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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Kronisk smärta, är ett folkhälsoproblem som uppstår när smärtan kvarstår 

efter läkt vävnadsskada. Smärtan påverkar patienten i ett bio-psyko-socialt 

samspel där smärtupplevelsen förstärks vid ett sämre stöd. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande ligger till grund för patientens upplevelse 

av sjukvården, vid kontakt för lindring av smärtan. 

Syfte:  Att undersöka hur vuxna patienter med kronisk smärta upplever hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande när de söker vård för sin smärta. 

Metod: Författarna har genomfört en litteraturöversikt för att få en övergripande 

bild över patientens upplevelse. Elva kvalitativa originalartiklar mellan 

2009–2017 har använts från databaserna PubMed, CINAHL Complete 

samt MedLine. Artiklarna har analyserats enligt Fribergs analysmetod. 

Barn (0–18) och patienter med diagnostiserad cancer exkluderades. 

Resultat: Resultatet presenteras i sex huvudteman: Upplevelsen av oengagerad 

hälso- och sjukvårdspersonal, Upplevelsen av engagerad hälso- och 

sjukvårdspersonal, Upplevelsen av att inte få en individanpassad vård, 

Upplevelse av att få individanpassad vård, Upplevelsen av att inte få en 

diagnos samt Upplevelsen av att få en diagnos. 

Diskussion: I diskussionen belyser författarna Bekräftelse av smärta och 

Individanpassad vård. När smärtan bekräftades och individanpassad vård 

erbjöds upplevde patienterna att det främjade deras hälsoprocess. Däremot 

när patientens smärta inte bekräftas uppstod ett ökat lidande. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplever moralisk stress när de inte kan lindra 

patienternas smärta.  

Nyckelord: Bemötande, kronisk smärta, långvarig smärta, patientperspektiv, attityder 

hos hälso- och sjukvårdspersonal 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: Chronic pain, are a public health problem that occurs when the pain 

persists after healed tissue damage. Chronic pain affects the patient in a 

bio-psycho-social interaction where the pain experience is enhanced by 

poor support. The approach of healthcare professionals are important for 

the patient's experience in contact with the care unit for the relief of pain. 

Aim: To explore how adult patients with chronic pain experience the approach 

of healthcare professionals when they seek care for their pain. 

Method: The authors have done a literature review to get an overall picture of the 

patient's experience. Eleven qualitative original articles between 2009–

2017 have been used from PubMed, CINAHL Complete and MedLine 

database. The articles has been analyzed with Friberg's analysis method. 

Children (0–18) and patients with diagnosed cancer were excluded. 

Results: The result are presented in six main: The experience of unattended 

healthcare professionals, The experience of dedicated healthcare 

professionals, The experience of not receiving personalized care, The 

experience of receiving personalized care, The experience of not being 

diagnosed and The experience of getting a diagnosis. 

Discussion: 
The discussion, the authors highlights the Confirmation of Pain and 

Personalized Care. When the pain were confirmed and personalized care 

offered, the patients experienced a better health process. However, when 

the patients pain where not confirmed an increased discomfort occurs. 

Healthcare professionals experience moral stress when they can´t provide 

pain relief for the patients. 

Keywords: Experience, chronic pain, long-term pain, patient perspective, attitudes of 

healthcare professionals 
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Inledning 

Smärta är en upplevelse som de flesta kommer att erfara av olika anledningar under sin 

livstid. Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi reflekterat över att en stor del av 

patienterna som söker vård, lider av kronisk smärta. När patienten söker sig till sjukvården är 

det oftast sjuksköterskan de möter och deras bemötande står för en del av patientens 

hälsoprocess. 

  Erfarenhetsmässigt har vi sett och upplevt bemötande av kronisk smärta från olika 

synvinklar. Som patienter på sjukhusets olika sjukhusavdelningar men även som 

sjuksköterskestudenter, där har vi mött patienter under våra verksamhetsförlagda utbildningar 

och sett hur varierat bemötandet som erbjudits för patienter som lidit av kronisk smärta. Vi 

vill med denna litteraturöversikten öka kunskapen och förståelsen för hur patienter upplever 

bemötandet när de söker hjälp för kronisk smärta. Detta kan ha en klinisk relevans för 

sjuksköterskeprofessionen. 

 

Bakgrund 

 

Smärta 

Definitionen av smärta enligt International Association for Study of Pain (IASP, 1994) lyder 

“Smärta är en obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse associerad med en faktisk eller 

potentiell vävnadsskada eller som beskrivs i termer av sådan skada”. Kroppens smärtsystem 

har till uppgift att varna för en hotande vävnadsskada (Werner, 2010). Det sker genom en 

stimulering av smärtreceptorerna (nociceptorer) som finns belägna i den somatiska vävnaden, 

som är huden, muskulaturen, benen och ledhinnan. När nociceptorerna stimuleras skickas 

impulser via sensoriska nervsystemet, där signalen går till fibrerna i ryggmärgens bakhorn 

som skickar smärtimpulserna vidare till portcellerna i hjärnstammen/talamus för åtgärd i 

storhjärnbarken. 

  Smärta delas in i fyra olika smärttyper, som är neuropatisk-, psykogen-, nociceptiv-, och 

idiopatisk smärta (Magnusson & Mannheimer, 2015). Neuropatisk smärta är en skada på 

nervsystemet som är orsakad av sjukdom som påverkat det somatosensoriska systemet som 

kan ses hos exempelvis diabetiker som har neuropatisk smärta (Werner, 2010). Psykogen 

smärta uppkommer när en patient har smärta som symtom på psykiatriska faktorer som ångest 

eller depression (Magnusson & Mannheimer, 2015). Vid hotande eller redan etablerad 

vävnadsskada i hud, muskulatur, leder, benen eller i inre organen som hjärta, gallvägar samt 
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mag- och tarmkanalen, i så kallad perifera strukturer uppkommer nociceptiv smärta. Typiska 

exempel på nociceptiv smärta är operationssår och frakturer. När det inte finns en direkt orsak 

till patientens smärta, så kallad okänd faktor, benämns det som en idiopatisk smärta. Utöver 

de fyra smärttyperna kategoriseras smärta även som akut eller kronisk smärta (Clarke & 

Iphofen, 2008). Akut smärta uppkommer efter operationsingrepp eller efter trauman och 

försvinner när vävnadsskadan läkt medan den kroniska smärtan kvarstår trots läkt 

vävnadsskada (Werner, 2010). Akut smärta ger alltså en synlig vävnadsskada på huden i form 

av sår, frakturer, blåmärke eller inflammation medan kronisk smärta inte visar en synlig 

vävnadsskada (Clarke & Iphofen, 2008). Vid akut smärta uppkommer även fysiologiska 

förändringar hos patienten då hjärt- och andningsfrekvensen ökar samtidigt som patienten 

eventuellt börjar kallsvettas. Det kan framkalla ångest, rädsla och lidande vilket påverkar 

patientens välbefinnande (Werner, 2010). Majoriteten av världens befolkning har någon gång 

upplevt en akut smärta, oavsett om det varit på grund av ett litet skärsår eller efter ett trauma 

av större karaktär (Clarke & Iphofen, 2008). Det medför att omgivningen lättare kan relatera 

till den akuta smärtan som patienten upplever. 

