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Sammanfattning 
 
Kronisk smärta är ett samhällsproblem med stor påverkan på människors liv och som 
innebär höga kostnader för vården. Tillståndet skapar frustration för både patienter och 
vårdpersonal på grund av att det saknas effektiv behandling och det är svårt att förklara 
smärtans uppkomst om ingen somatisk diagnos finns. Detta ledder till att patienterna 
blir misstrodda och nonchalerade eller sedda som fuskare som vill utnyttja välfärden. 
Många blir misstänkta för drogberoende och empati saknas i möten med vården. Som 
en konsekvens tappar patienterna tillit till vården och undviker till och med att söka 
vård överhuvudtaget.  
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av bemötande inom vården hos 
patienter med kronisk smärta. 
Tio vetenskapliga artiklar inkluderades och analyserades efter en noggrann och 
strukturerad litteratursökning. Ett nytt resultat tog form som indelades i tre 
huvudkategorier: kronisk smärta - en otillfredsställande diagnos, att bli misstrodd samt 
att bli lyssnad till och bekräftad. 
Resultatet diskuterades sedan i relation till annan forskning.  
Denna studie skulle på ett enkelt sätt kunna tillgodogöras av vårdpersonal och i en 
förlängning kunna bidra till ökad förståelse för vilka faktorer som underlättar en god 
vård för patienter med kronisk smärta. 
 
 
Nyckelord: kronisk smärta, långvarig smärta, sjuksköterska-patientrelation, 
vårdpersonal-patientrelation, patientattityd  
 
Keywords: chronic pain, long term pain, persistent pain, nurse-patient relations, 
professional-patient relations, patient attitudes 
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INLEDNING 
 
Under vår Verksamhets Förlagda Utbildning (VFU) träffade vi en kategori av patienter 
som hade en smärtproblematik som utmanade både patienterna och vården. Dessa 
patienter led av kronisk smärta som försämrade deras livskvalitet och som vården inte 
lyckades hjälpa tillräckligt eller på rätt sätt. Vi märkte att sjuksköterskor ändrade 
tonläge när patienter med kronisk smärta sökte vård upprepade gånger, som om de 
skulle upplevas som besvärande patienter. Många av dessa patienter saknade dessutom 
en diagnos som förklarade smärtan vilket ledde till att eventuella insatser begränsades 
ytterligare.  
Ökad stress, sömnproblem, minskad fysisk aktivitet och dåliga kostvanor är en del av 
den nya multifaktoriella ohälsan i vår moderna samhälle.  
Att leva med kronisk smärta innebär försämrad livskvalité och patientlidande som i sin 
tur påverkar hela samhället socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Därför är det viktigt 
att belysa problematiken för att kunna bemöta och stödja patienterna på bästa sätt. 
 
 
BAKGRUND 
 

Definition av kronisk smärtan 

 
Kronisk smärta är definierad som smärta som varar efter den normala läkningstiden och 
saknar därför dess akuta varningsfunktion. Smärtan betraktas som kronisk när den varar 
eller återkommer över 3 till 6 månader (Treede et al. 2015). 

 
Kronisk smärtas påverkan på samhällsnivå 

 
Kronisk smärta är ett vanligt förekommande problem som påverkar uppskattningsvis 20 
% av världens befolkning och är den bakomliggande anledningen till mellan 15-20 % av 
alla läkarbesök (Treede et al. 2015). 
Det är ett samhällsproblem eftersom det leder till stora kostnader och sjukskrivningar. 
En studie som gjordes i USA visar att personer med kronisk smärta med stor inverkan 
på deras liv, har fler kontakter med vårdgivare (allmänläkare, specialister, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter och psykologer) än allmän befolkning. De löper 
dessutom större risk att besöka akutsjukvård. Patienter med kronisk smärta med stor 
inverkan på deras liv är dessutom två gånger mer benägna att behöva operation jämfört 
med andra patientgrupper. Vidare finns en markant skillnad i behovet av hemtjänst eller 
hemsjukvård där personer med kronisk smärta med stor inverkan på deras liv, 
konsumerar fem gånger mer vårdresurser än övriga patientgrupper (Pitcher 2019). 
Prevalensen för kronisk smärta i USA är 20.4 % av vuxna människor (50 miljoner 
människor) och 8.0 % (19.6 miljoner människor) för kronisk smärta med stor inverkan 
på deras liv.  
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En annan studie visar också hur problematiken är ojämnt fördelat i samhället då 
kvinnor, äldre, arbetslösa, personer utan hälsoförsäkring samt låginkomsttagare är 
överrepresenterade (Dahlhamer 2018). 
I Sverige uppger 58 % av invånarna att de upplever smärta, medan 18,7 % har svår 
smärta. Likt statistik från USA, finns även i Sverige en olikhet mellan kvinnor och män, 
där fler kvinnor upplever smärta jämfört med män (SCB 2018). 
 

Kronisk smärtas påverkan på individnivå 
 
Amerikanska Center for Disease Control (CDC) skiljer på kronisk smärta och kronisk 
smärta med stor inverkan på patienternas liv. Det sistnämnda begreppet kan hjälpa att 
förstå en smärtproblematik som påverkar patientens vardag negativt inom olika 
områden såsom jobbet, socialt, fritid och egenvård (Dahlhamer 2018). 
Patienter som lider av kronisk smärta upplever en begränsning i sitt vardagliga liv vilket 
påverkar dem både psykosocialt och ekonomiskt. De uppger i en kvalitativ studie att 
smärtan kontrollerar och bestämmer över deras liv. De definierar smärtan som något 
gigantisk och ofattbart som tar över både deras kroppar och hjärnor. Många av 
patienterna klagar på ständiga smärtor och undrar om det finns någon mening med livet 
(Ojala et al. 2014).  
 

Patienter med kronisk smärta inom vården 

 
Att leva med smärta betyder att patienterna blir negativt påverkade i sin smärtkänslighet 
av negativa emotioner. Smärtpatienter uppger ett samband mellan att känna sig 
misstrodda eller ifrågasatta och ökad smärtupplevelse (Ojala et al. 2014). 
Patienter i kontakt med vården upplever ofta problem i kontakt med vården och med 
vårdgivare. De upplever att vårdaren inte lyckas respektera, tro eller acceptera deras 
upplevelse av smärta, att ge positiv återkoppling och stöd samt tro på deras 
smärtskattning. Patienter rapporterar att de har blivit misstrodda, kallats hypokondriker 
eller misstänkta för att vara “knarksökande” och ljuga om sina symtom för att uppnå sitt 
syfte (Upshur 2010). 
En bra och fungerande vårdrelation kan möta och hjälpa patienter med kronisk smärta 
(Náfrádi, Kostova, Nakamoto & Schulz 2017). Kroniska smärtpatienter berättar om 
läkare som ger dem psykologiskt stöd, främjar deras kunskaper kring kronisk smärta 
och stärker dem för att samarbeta för att hitta den rätta behandlingen. När patienten i 
relation med sjukvården känner sig bekräftad, får kunskap om kronisk smärta och stärks 
av vårdrelationen hittar hen i större utsträckning hanteringsstrategier och daglig 
sjukdomshantering. Båda är nödvändiga för att patienterna ska kunna fortsätta med sina 
vardagliga och meningsfulla aktiviteter (Náfrádi et al. 2017). 
 

