
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 
 

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

2017:89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Den vårdande relationens betydelse för patienter med 

långvarig smärta  
Patienters perspektiv   

 
 
 
 
 
 

Johanna Henriksson  
Khojesta Liza Shahab 

 
 

 
 
 

 
  



Examensarbetets 
titel: 

Den vårdande relationens betydelse för patienter med långvarig 
smärta – patienters perspektiv 

Författare: Johanna Henriksson och Khojesta Liza Shahab 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning GSJUK15v 

Handledare:  Ida Gustafsson 

Examinator:  Anders Jonsson  

 
  
 
Sammanfattning    
Långvarig smärta är en vanlig förekommande orsak till att människor söker sjukvård. 
Det innebär ett omfattande lidande som påverkar välbefinnandet och livssituationen. För 
människor med långvarig smärta är inte bara en god smärtbehandling centralt utan en 
god vårdrelation har stor betydelse. Tidigare forskning visar på att patienter får dåligt 
bemötande och inte känner sig lyssnade på. Syftet med studien är att undersöka 
patienters upplevelse av den vårdande relationens betydelse vid långvarigt 
smärttillstånd. Studien är en litteraturstudie utifrån Åsa Axelssons modell (2012), där 
totalt 13 artiklar har använts i resultatet. Resultatet är presenterat utifrån två 
huvudteman och sex underteman. De två huvudteman är Den stärkande vården och Att 
inte bli sedd som en unik människa. Resultatet visar på att en god vårdrelation är viktig 
för att patienter ska känna sig sedda, få stöd, kunna hantera smärtan och få kontroll. 
Många patienter upplever dock ett dåligt bemötande då de inte blir lyssnade på och blir 
ifrågasatta i sin upplevelse av smärta. Detta bidrar till att patienter känner sig 
förminskade och maktlösa och förlorar hoppet på sjukvården. Sjuksköterskans 
förhållningssätt gentemot patienter med långvarig smärta är avgörande för att patienten 
ska känna sig stärkt.  
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INLEDNING 

Många människor lever med långvarig smärta som innebär ett lidande och påverkar 
välbefinnandet. Det är ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning som lider av 
långvarig smärta och det är en av de vanligaste förekommande anledningarna till att 
människor söker sjukvård. 
 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi upplevt att de flesta inneliggande 
patienterna är drabbade av någon typ av smärta och en stor del av sjuksköterskans 
uppgift är därför smärtlindring. Smärtlindringen består inte endast av att medicinera 
patienten utan en god vårdrelation är en viktig del för att patienten ska uppleva vården 
som meningsfull. 
 
Smärtupplevelsen är subjektiv och som patient kan det upplevas som förolämpande om 
sjuksköterskan ifrågasätter patientens upplevelse av smärta. Patienten behöver bli trodd 
och bekräftat utifrån sin livsvärld. Tidigare forskning visar dock att bemötandet i vården 
brister för patienter med långvarigt smärttillstånd. Vi har därför valt att undersöka hur 
patienter med långvarigt smärttillstånd upplever den vårdande relationen och 
bemötandet av sjukvården. Det kan ge sjuksköterskan bättre förståelse och verktyg som 
kan användas i mötet med patienter med långvarigt smärttillstånd. 
 
 
BAKGRUND 

Smärta 
Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker sjukvård i Sverige. 
Mellan 20 till 40 procent av befolkningen söker sig till primärvården på grund av smärta 
och hälften av denna andel söker vård på grund av långvarig smärta (Gustavsson 2015, 
s. 12). Det är också den vanligaste anledningen till långtidssjukskrivningar i Sverige 
(Bergh 2014, s. 422). Långvarig smärta är likaså ett aktuellt problem i andra länder 
(Allcock, Elkan & Williams 2007), uppskattningsvis lider 19 procent av den vuxna 
befolkningen av långvarig smärta i Europa (Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & 
Rask 2010). Förekomsten av långvarigt smärttillstånd i Australien är 30 till 40 procent 
av befolkningen, i USA förekommer 30 procent och i Asien är det från sju till 61 
procent förekomst (Crowe, Whitehead, Seaton, Jordan, Mccall, Maskill & Trip 2016). 
 
Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) beskrivs smärta som ”En 
obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktisk eller möjlig 
vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” (IASP, 2017). Definitionen 
innebär att varje enskild drabbad patient har rätt att avgöra vad smärta innebär utifrån 
den egna upplevelsen (Lindberg & Engström 2011). Upplevelsen av smärta är olika från 
person till person och är därmed subjektiv. Förnimmelsen är inte enbart fysisk utan 
upplevs samtidigt psykologiskt, socialt och andligt (Koskinen, Aho & Nyholm 2016). 
Inom sjukvården förekommer smärttillstånd frekvent och den bästa metoden för en 
fullvärdig uppskattning av den upplevda smärtan fås genom att fråga patienten direkt 
om dennes smärta och be om en beskrivning (Lindberg & Engström 2011). 
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Smärta är ett flerdimensionellt begrepp och det finns ett antal olika sätt att beskriva 
smärtan och dess orsaker (Bergh 2014, ss. 422-423). Smärtupplevelsen kan delas in i tre 
olika delar av en helhet. Det handlar dels om den sensoriska komponenten som 
innefattar intensiteten av smärtan, vart den är lokaliserad, vilken typ av smärta samt hur 
långvarig smärtan är. Den andra komponenten benämns som affektiv, vilket innefattar 
upplevelse av obehag som är kopplat till sensoriska smärtan. Den tredje och sista 
komponenten benämns som kognitiv och smärtan påverkar då beteendet, alltså våra 
tankar och handlingar (Norrbrink & Lundeberg 2014, s. 11). 
 
Med bakgrund i fysiologisk kunskap är smärta ett symtom som kan uppkomma av olika 
faktorer och delas oftast in i olika kategorier. Dessa är nociceptiv, neuropatisk, 
idiopatisk samt psykogen smärta (Norrbrink & Lundeberg 2014, s. 51). Nociceptiv 
smärta innebär att den orsakas till följd av faktisk eller hotande vävnadsskada, ej i 
nervvävnad, och till följd av aktivering av smärtreceptorer. Här räknas smärta som 
utlöses av inflammation av olika anledningar (Norrbrink & Lundeberg 2014, ss. 52-68). 
Nociceptiv smärta kan infinna sig i muskler, leder, senor, hud, inre organ och inte minst 
i muskuloskeletala strukturer. Neuropatisk smärta är förmedlad ifrån somatosensoriska 
nervsystemet och anses vara en dysfunktionell smärta. Den beror på skada eller 
sjukdom i det centrala nervsystemet och förekommer exempelvis hos människor som 
haft stroke eller till följd av skada i ryggmärgen efter trauma (Norrbrink & Lundeberg 
2014, s. 68). Den idiopatiska smärtan är ytterligare en sorts smärta, denna fyller dock 
inte någon funktion. Efter debut av smärta utreds orsak till den men om ingen sådan 
finnes kategoriseras den ofta som långvarig efter sex månaders varaktighet. Vad som är 
känt är att tröskelnivåer till olika känselintryck är sänkta på grund av att den centrala 
smärtmoduleringen är störd. Till den idiopatiska smärtan räknas tillstånd som 
fibromyalgi, whiplash associated disorders, och generaliserad smärta (Norrbrink & 
Lundeberg 2014, ss. 76-77). Psykogen smärta kan uppkomma på grund av psykisk 
sjukdom (Bergh 2014, ss. 423-424) och beror inte på en somatisk åkomma (Norrbrink 
& Lundeberg 2014, s. 77). 
 

Långvarig smärta 
Långvarig smärta som inte är malign, det vill säga smärta som inte är till följd av 
elakartad cancer, förekommer hos ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning 
(Gustavsson 2015, s. 11). Långvarig smärta definieras av att smärta är kvarstående 
utöver normal läkningsprocess (Crowe, Whitehead, Seaton, Jordan, Mccall, Maskill & 
Trip 2016), som innebär att smärtan har pågått minst tre till sex månader (Koskinen, 
Aho & Nyholm 2016). Smärtan har en övervägande negativ inverkan på en människas 
hälsa (Afrell, Biguet & Rudebeck 2007; St. Marie 2016). Det är vanligt att drabbade har 
svårt att hantera långvarig smärta på egen hand och det finns inget vedertaget sätt att 
bota tillståndet (Crowe et al. 2016) och samtidigt är patienterna ofta underbehandlade 
(St. Marie 2016). 
 
Långvarig smärtproblematik är ett vanligt förekommande hälsoproblem bland den äldre 
befolkningen. Cirka 60 till 80 procent av befolkningen över 65 års ålder anses lida av 
det. Äldre människor drabbas då ofta av smärta i form av nociceptiva och neuropatiska 
tillstånd som är av muskuloskeletalt ursprung (Norrbrink & Lundeberg 2014, s. 165). 
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Kvinnor är överrepresenterade med detta sjukdomstillstånd (Afrell, Biguet & Rudebeck 
2007; Benyon, Muller, Hill & Mallen 2013). 30 procent av långtidssjukskrivningar som 
förekommer i Sverige är till följd av långvarig smärta. Det finns en risk att utveckla 
depression på grund av långvarig smärta (Sternke, Abrahamson, & Bair 2016; Crowe et 
al. 2016).  
 

Bedömning och behandling av smärta 
En av sjuksköterskans främsta uppgifter är att bedöma och behandla smärta hos 
patienter. Smärtan behöver uppmärksammas, identifieras, skattas och dokumenteras för 
att sjuksköterskan ska kunna göra en bra bedömning (Bergh 2014, s. 427). 
 
Ett mätinstrument som används för att skatta långvarig smärta är The chronic pain 
grade (CPG) som är en 0 till 100 gradig skala innehållande sju frågor. Frågorna handlar 
om att mäta smärtintensitet och funktionsnedsättning som är relaterad till långvarig 
smärta (Benyon et al. 2013). Det vanligaste instrumentet för att mäta smärta är en 
Visuell analog skala, VAS-skala (Lindberg & Engström 2011). Med hjälp av den får 
patienten skatta sin smärta från 0 till 100, där 0 beskriver ingen smärta alls och 100 är 
värsta tänkbara smärtan (Norrbrink & Lundeberg 2014, s. 97). För barn och äldre 
patienter är denna inte alltid tillförlitlig på grund av att skalan kan upplevas vara svår att 
förstå. Istället kan en skala som kallas för The wong-baker faces pain rating scale 
användas där patienten får skatta sin smärta med hjälp av bilder på ansiktsuttryck som 
stämmer överens med den upplevda smärtan (Lindberg & Engström 2011). Genom att 
använda ett mätinstrument för smärta hjälper det patienter att lättare kunna beskriva sin 
upplevelse av sin smärtnivå. Det kan dock finnas fall där patientens skattning inte 
överensstämmer med patientens upplevelse av smärta. Det är på grund av att 
vårdpersonalen, där bland sjuksköterskan, gör egen tolkning av patientens 
smärtupplevelse för att passa in i en skala i mätinstrumentet (Koskinen, Aho & Nyholm 
2016). Lindberg och Engström (2011) beskriver att den allra bästa och mest pålitliga 
metoden för att uppskatta smärta är att fråga patienten i fråga om upplevelsen av 
smärtan. 
 
