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Sammanfattning    

Långvarig smärta är en av de vanligaste orsakerna till varför patienter söker vård. Den 

långvariga smärtan medför ett stort lidande för patienten och skapar känslor som 

ensamhet, övergivenhet och att inte bli tagen på allvar. Tidigare forskning visar att 

långvarig smärta är ett folkhälsoproblem och representerar en vanligt förekommande 

patientgrupp som också faller mellan stolarna. Syftet med denna studie var att beskriva 

patienters upplevelser vid långvarig smärta med fokus på hur sjuksköterskan kan lindra 

lidandet. Den använda metoden är litteraturstudie med nio vetenskapliga artiklar, både 

kvantitativa och kvalitativa. Resultatet presenteras med hjälp av tre teman och 

tillhörande subteman och ett huvudtema. Teman är Holistiskt förhållningssätt, 

Vårdande relation och Missuppfattad.  Bekräftelse framträdde som studiens huvudtema. 

Resultatet visar att patienter som lider av långvarig smärta har ett behov av att bli 

bemötta med värdighet och som en hel människa. Det finns ett behov av att bli tagen på 

allvar och att sjuksköterskan faktiskt förstår, ser och hör patienten. Ett onödigt 

vårdlidande påvisas i diskussionen diskuteras huvudtemat och hur sjuksköterskan kan 

lindra lidandet. Det diskuteras även vilken betydelse syftet med studien har för 

sjuksköterskan i sitt vårdande yrke och samhället ur ett hållbarhetsperspektiv.  
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INLEDNING 

Smärta är den vanligaste anledningen till att människor söker vård. Långvarig smärta 

orsakar ett stort lidande och höga samhällskostnader. Under den verksamhetsförlagda 

utbildningen har vi identifierat att vi själva kan väldigt lite om smärta och hur smärta 

bäst lindras. En känsla av otillräcklighet infinner sig då patienter återkommande 

förklarar att de har ont.  

 

Det har vid flera tillfällen uppmärksammats av media att smärtvården inte är tillräckligt 

vårdande. Sveriges television rapporterade år 2017 att runt en miljon svenskar lider av 

långvarig smärta. Smärtforskare tror att detta beror på kunskapsbrister och att vården 

måste bli bättre på att ställa rätt diagnoser. Forskare ser lösningar i bättre utbildning för 

vårdpersonal samt mer forskning in om området smärta. Vi upplever också att långvarig 

smärta inte prioriteras i sjuksköterskeutbildningen. Därför vill vi undersöka 

upplevelserna hos patienter med långvarig smärta i mötet med vården och hur 

sjuksköterskan kan lindra lidandet som smärtan medför.  

 

BAKGRUND 

Hälsa ur olika perspektiv 

Hälsa är ett mångfacetterat begrepp. WHO definierar begreppet hälsa som “det fysiska, 

psykiska och sociala välbefinnandet och inte bara frånvaro av sjukdom och 

funktionsnedsättning” (Sveriges kommuner och landsting 2018). Målet för den svenska 

hälso- och sjukvården är att ge god vård på lika villkor till hela befolkningen (Hälso- 

och sjukvårdslag 2017:30). Inom vården kan hälsa dels ses ur ett medicinskt och ur ett 

biologiskt perspektiv där hälsa ses som frånvaro av sjukdom. Hälsa kan också ses och 

förstås genom ett holistiskt synsätt där människan är en enhet bestående av kropp, själ 

och ande. Ur detta holistiska perspektiv förstås hälsa som upplevt välbefinnande samt 

en känsla av mening och sammanhang i det vardagliga livet. När människan funnit 

mening i sitt liv kan hälsa upplevas (Antonovsky 1992 se Willman 2014, s. 38-40).  

 

Förutom de två ovanstående perspektiven kan hälsa också förstås ur ett samhällsinriktat 

och beteendevetenskapligt perspektiv. I det samhällsinriktade perspektivet ingår 

faktorer som kan påverka människors hälsa som fattigdom, arbetslöshet, låg inkomst 

och arbeten som innebär en låg egenkontroll. Beteenden som påverkar hälsa är bland 

annat rökning, drogmissbruk, livsstil samt oförmåga att hantera stress (Willman 2014, 

ss. 40-41). Dahlberg och Segesten (2010, s. 108) talar om att ett sätt att se hälsa är när 

jämvikt råder, där en livsrytm infinner sig. I ett sådant sammanhang reflekterar individer 

oftast inte över sin hälsa. 

 

 

Långvarig smärta - ett folkhälsoproblem 

Folkhälsa beskriver den hälsa och ohälsa som finns i befolkning. Folkhälsan påverkas 

av flera faktorer som arbetsliv, miljö, vårdsystem och samhällsstruktur och kan därför 

studeras ur olika perspektiv och samhällsnivåer (Pellmer, Wramner & Wramner 2012, 

ss. 14-15). Folkhälsoarbetet fokuserar på förebyggande åtgärder mot riskfaktorer genom 
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att arbeta med att öka de faktorer som gynnar friskheten hos individen. Detta skiljer sig 

från sjukvården som strävar efter att stödja och hjälpa individer som redan har ohälsa, 

till exempel att ge råd och stöd för att minska alkoholkonsumtion (SKL 2018).  

 

Förenta Nationerna deklarerar att det är en mänsklig rättighet att ha fysisk och psykisk 

hälsa samt få vård på lika villkor (Förenta Nationerna 1948 se Willman 2014, s. 41). 

Långvarig smärta är ett globalt folkhälsoproblem som skapar stora utgifter för både 

individ och samhälle som exempelvis fler hälso- och sjukvårdsbesök och minskade 

produktionsnivåer. Det påverkar även ekonomin för individen och dess familj på grund 

av frånvaro från arbete. För individen kan långvarig smärta leda till insjuknande i andra 

sjukdomar som depression och ångesttillstånd. Den långvariga smärtan kan leda till att 

livskvaliteten försämras radikalt (Hanna 2012). Acketoft (2017) belyser att patienter 

med långvarig smärta ofta faller mellan stolarna och att dessa patienter skickas runt 

inom vården. Detta är resurskrävande samtidigt som patientens lidande ökar.  

 

 

Demografisk utbredning av långvarig smärta 

I Europa lider fler än hundra miljoner människor av långvarig smärta (Hanna 2012) och 

lika många därtill i USA, vilket ses som ett folkhälsoproblem (Eyer & Thorn 2016). 

Hälso- och sjukvården står inför en utmaning då långvarig smärta sträcker sig ner i 

åldrarna. Cimas, Ayala, Sanz, Agulló-Thomas och Forjaz studie från 2017 visar att 

många personer över 50 år lider av långvarig smärta.  

 

 

Smärta är en subjektiv upplevelse 

International Association For The Study of Pain (IASP) definition av smärta: “Smärta 

är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig 

vävnadsskada eller beskriven som sådan skada” (Norrbrink & Lundeberg 2014, s. 11). 

Att uppleva smärta är en viktig funktion för människans överlevnad (Damasio & 

Carvalho 2013). Smärta är subjektivt och upplevelsen kan inte jämföras mellan olika 

individer. Det gör att smärta blir komplext att mäta och inga specifika tekniker finns för 

att mäta smärta idag (Norrbrink & Lundeberg 2014, s.11). Orsaker till smärta och 

varaktigheten kan variera. De skattningsinstrument som idag används inom vården är 

analoga skattningsskalor, som till exempel Visuell Analog Skattningsskala (VAS) och 

Numerical rating scales (NRS) (Norrbrink, Lund & Lundeberg 2014, s. 96). Båda 

skalorna går att använda vid skattning av långvariga smärttillstånd (Johnson 2005). Med 

VAS graderar patienten smärtan längs en 10 centimeter lång linje där det på ena änden 

av linjen står “ingen smärta” och andra änden “värsta tänkbara smärta”. Med NRS bes 

patienten skatta smärtans intensitet mellan 0 till 10, där 0 är lika med ingen smärta och 

10 är lika med den värsta tänkbara smärtan (Hjermstad et. al 2011).  

 

 

Akut och långvarig smärta 

Smärta kan delas in i olika kategorier. Akut smärta har ofta en tydlig orsak som 

exempelvis vävnadsskada och försvinner när orsaken eliminerats (Norrbrink & 

Lundeberg 2014, s. 12). Akut smärta ger kroppslig respons i form av höjd puls och 
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blodtryck samt blekhet och kallsvettig hud vilket inte sker vid en långvarig smärta 

(Bergh 2014, s. 424). När den akuta smärtan inte lindras övergår den till långvarig 

smärta och ett smärtsymtom kan bli till ett syndrom (SKL 2016, s. 31). Långvarig 

smärta definieras av att smärtan pågått i minst tre månader, ibland sex månader, och kan 

för vissa individer innebära ett livslångt lidande. Behandling som fungerar vid akut 

smärta är ofta helt verkningslös vid långvarig smärta. Det kan till och med vara 

kontraindicerat och förvärra tillståndet. Eftersom de olika smärttillstånden kräver olika 

behandling behöver sjuksköterskan ha kunskaper om både akut och långvarig smärta 

(Berntzen, Danielsen & Almås 2011, ss. 387-388). Socialstyrelsen föredrar att 

begreppet långvarig smärta används istället för kronisk smärta då kronisk smärta kan 

misstolkas som obotbar (Bergh 2014, s. 424).  