Hälsa och lidande 
 
Definitionen av hälsa med en livsvärldsteoretisk grund är att uppleva välbefinnande, må 
bra och vara i tillstånd att genomföra personens stora och små livsprojekt. Hälsan rör 
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hela människan och inkluderar både biologiska som existentiella aspekter (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss. 49-52).  
Hälsa har olika innebörd för olika personer och situationer och den kan till och med 
vara förenad med sjukdom om lidandet är hanterbart (Toombs 1993 se Arman, 
Dahlberg & Ekebergh 2015, s. 29). 
Hälsa är något dolt, tyst och omärkbart. Det är när sjukdom uppstår som vi upplever 
hälsa i sin frånvaro (Gadamer 2003 se Arman, Dahlberg & Ekebergh 2015, s. 29). 
Personer behöver också uppleva mening och sammanhang för att kunna uppleva hälsa. 
Mening är en individuell upplevelse som kan förändras över tid och vid sjukdom, 
medan sammanhanget är nödvändigt för att personen ska inte känna sig ensam 
(Ekebergh, 2015, s. 36). 
Hälsa och lidande är, med en vårdvetenskaplig utgångspunkt, delar av en helhet som 
kallas för människan. Att utesluta lidandet är att förneka livets helhet, därför är båda 
essentiella i människans liv och utveckling (Arman, 2015, s. 38). 
 

Sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande 
 
Vårdvetenskapliga teoretiker menar på att lidandet delas in i tre olika former: 
sjukdomslidande, livslidande samt vårdlidande. Sjukdomslidande är det som upplevs i 
förhållande till ohälsa, sjukdom eller behandling. Livslidande upplevs i förhållande till 
eget liv, förändrade liv och osäkerhet om framtiden. Det hör ihop med personens 
självuppfattning och värdighet. Vårdlidande är det som är relaterat till vårdsituationer 
och beror på närvaro eller frånvaro av god vård. Det är det lidandet som patienter kan 
känna när de möter vården och deras lidande ökar i stället för att lindras, när bemötandet 
gör patienten osäker, ledsen, arg, osedd eller kränkt. Patienterna kan uppleva 
vårdlidande genom att deras värdighet kränks, när de inte tas på allvar, behandlas med 
nonchalans, när de inte är sedda eller behandlas som ett ting (Eriksson 1994 se Arman, 
Dahlberg & Ekebergh 2015, ss. 42-43). 
Vårdlidandet beskrivs som onödigt lidande och första steget att motverka detta är att 
undvika uppkomsten av det helt (Dahlberg 2002).  
En annan sorts vårdlidande är icke-vårdandet, när personer som är i behov av vård inte 
får den hjälp de behöver. Sårbara patienter i mötet med vårdaren kan uppleva en öppen 
väg mot hälsa och lindrat lidande när vårdaren är öppen, ansvarig, närvarande och 
lyssnar. Om vårdaren upplevs som ointresserad eller okänslig kan patientens behov av 
hjälp inte besvaras (Halldórsdóttir 1996 se Arman, Dahlberg & Ekebergh 2015, s. 46). 
Vårdlidandet är komplext och patienterna kan undvika att anmäla när de behöver hjälp 
och kan till och med undvika närhet och kontakt med sina vårdare. Det kan hända att 
patienter accepterar och bortförklarar kränkningar eller skyddar sina vårdare, allt för att 
inte förlora den lilla vården de får. Det komplexa vårdlidandet är svårt för vårdpersonal 
att upptäcka (Arman 2015, ss. 42-48). 
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PROBLEMFORMULERING 
 
Kronisk smärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård och ett 
vanligt problem som påverkar människors liv negativt. Smärtbehandling har betydelse 
för välbefinnande vilket är en mänsklig rättighet enligt FN:s globala mål 
(Regeringskansliet 2017).  
Kronisk smärta kostar samhället och vården mycket resurser och många gånger kan det 
kännas ohållbart både för patienter som inte upplever förbättring, och för samhället som 
lägger resurser med lite eller inget resultat. 
Patienter med kronisk smärta upplever ofta dåligt bemötande som försvårar 
vårdrelationen och ökar smärtupplevelsen hos dem vilket leder till sämre livskvalitet 
och minskar deras möjlighet till förbättring.  
I sjuksköterskans etiska kod står det att sjuksköterskans roll är att stödja patienten till 
hälsa samt lindra lidande. För patienter som lider av kronisk smärta är detta av stor vikt 
för att de ska känna sig nöjda med den vård de får då en effektiv behandling inte finns 
för denna patientgrupp (Svensk Sjuksköterskeförening 2017).   
Eftersom kronisk smärta är ett samhällsproblem, är det av största vikt att utforska 
fenomenet på olika sätt, och om möjligt minska dess omfattning. Genom att 
sammanställa nuvarande forskning kring upplevelsen av bemötande inom vården hos 
patienter med kronisk smärta kan sjukvården få kännedom om det för att förbättra 
bemötandet och stödja patienter till ett balanserat liv mellan hälsa och lidande. 
 
 
SYFTE 
 
Att beskriva hur patienter med kronisk smärta upplever bemötande inom vården. 
 
 
METOD 
 

Design 

 
Studien är en litteraturöversikt som enligt Friberg (2017, s.143) är en sammanställning 
av ett systematiskt urval av texter inom ett avgränsat område som är relevant för 
grundutbildade sjuksköterskor och deras kompetensområde. Litteraturöversikt ansågs 
vara en lämplig metod att använda då avsikten var att skapa en beskrivande översikt 
över det valda området.  
 