Smärta kan behandlas och då dämpas eller avtar den obehagliga upplevelsen delvis eller 
helt. Smärtlindring kan ske i form av farmakologisk behandling samt 
komplementärmedicinska behandlingsmetoder (Norrbrink & Lundeberg 2014, ss. 102-
107). När patienter erbjuds farmakologisk behandling handlar det då om att blockera 
receptorer (Crowe et. al 2016). Komplementärmedicinska metoder kan vara i form av 
fysisk aktivitet, akupunktur, massage, transkutan elektrisk nervstimulering och 
hydroterapi (Norrbrink & Lundeberg 2014, ss. 102-107). Vad som är problematiskt är 
att patienter med långvarig smärta ofta är underbehandlade (Dahlberg & Segesten 2010, 
s. 162). Ett ytterligare bekymmer är att omvårdnaden är bristfällig för människor med 
långvarig smärta (Sternke et al. 2016). 
 

Upplevelse av långvarig smärta 
Långvarig smärta påverkar hela människan (Arman & Hök 2015) och dennes livsvärld 
(Afrell et al. 2007). Tidigare forskning visar på att välbefinnandet för människor 
påverkas av långvarig smärta. Det innebär ett lidande som inverkar på livsstilen och 
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identiteten negativt. Den minskade självständigheten genererar till att känna sig 
beroende av andra människor (Koskinen, Aho & Nyholm 2016). Att uppleva 
beroendeskap av andra människor kan på ett negativt sätt påverka människors känsla av 
sårbarhet (Howarth, Warne & Haigh 2014, s. 341). Andra faktorer som sömn och att 
kunna fungera som normalt blir negativt påverkat. Det förekommer att långvarig smärta 
kan leda till att människor får sluta med sina arbeten och fritidsaktiviteter vilket innebär 
att de mister en del av sin identitet och gemenskapen med arbetskollegor och vänner 
(Bergh 2014, s. 426). 
 
Den tiden det tar för patienten att få hjälp med sin långvariga smärta har en betydande 
roll för välbefinnandet. Patienter som inte får vård för sin långvariga smärta inom tre 
månader visar sig ha lättare att utveckla ökad smärtintensitet samt ångestproblematik. 
Patienter upplever därmed en försämrad hälsa (Liddy, Poulin, Hunter, Smyth & Keely 
2017), får nedsatt stämningsläge samt funktionsnivå som kan förorsaka fallolyckor hos 
den äldre befolkningen (Crowe et al. 2016). Sternke et al. (2016, s. 364) beskriver att 
långvarig smärta och depression är diagnoser som i många fall förekommer samtidigt 
hos en patient. I värsta fall kan patienten utveckla suicidtankar eller suicidhandlingar 
(Liddy et al. 2017, s. 54). Många människor pendlar därmed mellan hopp och förtvivlan 
(Bergh 2014, s. 426). Människor som lider av långvarig smärta kan hantera det genom 
att finna en mening, acceptans samt uthållighet (Koskinen, Aho & Nyholm 2016). 
 

Den vårdande relationen 
Vården har som syfte att stödja och stärka patienter i deras hälsoprocesser. Vid 
förekommande sjukdom har vården som mål att lindra lidande hos patienten samt att 
stödja patienterna att återfå så god hälsa som möjligt. Hälsa innebär att uppleva och 
bevara välbefinnande. Den mellanmänskliga relationen är avgörande för att 
vårdrelationen ska vara god. Det innebär att vårdaren visar ett professionellt 
engagemang där patientens behov av vård och stöd är det viktigaste. Vårdaren behöver 
vara öppen för patientens livsvärld. Livsvärld innebär att vårdaren är öppen för varje 
individs upplevelse och erfarenhet av hälsa, sjukdom och lidande (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 126-127, 190). 
 
Välbefinnande innebär att kunna leva ut sina livsprojekt, stora som små, och är en 
upplevelse av inre balans. Det innebär också att kunna vara i jämvikt i livet och sina 
medmänniskor. Det är ett tillstånd som berör hela människan. Upplevelse av 
välbefinnande är olika för olika individer och situationer och kan därmed förklaras vara 
ett mångdimensionellt begrepp. Om en person drabbas av en obotlig sjukdom kan 
känslan av välbefinnandet påverkas negativt (Dahlberg & Segesten 2010, s. 44, 47-49). 
Koskinen, Aho och Nyholm (2016) beskriver att långvarig smärta som saknar 
meningsfullhet för patienten ofta orsakar lidande. 
 
En av vårdgivarens främsta uppgift inför mötet med individer som lider av långvarig 
smärta är att främja människans inneboende styrkor. Det kan göras genom att 
uppmuntra och ledsaga patienten till att uppnå god och tillräcklig sömn, nutrition och 
aktivitet (Arman & Hök 2015). Det handlar om balansen mellan rörelse och stillhet 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 231). Individens förmåga att vårda sig själv är avgörande 
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för hur sjukdomen artar sig. Således behöver de svårigheter som hindrar en person att 
utföra egenvård elimineras (Arman & Hök 2015). 
 
Det förekommer att patienter med långvarig smärta blir stigmatiserade inom sjukvården 
(Sternke et al. 2016) till följd av en begränsad kunskap om bemötandets roll i relationen 
till patienten (Afrell et al. 2007). Det visar sig att vårdpersonal bär med sig en 
förförståelse om att långvarig smärta är något svårt och komplext. Individer med 
långvarig smärta riskerar då att bli förminskade till enbart sin smärta. Följden kan bli att 
vårdpersonal endast bekräftar sjukligheten hos den drabbade. Då finns en risk att bli 
reducerad till enbart en patient och inte också en människa med ett lidande i sig (Afrell 
et al. 2007). Dahlberg och Segesten (2010, s. 259) beskriver att ett missförhållande kan 
råda mellan vårdare och patient. Om vårdaren inte ser det friska hos patienten kan denne 
inte bidra till det sunda och starka hos människan. 
 
När patienter inte blir tagna på allvar inom vården orsakar det ett stort lidande (Sternke 
et al. 2016). Lidande kan beskrivas som en inre process som kan orsakas av kränkning, 
hot eller förlust av sig själv som människa. Begreppet lidande kan delas upp i 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande innebär att lidandet är 
orsakat av fysiska symtom och problem på grund av sjukdom. Lidande som berör hela 
människans existens benämns som livslidande (Wiklund 2003, ss. 96, 102-108). Ett 
vårdlidande kan infinna sig till följd av brister i vård och behandling. Det kan handla 
om att den vårdande relationen brister och att patienten blir åsidosatt. Lidande blir 
därmed inte uppmärksammat och resulterar i att patientens hälsoprocesser inte främjas. 
Som vårdare är det viktigt att brister elimineras och uppmärksammas innan ett 
vårdlidande uppstår (Dahlberg & Segesten 2010, s. 215). 
 

PROBLEMFORMULERING 

Långvarig smärta är ett vanligt sjukdomstillstånd hos befolkningen i Sverige och övriga 
delar av världen. Upplevelsen av smärta är subjektiv, svår att förmedla och behandla 
och därmed är denna helhet komplex. För många människor innebär det ett lidande och 
har en påverkan på välbefinnandet. Något som är nödvändigt för att patienten ska kunna 
hantera smärtan är att förmedla och uttrycka upplevelsen. Med utgångspunkt i 
patientens upplevelse kan en vårdande relation inledas. Med detta finns det ett behov av 
kunskap hos sjuksköterskan om vad det kan innebära att leva med långvarig smärta. För 
patienten handlar det ofta om att lära sig att acceptera och leva med smärtan som en del 
av vården. Vårdrelationen spelar en viktig roll när patienter kommer i kontakt med 
vårdpersonal och får behandling för smärtan. 
 
Det blir angeläget att se närmare på den vårdande relationen och undersöka vad för roll 
den spelar i att uppnå en värdig och god vård. Smärtbehandlingen är en central del av 
vården och beror inte enbart på de läkemedel som sjuksköterskan delar ut, utan en viktig 
del är också bemötandet av patienten. När sjuksköterskan har en brist på empatisk 
kompetens kan det orsaka vårdlidande. Det förekommer att patienters upplevelse inte 
blir bemötta och heller inte bekräftade på ett professionellt sätt när det kommer till att 
vara drabbad av långvarig smärta. Därmed är det viktigt att framhäva patienters 
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perspektiv på situationen och ta reda på vad patienter anser är viktigt i den vårdande 
relationen. 
 
SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka patienters upplevelse av den vårdande relationens 
betydelse vid långvarigt smärttillstånd. 
 
METOD 

Design 
Denna kandidatuppsats är en systematisk litteraturstudie utifrån Axelssons metod. 
Metoden innebär att datan är baserad på primärkällor som analyseras genom att gå från 
helhet till delar som slutligen blir till en ny helhet (Axelsson 2012, s. 203, 212). De 
primärkällor som är inkluderade i studien är både kvalitativa och kvantitativa 
vetenskapliga artiklar. Då studiens syfte utgår från patienternas upplevelser är de flesta 
kvalitativa. Axelsson (2012, s. 204) beskriver att genom att använda sig av både 
kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar kan det aktuella problemområdet 
studeras från flera perspektiv och därmed ge en bredare bild. 
 

Datainsamling 
Innan litteraturstudien påbörjades gjordes en pilotsökning utan några större 
avgränsningar. Enligt Axelsson (2012, s. 208) är en pilotsökning en bra metod för att få 
kännedom om det finns vetenskapliga artiklar skrivna om ämnet.  
 
I inklusions- och exklusionskriterierna ingick krav på vetenskaplighet för att få fram 
artiklar med god standard och relevans. Exkluderingskriterier var uteslutning av 
cancersmärta. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om patienter med 
långvarig smärta och vara skrivna på svenska eller engelska. Kriterierna var viktiga för 
att syftet skulle bli besvarat med anknytning till aktuell forskning. Därmed söktes 
artiklar fram utifrån kriterier att vara peer-review och utgivna mellan år 2007 och 2017.  
 