 

Kronisk smärta 

I Sverige används termen långvarig smärta istället för kronisk smärta för att patienter 

associerar kronisk smärta som icke botbar (Werner, 2010). I denna litteraturöversikt kommer 

termen kronisk smärta att användas, då det är det begrepp som används i övriga världen. 

   Definitionen av kronisk smärta är enligt IASP (1994) en vävnadsskada som kvarstår efter 

normal läkningstid av vävnaden, som sker inom tre till sex månader. Därefter definieras 

smärta som kronisk när den primära orsaken till smärtans uppkomst inte avtar efter förväntad 

tid (Andersson, 2010). Vid akut smärta ligger behandlingens fokus på orsaken till smärtan 

men vid kronisk smärta ligger behandlingens fokus på att maximera patientens funktion och 

öka deras livskvalitet genom att ta itu med besvären som uppkommer vid kronisk smärta 

(Mills et al., 2006). Om den akuta smärta förblir obehandlad kan det resultera i en kronisk 

smärta för patienten (Slatyer, Williams & Michael, 2013). Kronisk smärta ger inte synliga 

symtom på huden som akut smärta i och med att vävnadsskadan har läkt, vilket gör det till ett 

osynligt tillstånd som omgivningen har svårigheter att relatera till (Clarke & Iphofen, 2008). 

Ländryggen, leder, följt av smärta i nacke och huvud är de vanligaste områdena kronisk 

smärta (Breivik, Eisenberg & O´Brien, 2013). Förklaringen till orsaken av smärtan kan bero 

på spinalproblem eller kvarstående smärta efter läkt vävnadsskada från trauma eller från en 

operation. 
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    Det är vanligt förekommande bland patienter i Europa att de söker vård för kronisk smärta 

(Mills, Torrance & Smith, 2006). Av de patienter som söker vård i Sverige är 20 till 40 

procent av fallen smärtrelaterade, där hälften har en kronisk karaktär (Pietilä Holmner, 

Stålnacke, Enthoven & Stenberg, 2018). En femtedel av den svenska befolkningen lider av 

smärta som diagnostiseras som kronisk smärta. Samma siffra ses även i den europeiska 

befolkningen som gör att kronisk smärta är ett folkhälsoproblem (Dueñas, Ojeda, Salazar, 

Mica & Failde, 2016). Av de europeiska patienterna som uppgett att de har kronisk smärta 

uppger runt 90 procent av dem att de har haft sin smärta längre än två år (Breivik et al., 2013). 

Kronisk smärta blir mer förekommande med ökad ålder, och särskilt hos kvinnor som drabbas 

i större utsträckning än män (Ossipov, Morimura & Porreca, 2014). 

  Idag lider 25 procent av Europas befolkning av måttlig till svår smärta, av dessa upplever 

16 procent smärtan så pass svår att den är invalidiserande (Toye et al., 2013). Muskuloskeletal 

smärta är den mest förekommande smärtan, varvid ryggsmärta och artros står för de 

vanligaste orsaker till funktionsnedsättning för patienten (Croft, Peat & Van Der Windt, 

2010). Målsättningen enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SPF: 2017:30) §1 och §2 är att 

förebygga ohälsa samtidigt som en god vård ska ges på lika villkor med respekt för alla 

människors lika värde och värdighet. Dock framkommer att patienter med kronisk smärta 

besöker hälso- och sjukvården mellan två till sex gånger per halvår, men endast två procent 

remitterades vidare till smärtklinik för vidare behandling (Breivik et al., 2006). 

    

Kronisk smärta ur ett patientperspektiv 

Ur ett patientperspektiv påverkas smärtintensiteten hos patienten av emotionella, 

psykologiska, fysiska och sociala faktorer (Berg, 2009). Detta kallas ett bio-psyko-socialt 

samspel. Smärtupplevelsen förstärks eller minskas beroende på hur samspelet mellan det 

biologiska, psykologiska och det sociala verkar. Det biologiska är traumabehandling och 

genetik medan det sociala är stödet från patientens relationer, miljö och arbete. Den 

psykologiska inverkan beror på stress, ångest, rädsla och kommunikation. Om patienten inte 

får stöd eller trygghet upplever patienten mer smärta gentemot de patienter som erbjuds stöd 

och trygghet. Patienter med kronisk smärta har en dokumenterad sämre livskvalitet och hälsa 

gentemot andra patientgrupper (Breivik et al., 2013). Hela deras livssituation påverkas på 

flera plan (Mills et al., 2006). Det vardagliga livet med familj, hem, fritidsaktiviteter och 

sömn är mer utsatt av smärtan (Ossipov et al., 2014). I och med att smärtan dominerar 

patientens vardag uppger patienter att de upplever personlighets- och humörförändringar samt 

att omgivningen inte har förståelse för deras smärta (Koskinen, Aho, Nyholm, 2016). Det 
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leder till att de känner sig isolerade och ensamma. Närmare 80 procent av Europas befolkning 

uppger att förklaringen till minskade sociala och fysiska aktiviteter är för att smärtintensiteten 

ökar under dagen (Breivik et al., 2006). Utöver smärtan är det vanligt förekommande att de 

även lider av depression, ångest och sömnsvårigheter (Ossipov et al., 2014). Var femte patient 

av Europas befolkning med kronisk smärta har diagnostiserats för depression (Breivik et al., 

2006). Det har resulterat i att patientens yrkesliv även blir påverkat, som i sin tur har medfört 

till att var fjärde till var femte patient har förlorat sitt arbete på grund av sin smärta. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens omvårdnadsroll vid bemötandet av smärta 

I patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS: 2010:659) §4 definieras hälso- och sjukvårdspersonal 

som utövare med legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården. I 4 kap. §1 beskrivs 

vidare att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal är definierat som läkaren, sjuksköterskan 

och fysioterapeuten. Vid första mötet med hälso- och sjukvården möter patienten 

sjuksköterskan, vilket gör att sjuksköterskan har en central roll i mötet med patienten (Slatyer 

et al., 2013). Sjuksköterskans omvårdnadsområden enligt International Council of Nurses 