Urval och datainsamling 

 
Genom att följa Fribergs (2017, ss. 145-146) råd om hur en datainsamling kan gå till 
valdes olika begrepp som sökord. Med hjälp av Svensk MeSh hittades de mest använda 
termerna i databaserna Cinahl och Medline utifrån syftet med studien. Nämnda 
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databaser valdes på grund av deras specifika inriktning inom hälso- och sjukvård. 
Cinahl är en databas som har vårdinriktning, medan Medline har en medicinsk fokus 
och på så sätt kan ämnet undersökas från olika perspektiv som kan vara relevanta för 
sjuksköterskans yrke. En del preliminära sökningar gjordes vilket hjälpte till att 
definiera och avgränsa ämnesområdet. 
Genom att kombinera sökord på ett strukturerat sätt med OR och AND producerades ett 
ändamålsenligt sökresultat (Bilaga 1). I Cinahl användes sökord “chronic pain” OR 
“longterm pain” OR “persistent pain” som huvudtermer. Denna sökning kombinerades 
med en ny sökning som syftade på patienternas upplevelser av vård, vilket blev en 
sökning på "nurse-patient relations" OR "professional-patient relations" OR ”patient 
attitudes". Sökresultatet av dessa två kombinerades med AND och sedan sattes olika 
limiters som ”English language”, ”peer reviewed”, ”research articles” samt att dessa 
inte skulle vara äldre än tio år. Det slutliga sökresultatet blev 99 i Cinahl, efter att 
Medlineartiklar exkluderats. 
I Medline användes samma sökord, “chronic pain” OR “longterm pain” OR “persistent 
pain” som huvudämne. Resultatet kombinerades med en sökning om patienternas 
upplevelser, ”professional-patient relations” OR ”nurse-patient relations” OR ”patient 
satisfaction”. Denna sökning gav 361 artiklar som sedan granskades manuellt genom att 
läsa titlar och vissa abstrakt. Avslutningsvis valdes preliminärt 36 artiklar för 
kvalitetsgranskning enligt Fribergs förslag på granskning (se bilaga 2) för att försäkra 
att de nådde vetenskapskrav och etikkrav, vilket samtliga gjorde (2017, ss. 187-188). 
Efter noggrann genomläsning av studiernas innehåll, valde författarna de tio artiklar 
som stämde bäst överens med studiens syfte utifrån ett icke-systematisk men 
strukturerat val. De valda artiklarna granskades ytterligare inför litteraturöversikten och 
deras data bedömdes som tillräckligt för att stödja ett nytt resultat. Inklusionskriterier 
för valda artiklar var att de skulle vara baserade på vuxna patienter med kronisk smärta 
och deras upplevelser i kontakt med vården. Ingen avgränsning avseende land gjordes, 
samt både kvalitativa och kvantitativa artiklar blev inkluderade för att få en bredare och 
djupare bild av ämnet. En av de valda artiklarna var inte tillgänglig på bibliotekets 
hemsida, så den beställdes separat. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om 
barn samt personer som hade specifika diagnoser som kunde förklara smärtans 
uppkomst. 
 

Dataanalys 

 
Dataanalysen gjordes enligt Fribergs beskrivning (2017, ss. 148-150). Först läste varje 
författare igenom fem av de valda studierna för att förstå deras innehåll och 
sammanhang. De lästa artiklarna sammanfattades kort för varandra och sedan läste 
författarna de andra fem och stämde av med varandra om artiklarna uppfattades på 
samma sätt. Efter det lästes studierna igen och dess syfte, metod och resultat 
sammanfattades och dokumenterades i en översiktstabell (se bilaga 3). Sedan läste 
författarna varandras sammanfattning och diskuterade om studierna var godkända för att 
bli inkluderade i uppsatsen samt vilka resultatdelar som var relevanta för 
litteraturöversikten.  
Friberg (2017, ss. 148-150) menar på att det är viktigt att sortera data utefter likheter. 
Studiernas resultat analyserades av författarna och färgkodades för att hitta likheter och 
skillnader. Sedan grupperades likheterna, kondenserades och beskrivande 
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huvudkategorier byggdes. Huvudkategorierna i denna studie blev följande: ”kronisk 
smärta, en otillfredsställande diagnos”, ”att bli misstrodd” och ”att bli lyssnad till och 
bekräftad”. 
 
 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN OCH 
HÅLLBAR UTVECKLING 
 
För att undersöka om de, i studien inkluderade artiklarna, var gjorda med hänsyn till 
forskningsetiska krav, skulle följande punkter ingå: information och samtycke, 
konfidentialitet samt nyttjandekravet (Olsson & Sörensen 2011, ss. 84-85). Inte alla 
artiklar inkluderade ett avsnitt om etik men alla beskrev att informerat samtycke var 
inhämtat och argumenterade för studiens nytta för patienter och vården. Samtliga studier 
inkluderade en tillåtelse från en etisk kommitté. 
En etisk analys över de inkluderade artiklarna visade stor olikhet i deras 
etikredovisningar och etiska överväganden var ofta korta och bristfälliga i 
samstämmighet med Sandman och Kjellströms beskrivning (2013, s. 333).  
För att en studie ska vara etisk motiverad skall den uppfylla tre villkor: handla om 
väsentliga frågor, ha vetenskaplig kvalitet och genomföras på ett etiskt sätt (Sandman & 
Kjellström 2013, s. 319). Samtliga studier undersökte väsentliga frågor som kan hjälpa 
till att utveckla vården, öka professionellas kunskap och förbättra patienters livskvalitet. 
De uppfyllde också de vetenskapliga kraven och genomfördes på etiskt sätt enligt deras 
beskrivningar.  
Hållbar utveckling innebär att lägga samma vikt vid framtida generationens hälsa som 
vid de nu levandes, och det består av en social, en ekonomisk och en ekologisk 
dimension ömsesidigt beroende av varandra (Sandman & Kjellström 2013, s. 338). 
Patienter som lider av kronisk smärta och försöker få hjälp från vården utan att lyckas, 
är bara ett exempel på ohållbarhet. Därför är alla studier som bidrar till att förbättra 
vården som patienter med kronisk smärta får, ett bidrag till hållbar utveckling. 
Ett annat exempel på en möjlig ohållbar situation för patienter som har svårt att 
genomföra aktiviteter, att behöva ta sig till vården och tillbaka hem utan att uppleva 
någon förbättring eller hopp om förbättring.  
När patienter lider av kronisk smärta med stor inverkan på deras liv, kan situationen bli 
ohållbar för hela deras omgivning. Patienternas barn och anhöriga kan drabbas och den 
sociala ohållbarheten blir påtaglig då patienterna blir oförmögna att försörja sig själva 
på grund av smärtan. Den privata samt den offentliga ekonomin drabbas av detta 
växande problem. 
Att främja patienternas hälsa anses som en central del i hållbar utveckling då en 
hälsosam befolkning förbrukar mindre av de gemensamma samhällsresurserna 
(Sandman & Kjellström 2013, s. 339). 
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RESULTAT 
 
Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar som valdes till arbetet utifrån studiens 
syfte. Samtliga ingående studiers syften var att undersöka hur patienter med kronisk 
smärta upplevde bemötande, kommunikation, relation med vårdpersonal, hinder och 
orättvisa inom vård och rehabilitering. 
Fem av studierna var gjorda och publicerade i Norden och hade vårdvetenskaplig 
förankring. Arman och Hök (2016) var en svensk studie med kvalitativ ansats som hade 
sina teoretiska utgångspunkter i fenomenologin och hermeneutik. Clarke et al. (2014) 
var en norsk kvalitativ studie med teoretiska utgångspunkter i fenomenologin. Lehti, 
Fjellman-Wiklund, Stålnacke, Hammarström och Wiklund (2017) var en kvalitativ 
svensk studie med fokusgruppintervjuer som hade rättvisa och genus i fokus. 
Holopainen, Piirainen, Heinonen, Karppinen och O'Sullivan (2018) var en finsk 
kvalitativ studie som använde sig av fenomenografi. Nilsen och Elstad (2009) var en 
norsk kvalitativ studie med fenomenologin som teoretisk utgångspunkt. 
En kvantitativ studie inkluderades, Ruben, Meterko och Bokhour (2018) som via 
enkäter på tusentals personer och genom korrelationsanalys visade samband mellan 
vårdpersonalens kommunikation och patienternas smärtupplevelse. 
Tre artiklar om patientens erfarenheter, studerade med kvalitativa metoder, inkluderades 
också. Nielsen, Foster, Henman och Strong (2013) var en australiensk kvalitativ studie 
som använde sig av biografisk narrativ interpretativ metod. Fu, McNichol, Marczewski 
och Closs (2016) hade grundad teori som forskningsmetod. Hadi, Alldred, Briggs, 
Marczewski och Closs (2017), använde sig av kvalitativ deskriptiv metod för att 
beskriva patienternas erfarenheter. 
Slutligen inkluderades Evers et al. (2017) som använde sig av en iterativ process 
baserad på tematisk analys och a priori (förutbestämda) begrepp.  
Alla studier hade patienter med kronisk smärta som urval, men olika grupper av 
patienter inkluderades i olika studier, exempelvis patienter med ländryggsmärta, 
patienter med ryggsmärta och patienter från olika vårdcentraler och smärtkliniker. Alla 
artiklar hade patienternas erfarenheter av möten med vårdare i fokus och detta 
inkluderade läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. 
Genom att analysera upplevelsen av bemötande inom vården hos patienter med kronisk 
smärta utifrån valda artiklar, framkom tre huvudteman enligt tabell 1. 
 
Tabell 1. Resultatredovisning.  
 

Huvudtema 

Kronisk smärta - en otillfredsställande diagnos 

Att bli misstrodd 

Att bli lyssnad till och bekräftad 
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Kronisk smärta - en otillfredsställande diagnos 
 
Patienter med kronisk smärta förväntade sig en diagnos som skulle förklara deras 
smärtproblematik och hoppades på att kunna påbörja en kurativ behandling efter deras 
möte med vården. Enligt Nilsen och Elstad (2009) var mötet med vården ett viktigt 
moment för patienter, framförallt om förväntningar kunde inte mötas. Clarke et al. 
(2014) menar att patienter som fick diagnosen ospecificerad kronisk smärta utan vidare 
förklaring kände sig otillfredsställda. 
Evers et al. (2017) skrev att patienter som lider av kronisk smärta uttryckte vikten och 
önskan av att få en klar diagnos som kunde förklara deras smärta. Med en klar diagnos 
blev de trodda, tagna på allvar och kunde dessutom få en effektiv behandling (Clarke et 
al. 2014). 
Flera studier kom fram till att utan en klar diagnos eller konkret somatisk anledning som 
förklarar smärtan, blir denna patientgrupp ifrågasatta både av samhället och vården 
(Lehti et al. 2017; Nielsen et al. 2013; Nilsen & Elstad 2009). 
När vården misslyckades att ställa en mer specifik diagnos än kronisk smärta, tappade 
patienterna tillit och vårdarens kompetens började ifrågasättas enligt Hadi et al. (2017), 
Både Hadi et al. (2017) och Holopainen et al. (2018) kom fram till att patienterna kände 
sig orättvist och opersonligt behandlade när de blev remitterade till olika vårdare utan 
att få något positivt resultat. Många patienter kände enligt Nielsen et al. (2013) att mötet 
med vården var bortkastat tid. I Arman och Hök (2016) framkom att patienterna 
upplevde vårdtillfället som bortkastad tid för att hjälpen som vården erbjöd var 
kortsiktig och fragmenterad. 
Att lida av smärta utan några vidare förklaringar upplevdes av patienterna som en 
lågstatussjukdom och detta upplevde också vårdarna. Enligt Lehti et al. (2017), kände 
patienter att deras symtom som var diffusa, svåra att förklara samt inte passade bra in i 
medicinsk praxis. 
 

Att bli misstrodd 
 
Patienter med kronisk smärta hade enligt Arman och Hök (2016) en negativ syn på den 
allmänna vården och upplevde möten med vården som orättvis när deras förväntningar 
inte blev bemötta. Många patienter i studien beskrev att de inte kände sig bekräftade 
utan snarare avvisade.  
Vårdpersonal som inte lyckades hjälpa eller bemöta patienterna på rätt sätt, beskrevs av 
patienter som utan tillräcklig empati, kunskap, intresse eller tid att lyssna på patientens 
berättelse, vilket ledde till en försämrad vårdrelation enligt Hadi et al. (2017) och Lehti 
et al. (2017).  
Nielsen et al. (2013) och Nilsen och Elstad (2009) beskrev att patienterna upplevde att 
deras vårdare inte tog dem allvar, och detta väckte känslor av raseri, sorg eller oro. I 
samma studier framkom också patienternas oro för att blir negativt stämplade som 
“välfärdsfuskare”, ”knarksökande” eller hypokondriker av vårdpersonalen. 
Som följd av att bli misstrodda upplevde patienterna socialt lidande, misstro och 
missnöje gentemot vården (Holopainen et al. 2018; Lehti et al 2017; Nilsen & Elstad 
2009). 
Patienterna upplevde möten med vården som kämpiga och fyllda av misstro i Arman 
och Hök (2016) och detta väckte ångest och negativa känslor för patienterna som enligt 
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Ruben Meterko och Bokhour (2018) i sin tur förstärkte smärtupplevelsen och 
smärtpåverkan i deras vardag.  
 

Att bli lyssnad till och bekräftad 
 
De allra flesta artiklarna betonade vikten av ett bra bemötande från vårdens sida för 
patienter med kronisk smärta (Clarke et al. 2014; Evers et al. 2017; Holopainen et al. 
2018; Ruben, Meterko & Bokhour 2018). 
Vikten av att blir lyssnad till som grund för att kunna bygga en bra vårdrelation 
framkom också i de flesta av de analyserade studierna (Clarke et al. 2014; Evers et al. 
2017; Lehti et al. 2017; Nilsen & Elstad 2009). 
Artiklarna av Arman och Hök (2016), Nilsen och Elstad (2009) samt Fu et al. (2016) 
berättade om några framgångsrika patientfall som kunde relateras till en vård som 
betraktade människan i sin helhet och hade tid, kunskap och viljan att hjälpa patienterna 
med kronisk smärta. Exempel på denna sorts vård var holistisk vård, antroposofisk vård 
och vissa smärtkliniker. Vidare framkom i samma studier, och också i Evers et al. 
(2017), att vårdpersonalen som lyckades möta patienterna upplevdes som empatiska, 
kärleksfulla, omhändertagande, mänskliga, karitativa och med medlidande. Patienterna 
upplevde att de togs på allvar, de förstod deras problematik, trodde på dem och 
bekräftade deras smärtupplevelse. 
Arman och Hök (2016) betonade vikten av att bekräfta patientens lidande, visa empati 
och lyssna för att patienten skulle kunna känna sig hel, värdefull och bekräftad som en 
lidande människa. Författarna förklarade att det var då patienten fick möjligheter att 
hitta strategier att hantera situationen på ett bättre sätt och på så sätt uppleva mindre 
smärta. 
Att få stöd från vårdpersonalen förbättrade vårdrelationen vilket patienter upplevde som 
positivt för deras livssituation enligt Fu et al. (2016). Patienterna i samma studie erbjöds 
delaktighet och fick delta i sin egen behandlingsplan och på så sätt byggdes ett 
samarbete mellan patienten och vårdpersonalen.   
Avslutningsvis kom flera artiklar fram till att vårdpersonalen borde använda sig och ta 
vara på patientens perspektiv och den tillit och vårdrelation som har byggts genom att 
lyssna och bekräfta patienten. Vårdpersonalen kan då stödja patienten till att bygga sin 
egenvård för att bättre kunna hantera smärtan och blir mer självständiga (Arman & Hök 
2016; Evers et al. 2017; Nilsen & Elstad 2009). 
 
