på ett 

lättare sätt. Att bli bemötta med förståelse och bekräftelse kunde leda till att känslor av 

ångest och osäkerhet minskade. Om sjuksköterskor inte tog sig tid till att kommunicera och 

bemöta patienten med respekt kände patienterna sig otrygga och dåligt bemött. I Tveiten och 

Meyers (2009) studie betonade sjukvårdspersonalen att det var viktigt att bemöta patienten 

med respekt och se patienten som en jämbördig partner i kommunikationen. För att uppnå 

detta krävdes att sjukvårdspersonalen hade en god självkännedom och en positiv attityd 

gentemot patienten. En god kommunikation byggde på en dialog där patientens problem var 

i fokus. Det var även viktigt att föra en strukturerad dialog med patienten för att utnyttja den 

begränsade tiden på bästa möjliga sätt. Sjukvårdspersonalen ansåg dock att det var svårt att 

föra en bra dialog då de ibland hade en annan syn på vård och behandling än patienten.  

Problemformulering  

Långvarig smärta är för många ett osynligt problem som inte alltid tas på fullt allvar av 

sjukvården. Patienter hamnar ofta i kläm då det inte framgår tydligt vad orsaken till 

besvären är och därför blir det lätt att sjukvården tvivlar eller misstror patienten. I de fall när 

ingen tar ansvar för problemet hamnar patienten i en ond cirkel med försämrad hälsa och 

många sjukvårdsbesök. Genom att belysa problemet med att smärta inte tas på allvar kan 

sjuksköterskor få en ökad förståelse om patientens situation. En ökad förståelse kan leda till 

en bättre vård och livskvalitet för patienten.  
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Syfte 

Syftet var att belysa hur patienter med långvarig smärta upplevde bemötandet inom 

sjukvården.  

Metod 

Design 

Den valda designen är en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att skapa en 

översikt över kunskapsläget inom ett specifikt omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 2012b, 

s. 133). En litteraturöversikt utgörs av en omfattande och systematisk genomgång av 

vetenskapliga artiklar inom området där sedan de relevanta artiklarna granskas och 

kvalitetsbedöms (Friberg, 2012b, s. 134; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 100-101). Detta 

resulterar i en sammanställning där kunskapsläget fastställs vilket kan påverka det praktiska 

vårdarbetet men även påvisa behovet av vidare forskning (Friberg, 2012b, s. 133-134; 

Segesten, 2012, s. 100). 

Inklusions- och exklusionskriterier  

I denna litteraturöversikt har vetenskapliga artiklar om patienter med långvarig smärta som 

pågått i minst tre månader inkluderats. I kontexten innefattas all form av kontakt med 

sjukvård då önskan är att få en helhetsbild över problemet. Artiklarna skulle därför inrikta 

sig på att beskriva patienters upplevelse av bemötande inom slutenvård och öppenvård 

inklusive hemsjukvård. De vetenskapliga artiklarna som inkluderades skulle var skrivna på 

svenska eller engelska. De skulle även uppnå grad I eller II vid kvalitetsgranskning enligt 

Carlsson och Eiman (2003) samt innehålla någon form av etiskt resonemang. 

 

Artiklar som innefattade sjukvårdspersonal där sjuksköterskor inte var inkluderade valdes 

att exkluderas. Även artiklar som innefattade barn under 18 år samt smärta relaterat till 

cancerdiagnos exkluderades då dessa diagnoser oftast är välkända och inte ifrågasätts i 

samma grad. 
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Litteratursökning  

Litteratursökningar utfördes i databaserna Cinahl och PubMed då de enligt Polit och Beck 

(2012, s. 101-103) ses som användbara vid omvårdnadsforskning. Sökningar gjordes även i 

PsycInfo för att säkerställa att området blivit väl genomsökt. Sökorden har enbart bestått av 

CINAHL Headings, MeSH-termer och Thesaurus. De meningsbärande begreppen långvarig 

smärta, bemötande och upplevelser lyftes ut ur syftet och användes i sökningarna. Långvarig 

smärta översattes till Chronic pain och inkluderades i alla sökningar som utfördes. Det finns 

ett flertal synonymer till bemötande och upplevelser, exempelvis Professional-Patient 

Relations, Attitudes, Patients Satisfaction, och därför har olika kombinationer använts för att 

uppnå bästa möjliga sökresultat. För att komplettera litteratursökningen utfördes sekundära 

sökningar genom att gå igenom referenslistor på relevant litteratur. Totalt inkluderades 16 

vetenskapliga artiklar i resultatet varav fem framkom genom sekundär sökning. 

Litteratursökningen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Litteratursökningar  
Databas 
Datum 

Söktermer Avgränsningar Antal 

träffar 
Valda Inkluderade Författare 

PsycINFO 
160120 

SU.EXACT("Nursing") AND 

SU.EXACT("Chronic Pain") 
Peer reviewed, 

language: english, 

swedish 

29 st 2* 
2** 
1*** 
1**** 

1 Juuso, Skär, Olsson 

& Söderberg 

(2014). 

Cinahl 
160120 

(MH "Chronic Pain") AND 

(MH "Patient Attitudes") 
Peer reviewed, 

language: english, 

swedish 

208 st 23* 
10** 
6*** 
6**** 

1⧫ 

6 Allcock, Elkan & 

Williams (2007).  
Blomqvist & 

Edberg (2002).  
Dewar, White, 

Posade & Dillon 

(2003).  
Lönnstedt, Häckter 

Ståhl & Rydholm 

Hedman (2011).  
Säll Hansson, 

Fridlund, Brunt, 

Hansson & Rask 

(2011). 
Upshur, 

Bacigalupe & 

Luckmann (2010).   
PubMed 
160121 

("Chronic Pain"[Mesh]) AND 

"Professional-Patient 

Relations"[Mesh] 

Language: 

english, swedish 
85 st 9* 

2** 
1*** 
1**** 

1 Budge, Carryer & 

Boddy (2012). 

Cinahl 
160121 

(MH "Chronic Pain") AND 

(MH "Patient Satisfaction") 
Peer reviewed, 

language: english, 

swedish 

160 st 15* 
7** 
3*** 
1**** 

1⧫ 

1 Löfgren & 

Norrbrink (2012). 

PsycINFO 
160122 

SUBJECT.exact("Chronic Pain 

") AND 

Peer reviewed, 

language: english, 

swedish 

49 st 5* 
2** 
1*** 

1 Dow, Roche & 

Ziebland (2012). 
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SUBJECT.exact("Health 

Personnel ") 
1**** 

Cinahl 
160201 

(MH "Chronic Pain") AND 

(MH "Patient Care") 
Peer reviewed, 

language: english, 

swedish 

80 st 4* 
2** 
1*** 
1**** 

1 Teh et al. (2009).  

 

Sekundär 

sökning 

160125 

 

     Osborn & Smith 

(1998).  

