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Sammanfattning 

 
Långvarig smärta anses som ett lidande som påverkar individens livskvalité. Av vårdsökande 

personer i primärvården är det 20-40 % som anger smärta, hälften av dem har smärta som 

pågått längre än tre månader.   Syftet är att beskriva äldre patienters erfarenheter av vilket stöd 

de får av distriktssköterskan i hemsjukvården för att lindra långvarig smärta.    

En ökad insyn i patienternas beskrivning av distriktssköterskans stöd, kan bidra till en ökad 

förståelse över patienternas situation. Förståelsen kan leda till en insikt för distriktssköterskan 

i arbetet med att förbättra vårdrelationen mellan distriktssköterskan och patienten med långva-

rig smärta. För att klarlägga och belysa syftet valdes som metod en kvalitativ intervjustudie, 

med en induktiv ansats, som analyserats med hjälp av innehållsanalys. Tre kategorier har 

identifierats i resultatet. De olika kategorier som framträdde i analysen av intervjuerna, bott-

nar i deltagarnas strävan efter lindring av smärta ur olika aspekter för att få en lindring av 

smärtan och trygghet i sin situation. Resultatet visar att patienterna med långvarig smärta be-

skriver distriktssköterskans stöd genom att få hjälp med  läkemedel i hemmet, det värdefulla 

vårdande samtalet och en trygg vårdande relation.   

 

I diskussionen beskrivs professionellt förhållningssätt ur tre aspekter som de äldre patienterna 

i studien beskriver som lindrande för deras smärta. De beskrev att smärtan begränsade livet, 

vilket innebar svårigheter att sköta sin hälsa, men det gav även en känsla av isolering och svå-

righet att göra aktiviteter. Värdet av att bli lyssnad på för att få tala om sin situation beskrivs, 

men även att få information om sin behandling. Genom att ha en kontinuerlig kontakt med 

samma distriktssköterska uppstår en nära vårdande relation mellan den äldre patienten och 

distriktssköterskan. Att distriktssköterskan har kunskap om patientens situation och smärta 

ger trygghet. Distriktssköterskans professionalitet ger också lindring mot den långvariga 

smärtan. 

 

Nyckelord: långvarig smärta, patientens upplevelse, distriktssköterska, vårdande relation, 

trygghet, livskvalité. 
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INLEDNING 

Långvarig smärta är ett angeläget ämne och i Sverige är det ca 18 procent av befolkningen 

som upplever långvarig smärta. Hälso- och sjukvården möter smärtproblematiken bland 

vårdsökande och detta område är vanligt förekommande. I primärvården utgör långvarig 

smärta 20-40 procent av besöken (SBU - Statens beredning för medicinsk utvärdering,  2006). 

Detta medför stora kostnader för samhäller men ger också ett stort mänskligt lidande med 

försämrad livskvalité för den enskilde individen.  

 

Stigande ålder ökar risken för långvarig smärta. Inom hemsjukvården ses ofta patienter med 

en komplex sjukdomsbild med multisjuklighet. För dessa patienter ökar risken ytterligare för 

långvarig smärta (Haegerstam, 2007). Detta innebär att distriktssköterskor i sitt arbete möter 

patienter med denna problematik.  Fokus blir att uppmärksamma, utvärdera behandling, 

informera och stödja patienten men även närstående och övrig vårdpersonal. För att ge en god 

och värdig vård krävs specialistutbildade sjuksköterskor som samarbetar med andra 

professioner (Distriktssköterskeföreningen, 2010). 

 

Det framkom i en svensk enkätstudie som vände sig till äldre patienter med långvarig smärta 

att kontinuitet i vårdrelationen och ett gott professionellt bemötande ökar sannolikheten för en 

känsla av sammanhang vilket ger ett ökat välmående hos patienten. Visar distriktssköterskan 

ett professionellt bemötande genom ord och handling så ökar känslan av trygghet hos 

patienterna (Josefsson, 2010).  Personer med varaktig smärta har även långvariga 

vårdkontakter och vårdrelationer. För att ännu mera belysa detta område är det viktigt att fråga 

äldre patienter med långvarig smärta om deras upplevelser av distriktssköterskan stöd.  

 

 

BAKGRUND 

Beskrivningar och definitioner med koppling till äldre personer med 

långvarig smärta  

För att belysa uppsatsens centrala delar så lyfts nedan olika beskrivningar och definitioner 

med koppling till långvarig smärta hos vårdbehövande äldre. Betydelsen för den enskilde 

individen men också en organisation som arbetar med området lyfts i detta avsnitt. 

Förståelsen för smärtupplevelsens komplexa samspel och vad som hjälper den vårdbehövande 

är en annan del. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv med en åldrande befolkning är 

området viktigt att undersöka.  I denna studie används olika begrepp för den äldre 

vårdbehövande nämligen patient, informant, deltagare och individ. Betydelsen är den samma.  

 

Äldre personer står som definition för individer som är 65 år och däröver för många industria-

liserade länder, enligt WHO (2013). Åldern är då relaterad till pensionsåldern. I utvecklings 

länder är åldern 50 eller 55 år mer realistisk. Hälsans betydelse tillsammans med de sociala 

rättigheterna i landet är avgörande.  Därför har FN (Förenta nationerna) inte fastställt en fast 

biologisk ålder för definitionen äldre  personer (World Health Organisation, 2013).  

 

Antalet äldre i befolkningen ökar, i Sverige är över 17% av befolkningen 65 år eller äldre.   

Vid en jämförelse från undersökning om äldres levnadsvillkor som gjordes under åren 1980-

2005,   uppger något fler år 2005 att de  upplever ett gott allmänt hälsotillstånd. Detta gäller 

inte kvinnor som är över 75 år. När det gäller andra uppgifter om äldres hälsa som kan vara 
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relaterad till långvarig smärta så beskrivs här några.  Mer än hälften av de äldre som är över 

65 år har övervikt, men även en ofrivillig undervikt finns bland många av de äldsta, som i 

denna statistik är personer över 84 år. Var tredje person över 60 år drabbas av en fallolycka, 

per år. Det är fler äldre som anger att de har en långvarig sjukdom, men färre som anser att det 

begränsar det dagliga livet. Värk är lika vanligt i jämförelse från 1980-talet, men färre upple-

ver att de har nedsatt rörelseförmåga. Förklaringen tros vara att antalet höft- och knäledsope-

rationer har ökat, färre får höftfrakturer och det är färre som insjuknar i stroke. Möjligheten att 

bevara de vardagliga aktiviteterna beror dels på kroppens funktion, men även omgivningsfak-

torer som boendeform, hjälpmedel och närhet till serviceutbud (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Med stigande ålder är multisjuklighet och långvariga sjukdomar med smärtproblematik 

vanligare, vilket innebär ett ökande behov av sjukvård. Bland gruppen äldre som är över 85 år 

rapporterar 68,3 procent att de har smärtproblematik, 35,3 procent beskriver att den är svår 

och långvarig. (Haegerstam, 2007). Sjukvård och vårdrelaterade kostnader för långvarig 

smärta var år 2003 i Sverige 7,8 miljarder kronor (SBU, 2010). SBU genomförde en studie 

om långvarig smärta och multimodal rehabilitering som innebär att patienten ingår i ett team 

med flera yrkesprofessioner under en lång period. Utvärderingen visar att denna behandling 

gav minskad sjukskrivning och ökad arbetsförmåga (SBU, 2010). 

 

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad, då ansvaret för de medicins-

ka insatserna är under en sammanhängande tid. Vård- och omsorgsplanering ska göras innan 

åtgärden (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Begreppet kronisk smärta byttes ut i Sverige mot långvarig smärta eftersom en del smärta, 

även långvarig sådan, går att bota (Werner och Strang, 2008). Definitionen av smärta enligt 

The International Association of the Study of Pain (IASP) är ”Smärta är en obehaglig 

sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med vävnadsskada, eller beskriven i termer 

av sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada” 

(Merskey & Bogduk, 1994, Socialstyrelsen, 1994). Långvarig smärta definieras som smärta 

som pågått under minst tre månader (Merskey & Bogduk, 1994). Muskelskeletal smärta och 

cancerrelaterad smärta är den vanligaste orsaken till långvarig smärta (Merskey & Bogduk, 

1994, Norrbrink & Lundeberg, 2010). Vårddiagnosen långvarig smärta är enligt North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA) en helhetsbedömning av patienten 

livssituation. En helhetsbedömning gör att hälsoproblemet underlättar till att besluta rätt 

vårdplan för patienten (Nursing Diagnosis 2010).  

 

The International Association for the Study of Pain (IASP) är en internationell förening sedan 

1973 för forskning och utbildning inom smärta. Föreningen vänder sig till alla professioner 

som arbetar med  smärta och hanterar frågor som utredning, diagnos och behandling.  

Föreningen beskriver att hos äldre är åldersassocierade psykosociala fenomen som förlust av 

familj och vänner och förlust av självständighet förenat med risk som kan leda till smärta. 

Kunskapen bland vårdpersonal om att beteendeförändringar som agitation, förändrad 

mobilitet, apati och kognitiv svikt kan bero på smärta är en viktig del av omvårdnaden 

(Gibson, 2006). 

 

Att leva med långvarig smärta  
 

När smärta inte behandlas påverkas andningen, syresättningen och blodcirkulationen, vilket 

kan leda till ischemi och ventrombos. Ihållande smärta skadar även nervsystemet och kan ge 

permanenta förändringar (Werner och Strang, 2008). Långvarig smärta kan vara svår att lindra 
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och är mycket påfrestande för kroppen. Den kan vara regional i ett begränsat område eller 

generaliserad utbredd i stora delar av kroppen, komma i skov eller vara konstant (Jakobsson, 

2007b). Graden av smärta är högre med högre ålder och de vanligaste förekommande är 

muskuloskeletala smärtor och olika typer av reumatiska sjukdomar (Jakobsson, Klevsgård, 

Westergren & Hallberg, 2003). 

 

Långvarig smärta är inte bara att ha ont, människan påverkas av smärtan flerdimensionellt när 

den är ihållande. Den kan ha sidoeffekter som visar sig som ångest, sömnsvårigheter, 

depression, skuldkänslor, känslor av misslyckande, katastroftänkande och självmordstankar 

(Ilgen, Zivin, McCammon & Valenstein, 2008, Jakobsson 2003, Winters, Cudney & Sullivan, 

2010). Redan på 1600-talet beskrivs frågande varför psyket lider så av kroppslig smärta 

(SBU, 2006). Även en svensk kvantitativ studie om äldre personer med långvarig smärta och 

deras livskvalité visade att de som har långvarig smärta i ökad utsträckning har trötthet, 

sömnproblem, nedstämdhet, gångsvårigheter och upplever  sämre livskvalité än övriga utan 

smärta i samma åldersgrupp (Jakobsson 2003, Jakobsson, 2004).   

 

Sidoeffekter leder till ökat smärtpåslag och därmed försämring av hälsan.  I en jämförande 

studie mellan patienter med kortvarig smärta (n=79) och långvarig smärta (n=94) visar det sig 

att långvarig smärta i större utsträckning leder till känslor av aggression och nedstämdhet 

vilket både förstärker smärtupplevelsen, ger en ökad muskelspänning och ger långsammare 

återhämtning (Burns, 2006).  

 

Risken vid ihållande smärta är att uppmärksamhet riktas inåt, med ensamhet och inaktivitet 

som följd. När smärtan minskar ges möjlighet att göra någon önskad aktivitet. Smärtan lindras 

ytterligare när något positivt fångar intresset och distraherar smärtan (Carson & Mitchell, 

1998). Förmåga till självavledning kan missuppfattas av personer i ens närhet och utan 

kunskap av dess betydelse finns det risk att inte blir trodd, risk att omgivningen tror att 

smärtupplevelsen är överdriven (Blomqvist, 2003, Smith, 2003 och Winters et al., 2010). 

En patient beskriver i en studie (Dysvik, Sommerseth & Jacobsen, 2010)att smärtan är en del 

av vardagen.  Smärtan upplevs som ett bakgrundsljud som ändrar styrka. Smärtan beskrivs 

som både fysisk och psykisk. Smärta som ger oro är relaterad till minskad fysisk styrka och 

minskad rörlighet. Dysvik beskriver att kognitiv beteendeterapi (KBT) har lett till bättre  

copingstrategier. Patienten betonar värdet av en personcentrerad vård.   