 

 

Konsekvenser av långvarig smärta 

Långvarig smärta kan orsaka flera problem i kroppen. Immun-, hormon och 

nervsystemet samt kroppens motoriska funktion kan påverkas negativt (Norrbrink & 

Lundeberg 2014, ss. 12-13). Stresshormonet kortisol frisätts och immunsystemet 

frisätter cytokiner, detta verkar ha en del i upprätthållandet av smärtan (Berntzen, 

Danielsen & Almås 2011, s. 383). Smärta kan skapa obalans i det dagliga livet eftersom 

smärtan kan påverka sömn, sinnesstämning samt påverkar kognitiva funktioner som 

minne och koncentration (Norrbrink & Lundeberg 2014, ss. 12-13). Långvarig smärta 

leder ofta till psykisk ohälsa. Det finns ett nära samband mellan depression och graden 

av upplevd smärta, desto mer smärta desto högre risk för att utveckla en depression 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering 2006, s. 52). Efter psykisk ohälsa är 

långvarig smärta den vanligaste anledningen till att människor blir långtidssjukskrivna i 

Sverige (SKL 2016, s. 9). Studier visar att hälften av de patienter som lider av långvarig 

smärta hade symtom på depression. Det finns bevis på att psykosociala faktorer 

påverkar smärtupplevelsen och det är fastställt att beteende- och kognitiv terapi har givit 

goda resultat vid behandling av smärta (Wilson et. al 2014).  

 

 

Smärta och lidande 

Smärta och känslor är starkt sammankopplade i människokroppen. Känslotillstånd kan 

förstärka eller förminska upplevelsen av smärta. Långvarig smärta ger negativa känslor 

som i sin tur kopplas ihop med lidande (James Linton 2013, s. 90). Livslidande är det 

lidande som kretsar kring människans existens. När bilden av sig själv inte stämmer 

överens med verkligheten och känslor av att värdigheten hotas, hopplöshet, skuld eller 

skam infinner sig kan livslidande uppstå (Wiklund 2003, ss. 108-110). Sjukdomslidande 

är direkt kopplat till det lidande som uppstår när människan drabbas av sjukdom och de 

fysiska symtom som uppträder som exempelvis smärta. När sjukdom begränsar livet 

och hindrar människan från att uppfylla sina små och stora livsprojekt uppstår ett 

sjukdomslidande (Wiklund 2003, s. 102). Vårdlidande är ett lidande skapat av vården 

och innebär att vården är ofullkomlig och icke-vårdande. Det ligger i sjuksköterskans 

händer att eliminera denna formen av lidande (Eriksson 1994 se Wiklund 2003, ss. 104-

105). 
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Lidandet är en inre process i människan som kan beskrivas som en kränkning eller ett 

hot mot självet. Det kan även leda till att människan upplever skuld och isolerar sig på 

grund av upplevd kontrollförlust (Wiklund 2003, ss. 96-97). Enligt en studie gjord av 

Furnes, Natvig och Dysvik (2015) kopplas lidandet som uppstår vid långvarig smärta 

till svåra, smärtsamma tankar och känslor. Dessa negativa tankar och känslor hindrade 

patienterna i studien från att skapa ett meningsfullt liv. Vissa patienter förklarade att de 

istället dolde sina känslor för att inte känna sig annorlunda. Upplevelsen av att inte visa 

sina känslor och prata om sina tankar liknades vid att spela teater. Detta kunde leda till 

upplevelsen av att förlora en del av sig själv. De som inte längre kunde arbeta på grund 

av smärtor upplevde känslor som ensamhet och ledsamhet men också att de hade tappat 

livsgnistan och att framtiden var mörk. 

 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt till patienter med långvarig smärta 

Caritas är kärnan i vårdvetenskapen och dess värdegrund. Ett caritativt förhållningssätt 

präglas av medmänsklig kärlek, medlidande och visad barmhärtighet för patienten 

(Eriksson 1990 se Wiklund 2003 ss. 30-31). Patienter som lider av långvarig smärta kan 

uppleva att det är svårt att förklara för omgivningen hur smärtan upplevs. Som 

sjuksköterska är det viktigt att inta en lyssnande hållning, ta till sig det patienten 

försöker förmedla om sin smärta och respektera patientens värdighet. Långvarig smärta 

är svår att behandla men sjuksköterskan kan alltid visa sig tillgänglig genom att stödja 

och trösta. Genom att lyssna till patienten och vara öppen kan en relation skapas i vilken 

patienten själv kan hitta möjligheter och lösningar (Berntzen, Danielsen & Almås 2011, 

s. 387). Målsättningen med smärtbehandlingen hos patienter som lider av långvarig 

smärta måste vara realistisk. Smärtfrihet är ett för högt uppsatt mål. Vilka målen är 

beror på patientens behov men kan handla om att hitta strategier för att bemästra 

smärtan eller acceptera smärtan som en del av livet. Realistiska mål handlar snarare om 

att patienten inte ska insjukna i depression och ångest eller andra negativa känslor som 

skuld och skam (Berntzen, Danielsen & Almås 2011, s. 388). I ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden. De innefattar 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Den innefattar 

också att göra det som är gott för patienten och inte skada (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014, ss. 3-8). Utöver detta menar Berntzen, Danielsen och 

Almås att sjuksköterskan ansvarar för att minska stress och oro samt motivera och 

förmedla hopp till patienten (2011, s. 388). 

 

 

Sjuksköterskan har en betydande roll i mötet med patienter som lider av smärta. 

Ansvaret är delvis att identifiera de orsaker som kan ligga till grund för patientens 

upplevelse av smärta. Många faktorer spelar in och stor vikt ligger på sjuksköterskans 

färdigheter och förmåga att tolka patientens uttryck (Hawthorn & Redmond 1999). 

Sjuksköterskan har till uppgift att se det friska och ta till vara på detta, identifiera och 

förebygga hälsorisker och uppmuntra till en eventuell livsstilsförändring (Willman 

2014, ss. 44–49). De faktorer som kan förvärra smärtan är sömn-, motion- och 

kostvanor, tidigare trauman eller annan koexisterande sjukdom som exempelvis 

depression eller ångest (Berntzen, Danielsen & Almås 2011, s. 388). Sjuksköterskan ska 

ge stöd, undervisa och bedöma vilken förmåga människan har till egenvård (Willman 
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2014, ss. 44–49). För att bedöma patientens omvårdnadsbehov och få fram information 

om patientens hälsosituation behöver sjuksköterskan samtala med och undersöka 

patienten. Att få reda på vilka resurser som finns och vilka krav som ställs i patientens 

dagliga liv är avgörande för att få en korrekt bedömning av omvårdnadsbehovet (Florin 

2014, s. 80). Omvårdnaden skall tillgodose patientens behov och för att kunna ge god 

vård är det viktigt att sjuksköterskan utgår från ett helhetsperspektiv av människan 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017, s. 5). Människan är unik och skall därför få 

individuellt bemötande av sjuksköterskan (Willman 2014, s. 44).  

 

 

En vårdande relation  

En vårdande hållning präglas av reflektion och medvetenhet hos sjuksköterskan. Genom 

en vårdande hållning kan sjuksköterskan bidra till det som är gott för patienten. 

Sjuksköterskan behöver reflektera över patientens unika behov och hur sjuksköterskan 

själv agerar och tänker i mötet med patienten. Samspelet mellan patienten och 

sjuksköterskan kan inom vården ses som en vårdande relation där patientens behov 

uppmärksammas (Ozolins & Hörberg 2015, ss. 76-77). Vårdrelationen kräver ömsesidig 

tillit och respekt för att fungera till fullo. Ömsesidigheten gör att relationen inte går att 

tvingas fram utan patienten står i centrum. Det måste finnas en balans i relationen där 

båda parter är delaktiga. Däremot är det sjuksköterskans ansvar att välkomna patienten 

in i relationen. En fungerande vårdrelation kan lindra lidande och ge patienten patienten 

kraft. I en vårdrelation är makten alltid förskjuten åt sjuksköterskans håll, 

sjuksköterskan har mer kunskap och makt genom sin yrkesroll. Detta kräver ytterligare 

reflektion från sjuksköterskan om hur makten skall användas för att gynna patientens 

hälsoprocesser. Med makt följer ett större ansvar för sjuksköterskan i en vårdrelation 

(Wiklund 2003, ss. 155-158). Genom den vårdande relationen kan sjuksköterskan få 

tillgång till patientens lidandeberättelse. Wiklund beskriver lidandet som en kamp 

mellan det goda och onda. Kampen mot lidandet är en strävan efter att få leva livet som 

sig själv och friheten det innebär (Eriksson 1994 se Wiklund 2003, ss. 110-111).  