Söderberg, 

Lundman & 

Norberg (1999).  

Iaquinta & 

Larrabee (2004).  

Sekundär 

sökning 

160125 

 

      Paulson, Norberg 

& Danielson 

(2002).  

Skuladottir & 

Halldorsdottir 

(2011).  

* - antal valda efter läst titel. ** - antal valda efter läst abstrakt. *** - antal valda efter läst 

artikel. **** - antal valda efter kvalitetsgranskning. ⧫ - dubbletter.  

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Relevansbedömning av vetenskapliga artiklar utfördes genom att läsa och välja ut de titlar 

som överensstämde med syftet i litteraturöversikten. Av de titlar som valdes ut lästes även 

de tillhörande abstrakten och om de fortfarande stämde gentemot syftet lästes de i sin helhet. 

De vetenskapliga artiklar som innefattade något av studiens exklusionskriterier eller inte 

stämde överens med inklusionskriterierna förkastades. 

 

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa studier, se bilaga 1. I denna bedömningsmall granskas 

abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser. Dessa delar 

betygsätts med en poängskala 0-3 där 0 motsvarar lägsta poäng och 3 motsvarar högsta 

poäng. Den totala poängen beräknas och omvandlas till procent vilket motsvarar den 

kvalitetsgrad som artikeln blir tilldelad. I bedömningsmallen innefattas “patienter med 

lungcancerdiagnos” och det har ändrats till ”patienter med långvarig smärta” för att 

säkerställa artiklarnas relevans mot syftet. Detta innebär att maximala poängen är 48 poäng. 

Kvalitetsgranskningen har tre grader, grad I (>80 %), grad II (>70%) och grad III (>60%), där 

grad I motsvarar högsta kvalitet. Endast artiklar med grad I och grad II inkluderades i 

litteraturöversiktens resultat och redovisas i en översiktstabell, se bilaga 2.   
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Analys 

Analysarbetet har utgått från Friberg (2012a s. 127) där ett induktivt perspektiv beskrivs som 

en vanlig metod vid kvalitativa analyser. Analysprocessen beskrivs som en rörelse mellan 

helheten och delarna som sedan resulterar i en ny helhet.  

 

 

Figur 1. Analysprocess  

 

Analysprocessen (se figur 1) inleddes med att de utvalda vetenskapliga artiklarna lästes 

igenom var för sig ett flertal gånger för att skapa sig en förståelse och få ett helhetsintryck av 

artiklarnas resultat. Därefter identifierades de nyckelfynd som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte och tilldelades olika färger utifrån preliminära kategorier. Dessa 

färgkodades systematiskt och sammanställdes samt placerades in i en översiktstabell, se 

bilaga 2. Likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas resultat jämfördes och bröts 

sedan ner till meningsbärande enheter. Dessa översattes noggrant till svenska för att bevara 

innebörden och gavs en kod som beskrev innehållet för att lättare placeras i kategorier. De 

olika koderna skrevs upp på en tavla där de sorterades utifrån likheter till olika 

underkategorier. Underkategoriernas tillhörande meningsbärande text placerades under 

respektive kategori för att få en överblick och se om texterna hade ett sammanhang. Ett fåtal 

av de meningsbärande enheterna flyttades till andra kategorier där de ansågs passa in bättre 

1. Artiklarna lästes 

2. Nyckelfynd 
identifierades

3. Färgkodning

4. Översiktstabell

5. Likheter och 
skillnader

6. Meningsbärande 
enheter 

7.  Kodning 

8. Sortering till 
underkategorier och 

kategorier

9. Resultatet påbörjas

Återkoppling till 
artiklarna 
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och detta skapade grunden till de underkategorier och kategorier som redovisas i figur 2. Ett 

exempel på hur analysförförandet har utförts visas i bilaga 3. 

 

Analysarbetet har präglats av ett systematiskt tillvägagångssätt där ett gemensamt och 

noggrant arbete har lagt grunden till litteraturöversiktens resultat. För att säkerställa att 

resultatet överensstämde med originalartiklarna har ett ständigt jämförande mellan dessa 

utförts under processens gång. En god kommunikation och en gemensam förståelse har varit 

viktigt för att analysarbetet skulle leda till ett trovärdigt resultat. 

Etiska överväganden 

De vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för litteraturöversiktens resultat skulle 

innehålla någon form av etiskt resonemang, exempelvis information till deltagarna om 

artikelns syfte eller frivillighet av deltagande. Att ha ett etiskt resonemang var viktigt för att 

säkerställa att deltagarna hade behandlats på ett rättvist sätt. I de fall då artikeln inte 

innehöll något etiskt resonemang kontrollerades tidskriften som den var publicerad i. Om 

tidskriften hade ett etiskt godkännande bedömdes artiklarna som användbara. När 

artiklarna inte uppfyllde litteraturöversiktens etiska krav ansågs de som oanvändbara och 

förkastades.   

 

Polit och Beck (2012, s. 121) beskriver vikten av att ha ett objektivt förhållningssätt gentemot 

analysmaterialet vilket har tillämpats av författarna i föreliggande arbete. Den egna 

erfarenheten och förförståelsen åsidosattes under arbetets gång och artiklar eller delar från 

resultaten har inte förkastats på grund av egna åsikter.  

Resultat  

Litteraturöversiktens resultat består av 16 kvalitativa vetenskapliga artiklar från olika delar 

av världen. Kontexten i artiklarna varierar mellan slutenvård och öppenvård inklusive 

hemsjukvård och är utgivna mellan åren 1998-2015. Analysen resulterade i sammanlagt fyra 

kategorier samt åtta underkategorier och presenteras i den ordningsföljd som redovisas i 

figur 2. 
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Figur 2. Kategorier och underkategorier 

Osynligt problem 

I kategorin Osynligt problem beskrivs vilka konsekvenser som uppstår i mötet mellan 

sjukvårdspersonal och patienter med långvarig smärta. Underkategorier är: saknar fysiska 

tecken och tro på patienten. 

 

Långvarig smärta är ett tillstånd som många gånger är osynligt för andra (Dow, Roche & 

Ziebland, 2012; Söderberg, Lundman & Norberg, 1999). Studier har visat att dessa 

smärttillstånd ofta saknar fysiska tecken. Vid bristande bevis på långvarig smärta ansåg 

patienter att det var svårt att framstå som trovärdig i mötet med sjukvården (Dow et al., 

2012; Juuso, Skär, Olsson & Söderberg, 2014) Patienter upplevde att de ständigt var tvungna 

att upprepa och förklara sitt smärttillstånd och detta beskrevs som väldigt frustrerande. Flera 

patienter önskade att smärtan kunde göra sig synlig, genom att huden ändrade färg, för att 

bevisa att smärtan var på riktigt (Dow et al., 2012). 