 

Lidandet är kopplat till individens upplevelse av sin  unika situation och den betydelse 

händelser och förluster har i individens liv (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Ordet 

patient betyder ”lidande människa”.  Att lida innebär en påverkan av något ont, en form av 

döende. (Fredriksson, 2003).  Lidandet kan vara relaterat till ohälsa, men även från individens 

totala livssituation. Lidandet kan även orsakas av vården, som vid en vårdskada, utebliven 

vård eller kränkande bemötande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010).  Att lindra lidandet 

och värna om patientens värdighet är grunden i vårdvetenskapen (Fredriksson, 2003) 

 

 

En vårdande relation 
 

Vårdande möten är en viktig aspekt för att lindra smärta. Enligt Dahlberg och Segesten, 

(2010) handlar vårdandet i sjukvården inte bara om att bekämpa sjukdom och ohälsa.  Vården 

bör även ha som avsikt att stärka patientens livskraft, att återfå styrkan och balans i tillvaron, 

trots ohälsa. Vårdpersonal som ser patienten som en individ, får en ökad möjlighet att möta 

patienten personcentrerat, inte minst vid komplicerade vårdsituationer.  Patientens behov, 
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förmågor och mål behöver vara tongivande och prägla vården.   Personcentrerad vård behöver 

få högre prioritet än de normer som hälso- och sjukvården gör som rutiner. Vårdaren ska ha 

kunskap i människors syn på hälsa och lidande. Tillsammans med denna kunskap om likheter 

vägs det individuella mot de generella in, för att hjälpa individen framåt i hälsoprocessen 

(Dahlberg & Segesten, 2011). I Fredrikssons (2003) avhandling beskrivs ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv en teori om relationens betydelse.  För att främja hälsa och 

minska lidandet beskrivs det vårdande samtalet inte bara som fysisk närvaro, utan även som 

själsligt närvaro. Detta kanske genom att lyssna, beröra och vara närvarande i form av att 

samspela medvetet. Patienten kan i samtalet få möjlighet att dela sitt lidande och sina 

vårdbehov med vårdaren (Fredriksson, 2003). Patientens aktuella behov kan identifieras 

tillsammans med vårdaren, för att parterna gemensamt ska kunna planera och genomföra en 

bra problemlösning (Säljö, 2009).     

 

När patienten blir delaktig i vården ökar möjligheten till att få en känsla av sammanhang. Att 

finna sin plats i existensen, finna sitt sätt att leva med sig själv, ökar möjligheten till 

upplevelse av balans i tillvaron och därmed ett ökat välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 

2011).  
 
Betydelsen av att bli sedd och lyssnad på i en vårdande relation 

För att öka vårdpersonalens insikt i hur det är att vara patient med långvarig smärta skrev en 

kvinna om sin erfarenhet som ett brev. Artikeln ”Walk a mile in my shoes” återger brevet, där 

kvinnan beskriver hur det känns att inte bli sedd av vårdpersonalen (White & Siebold, 2008). 

Detta visas också i en svensk kvalitativ intervjustudie av Säll Hansson, Fridlund, Brunt, 

Hansson och Rask (2011) med personer som söker på vårdcentral för långvarig smärta. 

Resultatet som beskriver möten med vårdpersonalen visar att vårdbesök som gav en 

upplevelse av ett medmänskligt bemötande, med respekt och inte bli ifrågasatt sågs som ett 

positivt vårdmöte. Patienterna fick känslan av att vårdpersonalen förstod allvaret i situationen. 

Vid tillfällen då patienternas erfarenheter av vårdbesöken var dåligt, beskrevs en känsla av att 

vårdpersonalen såg patienterna som svaga. Upplevelsen blev att behandlingen var respektlöst 

och nedvärderande med bristande kunskap om att patienter har olika strategier för att hantera 

sin smärta.   Patienterna var rädda för att bli övergivna med sin smärta. Att få möta samma 

vårdpersonal värdesattes. Patienterna ville vara mer delaktiga i behandlingen och önskade att 

personalen frågade efter deras personliga erfarenheter av smärtan (Säll Hansson, Fridlund, 

Brunt, Hansson & Rask, 2011).   

 

Patienter efterlyser olika typer av information och någon att diskutera sin behandling med.  

Att få upprepad information, speciellt vid förändringar i sjukdomen önskas, samt information 

om läkemedlets effekter och att personalen använder ett vardagligt språk. Många patienter 

känner att det brister i informationen, de upplever att språket är svårt och är oroliga för 

biverkningar.   (Gordon, Smith  & Dhillon, 2006). Vårdpersonalen ska även ha en vilja att 

lyssna, tro på patientens upplevelse och visa sympati. När behandlingsform väljs ska 

patientens perspektiv beaktas (Dewar, Gregg & Lander, 2009).     

 

I en engelsk kvalitativ studie av patienter (n=37) med långvarig smärta och deras närstående 

(n=7) undersöktes synen på vad god vård utmärks av. Många patienter var missnöjda över att 

sjuksköterskan inte hade ett gott bemötande, verkade ha för lite tid och för mycket arbete. 

Studien visade att god vård är när vårdpersonalen har ett medmänskligt bemötande och när 

samtalet är  individuellt anpassat med patienten i centrum. När personalen är närvarande i 

samtalet med ett engagemang och omsorg, väcks upplevelsen av delaktighet och trygghet. 

Patienterna upplever att den goda vården lindrar smärtan (Attree, 2001). I en studie från Kina 



5 
 

med patienter med nydebuterad ryggsmärta (n=102) som söker vård. I  studien intervjuades 

patienterna om värdet av omhändertagandet från vårdpersonalen. Det framkom att när 

patienterna känner både smärtlindring och stöd av sjukvårdspersonalen är risken mindre att 

utveckla psykisk ohälsa kopplat till smärtan. Resultatet visade att sjuksköterskor behöver ta 

sig tid att utvärdera både patientens smärta och psykiska välmående (Mok och Lee, 2006). 

Denna jämförelse visar att bemötandet från personalen har betydelse för hälsan även vid 

nydebuterad smärta. 

  

När smärtan inte kan förklaras medicinskt, finns risk att patienten känner sig missförstådd och 

inte respekterad med dålig självkänsla som följd. Detta kan motverkas genom att patienten 

känner att samtalet med vårdpersonalen bygger på vårdpersonalens insikter i patientens 

situation (Steihaug, Ahlsen & Malterud,  2002). Patienter beskriver att när smärtbehandlingen 

utvärderas är det viktigt att det är deras egen smärtbedömning och beskrivning av effekten av 

behandlingen som ligger till grund och inte personalens bedömning (Mc Hugh & Thoms, 

2001). 

 

I patientintervjuer ses att förmågan att använda olika copingstrategier varierar.  Upplevelsen 

av livssituationen är individuell, därmed påverkas vardagslivet på olika sätt. Patientens 

främsta intresse är att få en förklaring till sin smärta, att en diagnos konstateras. För att få 

hjälp att hantera smärtan vill patienterna ha råd om de bästa teknikerna. Patienter uttrycker 

hur viktigt det är att bli tagna på allvar, bli bemötta med respekt. Likaså uttrycker patienterna 

att sjukvårdspersonalens förståelse för den upplevda smärtan är en viktig del av omvårdnaden 

(McHugh & Thoms, 2001).  

 

I en svensk studie ses i resultatet att för att få ökad livskvalité bland äldre med långvarig 

smärta krävs systematisk bedömning och åtgärder mot såväl smärta som relaterade problem. 

Jämförelser av smärtlindringmetoderna mellan personer som lever i olika boendeformer visar 

att det är fler som beskriver värdet i att ”tala med någon som förstår” bland dem som bor i ett 

särskilt boende, jämfört med de som bor i eget boende (Jakobsson, 2003).  

 

Distriktssköterskans roll i kontakten med patienter med långvarig smärta 

I kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor med specialistsjuksköterske-

utbildning till distriktssköterska skrivs att distriktssköterskan skall ha fördjupade kunskaper i 

smärta. Detta innefattar kunskap om smärtsymtom, olika läkemedels egenskaper, användning, 

ordination och biverkningar. Det innefattar också att kunna möta och uppmärksamma 

patienten med smärtupplevelse och lindra dennes lidande så gott som möjligt genom adekvata 

åtgärder. Den pedagogiska kompetensen ska omfatta fördjupad kunskap i kommunikation och 

samtalsmetodik. Distriktssköterskan ska ha handlingsberedskap och flexibilitet, kunna 

reflektera och använda sina kunskaper i skiftande situationer på ett säkert och individcentrerat 

arbetssätt (Distriktssköterskeföreningen, 2010).  

 

Vid bedömning av smärtan kan distriktssköterskan använda olika skalor. I Sverige är de 

vanligaste endimensionella skalorna VAS-skalan (Visual Analog Scale) och Verbal 

beskrivande skala (Brantberg & Allvin, 2011).  Smärtteckning kan kompletteras där patienten 

på en bild både markerar smärtans utbredning och karaktär. Beteendeskalor kan användas för 

kognitivt påverkade patienter och patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. 

Förändringar i beteendet tolkas av närstående eller personal. Exempel på uttryck kan vara 

mimik, rörelsemönster, sinnesförändringar och agitation (Birgir Arge  et al. 2009, Brantberg & 

Allvin, 2011). Smärtbedömning som är en del av distriktssköterskans arbete, blir ett underlag 
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för att dokumentera i journalen.  I en studie av Säll Hansson et. al, (2011) beskrivs att 

patienterna upplever att de blir bekräftade när vårdpersonalen gör en smärtbedömning. 

Nackdelen är när patienten upplever att personalen misstror deras val av nivå. Eller när 

patienten väljer att lägga en hög nivå på Visual Analog Scale (VAS-skalan) för att inte riskera 

att få för lite behandling. Deltagarna beskriver att när sjuksköterskan inte frågade om smärtan, 

eller följde upp effekten av smärtstillande behandling upplevde de att hon inte var intresserad 

(Säll Hansson et. al, 2011). Eftersom smärta är en flerdimensionell upplevelse som påverkar 

hela människan och inte endast det område där smärtan känns, är det viktigt att 

sjuksköterskan inte endast förlitar sig på VAS- skalan vid en bedömning av patienten 

(Jacobsson, 2007a).  

 

I en studie där läkare och sjuksköterskor intervjuades om sin roll som stöd för patienter med 

långvarig smärta, beskrivs behovet av att vara välutbildad i sin yrkesroll. Båda 

yrkesgrupperna efterfrågade mer riktade strategier för att lindra smärta. Sjuksköterskor 

uttrycker att de kan känna sig obekväma i mötet med en patient med långvarig smärta, där 

tillståndet inte går att förklara med vanlig patofysiologi (McGowan et al., 2010).  Blomqvist 

(2004) lyfter fram behovet av ökad kunskap och förmåga i äldrevården för att lindra smärta, 

genom följsamhet i den äldres behov. Ett exempel är att använda individuella 

förflyttningsmetoder som är utformade i ett team, ses som värdefullt, eftersom förflyttningen 

är förenat med stor risk för ökad smärta (Blomqvist, 2004). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 
 

Med stigande ålder ökar sannolikheten för multisjuklighet, därmed ökar också behovet av  

hälso- och sjukvårdens insatser från olika vård- och omsorgsgivare. Även sjukdomar som ger 

långvarig smärta är vanligare bland äldre personer. Långvarig smärta definieras som smärta 

som pågått under minst tre månader. Förutom lidandet i smärtupplevelsen kommer vid 

långvarig smärta även smärtrelaterad ohälsa som sömnsvårigheter, nedstämdhet och bristande 

rörlighet. En välfungerande individuell behandling med smärtlindring behövs för att minska 

patientens lidande. När patienten är inskriven i hemsjukvården är distriktssköterskan en av 

vårdgivarna i teamet som arbetar tillsammans för att ge denna behandling. Det är viktigt att 

distriktssköterskan förutom att ha fördjupade kunskaper om smärta också lyssnar på patienten 

och är intresserad av dennes upplevelser av bl.a. smärtan. Genom att bygga upp en god 

vårdrelation och lyssna på patienten får distriktssköterskan en inblick i patientens situation 

och patienten kan få en upplevelse av delaktighet. 