Innan artiklarna valdes ut läste vi igenom titlar och abstract för att få en överblick om 
artiklarna var relevanta. Utifrån sökningarna valdes 25 antal artiklar ut som vi trodde 
kunde svara på vårt syfte. Efter en noggrann läsning och kvalitetsgranskning valde vi 
från dessa ut 13 artiklar att ha med i studien. De andra artiklarna valdes bort då de inte 
stämde överens med inklusionskriterierna. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av 
Fribergs mall för kvalitetsgranskning (Friberg 2007, ss. 187-188). 
 
De databaser som användes för att få fram artiklar var Medline och Cinahl som är 
relaterade till områdena omvårdnad och medicin. Andra databaser som också användes 
var Pubmed och SweMed+ men de gav inte särskilt relevanta träffar. För att få fram 
lämpliga sökord på engelska sökte vi i databasen MeSH för att generera till en bättre 
sökning. De sökord som användes var termer relaterade till långvarig smärta som till 
exempel “chronic pain”, “persistent pain”, “long term pain” och “protracted pain”. 
Begrepp som empath*, “self-management support”, patient perspective och experience* 
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användes också som sökord. En bra sökning krävde kombinationer av de olika 
sökorden. För att maximera sökningen användes även AND, OR och NOT. OR 
användes när olika närliggande begrepp behövdes i sökningen och AND för att få olika 
sökord i samma artikel. Då studien inte skulle handla om patienter med malign smärta, 
användes NOT i några artikelsökningar, för att exkludera dessa artiklar. Se bilaga 1 (s. 
21) för en mer ingående beskrivning av artikelsökningen. 
 

Dataanalys 
De 13 artiklar som valdes ut till litteraturstudien lästes ett antal gånger av författarna för 
att få en uppfattning om helheten. Anteckningar och reflektioner gjordes under tiden. 
Skillnader och likheter uppmärksammades efterhand. För att göra arbetet överskådligt 
gjordes en sammanställning av artiklarna i en tabell utifrån titel, syfte, metod, urval 
samt viktigaste resultat (Se bilaga 2 s. 23). På så vis kan motsägelser bli synliga i 
materialet samt översikt erhållas i hur studiernas metodologi skiljer sig (Axelsson 2012, 
s. 212). Skillnaderna och likheterna ställdes i relation till syftet med litteraturstudien. 
Därefter färgkodades texten för att hitta teman och för att göra en noggrann 
kategorisering. Vi skapade huvudteman och underteman för att få struktur och kunna 
redovisa den nya helheten på ett tydligt sätt. Enligt Axelsson (2012, s. 212) är det 
viktigt med en bra struktur i litteraturstudien för att göra det begripligt och trovärdigt för 
läsaren. 

 
RESULTAT 

 
 
En stärkande vård 

• Att bli bemött som en unik 
människa 

• Ett ömsesidigt förtroende 
• Delaktighet som ger kontroll över 

smärtan 

 
 
Ett ovärdigt bemötande 

• Att inte bli lyssnad på 
• En kamp för att få tillfredställande 

vård 
• En relation som skapar lidande 

 
En stärkande vård 
Att bli bemött som en unik människa 
Människor med långvarig smärta vill bli sedda och behandlade som hela människor. 
Varje människa är unik och upplevelsen av långvarig smärta är olika för varje unik 
individ. Patienterna har därmed ett behov av att bli bemötta som individer där 
vårdgivaren har förståelse för att smärtan är en personlig upplevelse (Koskinen, Aho & 
Nyholm 2016). Om vårdpersonalen ser till patienternas livsvärld så upplever de sig 
sedda och behandlade som hela människor. Det blir därmed inte enbart fokus på 
patienternas smärta (Säll Hansson et al. 2010). 



 

8 

När vårdpersonalen tilltalar patienter med förnamn upplever patienter att det känns mer 
personligt och möjliggör en känsla av trygghet (Howarth, Warne & Haigh 2014). 
Patienter känner sig således mer som en unik människa och inte enbart en patient med 
smärta (Säll Hansson et al 2010; Howarth, Warne & Haigh 2014). 

Koskinen, Aho och Nyholm (2016) skriver att deltagarna upplever att smärtan blir 
lindrad när vårdpersonalen tar sig tiden, stannar upp och lyssnar på patienten på ett äkta 
och uppriktigt sätt. Det handlar även om att vårdgivaren har modet att ta del av 
patientens smärtupplevelse, väljer sina ord med omtanke och förmedlar sann omsorg. 
Det kan på så vis ges möjlighet att finna gemensamma lösningar för att kunna lätta på 
smärtan och lidandet. Sammantaget blir patienten sedd och hörd som en hel människa. 

Ett ömsesidigt förtroende 
Den som söker vård lägger ett förtroende i relationen till sjukvårdspersonal (St. Marie 
2016; Howarth et al. 2014; Jelin, Granum & Eide 2012). Det här förtroendet behöver bli 
bemött så att patienten upplever sig som en hel människa (Säll Hansson et al. 2011; 
Koskinen et al. 2016; Arman & Hök 2016) och känner sig delaktig (Säll Hansson et al. 
2011; Tveiten & Knutsen 2011) genom att vara med och ta beslut i sin vård (Fenwick, 
Chaboyer & St. John 2012). 
 
Det förtroende som patienter får från vårdpersonal gör det möjligt för att uppleva sig 
lyssnade på, förstådda och uppleva emotionellt stöd. Vårdrelationen kan då också 
förbättra smärtbehandling med hänsyn till patientens behov av uppmuntran i lärandet att 
hantera och leva med smärtan (Matthias, Bair, Nyland, Huffman, Stubbs, Damush & 
Kroenke 2010; St. Marie 2016; Howarth et al. 2014). Willman, Petzäll, Östberg & Hall-
Lord (2013) visar i sin studie att socialt stöd är viktig för det hälsorelaterade 
välbefinnandet hos människor med långvarig smärta. 
 
För att skapa en förtroendefull relation är det viktigt att patienter blir trodda. Flera 
studier visar på hur viktig det är att bekräfta patientens smärtupplevelse (Howarth, 
Warne & Haigh 2012; Säll Hansson et al. 2011). Patienter förväntar sig att få beskriva 
sin upplevelse av smärta samtidigt som vårdpersonalen ska lyssna och visa 
uppmärksamhet samt tro på patientens upplevelse. Att bli trodd i sin upplevelse är 
viktigt då det rättfärdigar och bekräftar patienters smärta. Det hjälper dem att förstå 
smärtan och för att lättare kunna hantera den (Säll Hansson et al. 2011). Sternke et al. 
(2016) beskriver att när vårdpersonal lyssnar till patienten ses det som en empatisk 
handling som är av vikt för att patienten ska få perspektiv på det egna lidandet. När 
patienten får bekräftelse och förståelse i sitt lidande påverkas också patientens mod efter 
att fråga om hjälp i framtiden. 
 
Empatiskt lyssnande, där patienter ses med öppenhet och följsamhet från 
vårdpersonalen anses som viktigt för att skapa meningsfulla möten med vårdpersonalen. 
Detta bidrar i sin tur till att patienter upplever sig trodda vid samtal om sin smärta. 
Patienterna menar att det även gäller i relation med familjen likaväl som vårdare samt 
andra medpatienter (Sternke et al. 2016). Om vårdpersonalen erkänner att de saknar 
kunskap om patientens tillstånd ser patienterna inte det som negativt om vårdpersonalen 
istället frågar dem om hur de upplever smärtan (Säll Hansson et al. 2011). 
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Patienter som vårdas av ett smärtteam upplever att vårdpersonalen lyssnar och de verkar 
förstå deras smärta. De uppfattas även som vänliga, stödjande och som att de tror på 
patienterna. Att bli betrodd i sin upplevelse beskrivs som avgörande då det bidrar till att 
återfå kontroll av smärtan. Det medför att patienterna kan återfå hopp och är avgörande 
för att vården ska utgå ifrån patienters perspektiv (Howarth et al. 2014). Howarth et al. 
(2014) beskriver att en patients upplevelse av att bli trodd underlättar relationen mellan 
patient och smärtteam. Det hjälper patienten att hantera smärtan. När smärtteamet visar 
engagemang för patienten bidrar det till en meningsfull vårdande relation med syftet att 
återfå en identitet hos patienten samt förbättra patientens självkänsla. Fenwick et al. 
(2012) beskriver att förtroende således kan visa sig i att patienten uppskattar 
behandlingens resultat bättre och vården blir mer ändamålsenlig. 
 
Delaktighet som ger kontroll över smärtan 

När patienter upplever sig ha kunskap om sitt sjukdomstillstånd bidrar det till mer 
delaktighet i den personliga vården. För att bli delaktig i sin vård är det viktigt att få 
dela med sig av sin situation, bli tillfrågad om sitt välmående (Säll Hansson 2011) samt 
hur smärtan påverkar patienters vardagliga liv (Kawi 2014). 

Emotionellt stöd och uppmuntran anses värdefullt för patienterna och är ett 
grundläggande stöd för egenvård. Det emotionella stödet innebär att vårdpersonalen 
visar medlidande genom att ta sig tid att lyssna, ha en vårdande attityd och visa 
förståelse samt bidra till motivation (Kawi 2014). 

Tydlig information och råd anses vara väsentligt (Kawi 2014; Säll Hansson et al. 2011; 
St. Marie 2016). Patienter anser att när de får värdefull information samt strategier för 
att känna motivation upplever de ett stöd för att kunna hantera sin smärta. Detta bidrar 
även till en ökad kontroll för patienter. Det handlar dels om att vårdpersonalen ska 
öppna upp för diskussion, kunna svara på frågor och ge information om smärttillståndet 
och hur den på olika sätt kan yttra sig (Kawi 2014). Det uppfattas även vara positivt när 
patienter får information om vilken hjälp de har möjlighet att få, hur de olika 
behandlingarna går till (Säll Hansson et al. 2011) samt information om 
smärtmedicinering och om risken att hamna i beroendeproblematik (St. Marie 2016). 
Delaktighet bidrar även till att patienter blir mer engagerade i sin vård och kan rikta 
uppmärksamhet till sina behov. Delaktighet visar sig också i att patienter uttrycker 
önskemål om alternativa behandlingar (Säll Hansson et al. 2011). 

Patienter använder sig av andra strategier utöver smärtstillande läkemedel eller för att 
ersätta en sådan medicinering. Dessa kan lindra smärta och ge dem ett lugn. Strategier 
innefattar bland annat massage, fysisk aktivitet, ändrad kost samt meditation. En del av 
strategierna lär patienter sig av hälso- och sjukvårdspersonal (St. Marie 2016). 