(ICN, 2012) är att lindra lidandet, förebygga sjukdom samt att främja och återställa hälsa. I 

praktiken betyder det att sjuksköterskan i mötet med patient bör bedöma, vårda och förebygga 

ohälsa genom att lindra lidandet av smärta (Berntzen, Danielsen, & Almås, 2011). Därmed 

har sjuksköterskan en viktig roll i omvårdnaden av patientens smärta genom att observera, 

kartlägga samt administrera och utvärdera effekten av de smärtlindrande åtgärderna, som är 

farmakologiska läkemedel eller komplementärmedicin (Slatyer et al., 2013). Det är dock en 

utmaning för sjuksköterskan att vårda patienter med kronisk smärta, då smärtan är svår att 

mäta och att det är en unik subjektiv upplevelse (Koskinen et. al., 2016). En förutsättning för 

adekvat smärtbehandling är att kunna mäta patientens smärta (Kliger et al., 2014). Visual 

Analog Scale (VAS) eller Numeric Pain Rating Scale (NPRS) används idag oftast som 

mätinstrument för att mäta patientens smärtintensitet (Robinson-Papp, George, Dorfman & 

Simpson, 2015). VAS är mest förekommande och används genom att patienten markerar på 

en tio cm lång horisontell eller vertikal linje sin aktuella smärtintensitet där noll är ingen 

smärta och tio är den värsta tänkbara smärtan (Kliger et al., 2014). Mätinstrumentet används 

av sjuksköterskan för att utvärdera patientens smärta före och efter smärtbehandling för att 

utvärdera effekten. Dock upplever ett flertal patienter att skalan är svår att använda och inte 

visar den smärta de egentligen upplever (Werner, 2010b). Patienter erkänner att de medvetet 

skattar sig högre på skalan för att bli trodd och för att få smärtlindring enligt Robinson-Papp 

et al. (2015). 
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  Som ett resultat av framgångsrik forskning inom smärta och smärtlindring har 

sjuksköterskan idag mer kunskap om hur de ska arbeta evidensbaserat i vårdandet av patienter 

med smärta (Berntzen et al., 2011). I omvårdnaden ska sjuksköterskan ta hänsyn till den 

forskning som finns om patientens perspektiv av smärta kombinerat med forskningsresultaten 

ur det vårdvetenskapliga perspektivet. 

  Bemötandet av patienten ligger till grund för patientens upplevelse av sjukvårdens 

omhändertagande när de söker vård (Fossum, 2013). Ordet bemötande är ett svårdefinierat 

ord men kan förklaras som ett förhållningssätt till hur hälso- och sjukvårdspersonalen tar emot 

patienten genom kroppsspråk, tonfall, engagemang med respekt och vänlighet. Kjellström 

(2012) beskriver att ett lyckat bemötande är när patienter möts med respekt och artighet. För 

att skapa en god omvårdnad behövs en vårdande relation mellan sjuksköterska och patienten 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Målet med en vårdande relation är att stödja patientens 

hälsoprocesser. Med hälsoprocess menas att utifrån patientens individuella behov lägga upp 

en omvårdnadsplan för att sen utföra individanpassad omvårdnad (Florin, 2014). Om 

sjuksköterskan inte ser patienten som en unik individ med individuella behov kan det påverka 

patientens hälsoprocess och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). För att skapa en 

vårdande relation krävs kommunikation, som även är ett hjälpmedel för att förstå patientens 

upplevelse av ohälsa och lidande (Eide & Eide, 2009). Kommunikation kan förmedlas både 

icke-verbalt och verbalt med kroppsspråk och ordval vilket kan ge olika budskap till 

patienten. Har sjuksköterskan ögonkontakt med patienten visar det på att sjuksköterskan tror 

på patienten och är öppen för deras livsvärld. Genom att använda stödjande patientinriktad 

kommunikation i vårdandet upplever patienten tillit, respekt och trygghet. Oavsett vårdtid är 

varje vårdmöte en byggsten för att skapa en god omvårdnad. 

 

Problemformulering 

Smärta är en subjektiv och unik upplevelse som är svår att mäta och som uppkommer när 

kroppens försvarssystem varnar om en hotande vävnadsskada. Smärta delas in i akut samt 

kronisk smärta där akut smärta uppkommer efter ett trauma eller efter ett operationsingrepp 

som försvinner när vävnadsskadan läkt ut, medan kronisk smärta kvarstår trots utläkt 

vävnadsskada. Bland de patienter som söker vård är kronisk smärta vanligt förekommande. 

Av Europas befolkning lider var femte person av kronisk smärta vilket gör det till ett 

folkhälsoproblem. Ur ett patientperspektiv påverkas smärtan av emotionella, psykologiska, 

fysiska och sociala faktorer, i ett så kallat bio-psyko-socialt samspel. Smärtupplevelsen 

förstärks eller minskas beroende på hur samspelet mellan det biologiska, psykologiska och det 
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sociala interagerar. Forskning visar på att de patienter som inte erbjuds trygghet och stöd 

upplever mer smärta än om stöd och trygghet hade erbjudits. Ser inte hälso- och 

sjukvårdspersonalen patienten som en unik individ med individuella behov påverkar det 

patientens välbefinnande och hälsoprocess. Bemötandet påverkar patientens upplevelse av 

sjukvårdens omhändertagande när de söker vård. Således är det viktigt att veta hur patienter 

upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötandet när de söker vård för kronisk smärta. 

 

Syfte 

Att undersöka hur vuxna patienter med kronisk smärta upplever hälso- och 

sjukvårdspersonalens bemötande när de söker vård för sin kroniska smärta. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Joyce Travelbees omvårdnadsteorier grundar sig på interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienten för att kunna erbjuda en god vård (Travelbee, 1971). Interaktionen i teorin menar på 

samspelet mellan sjuksköterskan och patienten som utspelar sig via kommunikationen. 

Nyckelbegrepp i Travelbees omvårdnadsteori är människan som en individ, lidande, mening, 

mänskliga relationer och kommunikation. Människan är en unik och oersättlig individ med 

egna upplevelser av sjukdom, smärta, lidande och förlust. Travelbee beskriver lidandet som 

en personutvecklande upplevelse där människan söker mening i sitt lidande. Sjuksköterskans 

roll är dock inte att ge mening till patienten utan omvårdnadsmålet är att hjälpa patienten att 

finna sin mening med lidandet för att acceptera och lära sig att leva med sitt lidande. Detta 

uppnås genom den mellanmänskliga relationen där kommunikationen är nyckeln. 