 

 

Stigmatisering av personer med långvarig smärta 

Stigmatisering är en term som beskriver hur samhället ger en stämpel till individer som 

avviker (Nationalencyklopedin 2018). I en studie gjord av Monisvais (2012) beskrivs 

det att det finns kulturella och sociala normer som innebär en förväntan på att det skall 

finnas synliga tecken på att den långvariga smärtan är verklig. Ett sådant synligt tecken 

skulle kunna vara en vävnadsskada eller att smärtan går att lindra med traditionella 

smärtstillande läkemedel. Stigmat uppstår i krocken mellan långvarig smärta, hur den 

behandlas och de kulturella och sociala normerna som råder. Goldberg (2010) menar att 

en vanlig förklaring till stigmatiseringen av personer med långvarig smärta beror på att 

de flesta långvariga smärtsyndrom behandlas med opioider. Däremot finns det många 

som lider av långvarig smärta som valt att avstå från opioidbehandling men som trots 

det får vara offer för stigmatiseringen. Stigmatiseringen av de som lider av långvarig 

smärta kan leda till att patienterna slutar tala om sin smärta (Goldberg 2010). Berntzen, 

Danielsen och Almås (2011, s. 388) beskriver att en del av målsättningen för 

smärtlindringen är att patienten skall acceptera stigmatiseringen som en del i att lindra 

det egna lidandet.  
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PROBLEMFORMULERING 

Långvarig smärta skapar ett lidande, sämre livskvalité för patienten och kan leda till 

bland annat depression och långtidssjukskrivning. Sjuksköterskan har en nyckelroll i att 

bedöma patientens omvårdnadsbehov och få information om patientens hälsosituation. 

Det är dock problematiskt att göra en korrekt bedömning av behovet i samband med 

smärta eftersom smärta är en subjektiv upplevelse. För att tillgodose patientens behov 

och för att kunna ge god vård är det viktigt att sjuksköterskan utgår från ett 

helhetsperspektiv av människan. Det råder kunskapsbrist kring smärtlindring och hur 

patienter med långvarig smärta skall vårdas både inom primär- och specialistvård. 

Speciellt betydelsefullt är att öka kunskapen om och i så fall hur sjuksköterskan kan 

bidra till minskat lidande vid långvarig smärta. Tidigare forskning har påvisat att 

patienter med långvarig smärta upplever sig stigmatiserade. Därför är det viktigt att öka 

kunskapen om sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med patienter med långvarig 

smärta.  

 

Frågeställning: Hur kan sjuksköterskan lindra lidande hos patienter med långvarig 

smärta? 

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser vid långvarig smärta med fokus på hur 

sjuksköterskan kan lindra lidandet. 

 

 

METOD 

Design 

Vald metod är en litteraturstudie enligt Friberg, som syftar till att överskåda dagens 

kunskapsläge inom ett kunskapsområde (Friberg 2017, ss. 141-150). I denna studie 

kommer ett vårdvetenskapligt perspektiv användas. De vetenskapliga artiklarna ska 

läsas och sammanställas i resultatet för att skapa en ny förståelse för kunskapsläget 

(Segesten 2017, s. 108).  

 

 

Sökstrategi och datainsamling  

Inledningsvis startades sökningen efter vetenskapliga artiklar med en pilotsökning för 

att överblicka forskningsområdet. Sökord samlades in vid inläsning på valt ämne, detta 

kallar Östlundh (2017, s. 61) för den inledande sökningen som ligger till grund för den 

senare, det vill säga den egentliga sökningen. Urvalet begränsades genom studiens 

inklusionskriterier: Publikationer mellan år 2008-2018; patienterna i studien ska vara 

vuxna och artiklarna ska vara skrivna på engelska. För att försäkra att artiklarna var av 
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vetenskaplig karaktär har avgränsningsfunktionen “peer reviewed” använts. 

Litteratursökningen omfattade både kvantitativa och kvalitativa artiklar. 

 

 

Den egentliga litteratursökningen har gjorts i Cinahl och Medline. Medline gav inga fler 

resultat än Cinahl. Sökord har tagits fram med hjälp av Svensk-MeSH och i Cinahl 

Headings. Sökningen har delats upp i block utgående från sökorden; chronic pain, 

suffer, patient, caring approach och experience (Tabell 1). Blocken söktes med “AND” 

emellan sökorden och inom varje block söktes med “OR” emellan. Första sökning gav 

390 träffar. Den slutliga sökningen gav 123 träffar där 42 artiklar var av relevans för 

studiens syfte. Dessa artiklars abstrakt lästes igenom och sorterades i olika mappar 

döpta till “sjuksköterskeperspektiv”, “patientperspektiv” och “bakgrund”. Till 

litteraturstudien valdes de artiklar i mappen “patientperspektiv” ut eftersom dessa 

svarade an till valt syftet. Dessa artiklar lästes igenom och 8 av dessa valdes till 

resultatet. För att hitta ytterligare artiklar expanderades litteratursökningen till 2007, 

vilket resulterade i ännu en artikel. 

 

 

Dataanalys 

Resultatet i denna litteraturstudie är baserat på 9 vetenskapliga artiklar varav 1 

kvantitativ och 8 kvalitativa artiklar. Artiklarna utgår från patientens perspektiv och en 

av artiklarna utgår från sjuksköterskans och patientens perspektiv. Båda författarna har 

läst alla artiklar flera gånger om för att få en exakt förståelse för innehållet. Enligt 

Friberg ger detta en möjlighet att skapa struktur i analysen samt validerar att artiklarna 

är korrekt uppfattade (2017, s.148). Författarna har både enskilt och tillsammans 

sammanfattat artiklarna och jämfört dess innehåll med varandra. Därefter har författarna 

med färgpennor kartlagt likheter och skillnader i artiklarna för att få fram teman och 

subteman utifrån det valda syftet. Detta för att få en röd tråd genom hela arbetet. Ett 

huvudtema trädde fram under tiden som resultatanalysen utfördes. En översiktstabell av 

de inkluderade artiklarna har gjorts (Bilaga 1).  

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras under ett huvudtema, tre teman och tillhörande subteman som 

skapar rubriker som beskriver patienters upplevelse vid långvarig smärta (Tabell 2).  
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Tabell 2. Sammanställning över resultatets teman och subteman. 

Subteman Teman Huvudtema 

• Bli bemött med värdighet och som en hel 

människa 

• Bli sedd och hörd 

              Holistiskt förhållningssätt 

 

• Bli tagen på allvar 

• Kämpa för att bli delaktig i sin vård 

• Få stöd till egenvård genom ett caritativ 

förhållningssätt hos sjuksköterskan 

• Förväntningar på sjuksköterskan som inte alltid 

uppfylls 

 
 

       

          Vårdande relation 

 
     Behov av bekräftelse och 

förståelse 

• Bli ensam och övergiven 

• Bli avvisad av sjuksköterskan 

• Bli stigmatiserad som missbrukare 

• Tvingas dölja sin smärtupplevelse 

 

             

          Missuppfattad 

 

 

Holistiskt förhållningssätt 

Bli bemött med värdighet och som en hel människa  

Det framkom ett behov av att bli bemött som människa. Det var självklart och naturligt 

att bli bemött med en positiv attityd. Det var viktigt att få utrymme att berätta om 

smärtan. Det var också viktigt att bli tillfrågad om sitt mående, om behandling 

fungerade och om det fanns något annat som behövdes. När sjuksköterskan använde en 

holistisk syn upplevde patienterna att de blev sedda som mer än endast patienter med 

långvarig smärta. De kände sig som människor (Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson 

& Rask 2011). 

 

Skörheten och lidandet som patienterna upplevde var värre än själva smärtan i sig. 

Vårdarna fick däremot patienterna att känna sig värdiga och som en helhet när de 

bekräftade deras lidande, visade sympati och medlidande. Genom ett sådant 

förhållningssätt upplevdes det som att vårdarna såg patienten som en hel människa. Det 

kärleksfulla bemötandet öppnade möjligheter för hur patienter kan tänka, bete sig och 

känna för sig själv och för världen i stort. Vidare diskuteras att avsaknad av mening och 

sammanhang är den värsta sortens lidande. Att visa medlidande är nyckeln för kärlek 

och kärnan för vårdandet (Arman & Hök 2015). Essensen i Allcock, Elkan och 

Williams (2007) studie var att bli sedd som en helhet. De förklarade även att 

livskvalitet, när människor lider av långvarig smärta, var att hitta förmågan att göra mer 

och mer dagliga aktiviteter för var dag som går. 

 

Det framkom att en förväntan på att bli bemött med värdighet. Det fanns även en 

förväntan från patienterna att vårdarna skulle lyssna aktivt och tro på deras berättelser. 

 Ett holistiskt förhållningssätt kunde ge en inblick i hur hela patienten mådde. 

Patienterna uttryckte däremot att det kändes som att vårdarna bara fokuserade på deras 
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egna arbetsuppgifter vilket gav en negativ påverkan på patienternas liv (Säll Hansson et 

al. 2011).  