 

Patienter upplevde att de ofta blev ifrågasatta av sjukvårdspersonalen vilket påverkade 

relationen mellan dem på ett negativt sätt (Dow et al., 2012; Juuso et al., 2014; Löfgren & 

Norrbrink, 2012). Många patienter beskrev att de upplevde sin relation med sjuksköterskan 

som dålig (Iaquinta & Larrabee, 2004). Det var därför viktigt att sjukvårdspersonalen trodde 

på patienterna istället för att ifrågasätta dem (Lönnstedt, Häckter-Ståhl & Hedman, 2011; Säll 

Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011). Detta kan jämföras med studier som har 

visat att patienter kände sig hjälpta och bekräftade av sjukvårdspersonalen när de lyssnade 
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och gav förklaringar till den långvariga smärtans uppkomst (Dow et al., 2012; Söderberg et 

al., 1999; Upshur, Bacigalupe & Luckmann, 2010). 

 

Några patienter upplevde att sjukvårdspersonalen hade förutfattade meningar angående 

långvarig smärta utan diagnos då de ansåg att smärtan var påhittad. Det upprörde 

patienterna enormt då de inte sågs som trovärdiga patienter vilket gjorde att de kände sig 

dåligt bemötta (Allcock, Elkan & Williams, 2007; Paulson, Norberg & Danielson, 2002; 

Söderberg et al., 1999). I de fall när röntgenbilder och blodprover inte kunde förklara 

patienternas smärta krävde sjukvårdspersonalen att patienterna skulle ha tålamod (Juuso et 

al., 2014). I mötet med sjukvården ansåg patienter att de behövde vara starka som individer 

för att hantera situationen som de befann sig i. Patienterna kände sig tvungna att inta 

försvarsställning gällande sitt tillstånd för att ses som trovärdig då smärtan inte kunde 

identifieras av sjukvårdspersonalen (Säll Hansson et al., 2011). Patienter upplevde att de fick 

kämpa för att få hjälp vilket gjorde att de tappade förtroendet för sjukvården (Löfgren & 

Norrbrink, 2012). Patienterna upplevde sig själva som tjatiga, gnälliga och själviska patienter 

som mest var till besvär (Säll Hansson et al., 2011). 

Patienter förväntade sig att få beskriva sin smärta för sjuksköterskor, “If you don’t get the 

chance to say something yourself, then they can’t know how you feel and how much pain 

you’ve got” (Säll Hansson et al., 2011, s. 446). Att få möjligheten till att förklara sin situation 

upplevdes som positivt och patienter kände en tacksamhet gentemot sjukvården (Juuso et 

al., 2014; Säll Hansson et al., 2011). Patienter såg ett behov av sjukvårdspersonal som visade 

empati och var villiga att lyssna och tro på patienter med långvarig smärta (Skuladottir & 

Halldorsdottir, 2011). Patienter ansåg att sjuksköterskor skulle finnas där som stöd under 

svåra tider samt uppmuntra dem att prata om sina problem (Iaquinta & Larrabee, 2004). 

Frustration 

I kategorin Frustration beskrivs vikten av att patienter blir bekräftade och lyssnade på av 

sjukvårdspersonalen samt vilka känslor som uppstår hos patienten när detta brister. 

Underkategorier är: psykiska besvär, orättvist behandlad och kontinuitet. 
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Patienter fick intrycket av att sjuksköterskor enbart relaterade deras långvariga smärta som 

psykiska besvär vilket upplevdes jobbigt (Osborn & Smith, 1998; Söderberg et al., 1999). Då 

patienter blev bemötta med förståelse och empati minskade risken att bli ifrågasatta om 

smärtan var ett psykiskt problem eller inte (Säll Hansson et al., 2011). De patienter som hade 

en diagnos relaterad till den långvariga smärtan beskrev att de togs på allvar av 

sjukvårdspersonalen (Allcock et al., 2007; Söderberg et al., 1999). I Säll Hansson et al. (2011, 

s.447) berättar en patient hur det kändes att få en diagnos: ”It was wonderful, I felt that I got 

my human dignity back, it was like coming to heaven, it was like coming back to life again”. 

Löfgren och Norrbrink (2012) ansåg att en god relation och dialog med sjukvårdspersonal 

uppstod då patienten kände sig respekterad och förstådd. Att bli bekräftad och lyssnad på 

var två andra faktorer som var viktiga för att mötet med sjukvårdspersonalen skulle bli så 

bra som möjligt. 

 

När patienter sökte hjälp från sjukvården upplevde de att sjukvårdspersonalen inte såg deras 

behov av vård och behandling (Juuso et al., 2014). Patienter upplevde att sjukvårdspersonal 

inte förstod hur påfrestande långvarig smärta var för dem och det ledde till att de kände sig 

besvikna och orättvist behandlade vilket skapade ytterligare lidande för patienten (Blomqvist 

& Edberg, 2002; Säll Hansson et al., 2011; Teh et al., 2009). Ett bra bemötande av 

sjukvårdspersonalen upplevdes då de visade en förståelse för patienternas smärta och hur 

den påverkade deras liv (Teh et al., 2009). Patienter ansåg att de fick en sämre standard på 

vården jämfört med andra patienter och de berättade om tillfällen då de blivit missförstådda 

och orättvist behandlade av sjukvårdspersonal (Blomqvist & Edberg, 2002; Budge, Carryer & 

Boddy, 2012; Söderberg et al., 1999). Några patienter upplevde att sjukvårdspersonalen såg 

dem som oförtjänta av behandling samt att de uppehöll sjukvårdspersonalen från att vårda 

patienter med mer akuta behov (Upshur et al., 2010). 

 

Flera studier visar att patienter upplevde att sjuksköterskor inte hade tillräckligt med tid till 

att lyssna eller behandla den pågående smärtan vilket orsakade en ökad frustration hos 

patienter (Budge et al., 2012; Dewar, White, Posade & Dillon, 2003; Dow et al., 2012; Upshur 

et al., 2010). Andra studier visade däremot att patienter hade en förståelse för hur 

jobbsituationen såg ut för sjukvårdspersonalen. De förstod att sjuksköterskor var stressade 

och att det var svårt att hjälpa patienter med långvarig smärta vilket gjorde att några 
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patienter inte alltid bad om hjälp när de var i behov av det (Paulson et al., 2002; Säll Hansson 

et al., 2011). 