Sjuksköterskan behöver tid för att skapa den mellanmänskliga relationen men när det 

framkommer korta vårdtider. När detta sker krävs det ändå av sjuksköterskan att se hela 

människan och hennes fysiska-, psykiska- och sociala behov för att kunna planera omvårdnad 

och vidta rätt omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan uppmuntras enligt Travelbee att komma 

patienten närmare i den mellanmänskliga relationen genom att vara effektiv, det ger hopp och 

en snabbare återhämtning hos patienten. Den mellanmänskliga relationen kan endast uppnås 

genom fem interaktionsfaser som benämns: första mötet; framväxt av identitet; upplevelse av 

empati, sympati; och ömsesidig förståelse och kontakt. I det första mötet har redan 

sjuksköterskan sin egen förförståelse av patienten och därför ser hon inte patienten som en 

unik individ. Eftersom lidandet är en unik upplevelse skiljer sig patientens och 

sjuksköterskans upplevelse sinsemellan, därför är det viktigt att sjuksköterskan ser patientens 

individuella behov. Sjuksköterskan ska inte enligt Travelbee generalisera patientens 
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upplevelse eller tillåta tidigare erfarenheter att dominera vid vårdmötet. I andra fasen skapas 

en relation mellan sjuksköterskan och patienten när sjuksköterskan ändrar perspektiv från att 

se patienten utifrån ett stereotypiskt perspektiv till att se patienten som unik individ. I nästa 

fas när empatin växer har sjuksköterskan förståelse för både patientens känslor samt sina 

egna. Detta hjälper sjuksköterskan att erbjuda en individanpassad omvårdnad som kan stödja 

patientens hälsoprocess. Genom sympati kan sjuksköterskan lindra patientens lidande, vilket 

kan leda till en ömsesidig relation mellan sjuksköterskan och patienten. Resultatet av detta 

bidrar till patientens tillfrisknande. Alla dessa fem faser leder till att både patienten och 

sjuksköterskan ser varandra som unika individer i en mellanmänsklig relation. 

   Patientens smärtupplevelse påverkas av flera olika faktorer i ett bio-psyko-socialt samspel 

(Berg, 2009). Därför ska sjuksköterskan se patientens individuella behov eftersom 

upplevelsen är unik. Joyce Travelbees omvårdnadsteori är därmed tillämpbar på 

litteraturöversikten. Författarna tillämpar teorin i resultatdiskussionen genom att belysa den 

mellanmänskliga relationen. 

 

Metod 

 

Design 

Författarna har genomfört en litteraturöversikt av kvalitativa artiklar. I kvalitativa studier 

studeras patienters erfarenheter av det fenomen som forskarna önskar få svar på (Henricson & 

Billhult, 2017). Genom att göra en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) fås en 

sammanfattning av aktuellt kunskapsläge över redan befintligt material inom aktuellt 

omvårdnadsområde. Det befintliga materialet ligger till grund för en analys av vuxna 

patienters upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande när de söker vård för 

kronisk smärta. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen efter vetenskapliga artiklar skedde via de vetenskapliga databaserna 

PubMed, CINAHL complete och Medline. Författarna valde dessa databaser för 

artikelsökning då de är stora databaser inom omvårdnad (Karlsson, 2017). CINAHL complete 

har referenser till mer än 5400 tidskrifter och PubMed tillsammans med Medline har 25 

miljoner referenser i sina databaser. 

  Sökningen skedde genom fritextsökning och valda ämnesordlistor med MeSH i PubMed 
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och Medline och Headings i CINAHL complete med relevanta engelska sökord. Författarna 

använde sig av Boolesk söklogik vid sökning av relevanta vetenskapliga artiklar. Det innebar 

att AND användes när författarna önskade koppla ihop två sökord och OR när författarna 

önskade träffar på det ena eller det andra sökordet samt NOT för att inte använda det sökordet 

(Östlund, 2017). Detta var för att vidga eller smalna av sökningen. Sökorden som användes 

för att få fram ett urval av vetenskapliga artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte 

var: chronic pain, patients experience, patients perspective, patients satisfaction, attiudes, 

attitude of health personnel, understanding, nursing, nurse-patient relations, professional-

patient relations och healthcare professionals. Sökningarna gav totalt 187 träffar, varvid 27 

abstrakt och 17 artiklar lästes. 

    Eftersom bemötande är ett svåröversatt ord som gör att det är svårt att finna studier på 

engelska om bemötandet i vården (Fossum, 2013) fick författarna använda flera olika sökord 

som ansågs relevanta om patientens upplevelse av bemötandet. Under sökningens gång kom 

flera av de valda artiklarna upp på olika söksträngar. 

  En manuell fritextsökning gjordes från referenslistan på reviewartikel McLeod & Nelson, 

(2013). The role of the emergency department in the acute management of chronic or 

recurrent pain. Det gav artikeln Upshur, Bacigalupe & Luckmann, (2010). "They Don´t Want 

Anything to do with You": Patient Views of Primary Care Management of Chronic Pain.  

  En sökmatris har sammanställts för artiklarna, se bilaga 1. 

 

Urval 

Vid urvalet av artiklarna, granskades och kvalitetssäkras artiklarna utifrån deras innehåll och 

deras lämplighet relaterat till litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2017). För att sortera bort 

artiklar som inte var relevanta för syftet användes begränsningar vid sökningarna (Östlundh, 

2017). Peer-reviewed används för att få fram artiklar som är vetenskapligt granskade av andra 

forskare och har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Begränsningar som användes till 

underliggande litteraturöversikt var att artiklarna publicerats mellan 2008–2018, då författarna 

vill ha den senaste forskningen inom området samt att de var vetenskapligt granskade, 

tillgängliga i fulltext och skrivna på engelska. Författarna har inkluderat relevanta artiklar 

som innehöll patienter över 18 år som hade kronisk smärta och som beskrev deras perspektiv 

på bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen. Författarna har exkluderat artiklar som 

rörde kronisk smärta vid cancer i och med att patienter med cancerdiagnos har en följsamhet i 

sin behandling och vårdkontakt. I Förenta nationen (FN, 1990) barnkonvention beskrivs barn 

vara en person som är under 18 år. Eftersom författarna valt att undersöka vuxna patienters 
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upplevelse exkluderades artiklar som berörde barn (0–18 år). Vid sökningarna förekom även 

hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv och även dessa har exkluderats, då de inte svarar 

på litteraturöversiktens syfte.  