 

Studien är fokuserad på äldre patienters beskrivning av stödet de upplever att de får från 

distriktssköterskan i hemsjukvården. Vad detta stöd består av behöver vi veta. Genom att få 

svar på denna fråga kan det ge en fördjupad insikt om vad som är betydelsefullt i vården, för 

att lindra långvarig smärta.  

 

Det finns få studier om äldre personer med långvarig smärta där de beskriver sina upplevelser 

av vården. En ökad insyn i patienternas beskrivning av distriktssköterskans stöd, kan bidra till 

en ökad förståelse över patienternas situation som kan leda till en insikt för distriktssköterskan 

i arbetet med att förbättra vårdrelationen mellan distriktssköterskan och patienten med 

långvarig smärta.  
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SYFTE 
 

Syftet är att beskriva äldre patienters erfarenheter av vilket stöd de får av distriktssköterskan 

för att lindra långvarig smärta.    

METOD 
 

Ansats 
 

Enligt Polit och Beck (2004) är meningen med forskning i vården att besvara frågor eller lösa 

problem som är relevanta för sjuksköterskans profession. 

 

Studien har därför valts att genomföras med en kvalitativ metod, med en induktiv ansats ge-

nom intervjuer med äldre patienter. En kvalitativ metod har som syfte att förstå den levda var-

dagsvärlden (Kvale, & Brinkman, 2009). Patienterna får möjlighet att förmedla sin version 

och sin upplevelse, vilket innebär att det är upp till denne att välja vad hon eller han vill berät-

ta (Dahlberg, 1997).  

 

Föresatsen med denna studie är att öka möjligheten till bättre vård och därmed minska lidan-

det för äldre patienter med långvarig smärta i hemsjukvården. Detta görs genom att undersöka 

de äldre patienternas egna upplevelser av stödet de får av distriktssköterskan.  

 

Urval 
 

”Informationsbrev till enhetschefer” (bilaga 1) skickades till tre enhetschefer i hemsjukvården 

via mail. Dagen efter kontaktades enhetscheferna även per telefon. Vi fick besked från två 

verksamheter att de inte hade möjlighet att delta i studien vid den föreslagna tiden. Den tredje 

personen skulle återkomma.  

 

Efter en vecka kom svar att enhetschefen i en verksamhet som godkände studien och 

välkomnade oss. Hon skickade ut informationsbrevet till distriktssköterskorna så de kunde 

avgöra om  patienter fanns som kunde tillfrågas om deltagande i studien. En av 

distriktssköterskorna hörde av sig och meddelade att åtta äldre patienter med långvarig smärta 

uppfyllde kriterierna för deltagande. Genom telefonsamtal bestämdes hur kontakten med 

patienterna skulle tas. 

 

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara inskrivna i hemsjukvården och ha 

långvarig smärta enligt definitionen smärta som pågått under minst tre månader. Informanter-

na var inskrivna i hemsjukvården som är under kommunens ansvar.  Informanterna skulle 

vara kommunikativa och förstå innebörden av studien. Exlusionskriterierna var om smärtan 

var cancerrelaterad och om patienten befann sig i terminalt skede. 

 

Patienternas ålder var mellan 69-93 år, medianålder (Md) =84 år. Fem var kvinnor och tre 

män. Fem av patienterna var ensamboende, två levde med sin maka/make och en med sin 

syster. Patienternas diagnoser var osteoporos, ryggskada, osteoartros, angina, neuropatisk 

smärta, sårsmärta, smärta efter lårbensfraktur, smärta efter överarmsfrakturer och reumatism. 

Fyra av patienterna har haft långvarig smärta större delen av sitt liv. Alla deltagarna har 

dessutom fler diagnoser.  
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Distriktssköterskan valde att själv informera patienterna och fråga om de ville delta i studien. 

Distriktssköterskan hade fått informationsbrev med samtyckesformulär (bilaga 2) via mail.  

Alla åtta patienterna gav sina godkännanden att delta i studien. De fick information om att det 

var helt frivilligt och deltagandet i studien kunde avbrytas när som helst utan förklaring. 

Information gavs att samtalet spelas in för att sedan skrivas ut i text som avidentifieras, både 

vad gäller namn och platser. Efter patientens godkännande kontaktades de via telefon för 

eventuella oklarheter och överenskommelse om tid och plats för genomförandet av 

patientintervjuerna. 

 

Datainsamling 
 

Intervjuerna genomfördes oktober 2012, i patienternas egna hem, vilket alla valde själva. 

Informanterna intervjuades i genomsnitt en timme. Intervjuerna spelades in och i samband 

med intervjuerna skrevs anteckningar för att underlätta och ge stöd i senare analysarbete.  

 

Intervjuguiden som användes under intervjun utformades med tre huvudfrågor, åtta 

specificerade frågor och fyra utvecklande frågor (bilaga 3). De två första huvudfrågorna 

gällde patienternas beskrivning av smärtan, först en fråga där önskan var att informanterna 

beskrev smärtan. Hur smärtan började var en första specificerad fråga. När patienterna 

beskrivit smärtan och hur den påverkar deras vardagsliv, ställdes den tredje huvudfrågan som 

handlar om vilken hjälp de får av vårdpersonalen. I de specificerade frågorna blir fokus på 

stödet från distriktssköterskan. I intervjuerna uppmanades patienterna att utveckla sina tankar, 

uppmaningen kunde vara ” Kan du förklara”, ”Hur känner du då?” och ”Ge gärna exempel 

på någon situation”.  

 

Intervjuerna inleddes med lite informellt prat om alldagliga saker och en kortfattat 

beskrivning av studiens syfte. Samtliga patienter uppfattades känna sig trygga i situationen 

och visade intresse för att berätta om sin situation. Frågorna ska sedan vara korta enligt Kvale 

och Brinkman (2009), samt att första frågan kan vara en undran om en konkret situation, om 

när och hur smärtan började. Patienterna beskrev detta mycket detaljerat.  

 

För att säkra trovärdigheten deltog båda författarna i samtliga intervjuer, samtalsledare 

skiftade. Intervjuerna transkriberades ordagrant.  

 

Dataanalys 
 

Intervjumaterialet analyserades enligt Lundman och Hällgren Graneheim, (2008). I en 

kvalitativ innehållsanalys är syftet att beskriva variationer av skillnader och likheter i 

materialet. Analysprocessen går från helhet till delar och sedan till helhet igen (Elo & Kyngäs, 

2007, Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

Materialet transkriberades och lästes många gånger, för att få en helhetskänsla. Själva arbetet 

med transkriberingen betydde mycket för bearbetningen.  Tre domäner framträdde ur 

materialet. Dessa utgörs av de tre områden som utgår från de tre huvudfrågorna i 

intervjuguiden. Där den ena var relaterad till distriktssköterskans stöd och analyserades. Med 

hjälp av datorn (Morse, 2008) färgmarkerades de tre olika domänerna. På samma sätt 

markerades meningsenheter, dvs. ord, meningar eller stycken,  allt eftersom vi hittade de delar 

i texten som kunde relateras till syftet. Alla meningsenheter lades i ett dokument. 

Meningsenheterna kondenserades, kortades ner för att göras hanterliga utan att innehållet 

förändrades.  
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Vid gemensam reflektion kunde författarna abstrahera olika sammanhang. Varje 

meningsenhet kodades med en kort mening, för att kortfattat beskriva innehållet. Alla koder 

som hade likheter klumpades ihop till en kategori. Nästa steg går tillbaks till en helhet av 

intervjuerna. Här görs en tematisering över kategorierna. För att lämna kategorin och ta steget 

till tema, tas helheten i informanternas erfarenheter  fram.  Det är inte kopplat bara till en av 

informanterna utan genomgick som en röd tråd genom alla intervjuer (Lundman& Hällgren 

Graneheim, 2008, Morse,  2008).   

 

För att svara på hur trovärdigheten är i ett resultat används termerna giltighet, tillförlitlighet 

och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Enligt Polit och Beck (2004) ska 

det insamlade materialet bli meningsfullt för studiens syfte.  För att på bästa vis få materialet 

att bli meningsfullt, bör resultatet organiseras, struktureras och tolkas. Materialet som 

beskriver studiens syfte är endast en relativt liten del. Men resterande del av materialet som 

bl. a beskriver de äldre patienternas upplevelse av sin smärta, hur smärtan begränsar dem och 

hur vården i övrigt upplevs präglar vår tolkning av deltagarnas beskrivning av 

distriktssköterskans stöd.  
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Tabell 1. Visar analysprocessen av meningsenheter från de tre olika kategorierna som 

framträdde i studien.  

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
”…jag ger mig inte i första 

taget, jag vill kunna röra 

på mig... hon är toppen, 

hon hjälper mig med 

medicin i asken (dosetten) 

och så talar hon med 

läkaren om prov, så jag 

behöver hjälp, jag kan inte 

klara det, inte med 

smärtan, vad ska jag göra, 

jag kan ju inte bara ligga 

här.” 

 

”hon  hjälper mig 

med medicinen i 

asken så jag 

behöver hjälpen, 

jag kan inte klara 

det, inte med 

smärtan. Vad ska 

jag göra?” 

 

Trygghet att 

medicin- 

hantering sköts 

pga. 

oförmåga att 

klara det själv 

 

Distriktsskö-

terskans läke-

medelshantering 

ger trygghet 

 

Hjälp 

med lä-

kemedel i 

hemmet 

 

”... på lasarettet de tar en 

inte riktigt på allvar, det 

känns liksom att de inte 

tror på en... inte alltid man 

kan tala om smärtan, man 

kan prata med läkare 

några minuter, de kan inte 

göra såhär med en levande 

varelse, jag tycker inte det 

är rimligt. Nu har jag dsk 

att prata med allt om...” 

 

”... man kan prata 

med läkare några 

minuter...  

de kan inte göra så 

här med en levande 

varelse, jag tycker 

inte det är rimligt... 

 jag har min dsk  

att prata med…” 

 

Vårdpersonalens 

brist på tids och 

bemötande, 

tacksamhet över 

samtal med dsk, 

med närvaro och 

öppenhet 

 

Mötas av 

distriktsskötersk

ans kunskap och 

kompetens 

 

Det 

värdefulla 

vårdande 

samtalet 

 

”… nu ska jag undersöka 

min tarm på sjukhuset. Jag 

sa att jag åker bara om jag 

har en ledsagare, annars 

åker jag inte dit, då kan du 

stryka det! Men de har gett 

sig där, distriktssköterskan 

har hjälpt mig. Det är en 

rätt så svår röntgen med 

dricka innan, jag klarar det 

inte i min ålder  och 

värken, jag behöver 

HJÄLP. Vi får se om jag 

kan få en plats på  

vårdhemmet innan. 

 

” jag skulle på 

undersökning, jag 

sa att jag åker bara 

om jag har en 

ledsagare, annars 

åker jag inte dit, då 

kan du stryka det! 

Men sen sa jag  det 

till 

distriktssköterskan, 

hon hjälpte mig”  

 

Svårighet att själv 

lösa samordning 

av vårdkontakter 

Hjälp med 

andra 

vårdkontakter 

En trygg 

vårdande 

relation 

 

Etiska övervägande  
 

Även om examensarbeten inte behöver granskas av något etiskt råd (SFS, 2008:192), ska 

arbetet följa de forskningsetiska principerna. Det är också viktigt att se till att materialet 

sammanställs i sin helhet, utan att utelämna eventuella resultat som inte passar in i studien, för 

att få allt så riktigt som möjligt.  I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008) skickades 

information och förfrågan  till enhetschefen i aktuell hemsjukvårdsenhet om att godkänna 
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intervjuer i verksamheten (bilaga I). Informationsbrevet innehåller information om 

bakgrunden till studien och en kort beskrivning av syftet, genomförande samt 

inklusionkriterier.  