 

Frustration uppstod även när vården inte var individuellt anpassad efter patienten och när 

de ständigt fick träffa ny sjukvårdspersonal vid varje möte med sjukvården (Dow et al., 2012; 

Lönnstedt et al., 2011). Detta ledde till att patienter kände sig vilsna och borttappade i 

sjukvården (Teh et al., 2009). Patienter ansåg att det var viktigt att ha kontakt med samma 

sjuksköterska vid uppföljningar för att skapa en kontinuitet i bemötandet (Dow et al., 2012; 

Lönnstedt et al., 2011; Paulson et al., 2002; Teh et al., 2009). Detta illustreras av Dow et al. 

(2012): 

I’m upset because I’m in pain every day and because I can’t get out of bed every day and because I’m 

crawling on my hands and knees to be able to get out of bed every day, to get things (medication) down 

my neck… And you get so angry, frustrated by trying to explain that so many times, to so many 

different professionals, each of which have their own agenda, have their own specialist area of your 

body that they want to analyse, that they don’t look at the bigger picture in the first place, they look at 

the different little sections and don’t put it all together. Then it just tires you out and you end up getting 

nowhere. (s. 186) 

Fokus på patienten 

I kategorin fokus på patienten beskrivs betydelsen av att tillfredsställa patientens behov samt 

att få rätt stöd från sjukvårdspersonalen. Underkategorier är: bristande agerande och intresse 

och bristande uppföljning. 

 

Flertalet studier beskriver ett bristande agerande och intresse hos sjukvårdspersonal gällande 

långvarig smärta (Löfgren & Norrbrink, 2012; Osborn & Smith, 1998; Skuladottir & 

Halldorsdottir, 2011; Säll Hansson et al., 2011). Trots patienternas långa historia av smärta 

och omfattande kontakt med sjukvården kände de sig varken tillräckligt informerade om sitt 

tillstånd eller att de hade någon möjlighet att vara med och påverka sin situation (Dewar et 

al., 2003; Osborn & Smith, 1998; Skuladottir & Halldorsdottir, 2011). Patienter upplevde att 

sjukvårdspersonalen var för inriktad på läkemedelsbehandling och ville inte se andra 

möjligheter till behandling. När patienter gav förslag på icke-farmakologiska behandlingar 

upplevde de att sjukvårdspersonalen inte var intresserad av att lyssna eller hjälpa dem 

(Löfgren & Norrbrink, 2012). Sjuksköterskans tankar och åsikter ansågs viktigare än att 

tillfredsställa patientens önskemål och behov (Säll Hansson et al., 2011). “If you’re a patient 

who makes demands, and asks questions about things, expects things, they just shut the 
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door. You have to be a good patient who does what they tell you.” (Löfgren & Norrbrink, 

2012, s. 2144). 

 

Enligt Säll Hansson et al. (2011) upplevde några patienter att de inte fick möjlighet att 

utvärdera den långvariga smärtan med hjälp av en visuell analog skala (VAS). Den bristande 

uppföljningen av smärtan gjorde att sjuksköterskor framstod som ointresserade av 

patienterna. Ibland upplevde patienter det som om sjuksköterskorna inte ansträngde sig för 

att hjälpa patienterna på bästa sätt. Skuladottir & Halldorsdottirs (2011) studie visar att några 

patienter upplevde bristande stöd från sjukvårdspersonalen. Säll Hansson et al. (2011) visade 

även i sin studie att patienter upplevde bra stöd och hjälp av sjukvårdspersonal. Patienter 

ansåg att sjukvårdspersonalen försökte hitta lösningar till patientens problem och att de 

alltid agerade för patientens bästa. 

Delaktighet 

Kategorin delaktighet handlar om vad ett samarbete mellan patienter med långvarig smärta 

och sjukvårdspersonal kan bidra till. Underkategori är: kunskap.  

 

Patienter med god kunskap om långvarig smärta kände att de hade en möjlighet att ställa 

högre krav på sjukvården. Detta kunde dock leda till att sjukvårdspersonalen såg patientens 

kunskap som ett hot istället för en tillgång (Säll Hansson et al., 2011). Som patient var det 

viktigt att vara delaktig i beslutsprocessen gällande sin vård och behandling (Skuladottir & 

Halldorsdottir, 2011). När sjukvårdspersonalen vågade visa för patienter att de inte hade 

tillräckligt med kunskap om det långvariga smärttillståndet gavs det en möjlighet till 

kunskapsutbyte mellan dem (Juuso et al., 2014). Budge et al. (2012) beskriver att patienterna 

upplevde sjuksköterskor som vänliga men att de inte hade möjlighet att bidra med hjälp och 

stöd då de inte hade tillräckligt med kunskap. Enligt Säll Hansson et al. (2011) och Teh et al. 

(2009) förväntade sig patienterna att sjuksköterskor skulle ha ett professionellt 

förhållningssätt samt ha en god kunskap om vad långvarig smärta innebar. De förväntade 

sig även att bli sedda ur ett helhetsperspektiv och enligt Löfgren och Norrbrink (2012) bli 

bemötta med respekt samt erhålla individualiserad vård.    
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Att använda sig av litteraturöversikt som design har varit ett bra sätt få en överblick över hur 

bemötandet inom sjukvården fungerar relaterat till långvarig smärta. Databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO har använts för att söka relevanta vetenskapliga artiklar som svarar 

mot litteraturöversiktens syfte. Då alla databaser har använts vid litteratursökningen har 

området blivit väl genomsökt och det har även resulterat i att artiklar har valts ut från alla 

databaser. Chronic pain var sökordet som användes för långvarig smärta då det fanns som 

CINAHL Headings, MeSH och Thesaurus. Det kanske hade gett fler relevanta träffar om 

sökningar även hade utförts med persistent pain eller long-term pain som fritextord men i 

föreliggande arbete valdes att fokusera på det etablerade sökordet.   

 

De första sökningarna utfördes med tidsbegränsningen 15 år vilket resulterade i för få 

relevanta träffar. När sekundära sökningar utfördes påvisades äldre artiklar som 

överensstämde med litteraturöversiktens syfte vilket gjorde att tidsbegränsningen 

korrigerades från 15 år till ingen tidsbegränsning. Detta kan ses som en styrka då hela 

forskningsområdet är genomsökt men samtidigt hade det varit önskvärt att endast använda 

sig av nyare artiklar till resultatet. 

 

Litteratursökningen visade att det fanns få artiklar där patientens upplevelse av 

sjuksköterskans bemötande var i fokus vilket resulterade i att ett flertal artiklar i resultatet 

innefattar sjukvårdspersonalens bemötande, inte enbart sjuksköterskans. 

Litteraturöversiktens resultat visade att patienter med långvarig smärta inte upplevde någon 

skillnad i bemötandet beroende på vilken profession sjukvårdspersonalen hade så därför 

valdes de att inkluderas. Däremot valdes de delar i artiklarna som endast innehöll läkarens 

bemötande att inte inkluderas. Då det som sjuksköterska innebär att vara arbetsledare är det 

viktigt att vara medveten om hur patienter upplever bemötande av all sjukvårdspersonal för 

att kunna påverka samt förbättra vården. 