 

Dataanalys 

Analysen av artiklarna utgick från metodbeskrivning för en allmän litteraturöversikt (Friberg, 

2017). Vid urvalet läste författarna titel och sedan abstrakt ifall titeln svarade på syftet. 

Artiklarna lästes översiktligt för att därefter läsas mer noggrant var för sig flera gånger där 

författarna strök under relevant data. Detta upprepades flera gånger för att få fram det som var 

viktigast ur artiklarnas resultat. Vidare bearbetning genomfördes med färgkodning, 

kategorisering och slutligen tematisering. Detta gjorde det lättare att få en överblick över 

artiklarnas resultat och för att identifiera likheter och skillnader i texterna. Resultatet 

jämfördes därefter med litteraturöversiktens syfte för att se om det svarade på det. Slutligen 

jämfördes författarnas analys med varandra som genererade i sex teman. De sex teman till 

resultatet presenteras som Upplevelsen av oengagerad hälso- och sjukvårdspersonal, 

Upplevelsen av engagerad hälso- och sjukvårdspersonal, Upplevelsen av att inte få en 

individanpassad vård, Upplevelsen av att få individanpassad vård, Upplevelsen av att inte få 

en diagnos samt Upplevelsen av att få en diagnos. 

  En resultatmatris har sammanställts över inkluderade artiklar, se bilaga 2. 

 

Forskningsetiska överväganden   

Under ett vetenskapligt arbete är forskningsetik en viktig aspekt (Kjellström, 2012). Det 

innebär att författarna haft etiska övervägande inför och under studiens gång. Genom att 

använda sig av forskningsetik värnar artikelförfattarna om deltagarnas rättigheter, integritet 

och grundläggande värde genom principerna göra gott och inte skada. Deltagarna har även 

valfrihet om de önskar delta eller inte i studien. 

   Artiklarna som användes till litteraturöversikten har alla genomgått forskningsetiska 

överväganden och blivit godkända av en etisk kommitté. Författarna använde även en engelsk 

ordlista för att få en rätt översättning av engelskt material. Eftersom det är patienternas 

upplevelse som har undersökts har inte författarna lagt sina egna värderingar och erfarenheter 

i skrivandet utan låtit artiklarnas resultat tala för sig själv. Det är viktigt att författarna är 

försiktiga så att deras förförståelse inte framträder vid tolkning av texten (Sandman & 

Kjellström, 2012).  
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Resultat 

De elva kvalitativa artiklarna som är inkluderade i resultatet kommer från: Kanada (2), Norge 

(2), Nya Zeeland (1), Storbritannien (2), Sverige (1) och USA (3). De presenteras under sex 

teman i följande ordning: Upplevelsen av oengagerad hälso- och sjukvårdspersonal, 

Upplevelsen av engagerad hälso- och sjukvårdspersonal, Upplevelsen av att inte få 

individanpassad vård, Upplevelsen av att få en individanpassad vård, och Upplevelsen av att 

inte få en diagnos och Upplevelsen av att få en diagnos. Den negativa upplevelse av 

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen var dominerade, vilket resulterar i att de 

teman är större än de teman där patienter erfarit positiva upplevelser.  

 

Upplevelsen av oengagerad hälso- och sjukvårdspersonal 

Patienterna som sökte vård för kronisk smärta upplevde att hälso- och vårdpersonalen visade 

ett bristande intresse och engagemang för dem vid vårdmötet (Abdul Hadi, Alldred, Briggs, 

Marczewski, & Closs, 2017; Bergman, Matthias, Coffing & Krebs, 2013; Hansson, Fridlund, 

Brunt, Hansson & Rask, 2011; Budge, Carryer & Boddy, 2012). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevdes även ha bristande sympati och empati för deras 

smärtupplevelse (Abdul Hadi et al., 2017; Bergman et al., 2013; Buchman, Ho & Illes, 2016). 

I och med att smärtan påverkade deras liv på flera olika plan förväntades det av patienterna att 

deras besvär med smärtan skulle vara i fokus vid vårdmötet (Bergman et al., 2013). Istället 

vittnade de om att hälso- och sjukvårdspersonalen varken lyssnade eller bekräftade deras 

smärta utan istället misstrodde deras intentioner till vårdbesöket (Abdul Hadi et al., 2017; 

Bergman et al., 2013; Hansson et al., 2011; Budge et al., 2012; Nilsen & Elstad, 2009). Det 

medförde i att patienterna upplevde frustration av att de blev ignorerade och förödmjukade 

(Abdul Hadi et al., 2017; Hansson et al., 2011, Dewar et al., 2009). Det resulterade i ett ökat 

lidande och ett flertal patienterna drog sig för att söka vidare hjälp via sjukvården. Vidare 

beskriver patienterna, speciellt de med ett tidigare drogmissbruk, att hälso- och vårdpersonal 

inte trodde på deras smärtupplevelse utan såg dem som sökande efter drogklassade läkemedel 

(Buchman et al., 2016; Upshur, Bacigalupe & Luckmann, 2010; Dewar et al., 2009). Eftersom 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte trodde på deras smärta erkände ett fåtal av patienterna att 

de överdrev sin smärtintensitet för att erhålla smärtbehandling (Bergman et al., 2013). 

Hansson et al. (2011) beskriver att en del av patienterna ändå förstod hälso- och 

sjukvårdspersonalens misstänksamhet mot att de som hade ett tidigare känt substansmissbruk, 

när de efterfrågade läkemedel för smärtan. Patienterna antog att hälso- och 
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sjukvårdspersonalen arbetade för deras bästa och att de försökte arbeta fram en 

smärtlindrande behandling för dem. 

 

Upplevelsen av engagerad hälso- och sjukvårdspersonal 

De patienterna som hade positiva upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande 

när de sökte för kronisk smärta uppgav att hälso- och sjukvårdspersonalen var stöttande 

(Hansson et al., 2011; Dewar et al., 2009; Upshur et al., 2011). Dessa patienter beskriver att 

ett stöttande engagemang var när de fick berätta om sin situation, hur de mådde, vilken hjälp 

de efterfrågade och hur behandlingen fungerat på deras smärta. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen visade engagemang, lyssnade och hade empati för dem (Upshur et al., 

2011). När deras smärta bekräftades ökade förtroendet för hälso- och sjukvårdspersonalen och 

för smärtbehandlingen (Tveiten & Knutsen, 2010; Dewar et al., 2009). Det resulterade i att de 

fortsatte med regelbundna besök även om smärtlindringen inte var optimal.  