 

Alla patienterna fick ett ”Informationsbrev med samtyckesformulär” (bilaga II) som mailades 

till distriktssköterskan. Brevet beskriver studiens syfte, att materialet behandlas konfidentiellt 

samt att deltagandet är frivilligt och att man när som helst under tiden kan avbryta deltagande 

utan att behöva ge en förklaring i enlighet med det som beskrivs av Kvale och Brinkman 

(2009). Patienterna skrev även på samtycke till att medverka i studien. Innan intervjuerna 

påbörjades tillfrågades patienterna om de förstått syftet med intervjun. 

 

För att öka möjligheten att få med relevant material för undersökningen förbereddes 

intervjuerna noggrant med fokus på begreppen distriktssköterskans stöd vid långvarig smärta. 

För att öka förståelsen för patiens situation vid långvarig smärta och betydelsen av 

distriktssköterskans stöd  inhämtades kunskaper från aktuella studier. 

 

 

RESULTAT 

Analysen av studien resulterade i tre kategorier, de beskriver hur de äldre deltagarna upplever 

distriktssköterskans stöd. De olika kategorierna som studien resulterade i blev; hjälp med 

läkemedel i hemmet, det värdefulla vårdande samtalet och en trygg vårdande relation.  

 

I resultatets kategorier ses ett tema som beskriver erfarenheten av professionellt 

förhållningssätt. Gemensamt beskriver deltagarna utifrån sin egna situation och upplevelse  

distriktssköterskans professionella förhållningssätt som stöd för att lindra långvarig smärta,  

ses i tabell 2.  
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Tabell 2.  Inkluderade underkategorier, kategorier  och tema. 

Underkategori Kategori Tema 

Distriktssköterskans läkemedelshantering ger 

trygghet 

Distriktssköterskans ansvar över 

läkemedelshanteringen 

 

Distriktssköterskans kunskap om läkemedel 

 

Hjälp med läkemedel 

i hemmet 

 

 

 

 

Distriktssköterskans 

professionella   

förhållningssätt Bli lyssnad på i samtalet 

 

Planerad tid för det gemensamma samtalet 

 

Mötas av distriktssköterskans kunskap och 

kompetens 

 

Samtalet om svårigheterna med smärtan 

 

Det värdefulla 

vårdande samtalet 

 

Hjälp vid nya vårdbehov 

 

Värdet av kontinuitet 

 

Hjälp med andra vårdkontakter 

En trygg vårdande 

relation 

 

I resultatredovisningen används citat från intervjuerna för att styrka de olika underkategorier-

na. Tre  punkter … markerar text som uteslutits i citaten, då text som inte var relevant  för att 

beskriva sammanhanget uteslöts.  

Hjälp med läkemedel i hemmet 

Deltagarnas erfarenhet av vilket stöd som distriktssköterskan ger handlar om hjälpen med 

läkemedel. Upplevelsen av att läkemedelshanteringen hemma fungerar med säkra rutiner kon-

tinuerligt ger trygghet. Distriktssköterskans stöd för att hålla en säker medicinhantering som 

är relaterat till smärtan är avgörande för att kunna bo kvar i hemmet.   

Distriktssköterskans läkemedelshantering ger trygghet 

När distriktssköterskan kommer på hembesök för att dela dosett eller annan läkemedelshan-

tering, beskriver de äldre deltagarna hjälpen som viktig. De uttrycker en trygghet för hur me-

dicinhanteringen sköts och upplevelsen av säkerhet att den sköts under uppsikt och följs upp 

beskrivs av en informant.   

”… jag har mkt kontakt med distriktssköterskan, hon ringer till mig ,…hon hjälper mig med 
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tabletterna och hon delar dosetten,  jag får spruta av henne... det är värdefullt, hon känner 

mig väl…”  

Tidigare har de äldre patienterna gjort det själva, tills de inte orkade eller klarade det. Be-

skrivningen av att få hjälp med sina mediciner som de behöver är även förenat med besvikel-

sen och uppgivenheten av att inte klara det själv. Upplevelsen av att inte klara av sina medici-

ner beskrivs som en motgång i  livssituationen.  

”... hon hjälper mig med medicinen i asken så jag behöver hjälpen, jag kan inte klara det, inte 

med smärtan. Vad ska jag göra?” 

Flera beskriver att läkemedelshanteringen inte skulle fungera annars, hjälpen från närstående 

räcker inte till för att klara situationen.  

 

” jag tar massor mediciner, jag vet inte vad det är för något... det gör liksom bara ont och 

mest vid beröring, hade jag inte varit lam så hade jag fungerat rätt så bra nu, för jag mår 

egentligen ganska bra. Distriktssköterskan hon kommer när det är nånting, hon kommer och 

lägger i dosetten, jag gör det INTE och inte min syster heller…” 

 

Distriktssköterskans ansvar över läkemedelshanteringen 

 

Distriktssköterskan har ansvar över att läkemedelshanteringen fungerar säkert. Några 

deltagare får hjälp från hemtjänst att ta sin medicin. Upplevelsen att det  är många olika 

personer från hemtjänsten som kommer gör att det är svårt  att få en relation till personalen 

vilket gör att det känns otryggt.   En välfungerande medicinhantering är viktig, när  

personalen från hemtjänst sköter överlämningen av medicinen, upplever deltagarna en 

trygghet i att distriktssköterskan har ansvaret att övervaka rutinerna.  

 

”… det kommer många olika tjejer, jag säger tjejer för att jag inte kommer ihåg vad de heter, 

det är mest distriktssköterskan som har lite mer och säga till om, kanske mer ansvar om vi 

säger så” 

 

Distriktssköterskan sköter kontakten med apotek och läkare när deltagarna inte har förmågan 

längre. Att lätt få kontakt med sin distriktssköterska värdesätts, dels genom att själv ringa 

”…om jag behöver förnyat recept kan jag ringa henne”. Deltagarna beskriver situationer då 

läkaren har ordinerat ny medicin och distriktssköterskan kommer hem och delar medicinen 

ibland samma dag.  Detta stöd värdesätts mycket.  

 

Distriktssköterskans kunskap om läkemedel 

Behov av information och kunskap om sina läkemedel beskrivs. Kunskapen om sina 

läkemedel är begränsad för deltagarna. Några utrycker att de vill kunna mer om sina 

smärtstillande mediciner, främst mediciner som tages vid behov. Distriktssköterskans kunskap 

om medicinerna ger trygghet och att ta del av den är viktigt.   

 

”... om någon kunde ge mig information om mina tabletter vore det bra, ... distriktssköterskan 

sa att det finns plåster mot smärta, det ska jag fråga doktorn om, skulle gärna prova, ingen 

läkare har gått genom mina mediciner... Distriktssköterskan har gjort det. Tagit två Alvedon 

och en Citodon kände mig rörig i huvudet… de har inte sagt vad tabletter kan göra med 
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kroppen och jag har haft dem länge.” 

 

Även distriktssköterskans kunskap om hur medicinerna ska tas är väsentlig.  Betydelsen av att 

doserna ska tas vid rätt tid och på rätt sätt beskrivs. Erfarenheter berättas då medicinen 

missades och att smärtan ökade. Händelserna påminner om medicinens betydelse och värdet 

av kunskapen om medicinhanteringen..   

 

Distriktssköterskans kompetens och den speciella kunskapen ger ett stöd och en trygghet i 

livssituationen. Att ta del av kunskapen om läkemedel i hemmet beskrivs ”... 

distriktssköterskan, jag har fått mycket råd av henne...”. Denna hjälp beskrivs med en 

belåtenhet, patienterna känner sig bekräftade.    

 

”Jag har plåster, jag har haft 5 mg och upp till 20 + 5 , men så påverkar det magen, jag fick 

förstoppning och det var så illa så det gick bara inte, det var distriktssköterskan som hjälpte 

mig, så det är lite svårt att få in det lagom så magen ska fungera de med”  

 

Det värdefulla vårdande samtalet 
 

Stunderna när de äldre deltagarna sitter med distriktssköterskan och resonerar om vad som är 

viktigt i situationen är betydelsefullt.  I alla intervjuerna beskrivs dessa möten som ett 

lindrande stöd på ett djupare plan. 

 

Bli lyssnad på i samtalet 

 

Deltagarna beskriver att det är frigörande att bli lyssnad till i samtalen om smärtan. 

Upplevelsen av att vara äldre och åldras naturligt medför begränsningar och flera beskrev 

även sin existentiella smärta. Dessutom har de äldre patienterna fler symtom på grund av en 

komplex sjukdomsbild.  Det lättar att få tala om smärtan och allt vad den för med sig som 

svårigheter i livssituationen.  

 

”Ja att man får att prata det är också en tröst, jag talar med dem allihop,  distriktssköterskan 

kommer de upp och så pratar jag, så blir det jätte bra. Men jag säger som det är, DEN 

SMÄRTAN SOM JAG HAR I KROPPEN ÄR INGENTING MOT SORGEN, SÅ JAG SÄGER 

DETTA SÅ NI VET ! …men jag har ju ont i kroppen, men det får ju gå över. Ja, ni ska va som 

ni är, det är det viktigaste, det blir samtalet mellan oss, för det har jag fått erfara i alla fall” 

 

Fler av deltagarna beskriver känslan av att inte bli tagna på allvar vid läkarbesök. När de 

kommer till mottagningen finns förhoppningen att få hjälp. Sedan blir det ingen förändring, 

denna besvikelse beskrivs som att inte blir trodda på. Ett sätt att komma vidare beskrivs när 

informanterna får tala med distriktssköterskan om denna besvikelse.  

 

”På läkarmottagningen tar de dig inte riktigt på allvar, det känns liksom att de tror inte på 

dig …det är skönt att kunna prata med distriktssköterskan. Jag är aldrig smärtfri,  börjar jag 

gå är det rätt så mycket smärta, men när jag ligger brukar det tunna ner och det är rätt så 

gott… sen har jag Parkinson och KOL, det finns inget som är roligt, det kommer såna tankar, 

vad man håller på med, men  man måste försöka så gott man kan och så länge som går. Jag 

har sömnmedel sedan många år, det är klart jag blir oklart och ser dimmigt…” 

 

Deltagarna upplever att deras sjukdomar och ålder gör att de är mindre respekterade. 



15 
 

Upplevelsen av att bli mindre respekterad består av att bli mindre uppmärksammad och 

känslan av att inte tagen på allvar av vårdpersonalen, att få dela dessa upplevelser och berätta 

för distriktssköterskan betyder mycket.  

 

” besviken på avdelningen, personalen var oengagerad, har tv på samtidigt som de ska prata  

…det viktigaste är att de lyssnar”    

 

Besvikelsen över att känna sig misstrodd sätter sig djupt. Det är krävande att bära sin smärta, 

att uppfatta att andra tvivlar på att smärtan är svår upplevs kraftigt kränkande och några faller 

i tårar under intervjun när vi talar om det. De känner sig beroende av hjälpen från 

vårdpersonal, oftast är bemötandet gott, men när personalens bemötande brister upplevs en 

förtvivlan. Sitta ner och samtala, få berätta, kunna fråga och bli lyssnad på beskrivs som en 

tröst och är lindrande.  

 

”..det är just det här,  jag vill inte att ni ska tänka att jag är besvärlig, jag har haft mest fin 

personal...men det kan komma någon annan också,  jag vet inte hur jag ska uttrycka mig men 

kanske de tycker att de kommer i onödan, men det får inte lov att känna  det, då blir jag 

ledsen … det kan kännas ibland när jag behöver kalla på dem, oj jag bli gråtfärdigt...”  

 

Planerad tid för det gemensamma samtalet  

 

Att få tid som planerats för att samtala med distriktssköterskan, upplevelsen av att vara 

delaktig i vad som händer och ge uttryck för sin situation och sina känslor är betydelsefullt för 

deltagarna. Det som är betydelsefullt är att vara öppen tillsammans med sin distriktssköterska 

och mötas av hennes skicklighet samt att hon har insikt i situationen ger en känsla av att bli 

förstådd, respekterad och tagen på allvar.  Det finns önskemål att få mer tid för att dela sina 

upplevelser i ett gott samtal med distriktssköterskan, vilket visas i nedanstående citat:  

 

” ... hade kanske lite bättre tid många gånger, det är som du vet rätt så jäktade, det är så 

mycket, det där skulle man komma ihåg, lite mer tid skulle jag vilja ha i så fall, resonera om 

saker och ting” 

 

Deltagarna beskriver värdet av att de får tiden att samtala om vad som är svårt och hur det 

skulle kunna bli en förbättring. 