 

Det fanns ingen förväntan hos patienterna att sjuksköterskorna skulle få smärtan att 

försvinna. Däremot önskade de att sjuksköterskorna skulle behandla dem med respekt 

och värdighet. Upplevelsen av ett behov av att behöva klargöra för omgivningen att 

deras smärta var ohanterlig och att dem inte var ute efter smärtstillande läkemedel fanns 

hos patienterna. Patienterna kände sig utpekade för att den långvariga smärtan som de 

upplevde knöts samman med att vara en krävande och behövande person. Patienterna 

önskade även att sjuksköterskorna skulle se dem som en riktig människa, med känslor 

och behov som alla andra (Bernhofer, Masina, Sorrell & Modic 2017; White & Seibolds 

2008). Patienterna i Bernhofer et al. (2017) kände sig även dömda och missförstådda av 

sjuksköterskor och läkare när de inte blev bemötta som människor.  

 

 

Bli sedd och hörd  

När sjuksköterskan gav sin uppmärksamhet och visade ett engagemang underlättade 

detta för patienten att hantera sin smärta. Det var viktigt för patienterna att 

sjuksköterskan brydde sig och lyssnade. De uttryckte ett behov av att sjuksköterskorna 

skulle bemöta dem med respekt, empati och medlidande (Allcock, Elkan & Williams 

2007; Bernhofer et al. 2017; Matthias et. al 2008). En god relation till sjuksköterskan 

och att ha självförtroende i förmågan att göra smärtan hanterbar, var behov som 

utmärkte sig hos patienterna (Lukewich, Mann, VanDenKerkhof & Tranmers 2015).  

 

Patienterna tyckte att det enbart var tur om en intresserad sjuksköterska lyssnade till det 

patienten hade att berätta. Några av patienterna kände sig som idioter när de blev 

ifrågasatta och bemötta med arrogans. Känslan av att inte bli förstådd, ignorerad, vara 

frustrerad och besviken ledde till mer lidande för patienterna. Det skapade upplevelse av 

att inte vara “någon” eller bli uppfattad som en svag människa. Vidare påvisades att det 

var positivt och bekräftande att få en diagnos, det gav nytt hopp om framtiden (Säll 

Hansson et al. 2011).  

 

 

Vårdande relation   

Bli tagen på allvar  

Smärta togs inte på allvar vilket redovisades som ett stort och genomgående problem 

(Allcock, Elkan & Williams 2007). Patienterna hade en önskan av att få bekräftelse i 

både sin smärta, att den var riktig och att det inte är var psykiskt betingat. Det framkom 

även ett behov av att få reda på orsaken till den långvariga smärtan. Det diskuterades att 

patienterna önskade få möjligheten att faktiskt vara sjuk och att omgivningen skulle 

förstå deras lidande. En känsla hos patienterna identifierades, att omgivningen hade 

svårt att förstå hur människan upplever hur det är att lida av långvarig smärta, om de 

själva inte upplevt långvarig smärta. Detta ledde till känslor av att inte bli tagen på 

allvar, omgivningen ansåg att de överdrev och de kände sig missförstådda. Frustrationer 

uppstod när patienterna upplevde att sjuksköterskan inte trodde på deras smärta 

(Bernhofer et al. 2017; Matthias et al. 2008). En önskan och behov av att få reda på 
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orsaken till deras smärta. Detta för att omgivningen ska tro på dem. Var orsaken till den 

långvariga smärtan exempelvis en trafikolycka eller arbetsskada blev omgivningen 

misstänksam istället för att visa ett medlidande. Tron om att patienterna var ute efter 

försäkringspengar eller läkemedel blev istället centrala (Allcock, Elkan & Williams 

2007; White & Seibold 2008). Känslan av att vårdarna såg dem som lata människor och 

ansåg att de försökte smita undan uppstod hos patienterna. Detta upplevdes som 

förminskande och förolämpande för patienterna (Säll Hansson et al. 2011).  

 

Det går inte att låtsas att man har ont. Om en person har ont syns det tydligt i 

kroppsspråket genom att personen är spänd eller gråter. Patienterna överraskades av att 

vårdarna trodde att det gick att simulera smärta. Patienterna tvekade på att fråga om 

smärtlindring när de upplevde sig misstrodda eller förbisedda av vårdarna. Vårdarna 

visade att de inte trodde på patienterna genom att lägga huvudet på sned eller på annat 

sätt genom sitt kroppsspråk. De upplevde att sjuksköterskans egna frågor var viktigare 

än att lyssna till patienternas behov. Några patienter beskrev att de behövde skatta sin 

smärta högre för att få den smärtlindring de kände att de behövde. I mötet med 

sjuksköterskan fanns en förväntan från patienterna inte bli ifrågasatt. När sjuksköterskan 

var empatisk och visade förståelse för patienterna kände de att de blev tagna på allvar 

(Säll Hansson et al. 2011). 

 

 

Kämpa för att bli delaktig i sin vård  

Delaktighet i vården skapades då patienten fick möjlighet till undervisning om sin 

smärta och smärthantering, vilket underlättade förmågan att hantera smärtan när 

smärtintensiteten var som värst (St. Marie 2015). De upplevde att de var tvungna att stå 

på sig för att få vara delaktiga i sin vård genom att kämpa, vara envisa, starka och 

aktiva. Vidare påvisades det att patienterna var tvungna att informera vårdarna om vilka 

behandlingar och undersökningar som de själva ansåg förbättra den långvariga smärtan. 

Patienterna behövde ofta själva ta egna initiativ till vilka behandlingar som skulle testas. 

Några hade aldrig fått möjligheten att skatta sin smärta eller överhuvudtaget blivit 

tillfrågade om hur smärtan upplevdes. Det tolkades som minskat intresse från 

sjuksköterskans sida. Patienterna upplevde att delaktigheten underlättades när de själva 

hade kunskap om sin smärta. Däremot upplevde patienterna att vårdarna såg denna 

kunskap som ett hot (Säll Hansson et al. 2011).  

 

 

Få stöd till egenvård genom ett caritativt förhållningssätt hos sjuksköterskan 

Sjuksköterskor ansåg sig vara aktiva i att stödja patienternas egenvård till skillnad från 

patienterna som inte ansåg sjuksköterskorna vara hjälpsamma. Det mest tillförlitliga var 

smärtstillande läkemedel (Lukewich et al. 2015). Om vårdarna mötte patienterna med 

ett caritativt och bekräftande förhållningssätt kunde patienterna identifiera deras egna 

behov och hantera sin egenvård. Människor som upplevde ett lidande önskade att hitta 

sätt att främja sin hälsa. De behövde hitta rätt verktyg och stöttning från omgivningen. 

Det framkom att egenvård hjälpte individen att skapa ett meningsfullt liv. För patienter 

som upplevde ett komplext lidande krävdes det att egenvården innehöll fler delar än 

rådgivning. Möjligheter till egenvård skapades då människan upplevde känslan av att 

någon verkligen brydde sig. En caritativ och kärleksfull atmosfär skapade utrymme för 
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en vårdande relation mot både andra och sig själv. Med sjuksköterskornas stöd kunde 

patienterna bli hjälpta att hantera sin smärta på en daglig basis. Lidandet och utsattheten 

blev bekräftat när patienterna möttes av en vårdande och kärleksfull miljö. Att mötas av 

en vårdande miljö väckte livslust hos patienterna och gav dem viljan och styrkan att 

engagera sig i deras egen hälsa. Våga inleda relationer och kommunicera med andra 

människor utgjorde en del i upplevelsen av att ha hälsa (Arman & Hök 2015). 

Betydelsen av att skapa en trygg miljö där patientens smärta är bekräftad och där 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient fungerar är kärnan för bra vård 

(Matthias et al. 2008; Bernhofer et al. 2017; St. Maries 2015).  

 

 

Förväntningar på sjuksköterskan som inte alltid uppfylls 

Det fanns en förväntan från patienterna att vårdarna skulle vara professionella och ha 

kunskap om hur smärta fungerar. Det förväntades också att vårdarna skulle ha kunskap 

om hur det är att leva med långvarig smärta. Vårdarnas kunskaper var otillräckliga och 

de borde fråga kollegor som kunde mer om smärta. Patienterna tyckte bättre om att ha 

en vardaglig konversation och en skämtsam miljö än att bli bemött med en allvarlig ton 

(Säll Hansson et al. 2011).  

 

Sjuksköterskan skall kunna identifiera behov, förstå betydelsen av att utgå från 

patientperspektivet och se detta som ett stödjande verktyg i vårdmötet.  Sjuksköterskan 

bör exempelvis ha kunskap om att tidigt identifiera risker och varningssignaler för 

missbruk av smärtstillande läkemedel. Det fanns en samstämmighet bland patienterna 

beträffande att inte fått veta den exakta orsaken till den långvariga smärtan. (Lukewich 

et al. 2015; St. Maries 2015; Säll Hansson et al. 2011). Det framkom att vårdarna 

behöver informera patienterna om vad som förväntas av dem, så att patienten tydligare 

förstår vilken vård som erbjuds och då kunna jämföra detta med sina egna funderingar 

och prioriteringar (Allcock, Elkan & Williams 2007). Dessutom rapporterades det om 

brister i uppmärksamhet och engagemang hos sjuksköterskan gällande patienters 

smärta. Sjuksköterskorna förknippades enbart med att handha och dela ut läkemedel och 

ansågs inte vara speciellt involverade i smärthantering (Gudmannsdottir & 

Halldorsdottirs 2009). 