 

Endast kvalitativa artiklar har lästs igenom då de kvantitativa inte motsvarade syftet i 

litteraturöversikten som var att belysa patienters upplevelser. Insamlingsmetoder i 
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kvantitativa artiklar kan begränsa patienters möjlighet att uttrycka sina faktiska upplevelser i 

sin helhet vilket var en bidragande orsak till att endast kvalitativa artiklar stämde överens 

med syftet. Resultatets trovärdighet kunde ha ökat om kvantitativa artiklar använts då 

problemet hade påvisats ur ett bredare perspektiv. Resultatet hade även kunnat bli mer 

generaliserbart då urvalet ofta är större i kvantitativa artiklar jämfört med kvalitativa. 

Däremot bör en försiktighet vidtas vid generalisering eftersom långvarig smärta är en unik 

och subjektiv upplevelse. 

 

De vetenskapliga artiklar som ingår i resultatet kommer från sex olika länder, England, USA, 

Sverige, Canada, Nya Zeeland och Island vilket har funnits i åtanke då kulturella skillnader kan 

bidra till att patienters upplevelser av bemötandet inom sjukvården varierar. I detta fall ses 

det dock som en fördel då resultatet i litteraturöversikten visar att bemötandet inom 

sjukvården upplevs på ett liknande sätt i alla dessa länder. Detta ger en bredare bild av 

problemet vilket ökar trovärdighet av resultatet. Samtliga vetenskapliga artiklar var skrivna 

på engelska och det kan ha ökat risken för feltolkningar när artiklarna översattes till svenska. 

För att minimera den risken har författarna till föreliggande arbete analyserat och översatt 

artiklarna gemensamt. 

 

Resultatet i litteraturöversikten är inte inriktad på någon specifik diagnos vilket var ett 

medvetet val då avsikten var att belysa problemet ur ett större perspektiv. De flesta 

artiklarna som valdes ut omfattade flera olika diagnoser och långvariga smärttillstånd vilket 

stärkte beslutet att inte inrikta resultatet till en specifik diagnos. Att olika diagnoser kan 

orsaka skillnader i tankar och upplevelser gällande bemötande har funnits i åtanke men 

resultatet visar inte att det finns någon specifik skillnad. Socialstyrelsen (2013) har tydliga 

riktlinjer för behandling av smärta relaterat till cancerdiagnos. Detta minskar troligtvis 

risken för att patienter med långvarig smärta blir misstrodda vilket var en bidragande orsak 

till att denna patientgrupp exkluderades.  

 

En svaghet är att patienternas åldrar varierar brett i artiklarna. Det hade varit bra att 

exkludera patienter exempelvis över 70 år då det normala åldrandet och fysiologiska 

förändringar kan påverka smärtupplevelsen. Barn under 18 år valdes också att exkluderas då 

barn kan ha svårt att förmedla sina upplevelser självständigt utan påverkan från närstående 
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eller sjukvårdspersonal. På grund av söktekniska skäl blev exklusionskriteriet “barn under 

18 år”. En artikel innehöll 53 patienter varav två av dem var under 20 år. Det går inte att 

urskilja deras enskilda åsikter men artikeln innehöll relevant data och valdes därför att 

inkluderas i resultatet. 

 

Under analysförförandet upplevdes det svårt att formulera kategorier och underkategorier 

som var täckande för resultatet då det var flera delar som gick in i varandra. Detta 

resulterade i att underkategorier inte valdes att presenteras som egna rubriker utan endast 

kursiverades i den löpande texten.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur patienter med långvarig smärta 

upplevde bemötandet inom sjukvården. Litteraturöversikten påvisar att flertalet patienter 

med långvarig smärta var missnöjda med sin vård på grund av ett dåligt bemötande från 

sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor och sjukvårdspersonal var 

överlag dåliga på att lyssna och bekräfta patientens smärta vilket ledde till att patienterna 

inte blev tagna på allvar.     

 

Resultatet visar att det är viktigt för sjuksköterskor att de har någon form av bevis på att 

patientens smärta är på riktigt. Istället för att lyssna på patientens beskrivning av problemet 

så utgår sjuksköterskor ofta ifrån om patienten har en diagnos eller inte. Detta stärks av 

Chibnall, Tait och Ross (1997) som beskriver att patientens trovärdighet ökade om det fanns 

medicinska bevis som förklarade smärtans uppkomst jämfört med de patienter som inte 

hade något medicinskt bevis. Att enbart utgå från en diagnos kan lätt skapa problem då 

sjuksköterskor inte ser patienten som en unik individ. Detta kan leda till att patienterna inte 

blir bemötta med den respekt som de förtjänar. 

 

Travelbee (1971) beskriver att sjuksköterskor bör lägga sina förutfattade meningar om 

patientens tillstånd åt sidan för att patienten ska få bästa möjliga vård (a.a., s. 140). Ett tydligt 

samband med detta kan ses vid bemötandet hos patienter med långvarig smärta. Som 

resultatet visar upplevde patienter det svårt att förmedla sina smärtupplevelser som 

trovärdiga till sjukvårdspersonalen. Långvarig smärta är en individuell upplevelse då 
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patienternas smärttrösklar varierar samt att de kan ha varit med om olika händelser i livet 

som påverkade upplevelsen av smärta. Därför är det viktigt att sjuksköterskor lyssnar på 

patienterna och inte själva avgör om patienterna överdriver sin smärtupplevelse eller inte. 

Detta stärks av två studier som anser att sjuksköterskor måste bekräfta patienternas egen 

beskrivning av problemen (Thunberg, Carlsson & Hallberg, 2001; Tveiten & Meyer, 2009). 

Vidare beskriver Thunberg et al. (2001) att det är viktigt att sjuksköterskor tror på det 

patienterna berättar och har det som grund i den fortsatta vården. 

 

I resultatet framkommer en bristande kommunikation mellan patienter och 

sjukvårdspersonal. För att detta ska förändras krävs att sjuksköterskor och 

sjukvårdspersonal förändrar sin attityd gentemot patienter med långvarig smärta. När 

sjuksköterskor har en negativ inställning till mötet med patienten försämras 

förutsättningarna för en god relation vilket kan leda till att patienter får det svårare att 

förmedla sina problem. Enligt Travelbee (1971, s. 95-97) är kommunikationen och 

sjuksköterskans inställning de faktorer som bidrar till att det unika hos andra individer 

kommer fram. Genom kommunikation kan sjuksköterskan försöka identifiera patientens 

individuella behov samt försöka förstå meningen av det patienten upplever. Chan, Jones, 

Fung och Wu (2012) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskor och patienter möts på 

samma nivå för att en god relation ska kunna utvecklas.    