 
DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 
Syftet med studien var att beskriva hur patienter med kronisk smärta upplever 
bemötande inom vården och valet av metod stämmer överens med syftet och 
författarnas möjligheter. 
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En litteraturöversikt är ett bra val för att den tillåter författarna att gå på djupet inom 
området. Tidsbegränsningen omöjliggör en systematisk översikt, och därför var en 
litteraturöversikt en lämplig metod för ett examensarbete på kandidatnivå där syftet var 
att sammanställa litteratur på ett strukturerat sätt inom ett begränsat område. 
För att bättre förstå ett fenomen, såsom en erfarenhet, en känsla eller attityd, är studier 
med kvalitativ metod att föredra. Då utforskas fenomenet, med hjälp av informanternas 
berättelser om sina känslor beskrivna med egna ord, utan begränsningar som enkäter 
eller formulär har. Utan att specifikt utesluta kvantitativa artiklar, har författarna 
slumpmässigt valt nio kvalitativa studier och bara en kvantitativ till litteraturöversikten, 
vilket är också förståeligt i relation till studiens syfte. Att en kvantitativ artikel 
inkluderades kan vara en förtjänst för arbetet, eftersom kombinationen av både 
kvalitativa som kvantitativa studier ger en mer nyanserad bild av problemet såsom 
Friberg (2017, s. 143) rekommenderar. 
Fortsättningsvis beskriver Friberg (2017, s. 143) att det finns en risk med att göra en 
litteraturöversikt då författarna kan välja enbart artiklar som stödjer egna ståndpunkter. 
För att undvika att artiklarna valdes i överensstämmelse med författarnas 
utgångspunkter, har författarna valt artiklar som varierade avseende länder, olika 
metoder, discipliner och budskap. Författarna strävade efter att hitta och använda 
artiklar som visade positiva upplevelser i bemötandet likväl som negativa. Ett sätt att 
undvika ovannämnda bias, är att medvetandegöra problemet samt med ett kritiskt 
förhållningssätt välja de inkluderade studierna.  
En möjlig förtjänst med denna litteraturöversikt är att det har valts även studier gjorda i 
Norden med vårdvetenskaplig inriktning, vilket är att föredra för sjuksköterskestudenter 
i Sverige och deras framtida yrke. 
 

Resultatdiskussion 

 
Resultatet av litteraturöversikten indelades i de tre huvudkategorierna: kronisk smärta - 
en otillfredsställande diagnos, att bli misstrodd samt att bli lyssnad till och bekräftad. 
Kategorin kronisk smärta - en otillfredsställande diagnos behandlar patienternas 
besvikelse av att få en oklar förklaring till deras smärta när diagnosen är ospecifik 
smärta och ingen tydlig etiologi och behandling finns. Kategorin att bli misstrodd 
innefattar den negativa inverkan på patientens smärta som härrör från att känna sig 
misstrodd av vårdpersonalen. Slutligen är den tredje kategorin den terapeutiska effekten 
av att känna sig lyssnad till och bekräftad. 
 

Kronisk smärta - en otillfredsställande diagnos 
 
Koekkoek, Hutschemaekers, van Meijel och Schene (2011) skriver om att patienter som 
har oklara symtom blir stereotypiskt stämplade och är en utmaning för vårdare. När 
patienterna får benämningen ”jobbiga” ökar risken för dåligt och ineffektivt bemötande 
som patienten får skulden för. Detta beskrivs av författarna som en ond cirkel. Det 
stödjer denna studies resultat angående patienter som får en oklar diagnos vilket 
försvårar en möjlig behandling då det saknas en tydlig förklaring till symtomens 
uppkomst.  
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Att bli misstrodd 
 
Studiens resultat stöds av Koskinen, Aho och Nyholm (2016) som gjorde en kvalitativ 
studie om fenomenet kronisk smärta i Finland. Deras resultat säger bland annat att 
smärtupplevelsen förvärras av dålig bemötande och misstro, detsamma som i nuvarande 
studies resultat. Studien belyser risken för denna patientgrupp att bli stämplade som 
hypokondriker eller psykisk sjuka, på samma sätt som denna studie gör. 
Patienter som lider av psykisk ohälsa blir ofta stereotypiskt stämplade av vårdare som 
”jobbiga patienter” enligt Koekkoek et al. (2011).  
Samstämmigt mellan nuvarande studies resultat och Lönnstedt, Ståhl och Rydholm 
Hedman (2011) är att patienten upplever negativa effekter, som ökad smärtintensitet, 
när vårdaren misstror deras berättelse. 
 

Att känna sig lyssnad till och bekräftad 
 
Koskinen, Aho och Nyholm (2016) påpekar, i samstämmighet med föreliggande studie, 
att personer med kronisk smärta behöver bli sedda som en helhet av sina vårdare och att 
de tar sin tid för att förstå just deras problematik. Ytterligare en likhet mellan studiernas 
resultat är att en helhetssyn är fördelaktig för patienter med kronisk smärta.  
Lönnstedt, Ståhl och Rydholm Hedman (2011) belyser också vikten av att tro på 
patientberättelsen och visa empati för att kunna stötta patienter med kronisk smärta på 
samma sätt som den aktuella studiens resultat visar. 
 

Förslag till fortsatt forskning  
 
På grund av tidsbegränsning har vissa studier valts bort, men ämnet lämpar sig för en 
systematisk litteraturöversikt. Tillräckligt många kvalitativa och kvantitativa studier 
finns för att grundligt beskriva den nuvarande förståelsen angående bemötande i vården 
för patienter med kronisk smärta. Därför skulle en systematisk litteraturöversikt kunna 
bidra till kunskapsunderlaget rörande dessa patienter. 
 
 
SLUTSATSER 
 

• Patienter med kronisk smärta upplever vården som otillräcklig och icke 
tillfredsställande när de saknar en tydlig diagnos eller när vårdpersonalen inte 
tror på deras smärtupplevelse.  