 

”... det är så jag tänker,  jag glömmer rätt så lätt, jag tänker sen – jag skulle frågat om det, så 

lite mer tid för samtal. Är det någonting så får jag ofta anteckna det” 

 

Mötas av distriktssköterskans kunskap och kompetens 

 

Patienterna beskriver en stor tacksamhet över distriktssköterskans kunskap och bemötande.  

Distriktssköterskan kan  föreslå olika vårdåtgärder, som kan tas upp med läkaren. Det 

beskrivs som en bekräftelse på att behoven blir upptäckta och uttalade av distriktssköterskan. 

När behoven blivit upptäckta är det värdefullt att få förslag på lösningar. Ett exempel är vid 

användning av smärtplåster. Informanterna berättar om distriktssköterskans förslag, som 

förstod att det var svårt med smärtan. Informanterna ger uttryck för en stolthet över att ha 

något som är nytt och känner att det blev en förbättring i smärtlindringen. Beskrivningarna 

om effekten av plåstret och hur bytet av plåster sker, vilket beskrivs detaljerat och positivt. 

Möjligheten att få prova något helt nytt gjorde att upplevelsen betydde mycket.  

 



16 
 

Det är viktigt med distriktssköterskans delaktighet i när läkarundersökningarna ska vara och 

uppföljningen av undersökningen. Eftersom distriktssköterskan kommer regelbundet och 

hjälper till med olika åtgärder, är hon välbekant med hemförhållandet vilket har stor 

betydelse.  

 

”... hon hjälper mig och talar  med läkaren om prover.  Hon är väldigt noga också, hon 

beställer bindor på natten, jag hinner inte till toaletten, det gör så ont när jag ska upp, hon 

frågar alltid hur jag mår” 

 

Flera informanter har varit inlagda på sjukhus kortare eller längre perioder och haft mycket 

kontakt med vården. Flera utrycker en besvikelse över bemötandet på sjukhuset.  

 

”... man kan prata med läkare några minuter... de kan inte göra så här med en levande 

varelse, jag tycker inte det är rimligt! Nu har jag min distriktssköterska att prata om allt 

med…” 

 

Det är värdefullt att få berätta om olika erfarenheter från läkarkontakterna för 

distriktssköterskan. Många av läkarbesöken upplevs som en besvikelse eftersom de inte har 

gett någonting. Det kan vara att recepten förlängs och det händer inget mer. Någon uttrycker 

känslan av att det inte stämmer med ordinationen, de vill ha en förändring, utrycker att 

läkaren inte har tid att lyssna. Det beskrivs situationer då läkaren säger att  informanten skulle 

ut och gå mer eller röra sig på annat sätt. Då upplevs det som att läkaren inte förstår deras 

situation. Patienterna upplever att i samtalet med distriktssköterskan ses situationen från ett 

annat perspektiv.  

 

”jag kan inte gå ut för att jag har så ont i benen, jag fick en rullstol igår, men doktorn sa att 

jag ska försöka gå ändå... nej det är inte lätt att gå... ibland kan jag inte stå på benen... det är 

ledsamt att bara sitta inne... det är bra när man kan prata med någon... ” 

 

Samtalet om svårigheterna med smärtan 

 

Att få sätta ord på svårigheten att leva med långvarig smärta beskrivs. Det finns ett behov av 

att bli lyssnad på och att distriktssköterskan visar intresse för dessa svårigheter. Patienterna 

berättar om sin längtan efter en förbättring i sin situation och uttrycker behov av stöd. 

”…påverkad av smärtan, ja  mycket och när det håller på, man blir deppig… de blir man....  

man undrar ibland vad ska man gå här för? Det trodde jag inte, att  man skulle behöva tänka 

så, så har det blitt nu … bara till besvär, till besvär för en själv och för andra också, kanske 

mest, det är va jag känner. Önskemål om att åtminstone få lindra smärtan, (skratt)....det 

kanske inte är så lätt… det är bra att sitta och prata om det…” 

Deltagarna skildrar saknaden av aktiviteter i livet som inte går att genomföra längre. De 

berättar om sin   kamp för att få det bättre, en strävan som är långsiktig och kräver tålamod. 

När det får beskrivas i ett samtal synliggörs tydligt vad som är deras individuella behov. Det 

blir även ett sätt att fortfarande ha kvar sin identitet. Samtidigt som möjligheten att få 

ventilera om sorgen över att inte kunna påverka sin situation. Smärtan innebär begränsningar. 

Det är en svårighet att komma från hemmet. Det är stor ansträngning att komma ut i friska 

luften och solen. Längtan är stor efter naturen och att få känna att kroppen är i rörelse där. 
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Någon beskriver längtan efter att kunna bada i havet, komma hem till sina barn och barnbarn, 

gå i skogen. Några strävar efter att promenera ute varje dag. På vinterunderlag blir det svårare 

att genomföra, så informanterna ser inte fram emot vintern. Samtalen om begränsningarna 

handlar inte om svårigheten att sköta sig själv, utan om längtan efter att få känna mer av livet. 

Deltagarna beskriver vad deras mål är om smärtlindringen var bättre. 

 

”... först och främst att få bort värken, det är det som jag har hela tiden, jag önskar att kunde 

gå ut, nu kan jag inte gå ut” 

 

”gå ut i skogen och ta promenader, det saknar jag hemsk mycket och jag skulle bada i havet. 

Vi har haft husvagn och reste mycket,  cyklad mycket. Men bada i havet saknar jag  mycket, 

för tre år sedan  badade jag. Jag blir 80 år snart och jag väntar mig inte att göra jätte 

mycket, men det är klart, lite frisk luft och frisk rörelse det vore bra men det går inte” 

 

Det kan vara svårt för anhöriga att förstå. Det finns även en förståelse för de anhöriga att det 

måste vara svårt även för dem att se lidandet så nära. Några beskriver att ingen kan förstå hur 

det är, smärtan växlar från stund till stund. Ofta när det är planerat något trevligt, så får det 

ställas in för att smärtan är för stark. Sedan kommer det dagar då smärtan inte alls är så svår 

och då kommer känslan av att vilja göra något. Deltagarna beskriver att när det gör som mest 

ont är det bäst att lägga sig och vila. Lägesändring och att kroppen slappnar av lindrar 

smärtan. Behovet att berätta för att få förståelse beskrivs. När de samtalar med 

distriktssköterskan som de har en nära kontakt med om sina tankar kring smärta upplevs det 

som ett ökat välbefinnande.   

”…ja det är bra om man kunde prata med någon om värken, jag är så ensam, nästan ingen 

kommer hit,  bara hemtjänst som kommer hit, jag aldrig är ute, vet du…”  

 

En trygg vårdande relation 

I intervjuerna belyser de äldre deltagarna betydelsen av en trygg och vårdande relation mellan 

dem och distriktssköterskan. Betydelsen av själva begreppet fokuseras mest på säkerhet och 

trygghet. Den vårdande relationen beskrivs av deltagarna som en relation där vårdaren ska ha 

lämpliga egenskaper och relationen ska åstadkomma önskvärda effekter hos deltagarna. 

 

Hjälp vid nya vårdbehov  

Vid distriktssköterskans hembesök bedömer hon även andra vårdbehov när det behövs.  Det är 

angeläget att kunna fråga om hjälp vid förändringar av hälsotillståndet. Deltagarna uttrycker 

en tacksamhet över att möjligheten finns att få råd vid försämringar eller när något nytt 

tillkommit.   Det kan innebära förstoppning, som kan vara relaterat till värkmedicinerna.   

Distriktssköterskan kan även komma för bedömning, om informanten har smärta efter ett fall. 

Ett annat exempel är vid bedömning av smärtsamma utslag som så småningom visar sig vara 

bältros. 

”... har haft hjärtflimmer, då hjälpte hon så att jag fick komma iväg till sjukhuset,... och när 

jag hade så ont av bältrosen, då ringde hon till doktorn,... 

Den vårdande relationen mellan distriktssköterskan och patienten får en personlig prägel, det 
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blir inte hjälp av hemsjukvården utan istället uttrycks ”... min distriktssköterska...” en kvinna 

sa ”... syster, hon ordnar och fixar...”.  

När distriktssköterskan har lyssnat på deltagarnas förslag på åtgärder, som sedan fullföljs, 

upplevs en känsla av bekräftelse.  En trygg vårdande relation är när deltagarna upplever 

delaktighet i vården, vilket gör att vardagen blir lättare att leva.  Delaktighet ger en känsla av 

empowerment, det vill säga en förmåga att själv beskriva lösningen på problemet. Det 

upplevs som en viktig del av vårdinsatsen. Ett exempel på delaktighet som deltagaren beskrev 

med en känsla av empowerment var då han föreslog att få installerat ett trygghetslarm när det 

har blivit svårt att ta sig upp själv ur sängen på grund av ökad smärta. 

” …när värken kommer på nätter det är inte roligt, jag har mycket värk, så jag kan inte röra 

mig i sängen, jag försöker vända mig i sängen och slappna av lite grann, men det går inte 

…nu har jag fått larm, jag sa att jag behöver ett när jag ligger, så de kan komma hit och 

hjälpa mig, jag tycker att det är jätte bra, det är en trygghet, när har jag svårt och resa mig 

upp larmar jag då personal kommer och hjälper mig…”  

Värdet av kontinuitet  

Distriktssköterskan som kommer regelbundet blir betydelsefull och är en medmänniska som 

är införstådd med den komplexa situationen. Känslan av ensamhet beskrivs av patienterna. 

Smärtupplevelsen går inte att dela med någon, det blir en känsla av utanförskap i att bära sin 

smärta. Deltagarna poängterar värdet av att det är samma distriktssköterska som kommer.   

Genom att ha en kontinuerlig kontakt med samma distriktssköterska uppstår en nära vårdande 

relation mellan patienten och distriktssköterskan. Tryggheten att distriktssköterskan har 

kunskap om patientens smärta,  och hela patienternas situation ger en trygghet för att hantera 

situationen.  

 

Kontinuiteten i en vårdande relation är en trygghet som beskrivs bland annat vid behandling 

av smärtsamma svårläkta sår. Deltagarna ser distriktssköterskan som huvudansvarig för 

behandlingen av såret.  Distriktssköterskan bedömer såret för att följa utvecklingen i 

läkningen. Deltagarna som hade svårläkta sår med sårsmärta beskriver att huden är ömtålig 

och har en rädsla över försämringar.  Rädslan bottnar i erfarenheten av att det snabbt kan ske 

en försämring genom att benet ”slagit i” och  förbandet har fastnat i huden, så huden lossnat. 

Deltagarna har även erfarenheter av sårinfektioner som försämrat såret på kort tid.  Smärta 

som är kopplat till såret är ett lidande, detta beskrivs som att det tar mycket på krafterna. Det 

är viktigt att omläggningen utförs med fingertoppskänsla och att förbli så smärtfri som 

möjligt. Patienterna beskriver distriktssköterskans omsorg i att hanteringen ska vara förenad 

med så lite obehag som möjligt. Denna omtanke från distriktssköterskan att omläggningen ska 

vara så smärtfri som möjligt, blir en bekräftelse på stor respekt. Patienten känner sig bekräftad 

och får en insikt i att distriktssköterskan är mån om deras välmående.    

”... hon kommer och lägger om, då såg hon att varet är borta, det kan göra ont ibland, så det 

är en fördel att de kommer varje dag” 

 

Hjälp med andra vårdkontakter  

 
Svårighet att själv hålla i de olika vårdkontakterna beskrivs. Tryggheten att distriktssköterskan 

finns som har kunskap om de individuella vårdbehoven och hemförhållandet betyder mycket.  
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Deltagarna har insatser från hemtjänst.  Om besöken är dagligen berättar deltagarna om 

kontakten som en del av vardagen. Upplevelsen är att vårdpersonalen ses som mycket duktiga 

och med ett gott bemötande. Flera beskriver värdet av att de är glada. Patienterna berättar om 

besöken från hemtjänstpersonalen som kommer som gäster. ”…de kommer hem till mig…” 

Vardagen upplevs lite lättare  och smärtan blir inte mindre, men det känns bättre.  