 

Upplevelsen av att inte få en individanpassad vård 

Patienterna som sökte vård för kronisk smärta upplevde att vården inte var individanpassad 

när de inte sågs vara experter på sin egen kropp och smärta (Clarke et al., 2014; Bergman et 

al., 2013; Budge et al., 2012; Nilsen & Elstad, 2008; Hanson et al., 2010; Tveiten & Knutsen, 

2010). Behandlingen av patientens smärta baserades istället på hälso- och 

sjukvårdspersonalens perspektiv på smärtan (Clarke et al., 2014; Bergman et al., 2013). 

Vidare beskriver patienterna att de inte fick tillräckligt med tid till att berätta om hela deras 

smärthistoria utan fokuset upplevdes vara på deras smärta där och då (Clarke et al., 2014; 

Bergman et al., 2013; Abdul Hadi et al., 2017; Nilson & Elstad, 2008). Patienterna uppger 

även att hälso- och sjukvårdspersonalen startade vårdbesöket med att prata om andra 

hälsorelaterade besvär som de ansågs vara viktiga, och pratade inte om patientens smärta 

(Bergman et al., 2013; Hanson et al., 2010). Hanson et al. (2011) beskriver vidare att 

patienterna inte blivit tillfrågade om sin smärtupplevelse eller att de inte fick mäta sin 

smärtintensitet på VAS-skalan under vårdbesöket. Det framgick även att patienterna upplevde 

en frustration när de inte fick träffa samma hälso- och sjukvårdspersonal vid varje besök, 

vilket resulterade i att de återigen var tvungna att berätta om sin kontaktorsak (Budge et al., 

2012; Bergman et al.,2013). Detta oroade dem eftersom de inte visste om den nya hälso- och 

sjukvårdspersonalen var tillräckligt insatt i deras situation för att ge en individanpassad 

smärtbehandling (Budge et al., 2012). Patienten skickades ofta vidare till andra professioner 

som erbjöd smärtbehandlingar av ett antal olika läkemedel som inte gav optimal smärtlindring 
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eller inte var anpassade till deras smärta (Abdul Hadi et al., 2017). Bristen på kunskap om 

smärta och smärtlindring samt bristande kommunikation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalen ledde till flera irrelevanta behandlingsalternativ som kostade patienten 

tid, pengar och orsakade en stor frustration. När lång väntetid förekom, orkade inte patienten 

vänta längre på att bli remitterad till en specialist utan valde istället att söka privat sjukvård. 

  Patienterna upplevde att de inte tilläts vara delaktiga vid valen av medicinering, utan hälso- 

och sjukvårdspersonalen tog det beslutet utan dem (Nilsen & Elstad, 2008; Dewar et al., 

2009). Det framkommer att en del av patienterna blivit ordinerade läkemedel utan att ha 

delgivits information om att det var antidepressiva läkemedel och inte smärtlindrande (Nilsen 

& Elstad, 2008). Det resulterade i att de upplevde att sjukvården försökte hitta en psykologisk 

förklaring till smärtan. De fåtal patienter som var medvetna om att de fick antidepressiva 

läkemedel uppgav att de fick bristande information om läkemedlets biverkningar och effekter 

(Dewar et al., 2009). Det resulterade i att de upplevde att sjukvården inte brydde sig om dem 

som patienter. Ett flertal av patienterna vittnade om att de inte vårdades som unika individer 

med unika behov utan istället blev de behandlade som en i mängden (Bergman et al., 2013; 

Abdul Hadi et al., 2017). Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes ha ett stereotypiskt 

synsätt på dem som patienter. 

 

Upplevelsen av få en individanpassad vård 

När hälso-och sjukvårdspersonalen hade ett holistiskt förhållningssätt gentemot patienter och 

tog sig tid till att lära känna dem upplevdes bemötandet positivt och hjälpande i deras 

hälsoprocess (Clarke et al., 2014; Matthias et al., 2012). Dialogen var vägledande och ansågs 

vara viktig när patienter upplevde svårigheter att finna rätt ord för att beskriva sin 

smärtupplevelse (Nilsen & Elstad, 2008; Buchman et al.,2016). När dialogen hade hjälpt 

patienter att sätta ord på sina smärtupplevelser, skedde ett kunskapsutbyte och en gemensam 

förståelse uppstod hos både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal (Tveiten & Knutsen, 

2011). Tveiten och Knutsen (2011) beskriver vidare att få berätta hela sin sjukdomshistoria 

hade en viktig påverkan på de psykologiska och känslomässiga aspekterna för patienterna. 

Det gav dem hopp och en känsla av att bli bemött med respektfullhet som resulterade i att 

patienten blev öppen och mottaglig för att testa andra smärtbehandlingar. Patienten upplevde 

kontroll och delaktighet i sin hälsoprocess när de kunde välja att byta smärtbehandling under 

behandlingens gång. 

  Att erbjudas möjligheten, vid behov, att kunna samtala med en från hälso- och 

sjukvårdspersonalen ansågs även vara viktigt (Matthias et al., 2012; Budge et al., 2012; 
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Tveiten & Knutsen, 2010; Upshur et al., 2011). De patienter som kunde ringa och rådfråga en 

sjuksköterska vid svårigheter med smärtan, upplevde ett stort stöd, då de tillsammans hittade 

en lösning till smärtlindring (Matthias et al., 2012). Sjuksköterskan var stöttade och 

motiverade patienterna till att inte ge upp förrän målet var uppnått. Det resulterade i att 

patientens perspektiv förändrades under tid från att sett sjuksköterskans som ansvarig för 

smärtbehandling till att patienterna själva hade ansvar för sin egen hälsa utanför sjukhuset 

(Matthias et al., 2012; Tveiten & Knutsen, 2010). 

  

Upplevelsen av att inte få en diagnos 

I och med att kronisk smärta inte ger synliga symtom upplevde patienterna att trovärdigheten 

för deras smärta minskade hos familjen, vännerna, kollegorna och arbetsgivare när de inte fick 

en diagnos (Dewar et al., 2009; Clarke et al., 2014; Tveiten & Knutsen, 2010; Nilsen & 

Elstad, 2009). Det resulterade i att även patienten ifrågasatte sig själv om smärtan var en 

inbillning (Clarke et al., 2014; Tveiten & Knutsen, 2010; Nilsen & Elstad, 2009). Ett flertal 

patienter erkänner att de var oroliga att omgivningen skulle tänka att de överdriver eller att 

deras smärta är påhittad (Clarke et al., 2014; Nilsen & Elstad, 2009). När diagnosen förblev 

obekräftad upplevde patienten att det inte längre fanns hopp om en bättre framtid (Dewar et 

al., 2009; Hansson et al., 2011). Det resulterade i att de misstrodde hälso- och sjukvården och 

att de upplevde sjukvårdens begränsade möjligheter till hjälp (Dewar et al., 2009; Abdul Hadi 

et al., 2017). Patienterna letade då istället efter alternativa behandlingar till smärtlindring 

(Dewar et al., 2009; Hanson et al., 2011). 