Det anses positivt när patienter får information om andra behandlingsalternativ. I en 
studie där patienter har kontakt med smärtcentrum får de erbjudande om andra 
alternativ till behandling i form av psykisk terapi, kiropraktik, injektioner samt 
smärthanteringsstrategier. Patienter får även information om andra specialister, dels 
smärtspecialister men även dietist och terapeuter. Den vård som patienter fick tidigare 
innan de hade kontakt med smärtcentrum erbjöd endast läkemedel (Kawi 2014). Ett 
annat sätt att stödja till egenvård visar sig vara att bli hänvisad vidare till rätt instans. 
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Ett ovärdigt bemötande 
Att inte bli lyssnad på 

Många patienter med långvarig smärta upplever att de inte blir lyssnade på (Hansson 
2011; Howarth et al. 2014; Tveiten et al. 2011; Koskinen et al. 2016) och att deras 
smärta nonchaleras (Marianne et al. 2008). Bemötandet som patienterna kan få av 
vårdpersonalen kan beskrivas som arrogant och vårdslöst. Vårdpersonalen visar likaså 
inte förståelse för patienter och uppfattas som att de saknar förmåga att kommunicera 
(Koskinen et al. 2016). De känner att de inte blir sedda och bemötta med värdighet samt 
får en känsla av att bli avvisade (Arman et al. 2016).  
 
Patienter som vårdas för långvarig smärta kan uppleva det krävande när det kommer ny 
vårdpersonal till dem. Det ger en känsla av ensamhet på grund av att patienter känner 
sig som en i mängden. När vårdpersonal har mer fokus på sin specifika arbetsuppgift, 
det vill säga att ge smärtlindring, blir den vårdande relationen bristfällig. Vårdarens 
förmåga att se patientens perspektiv blir påverkad och det går ut över patientens 
välbefinnande. Det tas då inte hänsyn till en viktig aspekt av välbefinnandet, det 
psykiska välmåendet (Säll Hansson et al. 2011). Koskinen et al. (2016) beskriver att 
patienter till följd av en oförstående omgivning upplever sig ensamma och ofrivilligt 
avskilda. 
 
Känsla av att inte bli lyssnad på upplevs av patienter ha ett starkt samband med att dem 
inte blir tillfrågade av vårdpersonalen om hur smärtan upplevs. När de inte har någon 
uppföljning av smärtbehandlingen bidrar det också till känslan av att inte bli lyssnad på 
(Säll Hansson et al. 2011). Upplevelsen av långvarig smärta anses dock vara svår att 
beskriva och kommunicera med ord då smärtan inverkar på många olika dimensioner 
till livet. Patienter menar att smärtan utlöser många olika känslor så som ensamhet, 
ofrivillig isolering, otålighet och ilska utöver smärta och lidande (Koskinen et al. 2016). 
Att få uppskatta sin smärta med hjälp av VAS-skalan upplever patienter som en bra 
metod för att beskriva smärtan. En del patienter beskriver dessvärre att de varken får 
uppskatta sin smärta via smärtskalan eller får frågan om upplevelsen av smärtan. Detta 
medför att det kan upplevas som att vårdpersonalen har brist på engagemang (Säll 
Hansson et al. 2011). 
 
I den vårdande relationen upplever patienter att sjuksköterskan väger upp för det 
bristfälliga bemötandet mellan läkare och patient. Det handlar om att sjuksköterskan 
lyssnar på och har förståelse för hur det känns att ha smärta samt förstår patienters 
behov (Marianne et al. 2010). 
 
En viss ignorans existerar och det upplevs som att läkarna inte anstränger sig för 
undersöka och fastställa orsak till smärta, utan ordinerar medicin som endast ger en 
effekt på kort sikt. Många upplever att läkare skriver ut för mycket smärtstillande 
läkemedel och ett fåtal upplever sig vara undermedicinerade (Marianne et al. 2008). 
 
I en studie där patienter får återkoppling i skrift av vårdpersonal via mobiltelefon kan 
uppmuntran och stöd ibland upplevas som opersonligt och de får en känsla av att inte 
bli förstådda när de får svar som inte lever upp till deras förväntningar (Jelin, Granum & 
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Eide et al. 2012). Patienter får en känsla av att vårdpersonal riktar en misstänksamhet 
gentemot deras upplevelse av smärta (Howarth et al. 2014). 
 
Patienter upplever att dem nästan ständigt behöver förklara och bevisa att smärtan är 
verklig. Det kan minska välbefinnande och orsaka lidande för patienten (Koskinen et al. 
2016). När vårdpersonal inte bekräftar och istället ifrågasatter patienters smärta 
resulterar det i att patienter känner sig förminskade och maktlösa (Howarth et al. 2014). 
Det bidrar till minskat självförtroende och självkänsla, förmågan till att delta i 
behandlingen blir kraftigt reducerat (Tveiten et al. 2011) samt ger en känsla av 
frustration och desperation hos patienterna (Marianne et al. 2010). Smärtintensiteten 
kan förvärras (Koskinen et al. 2016) men några patienter upplever också att det kan 
förvärra deras oroskänslor och till följd av detta kan börja tvivla på om smärtan 
verkligen existerar. När tvivel uppstår tror patienter istället att de har utvecklat psykisk 
ohälsa (Howarth et al. 2014). 
 

En kamp för att få en tillfredsställande vård 
Det är viktigt med envishet och styrka för att få vård, och det är desto tydligare för de 
patienter som har lidit av långvarig smärta i flera år. Vissa perioder får de inte någon 
hjälp överhuvudtaget. När patienter ställer krav kan de uppleva sig själva som gnälliga, 
besvärliga och själviska. Patienter anser att de är medvetna om att de har rättigheter om 
att kunna begära all väsentlig information och behandlingsalternativ. Likväl finns det en 
brist på information om olika alternativ för behandling av smärtan. Med bättre 
information kan patienter ta egna initiativ till att ge förslag på olika behandlingar och 
ställa mer krav. När patienter visar på kunskap och drivkraft att följa upp sin vård så kan 
vårdpersonal uppfatta detta som ett hot (Säll Hansson et al. 2011). 
 
Patienter upplever sig övergivna av vårdpersonal (Koskinen et al. 2016) och beskiver att 
de har förlorat hoppet om att få en god vård på grund av tvivel från vårdpersonal 
(Howarth et al. 2014). Majoriteten av patienter får vård under en längre tid och 
beskriver att de försöker med alla behandlingsmetoder som går utan att få önskad effekt. 
Det orsakar en rädsla att deras upplevelse av situationen inte ska få tillräckligt med 
uppmärksamhet eller att de inte ska tas på allvar (Tveiten et al. 2011). Andra patienter 
får som svar av vårdpersonal att det inte finns någonting att göra för smärtan, att det är 
vanligt samt att det finns människor med värre sjukdomsbesvär. För patienter medför 
det en känsla av att vara ansvarslösa och lata, vilket upplevs som förolämpande och 
nedvärderande (Säll Hansson et al 2011). 
 
Om smärtan är diagnostiserad som en kronisk sjukdom skapas en känsla av att bli 
underprioriterad i vården (Säll Hansson et al 2011). Patienter är medvetna om att det 
finns många människor som väntar på att få smärtterapi, vilket gör att de hoppas på att 
deras smärta är betraktad som tillräckligt allvarlig och stark för att kunna bli berättigad 
den specialistvård som de anses behöva (Tveiten et al. 2011). När de har rädsla för att 
inte bli betrodda beskriver patienter att de väljer att markera en högre nivå på 
smärtskalan än vad de egentligen upplever befinna sig på (Säll Hansson et al. 2011). 
Rädslan visar sig också när de inte vet vad vårdpersonalen förväntar sig för svar. 
Patienter vill få ett svar som gör att de blir tagna på allvar i deras smärtproblematik för 
att kunna få fullvärdig effekt på smärtbehandling (Tveiten et al. 2011). 
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En relation som skapar lidande 

En konsekvens till att vårdpersonal har förutfattade meningar är att smärtan intensifieras 
eller förlängs. En del patienter är därmed illa tvungna att ständigt förklara sig och 
försöka bevisa sin smärta, något som också ökar smärtans intensitet (Koskinen et al. 
2016; St. Marie 2016). Smärtan kan som en följd bli svårare att uthärda i vardagslivet 
(Sternke et al. 2016). Även när patienters smärtupplevelse blir ifrågasatt blir 
välbefinnandet påverkat och ett lidande uppstår (Säll et al. 2011; Howarth et al 2014). 
 
Patienter med långvarig smärta upplever att vårdpersonal har förutfattade meningar om 
dem som individer (St. Marie 2016; Sternke et al. 2016; Säll Hansson et al. 2011; 
Howarth et al. 2014; Koskinen et al. 2016; Fenwick et al. 2012). Det kan visa sig genom 
att patienter inte får vård när de söker (St. Marie 2016). Vården upplevs inkonsekvent 
(St. Marie 2015; Sternke et al 2016) eller ofullständig då patienter själva får ta det 
största ansvaret och får hävda sig för att få vård (Säll et al. 2011). 
 
En del patienter upplever att de blir grupperade efter sjukdomstillstånd och inte sedda 
som enskilda individer med olika livsvärldar (Sternke et al. 2016). Patienter blir 
bemötta med misstänksamhet för att vara beroende av smärtstillande läkemedel och 
sedda som desperata efter dessa substanser (Sternke et al 2016; Säll Hansson et al. 
2011; Matthias et al. 2008). I vissa fall kan patienter bli sedda som hypokondriker och 
mentalt instabila (Säll Hansson et al. 2011; Fenwick et al. 2012). Det är svårt för 
patienter att bli bemötta på detta vis när de uppriktigt söker vård för sitt 
sjukdomstillstånd. Då kan patienter söka lösning till situationen på andra sätt, bland 
annat i desperation ta till alkohol som en lösning till problemet (St. Marie 2016). 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
I litteraturstudiens resultat presenteras att upplevelse av en stärkande vård innefattar att 
bli bemött som en unik människa, att känna en förtroendefull relation till vården samt 
att få vara delaktig. Upplevelse av att få ett ovärdigt bemötande visar sig också för 
människor med långvarig smärta. Det synliggörs när patienter inte blir lyssnade på och 
ifrågasatta i sin upplevelse. Detta bidrar till känsla av oro och maktlöshet. I 
diskussionen belyses resultatets viktigaste delar som vi anser är att inte bli lyssnad på 
och känna sedd som en unik människa samt att känna sig underprioriterad i vården. Vi 
belyser även de positiva upplevelserna av den vårdande relationen. 
 