 

Det är ofta flera olika professioner inkopplade ex. distriktssköterska, diabetessköterska, 

sjukgymnast, arbetsterapeut, fotvårdsspecialist. Det kan vara svårt att urskilja professionerna 

för deltagarna. Deltagarna berättar att de talar med distriktssköterskan om vem de ska vända 

sig till vid olika ärende. I samråd med distriktssköterskan får de hjälp att få den rätta 

kontakten.  

 

” jag skulle på undersökning, jag sa att jag åker bara om jag har en ledsagare, annars åker 

jag inte dit, då kan du stryka det! Men sen sa jag det till distriktssköterskan, hon hjälpte mig”  

 

Distriktssköterskan ordnar tider för olika undersökningar, håller i kontakt med sjukgymnast 

och arbetsterapeut. När deltagarna berättar om vårdkontakterna beskrivs det som att 

distriktssköterskan har en samordnande roll, den är viktig för att få hjälp att hålla ihop den 

vården som behövs. 

 

”... kan inte sova ... tabletter hjälper inte mkt... haft smärtan länge... tänker inte på den...  

håller på jämt... de vill att jag tränar... har starka mediciner, morfin… är så gammal att jag är 

nog inte så noga med... 78 år… jag är aldrig ute vet du... jag har fått larm, det betyder mycket 

det ger mig trygghet... jag har mkt kontakt med dsk, hon ringer mig också, värdefullt att ha en 

dialog, dsk känner mig väl, hon talar med doktorn...  när jag inte kunde stå på benen fick jag 

kontakt med sjukgymnasten. Sahlgrenska har jag också hjälp av, dsk ger mig sprutorna, för 

hypofysen, hormonerna... jag vill ut och gå... barnen kan inte, de kommer ju... men de har ju 

sina jobb och de...” 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Utifrån syftet med studien valdes intervjustudie, med kvalitativ induktiv ansats. Samtalet ska 

vara öppet och enkelt i intervjun, med individens upplevelse i centrum (Kvale & Brinkman, 

2010). Studien har en analys där fokus ligger på berättelser från äldre patienter med långvarig 

smärta, när de beskriver distriktssköterskans stöd. Materialet har analyserats med en kvalitativ 

innehållsanalys som syftar till att beskriva likheter och variationer av innehållet som före-

kommer i texten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, Morse,  2008). Intervjuerna valdes 

att göras tillsammans vilket patienterna var informerade om. Risken fanns då att informanter-

na skulle känna sig i underläge. Fördelen var att intervjuerna blev så likartade som möjligt 

och att båda tog del av erfarenheten vilket underlättar analysarbetet. Dessutom har en av oss 

en accent som kunde försvåra deltagarens och intervjuarens tolkning.  

De åtta intervjuerna genomfördes i patienternas hem. Detta var något som samtliga patienter 

upplevde positivt då miljön var välkänd och maktförhållanden mellan intervjuare och patien-

ten kunde balanseras. Nackdelen med hemmamiljön var att vid något tillfälle upplevdes stör-

ningsmoment då avbrott förekom när patienten fick besök av sin hemtjänstpersonal. Starrin 
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och Svensson (2009) skriver att erfarenheter och förförståelse hjälper människor att öka kun-

skapen i en specifik företeelse.  Denna studie har sökt informanter med erfarenheten av att 

leva med långvarig smärta och får stöd distriktssköterskan i hemsjukvården. Deltagarna har 

sin unika situation och beskriver sina upplevelser som dessutom baseras på erfarenheter och 

värderingar, vilket visat att deltagarna har olika uppfattningar beroende på deras erfarenheter 

och värderingar (Starrin & Svensson, 2009). Under studien upplevde författarna att det var 

viktigt att ha en förståelse av omständigheterna kring situationen. Det var en fördel att ha va-

nan att tala med människor om deras smärta. När det gäller att påverka deras beskrivning av 

upplevelserna kring långvarig smärta och beskriva stödet från distriktssköterskan fanns en 

medvetenhet om vikten av att vara öppna och följsamma i samtalet och att inte visa någon 

värdering av deras berättelser (Dahlberg & Segersten, 2010). Vid intervjuerna användes en 

intervjuguide med tre öppna huvudfrågor.  Fördelen med ett fåtal öppna huvudfrågor var att 

deltagarna fick friare utveckla svaren inom  ämnesområdet. Förutom huvudfrågorna utforma-

des även åtta specificerade frågor och fyra utvecklande frågor som gav informanterna möjlig-

het att ge en spontan beskrivning av sina upplevelser av situationen (Bilaga III). Utöver upp-

följning av intervjuguiden vid intervjuerna upplevdes att alla ville fortsätta berätta om sin 

livssituation.  

      Efter intervjuerna reflekterade författarna tillsammans. Möjligheten att få sitta och ta del av en 

människas beskrivning av sina upplevelser kring sin situation var berikande. Stödet som in-

formanterna beskrev som distriktssköterskan gav dem var olika beskrivningar av likartade 

behov. De äldres förmåga att beskriva hur det är att leva med det lidande som långvarig smär-

ta innebär berörde författarna oerhört. Genom att få höra helheten, framträdde distriktsskö-

terskans stöd tydligare. Det underlättade när vi gjorde analysen, för att behovet skulle bli tyd-

ligare och mer nyanserat. Transkriberingen var en del av analysarbetet, genom att lyssna och 

skriva. Materialet lästes igenom flera gånger för att få en helhet och för att reducera risken för 

feltolkning och göra analysen så tillförlitlig som möjligt (Lundman Hällgren Graneheim,  

2008).  

      Det upplevdes svårt att kondensera meningsenheterna, utan att mista innehållet. Beskrivning-

arna krävde en vidare formulering pga. den komplexa situationen. Val av kategorier var en 

process. Den första kategorin med distriktssköterskans stöd i läkemedelshanteringen i hemmet 

var tydliga beskrivningar. De andra två kategorierna kom fram när vi reflekterade över koder-

na för att få fram den röda tråd mellan alla intervjuerna som fanns.     

 Resultatdiskussion 

De olika kategorier som framträdde i analysen av intervjuerna, bottnar i de äldre deltagarnas 

strävan efter lindring av smärta ur olika aspekter för att få en trygghet i sin situation.  Att di-

striktssköterskan har ett professionellt förhållningssätt inför patientens situation beskrivs som 

värdefullt utifrån tre aspekter. Tillsammans utgör de äldre deltagarnas beskrivningar av di-

striktssköterskans stöd som lindrar smärtan. Deltagarnas beskrivningar handlar om en bred 

variation av hjälp från distriktssköterskan som alla kräver ett professionellt förhållningssätt. 

Detta är i likhet med Distriktssköterskans kompetensbeskrivning (2008), att i sin yrkesroll 

kunna använda sin yrkeskunskap, vara reflekterande i sitt arbete,  inge trygghet, vara lyhörd 

och ha full respekt för patienterna.       

 

 



21 
 

Professionellt förhållningssätt kopplat till hälsa. 
 

Förhållningssätt kring läkemedelshantering   

Patienterna beskrev olika typer av praktiska åtgärder som de fick hjälp med av 

distriktssköterskan, främst handlade det om hjälp med läkemedel. Denna hjälp beskrevs som 

oumbärlig och grundläggande för att det skulle fungera, för att kunna bo hemma och för att 

må så bra som möjligt. Vårdbehoven stämmer överens med Socialstyrelsens beskrivning av 

hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2008) och distriktssköterskans arbete i verksamheten. 

Beskrivningen av hemsjukvården enligt Socialstyrelsen är ”hälso- och sjukvård när den ges i 

patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är 

sammanhängande över tid” (Socialstyrelsen, 2008 s. 14). Vården är för personer som på 

grund av sin hälsa inte klarar av att planera eller genomföra handlingar som behövs för att 

bevara sin vardag. Distriktssköterskan ansvarar för omvårdnadsarbetet i teamet, där även 

information till patienten och närstående ingår  och när det behövs delegation till personal 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Deltagarna i studien beskrev att när personalen från hemtjänst överlämnade medicinen var det 

ibland förenat med oro. Denna oro berodde på att det inte var bekanta personer, men även  

upplevelsen att vårdpersonalen hade brister i sitt arbete. Deltagarna var medvetna om att 

distriktssköterskan var ansvarig för medicinhanteringen och betonade värdet över denna 

säkerhet.    

 

Läkemedelshanteringen beskrivs som viktig i denna studie, för att fullfölja de ordinerade 

medicinerna. Det är flera delar i läkemedelshanteringen som ska fungera, speciellt då  

hemtjänst har delegation att ge medicinen.  I distriktssköterskans kompetensbeskrivning är 

delar av den mer fokuserat till detta arbete. Det står att kunskapen ska vara fördjupad inom 

omvårdnad för att ”vara förtrogen med och kunna utföra de praktiska momenten i 

omvårdnaden av patienten”, ”ha fördjupade kunskaper om läkemedels egenskaper, 

användning, ordination och biverkningar”, ”uppmärksamma och agera på förändringar utifrån 

förändringar i hälsotillståndet” och ” ha kunskaper i pedagogik och förstå vad som påverkar 

lärandet samt kunna analysera individens utbildningsbehov och därigenom också anpassa 

lärandet till individ eller grupp” (Distriktssköterskeföreningen, 2010 s. 10-11).  

 

Förutom läkemedelshanteringen berättade deltagarna i denna studien som har sår och 

sårsmärta om deras stöd från distriktssköterskan. Svårläkta sår med sårsmärta är ett lidande 

som beskrivs som påfrestande eftersom det tar tid med sårläkningen och de beskriver om 

lidandet när nya smärtsamma sår kommer. Deltagarna värdesätter att det är samma 

distriktssköterska som sköter sårvården. Såromläggningen är smärtsam och bedömningen av 

såren kräver kunskap och erfarenhet. Att hantera plågsamma omvårdnadsåtgärder för 

patienten beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010). Genom god omvårdnad med goda 

medicinska och psykosociala insatser kan lidandet minimeras (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Deltagarna i studien beskriver distriktssköterskans kunskap och omtänksamma omsorg vid 

omläggningen, så att den ska vara så smärtfri som möjligt. 

 

I en studie av White och Siebold (2008) beskrev en kvinna med långvarig smärta vilken 

omvårdnad hon vill ha. På sjukhuset sköter personalen medicinen och  hon känner sig 

”krävande”, när hon ber om sin medicin vid smärtgenombrott. Kvinnan beskriver att det krävs 

mycket mod att inte sköta medicinerna själv. Kvinnan beskriver en upplevelse av att 

personalen tror att hon vill ha ruset. Vidare förmedlar hon att hon inte förväntar sig att bli 

smärtfri, men däremot att bli behandlad med respekt och värdighet. Ett samarbete med 
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personalen önskas, för att komma överens inför varje skift hur medicinen ska tas (White & 

Siebold, 2008). Kvinnans berättelse belyser värdet av personalens helhetssyn i vårdprocessen, 

även vid de praktiska momenten. Kvinnans beskrivning stämmer till stor del överens med  

 aktuell studie, där de äldre beskriver betydelsen av säkerheten kring läkemedelshanteringen. 

Deltagarna beskriver en trygghet i att distriktssköterskan har ansvar över hanteringen. 

Kontinuitet är viktig för att patienterna då upplever att distriktssköterskan får förståelse och  

kunskap om den komplexa situationen. Deltagarna berättade om känslan av att inte bli trodd 

på av annan vårdpersonal. Denna erfarenhet väckte en besvikelse och sorg. Även den 

erfarenheten beskrivs  i studien av White och Siebold. Att bli lyssnad på i samtal om sina 

erfarenheter var värdefullt enligt våra deltagare. Samtalen ger ett stöd på ett psykosocialt plan 

som lindrar smärtan.   