 

 

Missuppfattad  

Bli ensam och övergiven 

Patienterna energi lades på att orka med de största dagliga behoven och måsten, vilket 

blev den viktigaste prioriteringen (Arman & Hök 2015). Lidandet som den långvariga 

smärtan medförde gjorde att patienternas sociala relationer slutade fungera och att de 

kände sig ensamma och isolerade. Patienterna förklarade hur omgivningen successivt 

började ta avstånd från dem. (Arman & Hök 2015; White & Seibold 2008). Att få stöd 

av familj och vänner upplevs vara en viktig del för att kunna hantera sin smärta 

(Lukewich et al. 2015). Vänner och familj började tröttna på att höra dem klaga över sin 

långvariga smärta. Patienterna förklarar hur sexlivet och den fysiska kontakten med 

deras partners blir lidande. Deras respektive vill inte skapa mer smärta för patienten än 

hen redan upplevde, det resulterade att privata relationer avslutades. Relationen till 
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patienternas barn förändrades, patienterna beskriver hur den långvariga smärtan bidrog 

till att de inte klarade av att leka, bära eller trösta deras barn (White & Seibold 2008). 

Konsekvenserna av den långvariga smärtan var ett större problem i patienternas liv än 

själva smärtan i sig (Arman & Hök 2015).  

 

 

Bli avvisad av sjuksköterskan 

Administration av smärtstillande läkemedel tolkades av patienterna som ett sätt för 

sjuksköterskan att avvisa dem. Patienterna uttryckte att smärtstillande läkemedel kändes 

som en bekräftelse på att det inte fanns något att göra åt den långvariga smärtan. 

Patienterna uttryckte klagomål över att de fick mer smärtstillande läkemedel utskrivet 

än vad de behövde istället för en smärtutredning. De upplevde att de hade blivit bemötta 

med en hastig och avvisande attityd. Detta ledde till brist på förtroende gentemot 

sjuksköterskan (Allcock, Elkan & Williams 2007; Matthias et al. 2008). Patienterna 

sökte vård för att bli avlastade från den långvariga smärtan med hjälp av vårdens 

expertis, inte för att få smärtstillande läkemedel. Den långvariga smärtan blev inte 

uppmärksammad mer än att de fick smärtstillande läkemedel när patienterna blev 

inneliggandes på sjukhus (Bernhofer et al. 2017).  Omgivningen förminskade deras 

smärta då de tyckte att patienten fick såpass starka smärtstillande läkemedel att den 

långvariga smärtan borde lindras (White & Seibold 2008). 

 

Patienterna hade erfarenheter av att vården var fragmenterad och gav endast kortsiktiga 

lösningar på den långvariga smärtan (Arman & Hök 2015). Patienterna upplevde att de 

var tvungna att kämpa för att få tillgång till den vård de ville ha och hade rätt till. 

Patienterna upplevde en rädsla att bli övergiven och ensam med sin smärta. Ensamhet 

upplevdes också då patienterna gång på gång fick träffa nya sjuksköterskor (Arman & 

Hök 2015; Säll Hansson et al. 2011). Patienterna kunde bli avvisade genom att de fick 

höra att smärtan var obotbar och blev tröstade med att det finns människor som har det 

värre (Säll Hansson et. al. 2011).  

 

 

Bli stigmatiserad som missbrukare 

Det framkom ett stigma kring långvarig smärta och bli uppfattad som missbrukare 

(Bernhofer et al. 2017; White & Seibold 2008). Sjuksköterskorna ansåg att patienterna 

var ute efter smärtstillande läkemedel. Sjuksköterskorna hade även yttrat sig om detta 

ett par gånger (White & Seibold 2008). Patienter med ett förflutet missbruk upplevde att 

de blivit stigmatiserade i mötet med vården. De upplevde att de fått sämre vård, omsorg 

och att sjuksköterskan inte velat erbjuda dem smärtstillande läkemedel. Resultatet av 

detta blev att patienterna i ren desperation eller frustration missbrukade smärtstillande 

läkemedel för att lindra deras lidande. Detta på grund av rädsla om att förlora kontrollen 

och bli beroende igen (St. Marie 2015). 

 

Det fanns en misstänksam inställning som väcktes hos sjuksköterskan när patienter 

efterfrågade smärtstillande läkemedel. Patienterna uttryckte sympati med 

sjuksköterskorna när de inte visste hur de skulle behandla smärtan (Säll Hansson et al. 

2011). Sjuksköterskorna sågs inte ha autonomi gentemot läkarna. På grund av denna 



 

 13 

hierarki skuldbelades inte sjuksköterskorna för dålig vård, trots att de fick patienterna 

att känna sig stigmatiserade och missförstådda (Bernhofer et al. 2017). 

 

 

Tvingas dölja sin smärtupplevelse 

För att inte tolkas som en besvärlig och krävande patient, upplevde patienterna att de 

var tvungna att hålla masken, dölja sin smärta, i hopp om att få bättre bemötande från 

sjuksköterskan (White & Seibold 2008). En rädsla för att vårdarna skulle bemöta dem 

med en negativ attityd medförde en förlorad tillit till vårdarna. Detta resulterade i att 

patienterna undvek att dela med sig av sin smärtupplevelse (Gudmannsdottir & 

Halldorsdottirs 2009). De tvingade fram ett leende och låtsades som att allt var bra tills 

det nådde en viss gräns och inte orkade längre. De var tvungna att dölja synliga tecknen 

på smärta och maskera den, trots hög smärtintensitet för att omgivningen inte skulle tro 

att de “givit upp inför smärtan”. Det hängde ihop med att bibehålla en stolthet och en 

vana av att inte klaga (White & Seibold 2008; Gudmannsdottir & Halldorsdottirs 2009). 

Smärtan doldes även för att inte omgivningen ska tro att de lider av depression eller att 

de intog en roll som funktionsnedsatt. Att dölja sin smärta var även av betydelse för 

patienternas egen syn på sig själva. Det underlättade deras förmåga att passa in och 

känna sig normala (White & Seibold 2008). De var medvetna om att sjuksköterskorna 

var stressade och överbelastade. De vill inte vara till besvär utan tillkallade enbart på 

sjuksköterskorna då deras mediciner var försenade. Patienternas enda krav var att de 

skulle få sina mediciner vid den tidpunkt då läkaren ordinerat dem (Bernhofer et al. 

2017; White & Seibold 2008).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna studie syftade till att beskriva upplevelse hos patienter som lider av långvarig 

smärta med fokus på sjuksköterskans möjligheter till att lindra lidande. En 

litteraturstudie var mest lämpad för att besvara syftet i relation till tidsaspekten och att 

arbetet är på en grundläggande kandidatnivå. Det är av relevans att på kandidatnivå 

studera vetenskapliga artiklar med hjälp av en litteraturstudie för att träna ett 

systematiskt arbetssätt (Friberg 2017, s. 143). Studiens syfte kunde även varit intressant 

att studera med exempelvis en empirisk kvalitativ studie. Att intervjua patienter som 

lider av långvarig smärta, deras upplevelser av hur hälsa kan främjas och lidandet 

lindras. Att sedan jämföra resultatet med tidigare forskning.  

 

Det var svårt att hitta vårdvetenskapliga artiklar inom ämnet långvarig smärta och 

sjuksköterskans kompetens och kunskaper inom ämnet. Därför kompletterades 

sökningen med patientperspektivet på att lida av långvarig smärta och mötet med 

sjuksköterskan. Detta medförde att syftet ändrades ett flertal gånger under 

informationssökningen. Många vetenskapliga artiklar fick uteslutas då de inte hade en 

vårdvetenskaplig förankring eller enbart fokuserade på patientens upplevelser eller 

erfarenheter om hur det är att leva med smärta. Under informationssökningen fördes 
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även en dialog huruvida artiklar skulle uteslutas kring forskning utförd på patienters 

upplevelser av långvarig smärta orsakad av specifika sjukdomar. Hade dessa artiklar i 

resultatet uteslutits hade arbetet inte haft tillräckligt med kvalitet eller material. 

Långvarig smärta medför ett subjektivt lidande, det är unikt och upplevs olika för 

patienter där smärtan har liknande grundorsak. Det fanns lite forskning på hur 

sjuksköterskor eller andra vårdprofessioner hanterar patienter som lider av långvarig 

smärta vilket var förvånade.   