• Patienterna befinner sig i ett ständigt sökande efter möjliga förklaringar till 
smärtans uppkomst, dessutom känner många av dessa patienter att de blir 
misstrodda och avvisade av vårdpersonalen som inte tar sin tid att lyssna på dem 
och visa empati för deras lidande. Trots att många studier visar att 
smärtupplevelsen förstärks när patienterna upplever misstro och avsaknad av 
empati från vårdpersonal, fortsätter dåligt bemötande att ske inom vården.  
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• Forskning visar att ett bra bemötande och positiv kommunikation från vårdens 
sida har positiv effekt på patientens smärtupplevelse, hjälper patienten att hitta 
fungerande strategier och bli mer självständiga i sin egen vård.  

• Denna sammanställning av litteraturen skulle på ett enkelt sätt kunna ha kliniska 
implikationer genom att tillgodogöras av vårdpersonal som möter patienter med 
kronisk smärta och i en förlängning kunna bidra till ökad förståelse för vilka 
faktorer som faciliterar en god vård. 
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Bilaga 1  
Datainsamling 
 

Databas sökord antal 
träffar 

lästa 
titlar 

lästa 
abstrakt 

till 
arbetet 

1Cinahl 
190326 

(MH "Chronic Pain") OR "long 
term pain" OR "persistent pain"  

18,745 0 0 0 
 

2Cinahl 
190326 

(MH "Nurse-Patient Relations") 
OR (MH "Professional-Patient 
Relations") OR (MH "Patient 
attitudes")   

86,497 0 0 0 

3Cinahl 
190326 

S1* AND S2** 616 0 0 0 

4Cinahl 
190326 

S1 AND S2 Limiters - Published 
Date: 20080101-20191231; 
English Language; Peer 
Reviewed; Research Article 
Search modes - Find all my 
search terms 

 

243 0 0 0 

5Cinahl 
190326 

S1 AND S2 Limiters - Published 
Date: 20080101-20191231; 
English Language; Peer 
Reviewed; Research Article 
Search modes - Find all my 
search terms 
Exklude medline 

99 99 38 5 
 



 

6Medline 
 
190326 

MH "Professional-Patient 
Relations") OR (MH "Nurse-
Patient Relations") OR (MH 
"Patient Satisfaction")  

132,517 
 

0 0 0 

7Medline 
190326 

(MH "Chronic Pain") OR 
"persistent pain" OR "long term 
pain"  

16,524 0 0 0 

8Medline 
 
190326 

 
 S1 AND S2 Limiters - Date of 
Publication: 20080101-
20181231; English Language; 
Publication Type: Journal Article 
Search modes - Find all my 
search terms 

 

361 361 125 5 

 
* sökningsblock 1  
** sökningsblock 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2  
Artikel granskning enligt Friberg (2017, ss. 187-188). 
Frågor vid granskning av kvalitativa studier: 
 
-Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsad? 
-Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
-Finns det någon omvårdnadvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 
beskriven? 
-Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
-Hur är metoden beskriven? 
-Hur är underökningspersonerna beskrivna? 
-Hur har data analyserats? 
-Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
-Vad visar resultatet? 
-Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
-Vilka argument förs fram? 
-Finns det några etiska resonemang?  
-Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
-Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 
antaganden?  
 
Frågor vid granskning av kvantitativa studier: 
 
-Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 
avgränsat? 
-Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  
-Finns det någon omvårdnadvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 
beskriven? 
-Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
-Hur är metoden beskriven? 
-Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 
exklusionskriterier)? 
-Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
-Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
-Vad visar resultatet? 
-Vilka argument förs fram? 
-Förs det några etiska resonemang? 
-Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 
genereliserbarhet? 
-Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadvetenskapliga 
antaganden? 
 
 

 



 

Bilaga 3  
Översikt över analyserade artiklar 

Nr  
 

Författare, Årtal, 
Titel, Tidskrift   

Syfte 
 

Metod och Urval  Resultat 
 

1 
 
 
  

Arman. M., 
Hök.J., (2016). 
Self‐carefollows 
from 
compassionateca
re – chronic pain 
patients’ 
experienceof 
integrative 
rehabilitation. 
Journal 
ofCaring 
Sciences. 
 

Ta reda på 
patienternas 
erfarenheter av 
egenvård och 
följa deras 
utveckling i 
egenvård. 
Patienter som 
deltar i ett 
rehabiliteringspr
ogram i en 
antropophosisk 
klinik. 
 

Kvalitativ, 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
analys. 
Tre-steg 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
dataanalys.(intuiti
v-tematik-
interpreterad/omf
attande) 
 
 

Tre huvudteman: 1. Berättelsen 
av lidande; 2. Vändpunkterna 
genom vårdande; 3. Tecken på 
egenvård.  Patienternas 
erfarenhet av vården präglas av 
att hjälp är fragmenterad och 
kortsiktigt. Den allmänna 
vården associeras med 
kämpande och misstro. Vården 
definieras negativ när 
patienterna kände sig 
avvisade och obekräftade. 
Vården i de antroposophiska 
kliniken i kontrast ses som 
omhändertagande och 
kärleksfull. Det hjälper de att 
uppleva sig själva som 
värdefulla, hela och lidande 
människor. Patienterna 
uppskattade av kliniken och 
personalen, dess mänsklighet, 
sympati och medlidande. 
Den vården de får hjälper de att 
se sig själva och sina behov 
och förstå hu de kan vårda sig 
själva. Genom en karitativ och 
konfirmerande vård kan 
patienterna se sina egna behov 
och bygga deras egenvård. 
 

2 Clarke, A., 
Martin, D., 
Jones, D., 
Schofield, P., 
Anthony, G., 
McNamee, P., 
Grey, D., Smith, 
B. H. (2014). "I 
try and smile, I 
try and be 
cheery, I try not 
to be pushy. I 
try tosay'I'mhere 

Att fylla en 
kunskapslucka 
angående äldre 
patienter med 
kronisk smärta, 
erfarenhet av 
bemötande med 
vårdpersonalen 
och söka 
faktorer som kan 
förbättra 
bemötande.   
 

Avsiktlig 
provtagning togs 
för att rekrytera 
patienter över 65 
år med 
muskuloskelettal 
kronisk smärta. 
Kvalitativa 
enskilda 
intervjuer samt en 
gruppintervju 
användes på 23 
deltagare. Data 

Tre huvudteman: 1. Att söka 
hjälp kan vara problematisk 
som gör att många avstår från 
att söka hjälp för sina 
smärtor; 2. Vikten av att ha en 
diagnos som en professionell 
förklaring för att sluta skylla på 
ålder som ansvarig för smärta; 
3. Att vara lyssnat och hörd 
visar hur viktigt det är för en 
empatisk kommunikation och 
för att förstå förväntningar med 
hänsyn till patientens ålder.    



 

for help' but I 
leave feeling... 
worried": a 
qualitativestudy
of perceptions 
ofinteractionswi
thhealthprofessi
onals by 
community-
basedolderadults
withchronic 
pain. 
PloSone 

transkriberades 
och ram analys 
användes.   
 