   

Förhållningssätt i bemötandet 

Tid för att samtala med distriktssköterskan, värdesätts och efterfrågas av deltagarna. De upp-

lever att distriktssköterskan som gör hembesök minst en gång i veckan har insikt och kunskap 

i livssituationen. Samtidigt beskrivs upplevelsen av ett ökat behov av vårdande samtal, för att 

reflektera och resonera tillsammans. När de svarar på vad de önskar att få mer för stöd av di-

striktssköterskan är det samma svar från alla, att de önskar få mer tid för samtal om sin situa-

tion med smärtan och det som är relaterat till den. I distriktssköterskans kompetensbeskriv-

ning står det om samtalet med patienten att denne/denna ska ”ha fördjupade kunskaper i 

kommunikation och samtalsmetodik för att i dialog med individen kunna handleda och ge 

stöd” och ” stödja patienten med nedsatt hälsa i dennes dagliga liv med respekt för individens 

val och livsvärld” (Distriktssköterskeföreningen,  2010, s.10-11).  

I samtalet ska distriktssköterskan vara öppen och följsam för att kunna förutsättningslöst få en 

uppfattning om patientens beskrivning om sin situation. Enligt Dahlberg och Segersten (2010) 

utgår vårdvetenskapen från det etiska patientperspektivet, som kan beskrivas och förstås ut-

ifrån begreppen: livsvärld, lidande/välbefinnande, subjektiv kropp samt vårdrelation. Det etis-

ka patientperspektivet bör beaktas i allt vårdande. Det handlar om att se till patientens integri-

tet och värdighet, samt till att patienten blir betraktad som den främste experten på sig själv. 

Det kan i sin tur skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segersten, 

2010). Deltagarna i studien beskriver hur svårt det är att förhålla sig till smärtan och att situa-

tionen är komplex. Den existentiella smärtan beskrivs av några, den är minst lika svår att han-

tera. Smärtan begränsar möjligheterna att utföra många vardagliga aktiviteter. En känsla av att 

bli isolerad i hemmet och i sin smärtupplevelse beskrivs. Alla visar copingstrategier av olika 

slag för att inte tappa fotfästet. Ur etiskt patientperspektiv blir samtalet med patienten med 

långvarig smärta en förutsättning för att förstå patientens livsvärld. Deltagarna i studien be-

skriver att distriktssköterskan som de har en tillit till, kan i ett samtal se på smärtan och dess 

konsekvenser med öppna sinnen, vilket leder till ett resonemang som ger stöd i situationen.   

 

Widar, Ek och Ahlström (2007) har gjort en studie där 43 patienter med långvarig smärta efter 

stroke intervjuades. Studien är en fördjupning i patienters beskrivning av deras upplevelser av 

värdet i att bli delaktig i sin vård. Patientgruppen var mycket beroende av vårdpersonal, vilket 

liknar patientgruppen i denna studie.  Studien beskriver att patienterna beskriver den goda 

vården när de upplever att bemötandet varit respektfullt, blivit lyssnade på och fått 

information med fått förslag på lösningar för att minska smärtan.  Det uppskattades att få flera 

förslag för lindring så som vattenträning, lägesändringar, rörelser, massage eller transkutan 

elektrisk nervstimulator (TENS). Närstående eller vårdpersonal blev visad hur de ska hjälpa 

till vid rörelseändring för att lindra smärtan.  Beskrivningarna på situationer då det var brister 

i vårdsituationen var betydligt fler och mer detaljerade beskrivet. Erfarenheten var då en 

upplevelse av att bli bemött med bristande förståelse, inte bli tagen på allvar och bristande 
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kunskap och uppföljning.  Sammanfattningsvis beskrivs patienternas behov av att få mer tid 

avsatt. Behov av mer information beskrivs samt betydelsen av att känna sig respekterad och 

förstådd (Widar, Ek & Ahlström 2007). I jämförelse med föreliggande studie där syftet var ett 

annat, ses dock likheter med beskrivning av betydelsen av information och tid för samtal om 

sin situation. Även Dahlberg och Segersten (2010) skriver att trygghet skapas genom en god 

vårdande relation och som kan  minska lidandet. Otrygghet, såsom brister i vården har en nära 

koppling till lidande, med känsla av maktlöshet som följd (Dahlberg & Segersten, 2010).  

Kasen, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) betonar i sin studie att en god vårdrelation 

kännetecknas av ett professionellt engagemang där fokus ligger på patientens vårdbehov. Om 

vårdrelationen är okänslig och rutinmässig ges inte utrymme för att se patientens behov och 

inget utrymme för välbefinnande. När patienten inte blir sedd och hörd uppstår ett 

vårdlidande. I studien framhåller vårdarna att bristande smärtlindring är en form av 

vårdlidande som kan bero på att patienternas upplevelse inte har beaktats (Kasen et al, 2008). 

I denna studie beskriver patienterna betydelsen av att dela sina upplevelser om 

konsekvenserna av sin smärta, sorgen att leva med den och när de får dåliga erfarenheter av 

vården. Den vårdande relationen med distriktssköterskan ger trygghet i situationen. Värdet av 

delaktighet i sin vård finns i regeringens mål, som betonar de äldres delaktighet, 

välbefinnande och valfrihet. Rättighet att åldras med värdighet, känna trygghet och 

gemenskap. Regeringens mål för äldreomsorgen uttrycker följande: ”Målet för äldrepolitikern 

är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, 

kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång 

till god vård och omsorg” (Socialdepartementet, 2012, s. 162). 

 

Deltagarna beskriver vilka smärtstillande mediciner de har.  Kunskapen om medicinen 

efterfrågas. Behandlingen upplevs som att den inte utvärderats vid läkarbesöken. När de har 

tagit högre doser beskriver de att biverkningarna blivit fler.  Birgir Arge och Arvidsson, 

(2009) skriver om smärta hos äldre  och att det är en patientgrupp som ofta har kroniska 

sjukdomar och därmed många olika läkemedel. Äldre och läkemedel är ett aktuellt ämne i 

vården.  Distriktssköterskan ska i sin yrkesroll vara uppmärksam på hur patienten påverkas av 

medicinerna.  En tilltagande organsvikt medför ökad risk för biverkningar och interaktioner 

vilket gör denna patientgrupp svårbehandlad. För att få förväntad effekt krävs det att patienten 

tar läkemedel vid rätt tidpunkt med rätt intervall och rätt dos. Kunskap och information om 

läkemedelsbehandling och en smärtbedömning, är viktigt för att minska risken att patienten 

utsätts för onödigt lidande (Birgir Arge et al., 2009). Enligt Cooper, Smith Blair och Hancock, 

(2008) är god kommunikation relaterat till att patienten känner sig involverad i sin 

behandling. Patienten kan uppleva en känsla av att vara i underläge när personalen använder 

medicinska termer som är svåra att förstå (Cooper et al., 2008). I aktuell studie beskrivs  

närheten till distriktssköterskan som betydelsefull för ett öppet resonemang då informationen 

ges utifrån fler perspektiv än vad som görs vid läkarbesöken. För att undersöka möjligheten 

att förbättra patientens kunskaper om läkemedelsbehandling genomförde Shen, Karr, Ku, 

Chan, Khan och Duvall, (2006) en studie där patienter fick en halv timma undervisning om 

läkemedlens egenskaper och dess biverkningar. Efter undervisningen ökade kunskapen och 

patienterna kände sig tryggare (Shen et al., 2006). 

 

Distriktssköterskans kunskap om patientens hälsa innebär även insikt i betydelsen av 

samarbete med andra yrkesprofessioner. Deltagarna beskrev att de tillsammans med 

distriktssköterskan samtalat om olika hjälpmedel eller träning för att komma upp ur sängen.   

Enligt Socialstyrelsen (2008) är distriktssköterskans samverkan med de andra aktörerna i 

vårdkedjan en del av arbetet för ett hälsoförebyggande arbete. Socialstyrelsen poängterar att 

det är viktigt att distriktssköterskan även beaktar psykosociala konsekvenser av sjukdom, 
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funktionshinder och åldrande. 

 

Distriktssköterskans professionella förhållningssätt 

Professionellt förhållningssätt beskrivs även när deltagarna berättar om distriktssköterskans 

samarbete med sjukgymnast, arbetsterapeut mm. Deltagarna uttrycker att deras vardag präglas 

av smärtan, i rörelsebegränsningar fysiskt men även tröttande mentalt, vilket leder till 

svårigheter att ta initiativ och att planera. Svårigheten att hålla i sina vårdkontakter var ett 

problem. Distriktssköterskan ger stöd i deras situation med sin kompetens och samarbete med 

övrig vårdpersonal på olika enheter. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att patientens 

känsla av trygghet är en central del av vården i smärtbehandling. En viktig aspekt i vårdarens 

roll är att vara lyhörd för det som påverkar smärtan. Smärtanalys som görs med patienten och 

annan vårdpersonal kombineras med patientens egen smärtskattning för att erbjuda den bästa 

behandling. Hela vårdteamet ska samverka i analys, åtgärder och utvärdering. Dahlberg & 

Segersten (2010) belyser att trygghet är ett viktigt fenomen i relation till hälsa och 

välbefinnande. Hälso- och sjukvårdslagens paragraf (SOSFS 1982:763) beskriver också att 

trygghet är en viktig del av vården och en god hälso- och sjukvård skall byggas på en vård av 

god kvalitet, där vården och behandlingen skall tillgodose patientens behov av trygghet . 

 

I en studie av Rydeman och Törnkvist (2006) undersöktes vårdpersonalens erfarenheter av 

vården för äldre med smärtproblematik. Patienter med svåra smärtor har ofta flera medicinska 

diagnoser som påverkar varandra. Vilket innebär flera vårdkontakter. Det kan räcka med att 

något ytterligare tillkommer för att det ska få stora konsekvenser för den enskilde. Det finns 

en sårbarhet inom denna patientgrupp och deras sociala nätverk minskas relaterat till deras 

svåra situation. Det dagliga livet  påverkas,  när en helhetssyn används vid planering av 

omvårdnaden av den äldre multisjuka kan möjligheten öka till en bättre livskvalitet (Rydeman 

& Törnkvist, 2006). Deltagarna i aktuell studie beskriver att de klarat sig utan hemsjukvård 

fram till en försämring som kom. Exempel på denna försämring var när knäna försämrades, 

efter en stroke, när även synen blev för svag, efter lårbensfrakturen eller när maken blev sjuk. 

Erfarenheterna stämmer överensstämmer med Rydeman och Törnkvist studie att äldre 

personer har en ökad sårbarhet och därmed ytterligare svårare att hantera sin situation vid  

försämringar av smärtan.    

 

Polyfarmaci hos äldre är vanligt, risken för biverkningar ökar. Val av läkemedel och dos är 

viktig att anpassa efter njurfunktionen, övrig eventuell organsvikt, samt nedsatta fysiologiska 

mekanismer som hör till åldrandet. Kommunikationen mellan patienten, läkare och annan 

vårdpersonal är viktig för att ge förutsättningar för goda rutiner i läkemedelshanteringen.  

Distriktssköterskan har ansvar att uppmärksamma om förändringar uppkommer som kan vara 

relaterade till läkemedel och delge läkaren (Simonsen & Aarbakke, 2011). Deltagarna i aktuell 

studie berättar om respekten för sina mediciner och att det är många olika mediciner. Några 

ifrågasätter om deras behandling är den bästa. Vid beskrivning av läkemedelsbehandlingen så 

undrar vissa om tabletterna får rätt effekt när det blir så många olika sorter.  

Distriktssköterskans kunskap om medicinerna värdesätts. Information om medicinen beskrivs 

komma i första hand från deras distriktssköterska.  Distriktssköterskans samarbete med deras 

ofta flertal läkare känns tryggt.  Svårighet för patienten att själv hålla i sina vårdkontakter 

beskrivs. Distriktssköterskan har den direkta kontakten med läkarna för att följa upp 

ordinationer av läkemedel eller provtagning, men sköter även uppföljning och utvärdering av 

smärtstillande behandling.    

 

Specialistsjuksköterskans professionella bemötande och omhändertagande av den äldre 

patienten beskrivs av Brown och McCormack (2006). Vården grundar sig på förståelse och 
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kunskap om den mångfasetterade sjukdomsbild och omvårdnadsproblem som kan följa med 

ett normalt eller sjukligt åldrande, med ex smärtproblematik. Samarbetet med andra 

yrkeskategorier och god kommunikation med patienten är en viktig del för smärtlindringen. 