 

Urvalet var från början avgränsat till artiklar publicerade efter år 2008. Detta gav 8 

artiklar och för att försöka nå målet att analysera totalt 10 artiklar breddades tidsspannet 

till 2007-2018. Det ansågs att arbetets kvalitet fortfarande skulle vara intakt när 

informationssökningens inklusionskriterier expanderades från år 2008 till 2007. Det var 

mer värdefullt att få fler artiklar av relevans för resultatet av den nya sökningen än att 

begränsa sökningen till de senaste tio åren. Det resonerades även kring vilka 

åldersgrupper som skulle vara intressanta att studera och kom fram till att all forskning 

gjord på personer över 18 år var relevant. Ur ett etiskt perspektiv valdes studier gjorda 

på barn bort. Detta motiveras också genom att barn vanligtvis är friska individer och 

deras upplevelser av smärta inte kan jämföras med vuxnas då de inte kan uttrycka sig på 

samma sätt. Dessa studier inriktas även främst på maligna tumörsjukdomar.  

 

Styrkor med detta arbete är att mycket tid avsatts till informationssökningen, vilken blev 

medförde att sökningen blev grundligt och noggrant utförd. Många artiklar har 

granskats för att nå ett kvalitetssäkert resultat. En annan styrka med metoden är bland 

annat att alla artiklar utgått från ett patientperspektiv, vilket underlättat att hålla en röd 

tråd genom hela uppsatsen. Artiklarna är skrivna och publicerade från olika delar i 

världen vilket ses som en styrka. Svagheter som identifierats i metodvalet är att antal 

sökord varit många och att det resulterat i att sökningen kan ha blivit snäv. Däremot 

börjades sökningen brett och smalnats av under tidens gång, vilket stärker 

trovärdigheten i resultatet. Dock kan detta ha lett till att artiklar missats som kan ha varit 

relevanta för syftet. Risk för viss misstolkning eller översättningsfel av artiklarna kan 

finnas då alla varit skrivna på engelska språket. Artiklarna har allihop hämtats från 

Cinahl vilket kan ses som en svaghet. Däremot fanns det inga artiklar av intresse för 

syftet i Medline.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att långvarig smärta medför ett stort lidande. Tre teman trädde fram med 

tillhörande subteman. Alla dessa teman kan förstås som behov hos patienten. Temana 

beskriver dessutom när vården inte är vårdande och att sjuksköterskan misslyckats 

tillgodose de behov patienten har. Detta kan innebära att patienten upplever att lidandet 

inte tas på allvar, att de inte blir sedda som en hel människa eller tvingas att dölja sin 

smärta för att få bättre vård.  

 

Ett holistiskt förhållningsssätt 

Det caritativa förhållningssättet var avgörande för patientens upplevelse av vården. 

Sjuksköterskan kan visa medmänsklighet och medlidande genom att vara helt 

närvarande i mötet med patienten (Eriksson 1990 se Wiklund 2003 s. 31; Englander & 
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Robinson 2009). Då kan sjuksköterskan förstå upplevelsen av smärtan och lidandet som 

patienten upplever. När patienten får dela med sig av erfarenheter och upplevelser av 

ohälsa eller sjukdom kan sjuksköterskan se hela människan. I relationen kan förtroende 

skapas och sjuksköterskan kan lyssna ostört på patienten. En god vårdrelation med 

patienten medför ett lindrat lidande. För att uppnå en god vårdrelation krävs det att 

sjuksköterskan visar att hen är tillgänglig och engagerad i patienten (Öhman 2004). I 

praktiken kan det innebära att sjuksköterskan småpratar med patienten och använder sig 

av beröring. Beröring visar att patienten är accepterad och bekräftad i sitt värde (Sundin 

& Jansson 2003 se Öhman 2004).  

 

Resultatet lyfter vikten av att bli bemött som en hel människa och med värdighet. När 

sjuksköterskan mötte patienten med ett holistiskt förhållningssätt blev patienterna 

bekräftade som människor, inte bara som ett smärttillstånd. Genom att se hela 

människan i den situation som hen befinner sig i skapas utrymme för patienten att få 

dela med sig av lidandet. Wiklund (2003, s. 161) hävdar att sjuksköterskan kan ge 

patienten utrymme genom att bekräfta patientens rätt att vara den hen vill vara. 

Utrymme betyder inte att sjuksköterskan skall ta ett steg tillbaka och ge fysisk plats för 

patienten, det tolkas snarare som att bli övergiven. Föreliggande resultat påvisar också 

att en konsekvens av att inte bli bekräftad var en rädsla att bli lämnad ensam i sin 

smärta. Motsvarande har uppmärksammats av Dahlberg och Segesten som beskriver att 

ensamheten upplevs svårare när individen har överlämnat sig till vården (2010, s. 96).  

 

Sjuksköterskan följer en rad etiska principer för att kunna ge en god vård. ”Göra-gott-

principen” är en av dessa (Sandman & Kjellström 2013, s. 371). Sjuksköterskan 

administrerar smärtstillande läkemedel i tron om att göra gott för patienten. Resultatet 

visade att en del patienter uppfattade administrering av smärtstillande läkemedel som ett 

sätt att bli avvisad av sjuksköterskan. Det var ett kvitto på att inget fanns att göra åt 

smärtan. Öppenhet och reflektion är det som utmärker en professionell vårdrelation. 

Öppenhet gentemot patienten och respekt för patientens expertkunnande om sin egen 

smärta skapar förutsättningar för att lindra lidande (Dahlberg och Segesten 2010, s. 

191). Paradoxalt nog fanns det en misstänksamhet hos sjuksköterskorna att patienter 

ville komma åt smärtstillande läkemedel. Misstänksamheten gynnar varken patienten 

eller sjuksköterskan eftersom lidandet kvarstår eller till och med ökar då patienten inte 

känner sig bekräftad. Att negligera patientens behov av smärtlindring skapar mer 

lidande för patienten och vilket i sin tur leder till en ökad vårdbelastning. En sådan 

misstänksamhet skulle kunna motverkas genom att sjuksköterskan träder ur sin 

förförståelse och ser patienten i den situation som hen är i. Misstänksamheten kan 

eventuellt födas ur ”Icke-skada-principen” där sjuksköterskan vill undvika att patienten 

hamnar i ett missbruk av smärtstillande läkemedel.  

 

Betydelsen av att bekräfta patienten  

Genomgående i all studerad forskning är att patienter med långvarig smärta har behov 

av att bli bekräftade. Sjuksköterskan kan genom små handlingar bekräfta att hen ser 

patienten som en medmänniska. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning 

om att god vård kan uppnås genom att individualisera vårdhandlingarna och möta 

patientens önskningar (Arman & Rehnsfeldt 2007, s. 372). I resultatet tydliggörs 

patienternas behov av att bli bekräftade genom att bli sedda som hela människor, bli 
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lyssnade på och uppleva att de blir tagna på allvar. Sjuksköterskan ansvarar för att 

uppmärksamma och tillgodose patientens behov för att kunna erbjuda god vård. Således 

kan resultatet sägas vara i linje med sjuksköterskans kompetensbeskrivning som klargör 

att sjuksköterskan skall utföra omvårdnad utefter patientens behov. Dessa behov kan 

vara både grundläggande och komplexa (Svensk sjuksköterskeförening 2017, s. 5).  

 

Betydelsen av vara delaktig i sin vård 

Patienterna vill samarbeta med sjuksköterskan kring sin smärta. Delaktigheten 

försvårades då patienterna upplevde att de inte fick den uppmärksamhet och tid de 

behövde för att berätta hur smärtan upplevs. Delaktigheten skapas lättast i en vårdande 

relation där sjuksköterskan och patienten har en mellanmänsklig relation till varandra. 

Utifrån den relationen kan patientens hälsoprocesser stödjas och lidande lindras 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 190). En fungerande vårdrelation skapar plats för 

kommunikation och en miljö som upplevs trygg för patienterna. I en trygg miljö 

upplever patienterna sig bekräftade. Kiessling och Kjellgren (2004) menar att 

delaktighet skapas då patienten får möjlighet att samtala med sjuksköterskan om sin 

situation. En förutsättning för att skapa en trygg miljö är att ha kontinuitet i kontakten 

med patienten. En vårdrelation kan fördjupas genom kontinuitet. Resultatet lyfter att 

patienterna tycker att kunskap om sitt tillstånd ökar möjligheterna för att vara delaktig i 

sin vård. Kontinuerligt utbyte av kunskap om hur vården skall utföras ger ökade 

möjligheter för patienten att vara delaktig i sin vård. Utöver det ger det också 

patienterna en känsla av kontroll (Kiessling och Kjellgren 2004). 

 

 

Långvarig smärta i relation till folkhälsa och hållbar utveckling 

Långvarig smärta är ett globalt folkhälsoproblem. Ur ett hållbarhetsperspektiv är 

långvarig smärta ett ämne som kan diskuteras. Patientgruppen som lider av långvarig 

smärta har skickats runt mellan olika vårdgivare och är en av de största orsakerna till att 

människor blir långtidssjukskrivna (Acketoft 2017). Diagnoser kopplade till långvarig 

smärta kostar vårt samhälle minst 300 miljarder kronor varje år vilket är ca 10 procent 

av Sveriges bruttonationalprodukt (Gustavsson et. al 2012). 