 

3 Evers, S., Hsu, 
C., Sherman, K. 
J., Balderson, 
B., Hawkes, R., 
Brewer, G., La 
Porte, AM., 
Yeoman, J., 
Cherkin, D. 
(2017). Patient 
Perspectives on 
Communication 
withPrimary 
Care 
Physiciansabout
ChronicLow 
Back Pain. 
The Permanente 
journal. 
 

Att hitta 
aspekter som 
kan förbättra 
kommunikatione
n mellan läkare 
och patienter 
som lider av 
kronisk 
ländryggssmärta
.  
 

28 deltagare 
delade i 3 
fokusgrupper, var 
och en med 7-11 
patienter med 
kronisk 
ländryggsmärta 
delade efter 
begränsnings grad 
som smärtan 
orsakar i 
vardagen. 
Fokusgruppens 
transskript 
analyserades 
genom iterativ 
process.  
 

Fem huvudteman: 1. Lyssna 
och visa empati; 2. Validera 
smärtupplevelse och tro att 
smärtan är verklig; 3. Att 
utföra en effektiv bedömning 
av ländryggssmärtan; 4. 
Tillhandahålla en klar diagnos 
och information om kronisk 
ländryggssmärta; 5. Samarbeta 
med patienten för att utveckla 
en behandlingsplan.    
 

4 Fu Y; McNichol 
E; Marczewski 
K; ClossSJ, 
(2016). 
Exploring the 
Influenceof 
Patient-
Professional 
Partnerships on 
the Self-
Management 
ofChronic Back 
Pain: A 
QualitativeStud
y. 
Pain  

Att undersöka 
hur patient-
vårdpersonal 
relation kan 
påverka 
patienternas 
förmåga att 
självhantera 
smärta genom 
att undersöka 
patienernas 
erfarenheter.   
 

26 patienter 
rekryterades och 
intervjuades med 
halvstrukturerade 
djupintervjuer 
som inspelades 
och sedan 
transcriberades 
och analyserades. 
Groundedtheory 
användes.   
 

Tre huvudteman som bygger 
på 15 kategorier: 1. Bygga en 
vårdrelation med 
vårdpersonalen; 2. Att få stöd 
av vårdpersonalen för att själv 
hantera smärtan; 3. Att erfara 
en ändring i självhantering. 
 



 

Management 
Nursing. 

5 Hadi, M. A., 
Alldred, D. P., 
Briggs, M., 
Marczewski, K., 
&Closs, S. J. 
(2017). 'Treated 
as a number, not 
treated as a 
person': a 
qualitativeexplo
rationof the 
perceivedbarrier
stoeffective pain 
management of 
patientswithchro
nic pain. 
BMJopen. 

Att identifera 
hinder för 
effektiv 
smärthantering 
inom UKs 
sjukvård för 
patienter med 
kronisk smärta. 
 

Kvalitativ 
deskriptiv metod. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
19 patienter från 
en smärtklinik 
valdes efter 
tillgänglighet och 
maximalt 
variation. 
Dataanalys med 6 
steg tematisk 
analys.  
 
 

Två huvudteman: 1. 
Begränsningar relaterade till 
vårdpersonal; 2. Begränsningar 
relaterade till 
sjukvårdsystemet. Var sin med 
tre underteman: Det 
identifierades hinder 
i relationen mellan vårdare-
patient: Avsaknad av intresse 
och empati. Då kände patienter 
att de kasta bort sin tid på att 
berätta någonting som ändå 
inte lyssnas på. 
Patienterna upplevde att 
vårdare inte uppfattade hur 
smärtan påverkar deras liv. 
Vissa patienter kände sig 
misstrodda och dömda av 
läkaren som gjorde att de inte 
sökte vård från samma vårdare. 
Patienter kände sig behandlade 
på ett opersonligt sätt när de 
skickades mellan olika vårdare. 
 

6 Holopainen, 
R., Piirainen, 
A., Heinonen, 
A., Karppinen, 
J., O'Sullivan, 
P., (2018) From 
“Non‐
encounters” 
toautonomicage
ncy. 
Conceptionsofp
atientswithlow 
back pain 
abouttheirencou
nters in the 
healthcare 
system. 
Musculoskeletal 
Care. 

Att identifiera 
och beskriva 
kontextuella 
naturen om 
föreställningar 
av patienter med 
ländryggssmärta 
om deras möte 
med vården.   
 

17 patienter med 
ryggsmärta, 
kategoriserade 
som högrisk, 
intervjuades i en 
minnesintervju 
som redan 
inspelades. Data 
analyserades med 
fenomenologisk 
metod.    
 

Fem teman: 1. Övertygande 
vård; 2. Livsstils förändringar; 
3. Deltagande; 4. 
Ömsesidighet; 5. Mötens Etik; 
som delades i fyra kategorier: 
1. Inte bemött; 2. Söka stöd; 3. 
Bemyndiga samarbete; 4. 
Autonoma byråer.  
 

7 Lehti, A., 
Fjellman‐

Analysera 
patienternas och 
professionellas 

Kvalitativ med 
fokus grupp 
intervju och 

Ett huvudtema: 1. Att gå den 
smärtsamma vägen ”Via 
Dolorosa”; 



 

Wiklund, A., 
Stålnacke, B‐
M., 
Hammarström, 
A., Wiklund, 
M., (2017) 
Walking down 
‘Via Dolorosa’ 
from 
primaryhealthca
reto the 
specialty pain 
clinic – patient 
and professional 
perceptions 
ofinequity in 
rehabilitation 
ofchronic pain. 
Scandinavian 
Journal 
ofCaring 
Sciences 

syn om rättvisa 
inom vård och 
rehabilitering av 
kronisk smärta. 
 

individuella semi-
strukturerade 
intervjuer. 
10 patienter med 
kronisk smärta 
valdes av 
forskarna från 
rehabilitering 
klinik. 
Dataanalysen 
gjordes med 
grounded-theory 
 
 

Fem underteman: Smärta är en 
lågstatus sjukdom; Att vara en 
ordentlig patient, redo att 
förändras; Stereotypiska 
tankar; Plågat av smärta-
hänvisningar som en väg ut; 
Utvärdera och välja i 
sammanhang; Patienter 
upplevde att vårdare inte hade 
tid eller intresse att lyssna på 
sina symtom, detta kan leda till 
misstro och missnöje; Män och 
kvinnor hade olika strategier 
vid läkarbesök: män betona 
vikten av att förespråka för sig 
själva och kvinnornas strategi 
var att ha någon med sig på 
besök, en man om möjligt.  
 
 

8 Nielsen, M., 
Foster, M., 
Henman, P., & 
Strong, J. 
(2013). ‘Talk 
tous like 
we’repeople, not 
an X-ray’: the 
experienceofrec
eivingcare for 
chronic pain. 
Australian 
journal 
ofprimaryhealth. 

Beskriva 
vårderfarenheter 
av personer med 
kronisk smärta. 
 