Resultat i studien visar att det för patienten träder fram negativa känslor utefter 
kontakten med vården. Patienter med långvarig smärta upplever att de inte blir lyssnade 
på och att dem känner sig nonchalerade och ifrågasatta av vårdpersonalen och därmed 
inte bekräftade. Mattias, Parpart, Nyland, Huffman, Stubbs, Sargent och Bair (2010) 
styrker det faktum då vårdpersonalen i vissa fall anser att patientens beskrivning av 
smärta inte överensstämmer med diagnosen. I dessa fall upplever vårdaren att patientens 
uttryck för smärta inte är trovärdig. Även Blondal och Halldorsdottir (2009) beskriver 
att vårdpersonal upplevde tvivel på att patienter verkligen är ärliga när orsaken för 
smärtan är oklar och när patienten vid upprepade tillfällen frågar efter smärtlindring. 
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Författarna anser sig ha beskrivit i litteraturstudiens bakgrund denna tendens som finns 
hos vårdaren som medför minskat välbefinnande och orsakar lidande hos patienterna. 
Det handlar om att den vårdande relationen brister och patientens hälsoprocesser 
undertrycks.  
 
Upplevelse av bristande bemötande av vårdpersonal synliggörs i vårt resultat där det 
beskrivs att patienter inte känner sig lyssnade på, sedda eller bemötta med värdighet. 
Upplevelse av att inte bli lyssnad på kan innebära att patienter känner sig reducerad till 
sin sjukdom och inte som en unik människa. I det beskrivna sammanhanget leder den 
bristande mellanmänskliga relationen till ett betydande vårdlidande. Lidandet uttrycks 
som känslan av ensamhet, att vara en i mängden, uppleva självtvivel och oro. 
Författarna anser att detta resultat styrks av den teoretiska förankringen i bakgrunden till 
litteraturstudien. Dahlberg och Segesten (2010, s. 215) beskriver att vårdlidande kan 
upplevas som maktlöshet, som att inte begripa vad som sker samt att bli skuldbelagd när 
vårdpersonal sätter sitt behov i centrum och lägger över sina problem på patienten.  
 
Lindberg och Engström (2011) beskriver att det förekommer att vårdpersonal är generös 
med smärtstillande läkemedel i det sammanhang där patienten har opererats och 
upplever smärta till följd av det. Vårdarens inställning i detta sammanhang är att alltid 
tro på patientens uttryck för smärta då det är patientens upplevelse som är utgångspunkt 
för en god behandling. Betydelsen av att utgå från patienters upplevelse och att tro på 
dem är en viktig aspekt för att vården ska bli vårdande. Författarna i studien anser att 
tron på patientens upplevelse och uttryck för smärta är viktigt även när patienten lider 
av långvarig smärta. Det ska inte enbart synliggöras i de sammanhang där patienter har 
en tydlig orsak till sin smärta. Allcock, Elkan och Williams (2007) styrker i sin studie 
att vårdpersonal skriver ut smärtstillande läkemedel som en enkel utväg istället för att ta 
reda på orsaken till smärtan. Författarna anser att patienters upplevelse och erfarenheter 
alltid ska framhävas i vården. I studiens resultat framgår det att vid tillfälle då det blir 
tal om behandling kan många patienter bemötas med en särskild inställning. Läkarna 
förskriver smärtstillande läkemedel utan att se till patientens livsvärld. Detta resulterar i 
att patientens smärta endast blir kortvarigt lindrad. Enbart smärtlindring är inte 
tillräckligt för att vårda patientens långvariga smärta utan även ett värdigt bemötande 
behövs.  
 
Det framkommer i resultatet att patienter med långvarig smärta upplever sig 
underprioriterade. Denna känsla infinner sig bland annat när patienterna blir 
diagnostiserade med en kronisk sjukdom. Allcock et al. (2007) visar i deras studie att få 
en diagnos ändå kan ha en stor betydelse. Att veta vad det är som orsakar smärtan 
upplevs vara en väsentlig del för att få vård för sin smärtproblematik. Patienterna anser 
att det är angeläget att få en diagnos för att känna bekräftelse på att deras smärta är 
verklig och bidrar till att de upplever sig vara berättigade vård. När patienter däremot 
inte får någon diagnos bidrar det till minskat tilltro till vården. Patienterna i denna studie 
uttrycker att de inte blir betrodda när de inte har en diagnos eller när orsaken till 
smärtan är oklar. Vidare visar litteraturstudiens resultat att det krävs en envishet och 
styrka som patient för att få vård. De känner sig övergivna av vårdpersonal då de inte 
får bekräftelse på sin upplevelse av smärta. Det bidrar till att de förlorar hoppet om att 
få en god vård. Blondal och Halldorsdottir (2009) beskriver i sin studie vårdpersonalens 
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perspektiv. De upplever att brist på tid medför ett hinder för att ge patienter 
smärtbehandling och lägger istället fokus på de patienter som kräver mer vård.  
 
Ett huvudfynd i litteraturstudien visar att patienter upplever lidande till följd av att deras 
smärta blir ifrågasatta. Vårdpersonal upplevs ha förutfattade meningar och riktar 
misstänksamhet gentemot patienters avsikt vid uppsökande av vård. Detta styrker även 
Vallerand och Noak (2010) i sin studie då patienter som får smärtstillande läkemedel för 
långvarig smärta bemöter fördomar ifrån omgivningen. Patienter upplever sig sedda 
som att vara beroende av läkemedel samt oanständiga eller svaga. Dessa individer 
upplever sig bli bemötta med samma sorts okunskap ifrån familj, vänner och 
vårdpersonal och inte minst upplevs en rädsla att förlora jobbet. Blondal och 
Halldorsdottir (2009) framhäver vårdpersonalens perspektiv vid bemötandet av 
människor med långvarig smärta som utvecklat beroendeproblematik. Det visar sig vara 
svårt att vårda patienter som utvecklat en beroendeproblematik. Vidare beskrivs det att 
vårdpersonal upplever att de har brist på kunskap och upplever dessa patienter som 
svåra. Några befinner sig i rädsla på grund av patienter som har utvecklat 
beroendeproblematik. En rädsla infinner sig också hos ett fåtal vårdare när patienter 
som ännu inte har utvecklat något beroende kan göra det av den medicinska 
smärtbehandlingen. 
 
I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att utföra, följa upp och individanpassa 
behandling av patientens smärta. Med detta ansvar följer ett kompetenskrav och inte 
minst ett etiskt krav att främja hälsa och lindra lidande. För patienter med långvariga 
sjukdomar bör vårdvetenskapen vara i fokus och den medicinska i bakgrunden 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 260). Det framkommer i resultatet att patienter önskar 
sig vårdare som har ett empatiskt bemötande vid sidan av den medicinska. Att vårda 
patienter med långvarig smärta är en särskild utmaning som kräver en förståelse för 
sjukdomen. Det handlar om att vårdaren ska ha kunskap om vad det innebär att leva 
med långvarig smärta, en kunskap som leder till att patientens upplevelse bekräftas. Det 
visar sig att patienters upplevelse av sig själv är relativt till vårdarens bemötande. Ett 
gott bemötande kan hjälpa patienten att uppleva sig som en hel människa. Studiens 
resultat visar på vikten av delaktighet för att lättare kunna hantera smärtan och känna 
kontroll på sin situation. Barrie (2011) påpekar att äldre patienter är särskilt i behov av 
att bli delaktig i vården. När patienten upplever sig delaktig i sin vård får hen vara 
expert på sig själv vilket underlättar för att hantera smärtan. Slade, Molloy och Keating 
(2009) styrker genom sin studie att patienter i vill bli sedda och förstådda utifrån 
personliga värderingar, livsstil samt preferenser. Det bästa sättet är att fråga direkt om 
patientens upplevelse av situationen och personliga bakgrund. Patienter upplever 
därmed ett engagemang och vilja att samarbeta i sin vård.  
 
Som studiens resultat visar så kan attityder hos vårdaren hindra patienter att få vård. 
Under vissa perioder framkommer det att patienter blir helt utan hjälp. Ben, Natan, 
Ataneli, Admenko och Har Noy (2013) visar i sin studie att det inom äldreomsorgens 
sammanhang verkar avgörande att inneha en generell kunskap om smärta och dess 
behandling. Kunskapen ger vårdpersonal en större medvetenhet och insikt i 
smärtbedömningens roll och funktion. Dock verkar inte denna kunskap som erhållits 
från sjuksköterskeutbildningen bli förstärkt ute i den praktiska verksamheten. Det 
förekommer att vårdpersonal bär med sig eller tar till sig en attityd som särskiljer den 
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äldre människan på ett negativt sätt. Även Blomqvist (2003) styrker förhållandet i sin 
studie då vårdpersonal upplever att äldre patienter ofta klagar över smärta. Det 
framkallar en frustration hos vårdpersonalen och de äldre blir därför beskrivna i 
negativa termer. Ett exempel när vårdpersonal upplever misstro är när patienten klarar 
av att klä på sig trots att hen har smärta. De försöker att förstå patientens beteende 
genom att tänka att patienten antagligen är ensam, sorgsen och uttråkad (Blomqvist 
2003).  
 
Viljan att bli sedd som person framträder i det sammanhang patienter möter 
vårdpersonal. Att bli tilltalad vid namn och att få uttrycka sig om sin smärta är 
väsentligt som beskrivs i studiens resultat. Det kan handla om att samtala med vårdare 
men också medpatienter. Dessa är exempel som framkommer i resultatet då patienter får 
stöd med att få tillbaka sin självständighet samt identitet. Dahlberg och Segesten (2010, 
s. 107) menar att när en människa söker vård av hälsoskäl är denne en patient. Då är det 
en relation som etableras mellan patient och vårdare. Denna vårdrelation bör innebära 
en samverkan mellan vårdare och patient. Patienten är den som är expert på sig och sitt 
lidande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 107). 
 
En patient som frågar om hjälp från vården och samtidigt i sitt tillstånd är sårbar och 
utsatt, är i ett beroendeskap av vårdarens välvilja. Den professionella vårdaren förväntas 
ha tillräcklig och god kunskap att utöva sin roll på ett bra sätt (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 216). I resultatet visar det sig att patienter med långvarig smärta har liknande 
förväntningar på vården trots varierande hälsotillstånd och bakgrund till smärtan. Det är 
de individuella omständigheterna som avgör hur smärtan inverkar på livet. Det lidande 
som smärtan för med sig blir heller inte synligt förrän den drabbade kommer till tals om 
sin upplevelse. Campbell och Cramb (2008) visar i sin studie att människor med 
långvarig smärta drar sig undan för att dela med sig av sin upplevelse av att vara 
drabbad av smärta. Det är ett sätt att inte utsätta det sociala livet för det personliga 
lidandet och på vis bevara de sociala relationerna. Individerna i studien gjorde inte 
skillnad på att samtala med familj, vänner och vårdare. De upplever att deras omgivning 
blir frustrerade och fjärmande när de talar öppet om sin smärta. Ben Natan et al. (2013) 
styrker också betydelsen av det sociala stödet som avgör hur intensiv smärtan kan 
upplevas för den äldre patienten.  
 