 

Långvarig smärta måste uppmärksammas då det kan ta upp till sex år innan dessa 

patienter får rätt vård och rätt diagnos (Acketoft 2017). En rapport från SKL (2016, s. 6) 

visar att det finns brist på kompetent vårdpersonal inom området långvarig smärta i hela 

landet. Det saknas handläggning och samarbete mellan vårdnivåerna, både inom primär- 

och specialistvården. Samhället saknar ett nationellt kunskapsstöd för att handha 

patienter som lider av långvarig smärta. Socialstyrelsen (2017, s. 8) har givit ut förslag 

på behov som behöver ses över, exempelvis att SBU:s vetenskapliga systematiska 

kunskapsöversikt avseende långvariga smärttillstånd behöver uppdateras och ett 

nationellt vårdprogram behöver tas fram. Det saknas kompetens och uppdaterad evidens 

gällande diagnostik, behandling, rehabilitering och prevention för patienter som lider av 

långvarig smärta (SBU 2006 & 2010 se socialstyrelsen 2017, s. 75). Ett nationellt 

kvalitetsregister saknas vilket gör det svårare att följa vilka behandlingar som är 

effektiva på ett systematiskt sätt. Långvarig smärta ger utöver lidande fler konsekvenser 

för den enskilda individen. Depression, ångest, oro och ensamhet är vanligt 

förekommande hos dessa patienter. Enligt en aktuell motion till riksdagen upplever de 
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patienter som lider av långvarig smärta den lägsta livskvalitén bland alla patientgrupper 

inom vården. Motionen påvisar även tydliga kvalitetsbrister då det gäller smärta och 

smärtlindring i vårdutbildningar på svenska lärosäten. En kvalitetsgranskning och 

förändring av kunskapen kring långvarig smärta bör ske redan i vårdutbildningarna 

(Acketoft 2017). SKL (2016, s. 7) har, genom ett nationellt uppdrag, skrivit 

rekommendationer där det exempelvis ett kompetenshöjande program för smärtvård 

borde erbjudas till vårdpersonal som arbetar inom primär- och specialistvård.  

 

 

SLUTSATSER 

Patienter med långvarig smärta har ett behov av att bli bekräftade och få förståelse i sitt 

lidande. Känslor som att inte känna sig sedd, hörd eller betrodd skapar ett större lidande 

än smärtan i sig. Även om smärtan inte blir behandlad kan enkla verktyg skapa ett 

välbefinnande hos patienten. En fungerande vårdrelation är avgörande för att kunna 

lindra patientens lidande.  

 

Examensarbetet kan hjälpa sjuksköterskor att förstå vikten av den vårdande relationens 

funktion i mötet med patienter som lider av långvarig smärta. Det råder kunskap- och 

kompetensbrister bland sjuksköterskor kring smärta, smärthantering och handhavande 

av patienter som lider av långvarig smärta. Forskning och evidens behöver uppdateras 

och en förändring behöver ske på både enhets-, nationell- och global nivå. 

 

Kliniska implikationer 

Med stöd i föreliggande resultat understryks att sjuksköterskor kan lindra lidandet hos 

patienter med långvarig smärta genom ett förhållningssätt som kännetecknas av 

följande: 
 

• Bekräfta patientens lidande för att skapa en god vårdrelation.  

• Se och lyssna på patienten för att undvika missuppfattningar. 

• Involvera patienten i vården för att främja delaktighet. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns lite forskning om långvarig smärta och mer evidens behöver tas fram inom 

området. Förslag på vårdvetenskaplig forskning är bland annat varför sjuksköterskan 

har svårt att tro och bekräfta patienten, varför denna patientgrupp faller mellan stolarna. 

Sjuksköterskan behöver bli medveten om hur förhållningssättet kan påverka patienten. 

Långvarig smärta kostar samhället flera hundra miljarder varje år. Det finns forskning 

som visar på att multidisciplinära team har stor framgång i behandlingen av långvarig 

smärta. Det beskrivs i nationellt uppdrag att dessa team är allt för kostsamma för vården 

idag (SKL 2016). Det vore intressant att studera huruvida det är billigare eller dyrare för 

samhället att låta patienter gå med smärta jämfört med att implementera 

multidisciplinära team.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Sammanställning av sökord 

 

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 

chronic pain suffer patient caring approach experience 

long term pain perspective  empathy  

persistent pain pain relief  compassion  

 behaviour  communication  

 quality of life  treatment  

 feel*  management  

 pain perception  caring science  

   encounter  

   attention  

   relation  

   nurs*  
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Bilaga 2: Sökhistorik 

 

Databas Sökord Träffar Begränsningar Antal 

valda 

artiklar 

Cinahl “chronic pain”  OR “persistant pain” OR “longterm 

pain” AND suffer OR perspective OR “pain relief” OR 

behaviour OR “quality of life” OR feel* OR pain 

perception AND “caring approach” OR empathy OR 

compassion OR communication OR treatment OR 

management OR  
“caring science” encounter OR attention OR relation OR 

nurs*AND experience AND patient  

128 Peer-reviewed, 

engelska, 2008-2018, 

All adult  

8 

Cinahl “chronic pain”  OR “persistant pain” OR “longterm 

pain” AND suffer OR perspective OR “pain relief” OR 

behaviour OR “quality of life” OR feel* OR pain 

perception AND “caring approach” OR empathy OR 

compassion OR communication OR treatment OR 

management OR  
“caring science” encounter OR attention OR relation OR 

nurs*AND experience AND patient  

140 Peer-reviewed, 

engelska, 2007-2018, 

All adult  

1 

Medline chronic pain”  OR “persistant pain” OR “longterm pain” 

AND suffer OR perspective OR “pain relief” OR 

behaviour OR “quality of life” OR feel* OR pain 

perception AND “caring approach” OR empathy OR 

compassion OR communication OR treatment OR 

management OR  
“caring science” encounter OR attention OR relation OR 

nurs*AND experience AND patient  

110 Peer-reviewed, 

engelska, 2008-2018, 

All adult, abstract 

avalible 

0 
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Bilaga 3: Artikelsammanställning 

 

 Författare 
Årtal 
Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod och Urval Resultat 

1 Författare: Allcock, 

N., Elkan, R. & 
Williams, J.  
Årtal: 2007 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
Titel: Patients 
referred to a pain 

management clinic: 

beliefs, expectations 
and 
priorities.  
 

att utforska: 1) Smärtan och 

känslor hos personer som 
upplever kronisk smärta när 

de hänvisades till en 

smärtklinik, 2) deras 
förväntningar på den klinik 

som de hade blivit 
hänvisade till, 3) deras 

prioriteringar för förbättring 

av aspekter av deras liv 
påverkas av kronisk smärta. 

En kvalitativ, empirisk studie där 

3 fokusgrupper skapades med 
totalt 18 deltagare (9 kvinnor 

och 9 män, ålder mellan 27-76). 

Forskaren hade förberett tio 
påståenden om smärta som 

delades ut till varje deltagare och 
de fick prioritera dessa enligt sitt 

eget tycke.  
 
Analysmetod beskriven enligt 
Burnard användes, där ett 

ramverk skapats som sedan 

förfinats flera gånger för att 
komma fram till de teman som 

framgår i resultatet. 

Deltagarna hade önskan om att 

finna en diagnos och en 
behandling av smärtan. Tre teman 

utgjorde resultatet: 1) att hitta 

orsak till smärtan, 2) att andra 
människor inte trodde på deras 

smärta om dem inte hade en 
diagnos. 3) att smärtstillande var 

ett sätt att avvisa smärtan.  
 
Deltagarnas önskningar var att ha 
mindre smärta, ha smärtfri tid och 

vara i stånd till att göra vardagliga 

saker.  

2 Författare: Arman, 
M. & Hök, J. 
Årtal: 2015 
Tidskrift: 
Scandinavian Journal 

of National science 
Titel: Self-care 

follows from 

compassionate care - 

chronic pain patients 

experience of 

integrative 
rehabilitation  

 att undersökas patientens 
erfarenheter av egenvård i 

relation till ett 

rehabiliteringsprogram på 
ett antroposofiskt sjukhus. 

En kvalitativ fenomenologisk 
hermeneutisk studie. 

Individuella intervjuer på 10 

frivilliga kvinnor (mellan 30-59 
år) som var med i ett ettårigt 

rehabiliteringsprogram för 
kronisk smärta. Öppna frågor 

ställdes. Analys av intervjuerna 

gjordes i tre steg. De 

transkriberades, tema skapades 

och därefter analyserades. 
 

Resultatet delades upp efter citat 
från intervjuerna 1) Berättelsen 

om lidandet 2) Vändpunkten 3) 

Tecken på egenvård. Resultatet 
visar att kvinnornas livslidande 

möttes av en vändpunkt när de 
fick hjälp att hantera sin smärta. 

En vårdande miljö skapade glädje 

och livskraft hos kvinnorna. Det 

centrala i mötet var kärlek, 

sympati och medlidande. 

3 Författare: 
Bernhofer, E.I, 

Masina, V.M., 

Sorrell, J. & Modic, 
M.B. 
Årtal: 2017 

Tidskrift: 
Gastroenterology 

Nursing. 
Titel: The Pain 
Experience of 

Patients Hospitalized 

With Inflammatory 
Bowel Disease 

att utveckla en förståelse för 
den unika erfarenheten av 

smärta hos hospitaliserade 

patienter som har IBS, 
liknande diagnoser eller 

kirurgiska ingrepp.  