 

Sjuksköterskans stressande arbetsmiljö påverkar bemötandet till patienten. För att hjälpa 

patienter med långvarig smärta på bästa sätt krävs ett engagemang och att sjuksköterskan 

har tid för patienten. Den arbetsmiljö som sjuksköterskor befinner sig i kan leda till att 

patienter inte får den uppmärksamhet eller tid som behövs för att få förklara sina problem. 

Adib-Hajbaghery, Khamechian & Alavi (2012) och Happell et al. (2013) bekräftar att 

sjuksköterskors arbetsförhållanden orsakar stress vilket påverkar omvårdnaden på ett 

negativt sätt. Vidare beskrivs att den stress som uppkommer utifrån den höga 

arbetsbelastningen bland annat beror på antalet patienter som sjuksköterskor vårdar 

(Happell et al. 2013). Att vårda flertalet patienter kan leda till att sjuksköterskor måste 

prioritera och välja bort vissa patienter för att hinna med det som anses vara mest akut. 

Risken är då att patienter med långvarig smärta inte prioriteras om det inte finns tillräckligt 

med tid till att lyssna på patientens beskrivning av problemet. Det kan leda till att patienter 
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upplever ett sämre bemötande av sjuksköterskor och att de inte får den vård som de är i 

behov av. Detta stärks av Chan et al. (2012) som menar att sjuksköterskor måste ta sig mer 

tid till att kommunicera med patienten för att skapa en bättre förståelse över problemet. 

   

Patienter upplever att sjuksköterskor är för inriktade på farmakologiska behandlingar och 

inte ser något annat behandlingsalternativ. Det kan finnas olika anledningar till detta såsom 

stress, tidsbrist, ett bristande intresse samt brist på kunskap om långvarig smärta. I dagens 

sjukvård ska allt gå så fort som möjligt vilket kan leda till att sjuksköterskor enbart ser den 

enkla och snabbaste åtgärden istället för att se till problemet. Detta kan vara en orsak till att 

patienter överlag upplever att bemötandet är dåligt eftersom de inte får den uppmärksamhet 

som deras smärttillstånd kräver. Enligt Travelbee (1971, s. 103) är det viktigt att 

sjuksköterskan förstår innebörden av det patienten berättar för att kunna använda den 

informationen till att planera patientens vård. Eriksson och Svedlunds (2007) studie 

beskriver att när patienten berättade om sina problem upplevde de att de blev ignorerade 

och att sjukvårdspersonalen inte lyssnade på dem vilket gjorde att de kände sig mindre 

värda. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor har dålig kunskap om långvarig smärta. Den bristande 

kunskapen kan vara en orsak till att många sjuksköterskor verkar ha en del förutfattade 

meningar gällande denna typ av smärttillstånd. En ökad kunskap kan bidra till att 

sjuksköterskor får en bättre förståelse för dessa patienter och att de faktiskt kan ha ont även 

fast det inte är synligt för andra. Detta stärks av Bernhofer och Sorrell (2015) som beskriver 

att sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap och var i behov av mer utbildning om 

långvariga smärttillstånd för att kunna hjälpa patienter på bästa möjliga sätt. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan tar del av och utnyttjar patientens kunskap för att optimera 

vården och skapa en delaktighet. Eldh et al. (2006) menar att delaktighet uppstod när 

sjuksköterskor gav individanpassad information, när patienten sågs som en individ och när 

patientens kunskap bekräftades. Resultatet visade även att sjuksköterskan och patienten är 

experter inom olika områden och tillsammans kan de samarbeta vilket leder till att deras 

relation stärks och patientens vård förbättras. Tveiten och Meyer (2009) beskriver dock att 
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kunskapen mellan sjuksköterskor och patienter skilde sig åt gällande exempelvis relevanta 

behandlingsmetoder och vilken effekt behandlingen var avsedd att ge. När deras åsikter inte 

stämde överens med varandra försökte några sjuksköterskor övertala patienter om att deras 

alternativ var bättre. Travelbee (1971) anser att kommunikationen mellan två parter inte 

fungerar när den ena parten inte lyssnar. Detta orsakas ofta av att sjuksköterskan pratar för 

mycket (a.a., s. 112). Sjuksköterskan måste ha en god självkännedom och förstå effekten av 

sitt beteende samt vara närvarande i mötet såväl fysiskt som psykiskt för att komma till rätta 

med dessa problem (a.a., s. 104, 112). 

Slutsats 

Patienter med långvarig smärta upplever överlag ett dåligt bemötande av sjukvårdspersonal 

vilket påverkar deras vårdsituation. När patienten återkommer flertalet gånger med 

liknande problem bör sjuksköterskor försöka se problemet ur ett bredare perspektiv och 

samarbeta med andra professioner för att finna en hållbar lösning för patienten. 

Sjuksköterskan har oftast mer tid med patienten än exempelvis läkaren och kan skapa sig en 

bild över patientens åsikter och önskemål. Då är det viktigt med en god kommunikation 

mellan sjuksköterskan och läkaren för att patientens vård ska bli så bra som möjligt. 

Föreliggande arbete har bidragit till en ökad förståelse varför patienter är missnöjda med sin 

vård samt hur sjukvårdspersonal bör förhålla sig för att patienter ska bli tagna på allvar. 

Denna kunskap är viktig för att patienter ska känna sig delaktiga och ha en möjlighet att 

påverka sin egen vård. När sjukvårdspersonalen förhåller sig till detta och har ett bra 

bemötande skapas förutsättningar för en god vård där patienter får den hjälp och stöd som 

de behöver. Vidare forskning om hur patienter upplever bemötandet av specifikt 

sjuksköterskan bör genomföras för att få en tydligare bild på problemet. Det är även av 

intresse att ytterligare forskning gällande sjuksköterskans perspektiv görs för att finna en 

fortgång som gynnar båda parter.   
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Bilaga 1. Exempel för bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
 

Poängsättning        0    1   2          3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat= 3p)  Saknas  1/3  2/3      Samtliga 

Introduktion    Saknas   Knapphändig Medel     Välskriven 

Syfte     Ej angivet  Otydligt Medel      Tydligt 

Metod 

Metodval adekvat till frågan  Ej angiven  Ej relevant Relevant 

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig)   Ej angiven  Knapphändig Medel       Utförlig 

Triangulering    Saknas   Finns 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet)   Ej acceptabel  Låg  Medel        God 

Patienter med kronisk smärta  Ej undersökt  Liten andel Hälften        Samtliga  

Bortfall     Ej angivet  >20 %  5-20 %        <5 % 

Bortfall med betydelse för  Analys saknas/ 

resultatet         Ja   Nej 

Kvalitet på analysmetod   Saknas   Låg   Medel          Hög 

Etiska aspekter    Ej angivna  Angivna 

Resultat 

Frågeställning besvarad   Nej   Ja 

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc  Saknas    Otydlig Medel         Tydlig 