Skuladottir och Halldorsdottir (2011) visar på betydelsen av människans förmåga till att 
anpassa livet till en ny livssituation. Sjukdomstillståndet påverkar förmågan att bevara 
ett meningsfullt liv och en aktiv vardag. Patienter i studien som är kvinnor och lever 
med långvarig smärta söker vård för att få tillgång till kunskap och råd för att kunna 
hantera sin smärta. Personliga strategier var att hålla sig fysiskt aktiva, utföra aktiviteter 
som distraherar fokus ifrån smärta så som att arbeta och tänka på framtida planer. Detta 
kan även ses i vår studie då patienter upplever behov av information och råd om sitt 
tillstånd. Ett av studiens huvudfynd handlar om att patienter önskar information om 
olika möjligheter till behandling, information om smärtmedicinering samt vad för risker 
det kan innebära. Det bidrar till att patienterna upplever sig delaktiga i sin vård samt en 
ökad kontroll på sin smärta. I praktiken innebär det att det finns ett behov att få erhålla 
kunskap om vad för strategier som verkar bra för att vardagen ska kunna gå ihop. 
Vårdaren är expert på att främja patientens hälsoprocesser utifrån generell kunskap om 
människans varande i relation till ohälsa. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 127) 
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betyder det att vårdaren har en kompetens att se vad ohälsa betyder för just den enskilda 
patienten. Genom att utgå ifrån patientens livsvärld vet vårdaren vad hälsa betyder för 
denne och inte minst vad sjukdom har orsakat för förändringar. Förståelse för patientens 
tillvaro i fråga om mening och sammanhang genom att vara öppen och följsam är 
grundläggande. Mer specifik är det vårdarens uppgift att stödja patienten i sin strävan 
att uppnå de små som stora livsprojekten. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 184) 
innebär ett öppet och följsamt förhållningssätt att vårdaren ska bemöta patienten så 
förutsättningslöst som möjligt. Att ha detta som utgångspunkt i vårdandet innebär det 
att vårdaren är öppen för varje individs upplevelse och erfarenheter.  
 

Metoddiskussion 
Vi valde att göra en litteraturstudie där syftet var att undersöka patienters upplevelse av 
vårdrelationens betydelse vid långvarig smärta. Axelssons metod för litteraturstudie 
användes för att besvara syftet i studien. Enligt Axelsson (2012, ss. 203-220) är syftet 
med en litteraturstudie att sammanföra befintlig och aktuell forskning inom ett 
avgränsat område. Att utgå ifrån Axelssons modell (Axelsson 2012, s. 215) innebar att 
vi förhöll oss till att citat inte får inkluderas i arbetets resultat. Detta utgjorde en 
utmaning vid sammanställning av artiklarnas resultat då vi upplevde att citaten utgjorde 
en väsentlig del. I många fall var resultaten i de kvalitativa artiklarna beskrivna med 
hjälp av människors egna uttryck, som säger mer än författarens omformulering och 
tolkning. Här kan det diskuteras om vald metod var den mest lämpliga för att undersöka 
vårt valda fenomen. Vår pilotsökning visade att vårdrelationens betydelse utifrån 
patientens perspektiv var mindre utforskat jämfört med sjuksköterskans perspektiv. Då 
vi ville göra en studie utifrån patientens perspektiv kunde en empirisk metod varit 
aktuell, där vi hade kunnat undersöka patienters perspektiv genom intervjuer. Vi ansåg 
dock att det fanns tillräckligt med artiklar för att utgöra ett underlag för en 
litteraturstudie. Samtidigt hade vi en begränsad tid till studien och kände därför att en 
litteraturstudie var det bästa alternativet för oss. Med vår litteraturstudie anser vi att 
patientens perspektiv förs fram genom studien och därmed var en litteraturstudie en god 
metod. 
 
Studiens huvudområde är vårdvetenskap och därför söktes artiklarna i databaser som är 
baserade på omvårdnad och medicin. Vi sökte artiklar främst i databaserna Medline och 
Cinahl där också våra valda artiklar är ifrån. Sökningar i Pubmed och SveMed+ gjordes 
också för att säkra oss om att vi inte missat relevanta artiklar. Att söka i databaser som 
inriktar sig på relevanta ämnesområden är en styrka. En nackdel har varit att vi fått fram 
artiklar som inte varit tillgängliga då det krävdes betalning för dem. De databaser som 
vi främst använde utgår ifrån det engelska språket och något som har utmanat vår 
sökning. Att få fram breda och relevanta sökningar beror på kombinationer av relevanta 
termer. Det engelska språket är ett rikt språk med många synonymer och uttryck som vi 
har fått arbeta med för att få fram. Många relevanta artiklar har funnits utifrån 
synonymer till den vårdande relationen. Synonymerna har vi funnit genom att bland 
annat söka i ämnesordlistor samt söka vidare på nyckelord i artiklars abstract. Området 
har alltså inte varit helt lätt att täcka. De artiklar som inkluderades i studien var totalt 
13, där elva representerade kvalitativa artiklar och två kvantitativa. Axelsson (2012, s. 
2014) beskriver att det är en fördel att inkludera både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar för att kunna få ett bredare perspektiv på ett forskningsproblem. Det kan vara en 



 

17 

svaghet att vi endast har två kvantitativa artiklar, men eftersom vår studie belyser 
patienters upplevelser föll det naturligt att studien skulle representera främst kvalitativa 
artiklar. 
 
Fribergs granskningsmall (2012, ss. 119-121) har använts för att inkludera 
vetenskapsbaserade artiklar med god relevans. Genom att utföra denna 
kvalitetsgranskning underlättar vi för läsaren i bedömningen av trovärdighet. Samtliga 
studier hade utfört en etisk prövning vilket är viktigt för att försäkra oss om att studien 
har genomförts utifrån etiska principer. 
 
Urvalet av artiklar var ytterligare begränsat till de språk vi behärskar, alltså svenska och 
engelska. Detta resulterade i en spridning av artiklar som täckte endast ett avgränsat 
geografiskt område. Fem artiklar som undersöker förhållanden i USA, tre artiklar som 
täcker förhållanden i Sverige och resterande artiklar i från Finland, Norge, 
Storbritannien och Australien var med i studien. Den diskussion vi förde gällande 
geografisk spridning var att vår sammanställning kan representera förhållanden i 
västerländska levnadsförhållanden. Detta är en begränsning i arbetet som speglar de 
förutsättningar vi har att utföra studien. Vidare är ålder, kön och typ av smärta viktiga 
aspekter som talar för variation. Endast vuxna individer, äldre än 18 år med varierande 
hälsotillstånd, drabbade av långvarig smärta och olika livsförhållanden var inluderade. 
Sammanlagt tar artiklarna upp 654 deltagares upplevelser av det fenomen vi studerar. 
Detta tal anser vi är en fördel då det täcker ett stort antal av individer med långvarig 
smärta. 
 
Människor som representeras i studien har olika förutsättningar till livet och till vård. 
Vårdformer var för främst inom smärtkliniker, alltså på specialistnivå. Få artiklar 
forskade om patienternas vårdrelation inom primärvården, en artikel är med detta 
perspektiv.  Vissa studier syftade till att utvärdera en specifik vårdform för patienter 
med långvarig smärta. Då ingick ett multiprofessionellt team i vården. 
 
Det fenomen som vi undersökte kunde visa sig vara mer eller mindre beroende av de 
sammanhang som studierna utfördes inom. Därmed ställde vi oss frågor om hur mycket 
resultaten i artiklarna berodde på kontexter såsom vårdform, land och typ av studie. Vi 
var främst intresserade av patientens relation till sjuksköterskan, vilket kunde variera.  
 
Vi är medvetna om att våra erfarenheter och förförståelse inverkar på exempelvis 
analysarbetet. Som studenter på den verksamhetsförlagda utbildningen har vi träffat 
människor som lider av långvarig smärta. Vi har då också fått med oss att långvarig 
smärta upplevs som ett problematiskt sjukdomstillstånd. Att behandla patienten och 
följa upp i syfte att utföra smärtlindrings inom slutenvård är skillnad i artiklarnas 
resultat som främst utspelar sig inom specialistvården. Vi har erfarenheter att det inom 
slutenvården förekommer att vårdare uppfattar patienter med samtidig psykisk ohälsa på 
ett särskiljande sätt. 
 

Hållbar samhällsutveckling 
För människor med långvarig smärta är det viktigt med en god vårdrelation där 
patienterna känner förtroende blir lyssnade på. När vården däremot brister för dessa 
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patienter kan det skapa mer lidande och sämre välbefinnande. Långvarig smärta kan 
påverka livssituationen negativt, många får sluta med sina arbeten och fritidsaktiviteter 
och får ett försämrat socialt liv. Det är också vanligt att människor med långvarig 
smärta utvecklar depression. Detta bidrar till fler sjukskrivningar och ökad belastning 
för hälso- och sjukvården vilket genererar till en ökad kostnad för samhället. Om dessa 
människor blir bemötta med värdighet och får en vård som känns meningsfull kan dessa 
människor uppleva välbefinnande trots sin sjukdom. Patienter behöver även bli tilldelad 
information, råd och få vara delaktig i sin vård. Genom att få information om till 
exempel strategier eller andra behandlingsalternativ utöver smärtstillande läkemedel 
kan varje individ finna sitt sätt att kunna hantera smärtan. Förskrivning av 
smärtstillande läkemedel kan därmed minskas samt risken för att hamna i beroende kan 
minska.  
 
SLUTSATSER 

En god vårdrelation är avgörande för att patienten ska uppleva vården som meningsfull, 
behandling som effektiv och framtiden som positiv. Många patienter får bristande 
bemötande av vårdpersonal där de inte blir lyssnade på och ifrågasatta i sin upplevelse 
av smärta. Patienten är expert på hur det är att vara drabbad av långvarig smärta och hur 
de upplevs för just hen. Vårdaren ska ha generell kunskap om vad det innebär att vara 
drabbad av sjukdomen och ha en vilja att förstå och lyssna till patienten. Det handlar om 
att mötas där en god vårdrelation kan etableras utifrån ömsesidighet. Med en god 
vårdrelation, där patienten blir lyssnad på och får en personacentrerad vård, kan 
patienten uppleva välbefinnande trots sitt långvariga smärttillstånd. 