Samarbetet är dessutom väsentligt för en fungerande vårdkedja (Brown & McCormack, 

2006). Denna studie tar fram värdet i detta sammanhang av samarbetet med patienten. I 

aktuell studie var det vårdande samtalet mellan distriktssköterskan och patienten mycket 

värdefullt. I samtalet ges möjlighet att beskriva alla sina omvårdnadsproblem. Då beskrevs 

exempel svårigheten att klara matlagningen eller att handla mat på grund av smärtan. Det 

innebar svårigheter att klara sin diabetes bra. Det berättades även om svårigheten att gå upp 

på natten för att smärtan var så svår, vilket innebar att det inte gick att gå till toaletten, vilket 

gjorde att patienten fick inkontinensskydd utskrivet av distriktssköterskan.     

 

Betydelsen av samordningsansvarig har Eva Götharson visat, hon blev Årets 

Smärtsjuksköterska 2010. Hon har startat ett förändringsarbete med smärtteam enligt 

”beteendemedicinsk modell” för patienter med långvarig smärta. Arbetet har visat betydelsen 

av sjuksköterskans och omvårdnadens roll i smärtbehandlingen, där sjuksköterskan är 

samordningsansvarig. Vården ska ha en helhetssyn på och se till hela den tänkande, kännande 

och handlande människan. Det innebär att förutom själva smärtlindringen behöver patienten 

även behandling för vad smärtan gör med människans liv (Vårdalinstitutet, 2010). 

Distriktssköterskans samordnade roll som omvårdnadsansvarig är enligt 

kompetensbeskrivningen inte uttalad. Det står att distriktssköterskan ansvarar för arbetet i det 

egna ansvarsområdet och att samarbeta med andra enheter och team. Däremot är det tydligt 

beskrivet att distriktssköterskan ska ha ett holistiskt förhållningssätt, vilket innefattar miljön 

individen lever i (Distriktssköterskeföreningen, 2010). Deltagarna i denna studie beskriver 

distriktssköterskans stöd i att hjälpa till att ta kontakten med  olika vårdkontakter. Några 

beskriver även tryggheten att deras distriktssköterska med hennes kompetens har ett 

samarbete med de andra vårdkontakterna som var och en har sin kompetens, vilket ger en god 

möjlighet för ett teamarbete med ett holistiskt förhållningssätt. Denna beskrivning visar att 

patienten upplever att de har olika vårdprofessioner till sin hjälp, där distriktssköterskan har 

ett samarbete med olika professioner. Distriktssköterskan är i deras närmiljö, kommer 

regelbundet och är välbekant med hemförhållandet, vilket har stor betydelse för en trygg 

vårdande relation.  

  

 

Slutsatser 
 

Resultatet i studien visade att deltagarna beskriver att deras upplevelser av distriktssköters-

kans stöd som hjälp vid långvarig smärta var följande: 

 

 Att ha vårdande samtal och få uttrycka sin situation ger en känsla av att bli lyssnad på, 

respekterad och bli sedd. Samtalet ger en ökad känsla av sammanhang och delaktighet. 

Att få planerad tid att resonera i samförstånd värdesätter alla i studien.   

 

 Genom att ha en kontinuerlig kontakt med samma distriktssköterska uppstår en nära 

vårdande relation mellan patienten och distriktssköterskan. Tryggheten att distrikts-

sköterskan har kunskap om patientens smärta och patienternas hela situation betyder 

mycket. 
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 Deltagarna poängterar värdet av distriktssköterskans stöd med läkemedelshantering i 

hemmet, att hanteringen upplevs säker under distriktssköterskans ansvar och behovet 

av att distriktssköterskan ger information och förmedlar kunskap om läkemedel.  

 

 Att distriktssköterskan har ett professionellt förhållningssätt och är delaktig i vad som 

händer i olika vårdkontakter och samordnar uttrycks som viktigt för att få stöd att hålla 

ihop vårdkontakternas vårdinsatser. 

 

 En kontinuerlig god vårdande relation mellan patienten och distriktssköterskan leder 

till att patienten lättare kan be om hjälp, kan uttrycka sig friare utan att vara rädd att bli 

missförstådd av okänd sjukvårdpersonal. Ett professionellt bemötande stärker känslan 

av att vara sedd och respekterad.   

 

 Patienter poängterar att distriktssköterskans tillgänglighet ger en känsla av trygghet.  

 

 Distriktssköterskans kunskap värdesätts, genom att få information och lära sig om sin 

egen sjukdom och behandling ger patienter en känsla av säkerhet.  

 

 

Framtida forskning 
 

För att få ett annat perspektiv är det värdefullt att intervjua distriktssköterskor och deras upp-

levelse av att behandla patienter med långvarig smärta.   Att undersöka fenomenet ”stöd” från 

både patient och distriktssköterskans perspektiv, vore av intresse.  Att finna likheter och skill-

nader av två olika perspektiv ger mellan de två olika perspektiven en vidare syn på helheten, 

både ur patientperspektiv och vårdandets perspektiv. Om skillnader framkommer, är dessa av 

värde att vidare studera. 

 

En studie från närståendes perspektiv vore intressant att få ta del av. Hur är deras upplevelse 

av situationen? Vad behöver de för stöd?  

 

I denna studie framkommer olika stödinsatser som beskrivs i underkategorierna. Det vore 

intressant att i en studie använda en omvårdnadsplan vid långvarig smärta för äldre patienter i 

hemsjukvården, med underkategorierna i resultatet som riktlinjer.  

 

Utveckla en systematisk bedömning både av smärta och smärtrelaterade problem för äldre 

personer med långvarig smärta. Bedömningen kan användas som en del av omvårdnadspla-

nen, vid  status initialt samt vid utvärdering av omvårdnadsmål. Bedömningen skulle även 

vara av värde för att få en tydlig enhetlig omvårdnadsdokumentation.  

 

En studie som vänder sig till personer som dessutom har kognitiva svårigheter. Där patientin-

tervjuer blir svåra att genomföra, men i många fall fullt möjliga när patientens svårigheter tas 

hänsyn till.     
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Kliniska implikationer 
 

 Resultaten som beskrivs i slutsatserna kan användas som grund för omvårdnadsplanen 

och inför planeringen av distriktssköterskans insatser för patienten vid omvårdnads-

diagnosen långvarig smärta.  

 

 För patienterna i hemsjukvården kan smärtteam startas med patienten, närstående, di-

striktssköterskan, kontaktpersonen på hemtjänst, arbetsterapeut, sjukgymnast och läka-

re.  

 

 Till personal inom hemtjänst kan utbildningstillfällen erbjudas för att öka kunskapen 

om omvårdnaden av personer med långvarig smärta. Det ger även möjlighet till egna 

reflektioner för att bidra till förbättringar i verksamheten.   

 Erbjuda utbildning för patienter med långvarig smärta, i grupp och individuellt. Kun-

skap om smärta och smärtlindring ger en ökad trygghet i situationen. Genom att få 

mötas i grupp ges möjlighet att dela sina erfarenheter med andra i liknande situation.   

 För närstående inom området långvarig smärta erbjuda stöd och utbildning, både i 

grupp och individuellt. 

 Erbjuda andra alternativ som lindring av smärta ex att kommunens dagliga verksamhet 

erbjuder möjlighet att komma ut i naturen, musikstunder, fysisk aktivitet, gruppsamtal 

mm.  

 Sträva efter god kontinuitet av vårdkontakterna, för att öka möjligheten till goda vår-

dande relationer.  

 Diskutera och reflektera i hemsjukvårdens personalgrupp om intentionerna i denna 

uppsats, om professionellt förhållningssätt och vad det innebär.  
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                                                                                                                     Göteborg 120919 

 

Till Enhetschef för Hemsjukvården 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning görs ett 

examensarbete på avancerad nivå. Studien kommer att handla om patienter med långvarig 

smärta, dvs. smärta som pågått i mer än 3 månader. Syftet är att beskriva patienters 

upplevelser av stödet de får från distriktssköterskan.  
 

Åtta patienter som är inskrivna i hemsjukvården med långvarig smärta avses att intervjuas. 

Materialet kommer att analyseras utifrån en kvalitativ metod eftersom den är lämplig att 

använda när människor ska beskriva sina subjektiva känslor av ett fenomen.  

Inklusionkriterier är att patienten ska var insatt på kontinuerlig smärtbehandling, samt kunna 

förstå och kommunicera svenska.  
 
Vår önskan är ett godkännande av studien och hjälp med att få kontakt med 

distriktssköterskor som sedan kan förmedla patientkontakten. Patienterna kommer att 

informeras både skriftligt och muntligt. Intervjun kommer med patientens tillåtelse att spelas 

in på band och skrivas ut till text för vidare analys. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till 

datamaterialet. Utskriften avidentifieras, både vad gäller namn och platser. Medverkan är 

frivillig och kan avbrytas när som helst utan förklaring. 
 

Efter godkännande kan vi komma överens om tid och plats för intervjun. Kontakta oss gärna 

om eventuella frågor. Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 

Hälsningar 

                                           

Anna Kulldorff                           Frida Yazdanipour 
Leg. Sjuksköterska                                                           Leg. Sjuksköterska 
 

 

 

Handledare: 

Eva Persson 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
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Godkännande 

Undertecknad enhetschef godkänner härmed att Anna Kulldorff och Frida Yazdanipour 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 

 

Datum 

 

___________________________________ 

Namn 

Titel/Verksamhet/Ort 
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                                                                                                    Borås 12-09-25 

 

Informationsbrev till intervjustudien om patienter med långvarig smärta  

Hej,  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

mot distriktssköterska vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning görs ett 

examensarbete på avancerad nivå.  Studien skall handla om något problemområde inom 

hälso- och sjukvården. 

 

Vår studie kommer att handla om vilket stöd som patienter med långvarig smärta upplever att 

de får från distriktssköterskan. Åtta personer som har hemsjukvård avses intervjuas.  

Genom att ta del av patientens berättelse ökar förståelsen och kunskapen om  

distriktssköterskans arbete och kan vara en hjälp i att utveckla vårdkvalitet för denna 

patientgrupp. 

 

Tiden för intervjun kommer vi att bestämma i samråd med Dig. Den kommer att pågå cirka en 

timma och kommer att genomföras på en ostörd plats som vi också kan komma överens om. 

Samtalet kommer att spelas in för att sedan skrivas ut till text för vidare analys.  

 

 

Ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet. Utskriften avidentifieras, både vad 

gäller namn och platser. Medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst utan förklaring. 

Analysen av intervjuerna kommer att finnas i vårt examens arbete och om Du har intresse kan 

Du läsa den senare. 

 

Kontakta oss gärna om eventuella frågor. 

 

Hälsningar 

 

Anna Kulldorff                                            Frida Yazdanipour 

Leg. Sjuksköterska                                                                            Leg. Sjuksköterska 

                       

 

Handledare: 

Eva Persson 

Institutionen för vårdvetenskap 

Högskolan i Borås 

 

 

 

 

 

 

 
Samtycke till att medverka i intervjustudie om: 
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Beskrivning av upplevelser patienter med långvarig smärta har av stödet de får från distrikts-

sköterskan.  

 

Undertecknad  har tagit del av information  kring studien och fått tillfälle att få svar på frågor.  

 

   Ja, jag vill vara med i intervjustudien och är med på att intervjun bandas.  

 

   Nej, jag är inte intresserad av att vara med i intervjustudien.  

 

 

 

 

 

Underskrift:______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA III 
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Intervjuguide 

 

Allmänt om respondenten 

 

- Vi börjar med ålder, kön och civilstånd? 

 

Berätta om din smärta.  

 

- När och hur började det? 

- Hur brukar smärtan känns, när du får ont hur länge brukar smärtan vara? 

- Vilket typ av smärta har du?  

- Vilken typ av smärtbehandlig har du, kontinuerlig medicin, annat, använder smärtskattning ? 

 

Hur påverka smärtan ditt vardagsliv? 
 

- Vad lindrar din smärta? 
 
 

Vilken hjälp och stöd får du av vårdpersonalen?  
  

- Vilken vårdpersonal har du kontakt med?  

- Vad har du för kontakt med dsk?  

- Vad kan din distriktssköterska göra mer för att du ska må bra som möjligt? 

 

Följdfrågor 

- Kan du förklara? 

- Hur känner du då? 

- Vad gör du? 

- Ge gärna exempel på någon situation. 

 

 

 