   Inför mötet med hälso- och sjukvårdspersonalen var patientens förväntningar att orsaken 

till smärtan skulle diagnostiseras och lindras (Dewar et al., 2009; Buchman et al., 2016). 

Istället började en kamp för dem för att få en diagnostisering och därmed hitta orsaken till 

deras smärta. Eftersom kronisk smärta inte sågs vara en livshotande sjukdom, upplevde 

patienterna, enligt Abdul Hadi et al. (2017), att hälso- och sjukvårdspersonalen både hade 

bristande kunskap och intresse för att finna orsaken till smärtan. Dewar et al. (2009) vittnade 

även om patienterna upplevde det som en ursäkt till att inte fortsätta söka efter orsaken till 

smärtan när hälso- och vårdpersonalen istället föreslog för dem att de skulle hitta egna 

strategier till smärthantering. 

 

Upplevelsen av att få en diagnos 

Även om diagnosen inte alltid kunde förklara patientens smärta och att smärtlindringen inte 

var optimal upplevdes det ändå positivt att få en diagnos för smärtan (Hansson et al., 2011; 
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Dewar et al., 2009; Clarke et al., 2014). Deras smärta bekräftades även om det inte fanns 

några psykologiska eller fysiska bevis (Bergman et al., 2013). När smärta blev diagnostiserad 

och bekräftad slutade de leta efter ett botemedel och fann istället strategier för att lära sig leva 

med smärtan (Dewar et al., 2009; Budge et al., 2012). Hansson et al. (2011) anger dock att när 

patienter fått sin smärta diagnostiserad som kronisk smärta upplevde de att de fick en lägre 

prioritering när de senare sökte vård. 

 

Diskussion  

Författarnas diskussion är uppdelad i två delar; metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuterar författarna metodens styrkor och svagheter, medan i 

resultatdiskussionen föra en diskussion kring resultatet relaterat till annan forskning. 

 

Metoddiskussion  

Författarna har genomfört en litteraturöversikt med kvalitativa studier. Vid användning av 

kvalitativa studier framträder patientens tolkningar och erfarenheter över vald situation 

(Henricson & Billhult, 2017). Styrkan i att använda kvalitativa studier är att det har gett en 

bred uppfattning av hur patienter upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid 

kronisk smärta, som var litteraturöversiktens syfte. Enligt Friberg (2017) är en 

litteraturöversikt en sammanfattning över redan befintligt material. Begränsningen till vald 

metod är, enligt författarna, att stödja sig på redan befintligt material. Det är svårt att komma 

fram till ny vetenskaplig fakta och kunskap. Styrkan i vald metod är att resultatet baseras på 

elva kvalitativa artiklar som tillsammans gett en bred analytisk grund. Det resulterar i att 

sannolikheten ökar att litteraturöversiktens resultat är mer hållbart.  

  Datainsamlingen gjordes via databaserna PubMed, CINAHL complete och Medline. 

Författarna valde dessa databaser för artikelsökning då det är stora databaser inom omvårdnad 

(Karlsson, 2017). Trots det kan författarna ha förbisett relevanta artiklar som finns i andra 

databaser som skulle kunna ge ett annat resultat. I början av datainsamlingen sökte författarna 

efter review artiklar. Detta för att det ansågs vara en styrka att använda dem i bakgrunden då 

det är en sammanställning av det som finns inom forskning av kronisk smärta. Det hjälpte 

även författarna till underliggande litteraturöversikt, att se hur andra författare har genomfört 

sin datainsamling med relevanta sökord. Författarna fann en relevant artikel till sitt resultat 

från review artikels referenslista som annars inte hade kommit fram vid deras sökning. 

Författarna skulle kunnat ha utgått från den artikeln i början av datainsamlingen, men risken 
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förväntandes vara att det skulle kunna dominera deras databassökningar samt påverka deras 

lärande i att söka efter vetenskapliga artiklar.  

  Även om författarna inte tror att bemötande har ändrats över tid sattes en tidsbegränsning 

på tio år för att få fram den senaste forskningen inom det valda omvårdnadsområdet. Det kan 

ha resulterat i att det har förbisetts relevanta artiklar som varit aktuella till litteraturöversiktens 

syfte. Litteraturöversiktens artiklar var skrivna på engelska som inte är författarnas 

modersmål som kan ha medfört att vissa ord har blivit fel översatt från originalkällan. För att 

motverka felöversättning har författarna använt en engelsk ordbok. Ordet bemötande är ett 

svåröversatt ord till engelska som leder till att det blir svårare att hitta studier gällande 

bemötande i vården (Fossum, 2013). Författarna har därav försökt att kombinera olika sökord 

som de ansett varit relevanta för bemötande för att få ett så vidgat urval som möjligt. 

Författarna tog även emot hjälp från biblioteket för sökning av relevanta artiklar som 

resulterade i bättre sökningar med relevanta sökord. I de flesta artiklarna benämns inte 

sjuksköterskan som en yrkesgrupp utan benämningen är hälso- och sjukvårdspersonal, 

därmed kan inte författarna med säkerhet veta att sjuksköterskan alltid är inkluderad i den 

benämningen. I dataanalysen har författarna varit medvetna om sin egen förförståelse av 

hälso- och sjukvårdens bemötandet vid kronisk smärta. För att det inte ska dominera i 

författarnas tolkningar av artiklarnas resultat har de diskuterat sin förförståelse tillsammans 

och vid handledningstillfällen under arbetes gång. Författarna har även tagit med allt resultat, 

även om det inte stämmer överens med deras egen erfarenhet. 

  Författarna har exkluderat artiklar som berörde barn (0–18 år) och patienter som 

diagnostiserats med cancer. Hade författarna valt även barn och patient med cancer skulle 

resultatet med stor sannolikhet bli annorlunda i och med andra coping strategier och riktlinjer 

för smärtlindring används, enligt författarnas förförståelse. Författarna har även använt 

utländska artiklar i och med att de inte fann tillräckligt många från Sverige vilket kan ge ett 

felaktigt resultat om upplevelsen av bemötandet. Dock kan resultatet från de utländska 

artiklarna även ses i den svenska artikeln vilket kan tyda på att patienter i Sverige har samma 

upplevelse av bemötandet som andra patienter i andra länder. 