 

Kliniska implikationer 
• Kunskap om hur det är att leva med långvarig smärta 

• Kunskap om vad patienten har för behov i den vårdande relationen 

• Kunskap om smärtlindringens roll för patienten  

• Kunskap om strategier som hjälper patienten att hantera smärta och uppleva 
välbefinnande  
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Bilaga 1. Sökhistorik 
 

Databas Sökord Träffar Begränsningar Antal 
valda 
artiklar 

Medline bodily pain AND caring  22 Peer-reviewed, 
engelska, 2007-2017 

1 

Medline chronic pain AND nursing* AND attitude  396 Peer-reviewed, 
engelska, 2007-2017 

1 

Cinahl chronic pain or persistent pain or long term 
pain AND self care AND self management 
support NOT cancer NOT malign NOT 
medicine or medical NOT physician 

63 Peer-reviewed, 
engelska, 2007-2017 

1 

Cinahl "chronic pain" AND patient perspective or 
patient experience or patient view or patient 
perceptions AND experiencing nursing NOT 
cancer or oncology NOT malign NOT 
medicine or medical NOT physicians or 
doctors NOT physiotherapy or physical 
therapy 

4 Peer-reviewed, 
engelska, 2007-2017 

1 

Cinahl  chronic pain or persistent pain or long term 
pain AND nurs* AND social support for 
pain control NOT cancer NOT malign NOT 
medicine or medical NOT physician 

7 Peer-reviewed, 
engelska, 2007-2017 

1 

Cinahl  “chronic pain” AND “patient satisfaction” 
AND nurs* or care OR “patient attitudes” 
OR “empathy” 

214 Peer-reviewed, 
engelska, 2007-2017 

3 
 

Medline Chronic pain OR persistent pain OR long 
term pain OR protracted pain AND patient 
perspective AND experience* 

118 Peer-reviewed, 
engelska, 2007-2017. 

2 

Medline Chronic pain OR persistent pain OR long 
term pain OR protracted pain AND empathy 
OR empathic. 

136 Peer-reviewed, 
engelska, 2007-2017. 

2 

Cinahl chronic pain OR persistent pain OR long 
term pain AND patient perspectiv* AND 
caring AND patient care 

7 Peer-reviewed, 
engelska, 2007-2017. 

1 
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Bilaga 2. Artikelgranskning  
 

Titel, författare, 
tidsskrift, år, 
land 
 

Syfte Metod Urval Resultat 

Primary care 
experiences of 
people who live 
with chronic pain 
and receive 
opioids to 
manage pain: A 
qualitative 
methodology 
 
Barbara St. 
Marie. 
 
Journal of the 
American 
Association of 
Nurse 
Practitioners. 
 
2016  
 
USA  

Syftet med studien 
var att förse 
patienters 
perspektiv som 
lever med långvarig 
smärta och får 
smärtstillande 
läkemedel av 
primärvården för att 
hjälpa till att hantera 
sin smärta.  
 
 
 

Kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer utefter 
intervjuguide med 
öppna frågor som 
relaterar till 
deltagarnas 
upplevelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tolv deltagare 
rekryterades ifrån 
primärvårds klinik. 
Sex män och sex 
kvinnor samt. Nio av 
deltagarna hade haft 
ett tidigare problem 
med 
substansberoende. 
 
Inklusionskriterierna 
var att deltagarna 
skulle vara 18 år eller 
äldre, alla typer av 
etniciteter och 
förmåga att tala och 
förstå engelska 
språket.  
 
Deltagarna skulle 
även ha haft långvarig 
smärta i mer än sex 
månader samt 
medicinsk behandling 
i form av opioider. 
Behandlingen 
förmedlas av 
primärvårdskontakt 
utefter ohälsa som 
orsakat kronisk 
smärta.  
 

Deltagare som får 
opioidbehandling som 
smärtbehandling ifrån 
sin 
primärvårdskontakt: 
 
- upplevde rädsla att 
förlora tillgång till 
opiodbehandling 
 
- deltagare med 
tidigare 
missbruksproblematik 
ville skydda sin 
nykterhet  
 
- upplevde stress 
relaterat till arbete till 
följd av täta kontakter 
med vården  
 
- Upplevde 
motsättningar när 
vårdgivare orsakade 
vårdlidande och 
förvärra drogmissbruk  
 
- upptäckte förbättring 
i förmåga att hantera 
smärtan när förtroende 
för vårdgivare 
uppnåddes 
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Chronic low back 
pain patient 
perceptions of 
self-management, 
self-management 
support and 
functional ability.  
 
Kawi, J. 
 
Pain management 
nursing 
 
2014 
 
USA 
 
 
 

Syftet med studien 
var att beskriva 
upplevelse av 
egenvård, stöd av 
egenvård samt 
funktionsnivå hos 
patienter med 
långvarig 
ryggsmärta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta är en 
kvalitativ studie 
med non-
experimental, cross-
sectional, deskriptiv 
design. Intervjuerna 
är baserade på 
öppna frågor. 

Totalt 110 deltagare. 
65 kvinnor och 45 
män deltog i studien i 
åldrarna 19 till 86, där 
medelåldern var 47 år. 
Inklusionskriterierna 
var att deltagarna 
skulle vara över 18 år, 
ha en långvarig 
ryggsmärta (>3mån) 
som inte var malign 
samt ha 
diagnostiserats av 
läkare. Andra kriterier 
var att de skulle förstå 
engelska, samt kunna 
läsa och skriva. 

 Studien visade på att 
hantering av 
läkemedel och att 
bibehålla fysisk 
aktivitet var viktigt. 
Att få emotionellt 
stöd, uppmuntran samt 
information ansågs 
vara värdefullt för 
deltagarna och 
grundläggande stöd 
för egenvård.  

Comorbid Chronic 
Pain and 
Depression: 
Patient 
Perspectives 
on Empathy. 
 
Sternke, E., 
Abrahamson, K., & 
Bair, M.  
 
American Society 
for Pain 
Management 
Nursing. 
 
2016 
 
 USA  
 

Syftet med studien 
var att analysera 
patientperspektivet 
vad gäller temat 
empati som framkom 
utefter arbetet, samt 
att beskriva hur 
patienter skapar sig 
upplevelser och 
förväntningar vad 
gäller det empatiska 
samspelet med 
vårdgivarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grounded theory. 
Deltagarna 
genomgick 12 veckor 
lång intervention, The 
Stepped Care for 
Affective Disorders 
and Musculoskeletal 
Pain (SCAMP). 
 
Interventionen varade 
i 12 veckor med 
antidepressiv terapi, 
med uppföljning. 
 
Fyra fokusgrupper  
 
 
 

101 medverkande (27 
till 84 år gamla, 61 
procent kvinnor och 31 
procent män). 
 
Inklusionskriterierna var 
att deltagarna skulle ha 
diagnos av 
muskuloskeletal smärta 
med samtidig klinisk 
depression (ej 
diagnostisk).  
 
Muskuloskeletal smärta 
i ländrygg, höft eller knä 
skulle ha varat i minst 3 
månader, minst måttlig 
svår smärtintensitet som 
varat trots medicinsk 
behandling. 
 
 

Studien visade på att 
deltagarna värderade 
empatiskt samspel högt, 
vilket handlade om 
empatiskt lyssnande och 
empatiskt handlande.  
 
Empati i samspel ökade 
kvaliteten på 
vårdrelationen. Patienter 
upplevde sig förstådda, 
uppskattade och 
upplevde omsorg.  
 
Frånvaro av empati I 
samspel gav en 
upplevelse av 
frustration, fysiskt och 
psykiskt försummade av 
vårdgivare.  
 
Patientcentrerad vård 
uppnås när patienters 
livssituation blir bemött 
och ger meningsfull 
vård. 
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The meaning of 
the experiences of 
persons with 
chronic pain in 
their encounters 
with the health 
service. 
 
Hansson Säll, K., 
Fridlund, B., 
Brunt, D., & 
Hansson, B. 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences.  
 
2010  
 
Sverige 
 
 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
betydelsen av 
erfarenheter hos 
personer med 
långvarig smärta i 
deras möten med 
vårdpersonalen.  

En deskriptiv design 
användes med ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 
Inspelade intervjuer 
användes som 
datamaterial. 
Intervjuerna 
genomfördes i 
deltagarnas egna 
hem 
och tog 50 till 70 
minuter. 
  

Urvalet bestod av sex 
kvinnor i åldrarna 29 
till 66 år samt två män 
som var mellan 35 till 
42 år. De två sista 
intervjuerna som 
genomfördes gav 
ingen ny information 
till studien. 
 
Deltagarna hade 
långvarig smärta som 
varat från 3 till 45 år 
till följd av reumatisk 
artrit, ryggsmärta, 
smärta i nacke, smärta 
i mage samt 
fibromyalgi. 
 

Resultatet visar på 
både positiva och 
negativa erfarenheter 
hos deltagarna. 
Positiva var att 
vårdpersonalen hade 
en kommunikation 
som ingav hopp och 
styrka hos patienten. 
Det var även viktigt 
att fråga patienten om 
hur hen upplevde 
situationen. Några 
negativa aspekter av 
upplevelser var att de 
kände sig förminskade 
och förolämpade. De 
kände att de fick 
kämpa för vård och 
blev ifrågasatta, vilket 
orsakade ett lidande. 

Pain from the 
Inside: 
Understanding 
the 
Theoretical 
Underpinning of 
Person- 
Centered Care 
Delivered 
by Pain Teams 
 
Howarth, M., 
Warne, T., & 
Haigh, C.  
 
Pain management 
nursing. 
 
2014 
 
Storbritannien 
 

Syftet var att 
utveckla förståelse 
för personcentrerad 
vård utifrån 
patientens 
perspektiv med 
kronisk ryggsmärta 
samt de 
tvärprofessionella 
vårdteamens 
perspektiv på 
vårdande. 
 
 

Grounded theory 
med 
Semi-strukturerade 
intervjuer.  
Datasamling under 
ett års tidsintervall.  

17 personer i åldrarna 
mellan 22 och 82 år 
med kronisk 
ryggsmärta som varat 
i mer än 2 år 
medverkande i 
studien.  
 

Utifrån ett antal 
kategorier skapades 
teorin ”Det villkorliga 
partnerskapet” som 
hjälper till att förstå 
den personcentrerade 
vården för patienter 
med långvarig smärta. 
 
Deltagarna upplevde 
att smärtteamet 
lyssnade och verkade 
förstå deras smärta. 
Teamet hade ett gott 
bemötande och 
engagerade sig. 
Genom en bra 
vårdrelation kunde 
deltagarna återfå 
identitet och 
självkänsla och få 
kontroll på smärtan. 
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Empowering 
dialogues – the 
patients’ 
perspective. 
 
Tveiten, .S 
 
Scandinavian 
Jorunal of Caring 
Sciences 
 
Norge 
 
2010 
 

Syftet var att 
undersöka patienters 
upplevelser och 
perspektiv på 
dialoger med 
vårdpersonalen på 
en smärtklinik. 