Tolkning av resultat 

(citat, kod, teori etc)    Ej acceptabelt  Låg  Medel           God 

Diskussion 

Problemanknytning   Saknas   Otydlig Medel         Tydlig 

Diskussion av  

egenkritig och felkällor   Saknas   Låg  God 

Anknytning till tidigare forskning Saknas   Låg  Medel           God 

Slutsatser 

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas  Låg  Medel            God 

Ogrundade slutsatser   Finns   Saknas 

 

 

Total poäng (max 48 p)            p        p  p           p 

               

Grad I: 80 % 

Grad II: 70 % 

Grad III: 60 % 

  

              

               

 

 

Titel 

 

Författare 

  

p 

% 

Grad 
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Bilaga 2. Översiktstabell  

 
 

Författare 

Land  

Årtal 

Titel Studiens syfte Design, ansats, 

intervention 

Deltagare 

(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat (i 

förhållande till vårt syfte) 

Studiens 

kvalitet 

Allcock, Elkan 

& Williams.  

 

(2007) 

England  

Patients referred to a 

pain management 

clinic: beliefs, 

expectations and 

priorities. 

 

Utforska smärtupplevelsen och 

känslor bland personer med 

långvarig smärta när de 

remitterades till en smärtklinik, 

deras förväntningar av kliniken 

och deras prioriteringar för att 

uppnå bättre livskvalitet.  

Kvalitativ. 

Fokusgrupper med 

öppna frågor, 10 

påståenden som 

rankades.   

18 st 

deltagare 

(bortfall ej 

presenterat) 

Burnard innehållsanalys.   Upplever att de ej blir 

betrodda gällande deras 

smärta om de inte har en 

diagnos.  

90 %. 

Grad I.  

Blomqvist & 

Edberg.  

 

(2002)  

Sverige 

Living with persistent 

pain: experiences of 

older people receiving 

home care. 

 

Undersöka självkänsla, känsla 

av smärta, att dagligen leva 

med smärta, hur de upplevs av 

omgivningen samt hur de 

hanterar smärta hos äldre 

människor med långvarig 

smärta. 

Kvalitativ. 

Innehållsanalys. 

Personliga 

intervjuer med 

öppna och 

strukturerade 

frågor. 

90 st 

deltagare 

(bortfall ej 

presenterat) 

Typologi för att undersöka 

skillnader. Manifest 

innehållsanalys.  

De som upplever sig 

missförstådda och besviken 

samt undergiven och ledsen 

uttrycker missnöje med 

vården. Att prata om 

smärtan är en bra metod för 

att hjälpa dem. 

79 %. 

Grad II. 

Budge, Carryer 

& Boddy.  

 

(2012)  

Nya Zeeland 

Learning from people 

with chronic pain: 

messages for primary 

care practitioners. 

 

Lära sig mer om människors 

upplevelser av smärta i 

samband med långvarig smärta 

för att informera primärvården. 

Kvalitativ. Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

20 deltagare 

(bortfall 3 st)  

Innehållsanalys.  Negativa och positiva 

upplevelser och bristande 

kontinuitet i vården.  

77 %. 

Grad II.  

Dewar, White, 

Posade & 

Dillon.  

 

(2003) 

Canada 

Using nominal group 

technique to assess 

chronic pain, patients´ 

perceived challenges 

and needs in a 

community health 

region.  

Att bättre förstå erfarenheter 

från personer med långvarig 

smärta genom att planera 

klient-centrerade 

undervisningåtgärder. 

Kvalitativ. Nominal 

gruppteknik. 

53 st deltagar 

(bortfall 3 st) 

Fyra utredare utförde 

oberoende ett 

klassificeringssystem där 

skillnader diskuterades och 

när de kom överens 

användes ett standardiserat 

klassificeringssystem. 

Många deltagare uppfattar 

att sjukvårdspersonalen inte 

adekvat mötte deras behov.  

90 %. 

Grad I. 

Dow, Roche & 

Ziebland.  

 

(2012) 

England 

Talk of frustration in 

the narratives of people 

with chronic pain. 

Bidra med en djupare förståelse 

om orsaker och konsekvenser 

till frustrationen kring långvarig 

smärta.  

Kvalitativ. 

Intervjuer med 

narrativ och semi-

strukturerad 

metod.    

46 st 

deltagare 

(bortfall 16 st)  

Narrativ analys. Frustration uppstår eftersom 

långvarig smärta kan vara 

osynligt för andra.  

81 %. 

Grad I. 

 

Iaquinta & 

Larrabee.  

 

(2004) 

Phenomenological 

Lived Experience of 

Patients With 

Rheumatoid Arthritis. 

Undersöka (a) den levda 

erfarenheten av reumatiod artrit 

(RA), (b) patientens syn på 

sjuksköterskans roll, och (c) 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk.  

6 st deltagare 

(bortfall ej 

presenterat)   

Fenomenologisk, Colaizzi.  Positiva och negativa åsikter 

om relationen med 

sjuksköterskor.  

 

75 %. 

Grad II. 
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USA  patienten som “comanager” av 

RA.  

Juuso, Skär, 

Olsson & 

Söderberg.  

 

(2014)  

Sverige 

Meanings of being 

received and met by 

others as experienced 

by women with 

fibromyalgia. 

Belysa hur kvinnor med 

fibromyalgi upplever 

bemötandet av andra personer.  

Kvalitativ. 

Intervjuer med 

narrativ ansats. 

9 st deltagare 

(bortfall ej 

presenterat)  

Fenomenologisk 

hermeneutisk tolkande.  

Kvinnorna upplevde att de 

blev ignorerade av 

sjukvården.  

83 %. 

Grad I. 

Löfgren & 

Norrbrink.  

 

(2012) 

Sverige 

“But I know what 

works” - patients’ 

experience of spinal 

cord injury neuropathic 

pain management. 

Utforska och uppnå ökad 

kunskap om strategier och 

behandlingar för individer med 

neuropatisk smärta för att 

hantera långvarig smärta och 

deras erfarenheter, behov och 

förväntningar om neuropatisk 

smärtbehandling. 

 

Kvalitativ. 

Grounded theory.  

18 st 

deltagare 

(bortfall ej 

presenterat)  

Komparativ metod. 

Betydande teman växte 

fram genom analysen och 

bygger upp resultatet.  

“the gap in my meeting with 

health care” beskriver 

skillnaden mellan vad 

patienten vill ha/få ut av 

vården och vad sjukvården 

erbjuder. 

83 %. 

Grad I. 

Lönnstedt, 

Häckter Ståhl & 

Rydholm 

Hedman.  