En kvalitativ fenomenologisk 
studie med en interpretiv design 

för att samla och analysera data . 

16 deltagare (5 män och 11 
kvinnor ,ålder mellan 20-63) 

Inklusionskriterier var 18 år och 

äldre och att deltagarna  talade 
bra engelska, de ska även ha 

känt smärta under minst två 

dagar. Datan transkriberades och 
analyserades. Fem huvudteman 

lyftes fram som utgör resultatet. 

Resultatet av studien presenteras 
under fem teman; 1) Att 

patienterna känner sig misstrodda 

och oförstådda 2) Längtan att 
skingra stigmat 3) Frustrationen av 

kronisk smärta 4) Behovet av att 

vårdgivaren har kunskap och 
förståelse 5) Sjuksköterskan som 

en länk mellan patienten och 

läkaren.. 

4 Författare: 

Gudmannsdottir, 

G.D. & 

Halldorsdottir, S.  
Årtal: 2009 
Tidskrift: 

Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 
Titel: Primacy of 

existential pain and 
suffering in residents 

in chronic pain in 

nursing homes: a 
phenomenological 

att undersöka de 
grundläggande de mest 

väsentliga upplevelserna 

hos boende på vårdhem, 
och som lider av kronisk 

smärta. 

Kvalitativ interpretativ 
fenomenologisk studie. 23 

intervjuer med 12 patienter (7 

män och 5 kvinnor, ålder mellan 
74-97). Inklusionskriterier var 

att de skulle bott minst 6 

månader på boendet och haft 
smärta i minst tre månader, som 

påverkade deras dagliga liv. 

Metoden och analysen har följt 
12 steg enligt “vancouver 

school”, som finns beskrivet i 

artikeln. 

Huvudfynden i resultatet är : 
1) det primära i det existentiella 

smärta och lidandet.   
2) Utmaningen av att leva med 
kronisk smärta.  
3) Källor till styrka och livsglädje 
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study. 

5 Författare: 
Lukewich, J., Mann, 

E., VanDenKerkhof, 

E. & Tranmer, J. 
Årtal: 2015 
Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 
Titel: Self-

management support 

for chronic pain in 
primary care: a cross 

sectional study of 

patients experiences 
and nursing roles.  

att beskriva egenvård av 
kronisk smärta hos 

individer som lider av 

kronisk smärta med stöd av 
sjuksköterskan inom 

primärvården.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie där 
två frågeformulär skickades ut 

till två olika populationer. Den 

ena till 1504 individer, 651 
svarade varav 340 led av kronisk 

smärta (åldrar 18-91, medelålder 

59,6 år). Deltagarna valdes 
utifrån telefonkatalogen och den 

person som närmast fyllde år 

skulle svara på frågeformuläret, 
om personen hade kronisk 

smärta fick deltagaren vara med 

i studien.  
Ett frågeformulär skickades 

också ut  till 1911 sjuksköterskor 

inom primärvården varav 354 

svarade.  
 

Resultatet har tre huvudteman; 1) 
 attribut hos individer som lever 

med kronisk smärta, 2) 

vårdgivarens roll och attribut  3) 
organisationens roll och attribut.  

6 Författare: Marie, 
B.St.  
Årtal: 2015 
Tidskrift: Journal of 
the American 

Association of Nurse 

Practitioners 
Titel: Primary care 

experience of people 

who live with chronic 
pain and receive 

opioids to manage 

pain- qualitative 
methodology. 

att få en djupare förståelse 
för patienter som lider av 

kronisk smärta och deras 

upplevelser, problem och 
utmaningar och som 

erhåller opioider från 

primärvården för att hantera 
smärtan.  

Kvalitativ metod där en narrativ 
undersökning utfördes. 12 

deltagare (6 män och 6 kvinnor, 

medelåldern 42 år) rekryterades 
från en vårdcentral. Deltagarna 

var 18 år eller äldre av olika 

etnicitet. Datan samlades in 
genom demografiska 

frågeformulär, fältobservationer 

samt halvstrukturerade 
intervjuer. Datan analyserades, 

tolkades och fyra teman 

skapades. 

Resultatets fyra teman 1) 
Erfarenheter av sjukvården när de 

sökte lindring för smärtan, 2) 

Rädslan för substansmissbruk, 
återfall, eller förlust av 

opioidtillgång för smärtan, 3) låg- 

eller högrisk beteenden för 
missbruk av opioider och 4) 

Användning av icke- 

farmakologiska 
smärtlindringsmetoder. 

7 Författare: Matthias, 
M.S., Bair, M.J., 

Nyland, K.A., 

Huffman, M.A., 
Stubbs, D.L., 

Damush, T.M. & 
Kroenke, K. 
Årtal: 2008 
Tidskrift: Pain 
Management Nursing 
Titel:. Self-

management support 
and communication 

from nurse care 

managers compared 
with primary care 

physicians: a focus 

group study of 
patients with chronic 

musculoskeletal pain. 

att beskriva hur kroniska 
smärtpatienters 

varseblivning av 

kommunikationen med 
sjuksköterkan, som leder 

vården, i en egenvårdsstudie 
och patienters varseblivning 

av kommunikationen som 

de erfarit i primärvården. 

Kvalitativ studie där fyra 
fokusgrupper skapades. 

Grupperna var indelade efter 

kön, två grupper för kvinnor och 
två grupper för män. Totalt 11 

kvinnor och 7 män. Öppna 
halvstrukturerade frågor ställdes. 

 Datan transkriberades, 

analyserades och två teman 
skapades. 

Resultatet delades upp i två 
huvudteman,1) Physicians och 2) 

Nurse care managers. Dessa fick 

subteman. Resultatet visar att att 
patienterna var väldigt nöjda med 

vården från den 
sjuksköterskeledda vårdenheten. 

Patienterna upplevde ett stort 

missnöje kring bemötandet från 
vårdgivarna på primärvården.  

8 Författare: Säll 

Hansson, K., 

Fridlund, B., Brun, 
D., Hansson, B. & 

Rask, M.  
Årtal: 2011 
Tidskrift: 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences 
Titel: The meaning of 

the experience of the 

persons with chronic 
pain in their 

att undersöka betydelsen av 

erfarenheter av personer 

med långvarig smärta och 
deras möte med hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Kvalitativ deskriptiv 

fenomenologisk intervjustudie 

med vårdvetenskapligt 
perspektiv. 2 män (35,42 år) och 

6 kvinnor(29-66 år). 

Inklusionskriterier för att delta i 
studien var viljan att tala om 

erfarenheter av mötet med hälso- 

och sjukvårdspersonal. 
Deltagarna hade lidit av kronisk 

smärta i minst 3 år. Datan 

transkriberades och lästes flera 
gånger om, med ett öppet 

Resultatet delades upp i sju teman 

1) Förväntningar på personalens 

bemötande och behandling. 2) 
Upplevelser av ett positivt 

bemötande 3) Att förstå 

personalens situation 4) Delta i sin 
vård och bli sedd som en helhet 5) 

Kämpa för att få vård 6) Bli frågad 

om smärtupplevelsen 7) 
Upplevelser av ett negativt 

bemötande.  
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encounters with the 

health service. 
förhållningssätt. Dataanalysen 

utgjordes av att bryta ner 

helheten till delar för att sedan 
skapa ny helhet. Kluster 

skapades utifrån 

meningsbärande begrepp. 7 
teman skapades.  

9 Författare:White, S. 
& Seibold, C. 
Årtal:2008 
Tidskrift: 
Contemporary Nurse: 

a Journal for the 

Australian Nursing 
Profession; 
Titel:Walk a mile in 

my shoes: An auto-

ethnograophic study.  

att avslöja och förstå 
verkligheten att leva med 

kronisk, ojämn, icke-malign 

ryggsmärta, som det förstås 
av dem själva. 

Kvalitativ studie med en narrativ 
auto-etnografisk 

forskningsdesign. Utöver en av 

forskarnas egna erfarenheter 
gjordes öppna och interaktiva 

intervjuer på 5 kvinnor. Datan 

analyserades och teman 7 
skapades. Resultatet återspeglas 

i form av en berättelse. 

Resultatet är format som ett brev 
till läkare, sjuksköterskor och 

övrig sjukvårdspersonal.Totalt 7 

teman identifierades i resultatet. 1) 
Kontrollförlust 2) tala ut i 

tomrummet 3) störd 

kroppsuppfattning 4) försök att 
hitta mening och kunna sörja 

förlusten 5) att sätta på sig en 

mask 6) bli stigmatiserad 7) att 

andra vet bättre. Dessa teman tar 

bland annat upp att kämpa mot 

ständiga smärtor,förlorade 
relationer, behov av att hantera 

misstänksamhet och stigmatisering 

från sjuksköterskor och samhället 
som helhet. Resultatet lyfter även 

önskemål och förslag från 

patienterna till 
sjukvårdspersonalen. 
 

 

 

 

 

 