Kvalitativ, djupa 
ostrukturerade 
intervjuer 
baserade på 
Biografi Narrativ 
Tolkande Metod, 
20 vuxna 
personer med >6 
månader 
ospecificerad 
kronisk smärta 
Dataanalys, tema 
analys- få fram 
tema och 
kategorier som 
visas för 
deltagarna för att 
få feedback. 
 
 

Tre huvudteman: Elusiv 
sökande efter återställande; 
Socialt lidande; Kartlägga din 
egen resa.  
>75% av deltagarna uttryckte 
att en del av vårdare och 
samhället i allmänheten 
ifrågasatt deras smärta när 
diagnos saknas. 
Mellan 50-75% av deltagarna 
tror att de stämplades med 
negativa stereotyper, som 
simulerar, drogberoende eller 
välfärd fuskare 
Samma andel deltagare ansåg 
att relationen med vårdare var 
en källa till ångest och 
missnöje 
 
 

9 Nilsen, G., & 
Elstad, I., 
(2009).Tempora
l experiencesof 
persistent pain. 
Patients' 

Att ta reda på 
hur personer 
med kronisk 
smärta upplever 
smärtans 
temporalitet i 

Kvalitativ 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
Narrativ 
theoryRicoeurs 
interpretations 

Deltagarna berättade om deras 
möte med vårdare som viktiga 
händelser, framförallt när det 
saknades ömsesidig förståelse. 
De berättar också hur möte 
med vårdarna ofta lämnar de 

https://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6qrUq0pbBIr6%2beTbimslKyqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaupr1C1p7NKsamkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8Skeeyzr0izqq9Rt6qvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&vid=30&sid=d1958eac-951a-41d0-8b8b-1e99a2fbc776@sessionmgr102
https://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6qrUq0pbBIr6%2beTbimslKyqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaupr1C1p7NKsamkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8Skeeyzr0izqq9Rt6qvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&vid=30&sid=d1958eac-951a-41d0-8b8b-1e99a2fbc776@sessionmgr102
https://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6qrUq0pbBIr6%2beTbimslKyqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaupr1C1p7NKsamkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8Skeeyzr0izqq9Rt6qvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&vid=30&sid=d1958eac-951a-41d0-8b8b-1e99a2fbc776@sessionmgr102
https://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6qrUq0pbBIr6%2beTbimslKyqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaupr1C1p7NKsamkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8Skeeyzr0izqq9Rt6qvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&vid=30&sid=d1958eac-951a-41d0-8b8b-1e99a2fbc776@sessionmgr102


 

 
 

narratives from 
meetings 
withhealthcarepr
oviders. 
International 
Journal 
ofQualitative 
Studies on 
Health &Well-
Being. 

deras liv; och 
hur signifikant 
är detta 
temporalitet i 
deras möte med 
vårdarna.  
 

theory. 
Öppna och långa 
intervjuer (2-3 
timmar) med 
intervjuare som 
en lyssnare. 
20 norska vuxna 
deltagare med 
kronisk smärta 
utan förklarande 
diagnos. 
Dataanalys: 
Narrativ analys 
och tematik 
analys. 
 

förbittrad, och med känslor av 
raseri, låga andar, sorg, 
oro, stress and modfälldhet.  
Många deltagare sa att de 
kände sig som inte trodda eller 
tagna på allvar. 
Alla var oroliga över att bli 
uppfattade som hypokondriker. 
Deltagarna upplevde att 
vårdarna i smärtkliniken tog de 
på allvar och utforskade efter 
patientberättelser, och gamla 
event som kunde förklara 
nuvarande smärtan. 
De upplevde också att de 
vårdarna la mer vikt på 
patienternas egen perspektiv 
om framtid. 
De upplevde möten med 
sådana vårdare som positiv 
effekt i deras livssituation.  
Att dela narrativen av smärtan 
med en lyssnare upplevdes i 
alla fall som viktigt för 
deltagarna. 
 

10 Ruben, M. A., 
Meterko, M. & 
Bokhour, B. G., 
(2018). Do 
patient 
perceptions 
ofprovidercomm
unicationrelateto
experiencesofph
ysical pain? 
Patient 
Education and 
Counseling. 

Att studera 
relationen 
mellan 
patienternas 
uppfattningar av 
kommunikatione
n från 
leverantören och 
patienternas 
smärtas resultat, 
både intensitet 
och störningar 
samt 
förmedlande roll 
av själv 
förmåga. 
 

2777 patienter 
kontaktade, 1027 
svarade och 951 
gav tillräckligt 
data för att 
avsluta studien. 
Patienterna 
svarade på mail 
enkäter under 6 
månaders tid. 
Variablerna 
analyserades med 
Pearson 
korrelation analys 
Kvantitativ 
studie. 
 

Studien visar att det finns ett 
samband mellan positiv 
kommunikation mellan 
kommunikation leverantör och 
patienternas själv förmåga, 
som i sin tur ledde till mindre 
smärtintensitet och smärt 
störningar.   
 

https://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6qrUq0pbBIr6%2beTbimslKyqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaupr1C1p7NKsamkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8Skeeyzr0izqq9Rt6qvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&vid=30&sid=d1958eac-951a-41d0-8b8b-1e99a2fbc776@sessionmgr102
https://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6qrUq0pbBIr6%2beTbimslKyqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaupr1C1p7NKsamkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8Skeeyzr0izqq9Rt6qvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&vid=30&sid=d1958eac-951a-41d0-8b8b-1e99a2fbc776@sessionmgr102
https://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6qrUq0pbBIr6%2beTbimslKyqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaupr1C1p7NKsamkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8Skeeyzr0izqq9Rt6qvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&vid=30&sid=d1958eac-951a-41d0-8b8b-1e99a2fbc776@sessionmgr102
https://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6iuS7Gk63nn5Kx95uXxjL6qrUq0pbBIr6%2beTbimslKyqJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVaupr1C1p7NKsamkhN%2fk5VXj5KR84LPhgeyorj7y1%2bVVv8Skeeyzr0izqq9Rt6qvPuTl8IXf6rt%2b8%2bLqjOPu8gAA&vid=30&sid=d1958eac-951a-41d0-8b8b-1e99a2fbc776@sessionmgr102

	INLEDNING
	BAKGRUND
	Definition av kronisk smärtan
	Kronisk smärtas påverkan på samhällsnivå
	Kronisk smärtas påverkan på individnivå
	Patienter med kronisk smärta inom vården
	Hälsa och lidande
	Sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande

	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Design
	Urval och datainsamling
	Dataanalys

	FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN OCH HÅLLBAR UTVECKLING
	RESULTAT
	Kronisk smärta - en otillfredsställande diagnos
	Att bli misstrodd
	Att bli lyssnad till och bekräftad

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Kronisk smärta - en otillfredsställande diagnos
	Att bli misstrodd
	Att känna sig lyssnad till och bekräftad
	Förslag till fortsatt forskning


	SLUTSATSER
	REFERENSER
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3