 

(2011) 

Sverige  

Living with long-

lasting pain – patients’ 

experiences of 

neuropathic pain. 

 

Beskriva patienter med 

neuropatisk smärtas levda 

erfarenheter. 

Kvalitativ. 

Deskriptiv och 

induktiv. Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

11 st 

deltagare 

(bortfall ej 

presenterat)  

Kvalitativ Innehållsanalys.  Vikten av sjuksköterskans 

bemötande 

75 %. 

Grad II. 

Osborn & 

Smith.  

 

(1998)   

England 

The personal 

experience of chronic 

benign lower back pain: 

An interpretative 

phenomenological 

analysis. 

Undersöka de lidandes 

personliga upplevelse av deras 

smärta.  

Kvalitiativ.  9 st deltagare 

(bortfall ej 

presenterat)  

Interpretativ 

fenomenologisk analys.  

Deltagarna upplever att de 

blir misstrodda gällande 

deras smärta.  

73 %. 

Grad II.  

Paulson, 

Norberg & 

Danielson.  

 

(2002)  

Sverige 

Men living with 

fibromyalgia-type pain: 

experiences as patients 

in the Swedish health 

care system. 

 

Beskriva män med smärtas, 

relaterad till fibromyalgi, 

erfarenheter av att var patient i 

svenska sjukvårdssystemet. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Intervjuer med 

narrativ ansats.  

14 st 

deltagare 

(bortfall ej 

presenterat)  

Innehållsanalys. Är rädd för att bli sedd som 

“gnällig”, känsla av att bli 

bortprioriterad samt att 

smärtan inte försvinner efter 

behandling.  

79 %. 

Grad II. 

Skuladottir & 

Hilldorsdottir.  

 

(2011)  

Island 

The quest for well-

being: self-identified 

needs of women in 

chronic pain. 

Studera själv-rapporterande 

behov hos kvinnor med 

långvarig smärta. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk, 

Vancouver School. 

Djupgående 

intervjuer.  

5 st deltagare 

(bortfall ej 

presenterat)   

Dataanalysen gjordes 

samtidigt som 

datainsamlingen. Får fram 

teman och underteman som 

bygger upp resultatet. 

Kvinnor med långvarig 

smärta finns överallt i 

samhället och sjuksköterskor 

bör kunna tillgodose dess 

behov genom att ge dem en 

85 %. 

Grad I.  
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effektiv vård, samarbeta 

samt stötta dem under 

vårdtiden. 

Säll Hansson, 

Fridlund, 

Brunt, Hansson 

& Rask.  

 

(2011) 

Sverige 

The meaning of the 

experiences of persons 

with chronic pain in 

their encounters with 

the health service. 

Undersöka patienter med 

långvarig smärtas erfarenheter i 

deras möten med 

sjukvårdspersonal.   

Kvalitativ. 

Fenomenologisk, 

deskriptiv design. 

Intervjuer.  

8 st deltagare 

(bortfall ej 

presenterat) 

Giorgis deskriptiva 

fenomenologiska metod.  

Positiva och negativa 

upplevelser gällande 

bemötandet av 

sjukvårdspersonal. 

83 %. 

Grad I.  

Söderberg, 

Lundman & 

Norberg. 

 

(1999) 

Sverige 

Struggling for Dignity: 

The Meaning of 

Women’s Experiences 

of Living With 

Fibromyalgia. 

Förtydliga kvinnors 

upplevelse/erfarenhet av att 

leva med fibromyalgi. 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk. 

14 st 

deltagare 

(bortfall ej 

presenterat)  

Fenomenologisk-

hermenuetisk. Tolkande.  

Svårt att bli trodd av 

personal när de söker vård. 

Att ha en diagnos ökar 

trovärdigheten och 

underlättar i mötet med 

vården.  

77 %. 

Grad II. 

Teh et al. 

 

(2009) 

USA 

Older people’s 

experiences of patient-

centered treatment for 

chronic pain: a 

qualitative study.  

Undersöka äldre människors 

upplevelser som söker 

behandling för långvarig 

smärta, med hänsyn till 

patientinriktad vård och 

patient-vårdare relation.  

Kvalitativ. 

Djupgående 

intervjuer.  

15 st 

deltagare 

(bortfall 5 st) 

Kvalitativ metod baserad på 

principerna från grounded 

theory.  

Betydelsen av en 

meningsfull relation med 

sjukvårdspersonal. Viktigt 

med förståelse och 

kontinuitet i vården.  

83 %. 

Grad I.  

Upshur, 

Bacigalupe & 

Luckmann.   

 

(2005) 

USA 

“They Don’t Want 

Anything to Do with 

You”: Patient Views of 

Primary Care 

Management of 

Chronic Pain. 

 

Utforska olika patienter med 

långvarig smärta och dess 

klagomål på vården för att finna 

sätt att förbättra vården. 

Kvalitativ. 

Grounded theory. 

Gruppintervjuer 

med strukturerade 

frågor. 

72 st 

deltagare 

(bortfall ej 

presenterat)  

Öppen kodning och 

utveckling av teman. 

Ej optimala förhållande med 

sjukvårdspersonal när 

patienter söker vård.  

81 %. 

Grad I. 
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Bilaga 3. Exempel på analysförförandet.  

  
 

Meningsbärande enhet 

 

Översatt meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

Several people said that they wished that there 

was a physical manifestation of their pain, for 

example that they could turn blue where the 

pain is or bear a letter P on the forehead to 

somehow prove that their pain was real.  

Flera personer sa att de önskade att deras smärta 

yttrade sig fysiskt, till exempel att de blev blå 

där smärtan var eller att de hade bokstaven P i 

pannan för att på något sätt bevisa att deras 

smärta var verklig.  

Saknar 

fysiska 

tecken 

Saknar fysiska 

tecken  

 

Osynligt 

problem 

 

If the staff could also show empathy and 

understanding then this led to a feeling of being 

taken seriously and not being called into 

question either mentally or physically.  

 

 

Om sjukvårdspersonalen också kunde visa 

empati och förståelse ledde det till en känsla av 

att tas på allvar och inte bli ifrågasatt om 

smärtan var psykisk eller fysisk.  

Psykiskt 

problem 

Psykiska besvär Frustration 

 

The staff’s own questions were more important 

than satisfying the patients’ needs and desires of 

what to talk about 

 

Personalens egna frågor var viktigare än att 

tillfredsställa patientens behov och önskemål av 

att prata om. 

Brist 

agerande, 

intresse 

Bristande 

agerande och 

intresse 

 

Fokus på 

patienten 

 

The women described the importance of being 

involved in decision-making regarding their 

own care and treatment.  

Kvinnorna beskrev vikten av att vara involverad 

i beslutsprocessen gällande sin egen vård och 

behandling. 

Involverad Kunskap 

 

Delaktighet 

  

 

 