Kvalitativ studie 
med en deskriptiv 
aspect. 
Intervjuer med 
fokusgrupper, som 
transkriberades. 
  

Totalt 11 deltagare 
som vårdades för 
långvarig smärta inom 
specialist vård. Den 
första fokusgruppen 
bestod av sex kvinnor 
och den andra gruppen 
av tre kvinnor och två 
män.  
 
Två deltagare i den 
andra fokusgruppen 
kunde inte delta i den 
första intervjun. 
Intervjuerna tog 90 
minuter vardera.  
 

Studien visar på att 
dialoger är viktigt för 
att uppleva kontroll av 
sin situation.  
 Dialogerna gav 
utrymme för 
deltagarna att berätta 
om sin situation. Att 
bli trodd i sin 
upplevelse var en 
viktig aspekt.  

Life with an 
unwelcomed guest 
-caring in a 
context of 
protracted bodily 
pain. 
 
Koskinen, C., 
Aho, S., & 
Nyholm, L. 
 
Scandinavian 
Journal of 
Science 
 
2015 
 
Finland 
 
 
 
 
 

Syftet var att belysa 
vad det innebär att 
leva med långvarig 
smärta och hur 
människor upplever 
att bli vårdade för 
långvarig smärta.  

En kvalitativ metod 
med 
fokusgruppsintervju
er.  
 
Hermeneutiskt 
närmande till 
innehållet.  

Fyra deltagare ingick i 
studien och 
rekryterades ifrån en 
och samma smärt-
förbund, bekanta med 
varandra. Kön och 
ålder var ospecificerat.  
 
Inklusionskriterier var 
att deltagarna skulle 
ha långvarig smärta 
(tre till sex månader) 
till följd av långvarig 
sjukdom eller olycka.  
 
 

Studien visar på att 
långvarig smärta leder 
till mållöshet, 
begränsar och stjäl 
livet ifrån de 
drabbade. Smärtan 
förändrar den 
drabbades 
personlighet och 
orsakar skuldkänslor.  
 
Osäkerhet kring orsak 
till smärta samt 
nonchalant 
bemötande, likaså att 
inte bli trodd ökar 
smärta.  
 
Ett gott vårdande 
upplevs när man 
bemästrar smärtan, när 
vårdgivarmöten lättar 
på sjukdomsbördan, 
gemenskap med andra 
i liknande situation 
och sist men inte 
minst att ha det lilla 
extra i livet.  
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Self-care follows 
from 
compassionate 
care – chronic 
pain patients 
experiences of 
integrative 
rehabilitation.  
 
Arma, M & Hök, 
J. 
 
Scaninavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
2015 
 
Sverige 
 

Syftet med studien 
var att belysa 
patienters 
erfarenheter av 
egenvård i relation 
till ett 
rehabiliterings-
program som pågick 
i ett år i en 
antroposofisk 
klinik. 

Kvalitativ metod 
utifrån ett 
fenomenologisk - 
hermeneutiskt 
perspektiv där 
intervjuer 
genomfördes med 
öppna frågor. 
 
 
 
 
 

Tio kvinnor som 
ingick i 
rehabiliteringsprogra
mmet för behandling 
av kronisk smärta 
(ospecificerat) under 
ett år valde att delta i 
studien. 
Intervjuerna 
genomförde antingen 
på kliniken eller i 
deltagarnas hem. 
  
 

Studien visar på att 
patienternas egenvård 
främjas genom att 
vårdpersonalen visar 
medlidande. 

Influence of self-
management and 
self-management 
support on 
chronic low back 
pain patients in 
primary care 
 
Kawi, J. 
 
Journal of the 
American 
association of 
nurse 
practitioners  
 
2013  
 
USA 

Syftet med studien 
är att undersöka 
egenvård och 
support till 
egenvård samt 
andra smärt-
relaterade variabler 
för kronisk 
ländryggsmärta. 
Vidare beskriver 
studien hur patienter 
uppfattar sin 
egenvårdsförmåga 
samt support för 
denne och 
funktionsförmåga.  

Icke-experimentell 
tvärsnittsstudie med 
deskriptiv design.   

Urval bestod av 120 
deltagare som går på 
samma 
primärvårdsklinik.  
 
Deltagarna var 18 år 
eller äldre med 
diagnostiserad 
långvarig 
ländryggssmärta.  
 
Datainsamling med 
hjälp av olika 
instrument som mäter 
egenvårdsförmåga, 
utvärdering av 
egenvårdssupport vid 
långvarig sjukdom, 
funktionsförmåga, och 
mentala hälsa.   
 
Gjordes med hjälp av 
frågeformulär med 
öppna frågor.   
 

Studien visar på att 
patienterna uppfattade 
att support för 
egenvård var viktigt.  
 
Det innefattade stöd 
vid förskrivning av 
medicinering, stöd för 
uppmuntran och 
support samt 
information och råd 
om alternativa 
behandlingar för 
smärtlindring. 
 
Deltagarna uppgav 
också att om de fick 
tillfredsställande stöd 
av deras vårdgivare 
med att hantera 
smärtan skulle 52,5 
procent använda sig 
av mindre 
medicinering, 57,5 
procent skulle söka 
mindre vård, 63,4 
procent skulle vara 
mer fysiskt aktiva. 
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Decision-making 
processes for the 
self-management 
of persistent pain: 
A grounded 
theory study 
 
Fenwick, C., 
Chaboyer, W., & 
St John, W.  
 
Contemporary 
Nurse 
 
2012  
 
Australien 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
och klargöra de 
varierande 
handlingar, 
interaktioner och 
processer som 
stöttade individer 
med långvarig 
smärta inför deras 
beslutstagande vad 
gäller deras 
sjukdomstillstånd.   

Grounded theory 
studie. 
 
Enskilda intervjuer 
med deltagarna.  
 
13 deltagare som 
vårdas inom två 
olika smärtkliniker 
deltog.  
 
 

Inklusionskriterierna 
var 18 år eller äldre, 
engelsktalande, vara 
drabbad av långvarig 
smärta som varat i 
minst sex månader. 
Smärtan ska inte vara 
på grund av 
livshotande ursprung 
och ska inte ha svarat 
på behandlingar.  
Smärtan kan vara 
livslång. 
 

Deltagarna upplevde 
negativa interaktioner 
med vårdgivarna. De 
kände inte att de fick 
stöd och att 
vårdgivarna visade en 
fördomsfullhet och 
kallades för bland 
annat hypokondriker.  
 
  
 
  
 

The psycho-social 
dimension of pain 
and health-
related quality of 
life in the oldest 
old 
 
Willman, A., 
Petzäll, K., 
Östberg, A-L., & 
Hall-Lord, M.  
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
 
2012 
 
Sweden 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva smärta ur 
flerdimensionell 
synpunkt (plats och 
varaktighet av 
smärta, psykosocial 
dimension) och 
hälsorelaterad 
livskvalitet samt 
jämföra kön och 
åldersgrupper hos 
personer i åldern 80 
år eller äldre. 

Denna studie är en 
tvärsnittsstudie.  
 
MPI-S skalan 
användes som mäter 
smärta utifrån ett 
multidimensionellt 
perspektiv. 
Studien utgick från 
fem skalor; 
smärtintensitet, 
påverkan på 
vardagslivet, 
uppfattad 
livskontroll, 
känslomässig 
påfrestning och 
upplevelse av 
socialt stöd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studien gjordes i 16 
kommuner i sydvästra 
Sverige. 
I studien deltog 282 
personer.  Åldern var 
80 år eller äldre och 
genomsnittslängden 
för smärta var 9 år. 
  

MPI-S skalan 
korrelerade med social 
smärta mot en positiv 
inverkan. Deltagarna 
upplevde därmed att 
socialt stöd hade en 
hög positiv inverkan 
på välbefinnandet. 
 
 



 

29 

Experiences of a 
Web-based 
Nursing 
Intervention – 
Interviews with 
Woman with 
Chronic 
Musculoskeletal 
Pain 
 
Jelin, E., Granum, 
V., & Eide, H. 
 
Pain Mangement 
Nursing 
 
2012 
 
Norge 

Syftet med studien 
var att undersöka 
kvinnors upplevelse 
av deltagande av 
fyra veckors web-
baserad intervention 
I hemmet efter 
rehabilitering. 
 

Detta är en 
kvalitativ studie 
utifrån 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 
genomfördes på 
plats samt via 
telefon, på grund av 
att några deltagare 
hade lång väg att 
åka. Varje intervju 
varade i ungefär en 
timma och 
transkriberades 
därefter.  
 

Sju kvinnor som led 
av fibromyalgi deltog 
i studie 
smärthanteringsprogra
m, inspirerad av 
mindfulness-baserad 
KBT. 
 

Studiens resultat visar 
på att de upplevde 
uppföljningsprogram
met som motiverande 
och stödjande. De 
kände att de 
reflekterade mer om 
deras tankar och mål, 
samt att de lärde sig 
acceptera sin 
långvariga smärta. 
Den feedback de fick 
upplevdes vara 
förtroendefull, men 
kändes dock som 
opersonligt och de 
kände sig 
missförstådda av 
vårdpersonalen. 
 

Self-Management 
Support and 
Communication 
from Nurse Care 
Managers 
Compared with 
Primary Care 
Physicians: A 
Focus Group 
Study of Patients 
Group Study of 
Patients with 
Chronic 
Musculoskeletal 
Pain  
 
Matthias, M., 
Bair, M., Nyland, 
K., Huffman, M., 
Stubbs, D., 
Damush, T., & 
Kroenke, K. 
 
Pain Management 
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Denna studie syftar 
till att ta reda på hur 
patienter med 
långvarig smärta 
upplever 
kommunikationen 
med sjuksköterskan 
i jämförelse med 
hur de upplever 
kommunikationen 
med läkare på 
primärvården. 
 

Studien 
genomfördes med 
fyra fokusgrupper 
med 
könsuppdelning.  
 
Deltagarna fick 
anmäla till 
interventionen; 
Stepped care for 
affective disorders 
and muskuloskeletal 
Pain (SCAMP) som 
var designad för att 
testa en intervention 
för patienter i 
primärvården. 
 

I studien ingick 18 
patienter, 11 kvinnor 
och sju män, som 
hade muskeloskeletal 
smärta och depression. 
 
De skulle ha långvarig 
smärta som varat i 
minst tre månader, 
trots medicinering. 
Smärtan skulle vara i 
rygg, knä eller höft.  

De upplevde att 
sjuksköterskan 
lyssnade och visade 
engagemang samt att 
de fick emotionellt 
stöd och uppmuntran, 
vilket bidrog till att de 
blev motiverade att 
fortsätta 
smärtbehandlingen. 

 