  Samarbetet mellan författarna var jämt fördelat under arbetets gång. Författarna använde 

sig av ett gemensamt dokument på Google drive, som båda hade tillgång till. Mestadels sågs 

författarna hemma hos varandra men det hände även att författarna arbetade på varsitt håll 

hemifrån när de delade upp skrivandet. De svårigheter som upplevdes av författarna var att 

författarna hade olika studietekniker under processens början. Efter att ha belyst varandras 

styrkor och svagheter såg författarna det positivt och att de kompletterade varandra under 
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arbetsprocessen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka hur vuxna patienter med kronisk smärta 

upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande när de söker vård för sin smärta. Det 

framkommer i analysen av resultatartiklarna att patienterna upplevde en varierad erfarenhet av 

hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande på grund av olika faktorer. I resultatdiskussion 

kommer författarna att belysa Bekräftelse av smärtan och Individanpassad vård samt hur 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori kan appliceras. 

 

Bekräftelse av smärtan 

Det framkommer ur resultatet att patienterna upplevde ett bristande engagemang när de sökte 

vård för kronisk smärta. Vårdbesöket var oftast kort och det fokuserades på att prata om andra 

hälsoproblem än den egentliga smärtan. Det resulterade i att de uppfattade hälso- och 

sjukvårdspersonalen som oengagerad och att de inte blev tagna på allvar, speciellt när deras 

smärta inte bekräftades. Bemötande av patienten ligger till grund för patientens upplevelse av 

sjukvårdens omhändertagande när de söker vård (Fossum, 2013). Vid ett bra bemötande möts 

patienterna med respekt, engagemang, vänlighet och artighet. Då detta inte sker, och ett dåligt 

bemötande äger rum, ökar patientens smärtupplevelse som resulterar i ett ökat lidande 

(Koskinen et al., 2016). I vårdandet av patienter tillkommer det en önskan och ett ansvar för 

hälso- och sjukvårdspersonalen att lindra patientens lidande (Söderlund, 2012). Patienten ska 

bemötas med respekt och ses som en unik person. Om hälso- och sjukvårdspersonalen inte ser 

patienten som unik med individuella behov, kan det komma att påverka deras hälsoprocesser 

och välbefinnande (Dahlberg och Segesten, 2010). Kronisk smärta påverkar patienten på flera 

olika plan, i ett så kallat bio-psyko-socialt samspel där familj, arbete och sociala aktiviteter 

blir påverkat av deras smärta (Berg, 2009). Det kan förklara i att patienter har en 

dokumenterad sämre hälsa och livskvalitet, med en ökad risk för att drabbas av depression 

(Breivik et al., 2013; Breivik et al., 2006). I och med att kronisk smärta inte ger tydliga 

symtom, resulterar det i att omgivningen har svårare att få en förståelse för patientens smärta 

(Koskinen et al., 2016). Det leder till att patienterna upplever att de är ensamma och isolerade 

i sin smärta. Vid bristande stöd och trygghet upplever patienten en ökad smärtupplevelse 

(Berg, 2009). Ett flertal patienter vittnar om ett bristande stöd när de uppger att det är en 

ensam kamp mot hälso- och sjukvårdspersonalen för att finna lindring och bekräftelse av 

deras smärta (Söderlund, 2012; Eriksson & Svedlund, 2007). De får kämpa för att bli hörda 
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och för att få en adekvat vård (Eriksson & Svedlund, 2007). När patienter inte blir trodda eller 

hörda blir de därmed inte heller bekräftade i sin smärtupplevelse. Det resulterar i att de 

upplever frustration, förtvivlan, maktlöshet, depression samt att de upplever att de är mindre 

värda att vårdas som patienter (Eriksson & Svedlund, 2007; Skuladottir och Halldorsdottir, 

2011). Det går emot HSL (SPF: 2017:30) målsättning att hälso- och sjukvården ska förebygga 

ohälsa samtidigt som en god vård ska ges på lika villkor med respekt för alla människors lika 

värde och värdighet. Det är således sjukvårdens skyldighet att se till att patienterna får en god 

vård samt att de ska vårdas med respekt och värdighet så att de inte drabbas av ohälsa. Dock 

framkommer det ur resultatet att patienterna ändå upplever att hälso- och sjukvårdspersonalen 

varken lyssnade på dem eller bekräftade deras smärta, utan istället misstrodde deras 

intentioner till vårdbesöket. Det resulterar i att patienterna får ett bristande förtroende för 

sjukvården och att de drar sig för att söka vård igen när de måste försvara sin smärtupplevelse 

vid varje vårdmöte med hälso- och sjukvårdspersonalen (Eriksson och Svedlund, 2007). När 

det upplevs att hälso- och sjukvårdspersonalen inte lyssnar på patienten kan det förklaras med 

att de är obekväma med att prata om patienternas smärta (Matthias et al., 2010). I och med att 

patienter med kronisk smärta har ett stort behov av att bli hörda och lyssnade på är den bästa 

förutsättningen för hälso- och sjukvårdspersonalen att ta reda på deras smärtupplevelse genom 

att lyssna och kommunicera med patienten (Skuladottir & Halldorsdottir, 2011; Matthias et 

al., 2010). I Travelbee (1971) omvårdnadsteori beskriver att hälso- och sjukvårdspersonalen 

även behöver empati för att skapa en mellanmänsklig relation för att få en gemensam 

förståelse av patientens smärtupplevelse. Cohen, Quintner, Buchanan, Nielsen & Guy (2011) 

beskriver att människan får empati genom erfarenhet. Dock när hälso- och 

sjukvårdspersonalens har bristande empati från tidigare erfarenheter kan det ge en negativ 

inverkan på deras vårdande av patienterna. Detta resulterar i att de misstror patientens 

symtom och intention till vårdbesöket (Cohen et al., 2011; Matthias et al., 2010). Det kan 

förklaras i att hälso- och sjukvårdspersonalen tidigare erfarit att patienterna angivit sin egen 

smärta högre än vad den egentligen upplevs för att bland annat få starka smärtlindrande 

läkemedel utskrivet eller för att få underlag för ansökan av bidrag (Matthias et al., 2010). 

Misstron till patientens skattning av smärtan kan även förklaras i att hälso- och 

sjukvårdspersonalen anser att det är orealistiskt att en så pass smärtpåverkad person kan ge 

intrycket av att vara glad och röra sig obehindrat vid undersökning när de har en hög 

smärtskattning (Blondal och Halldorsdottir, 2008). Det resulterar i att hälso- och 

sjukvårdspersonal upplever svårigheter med tilltro när de träffar patienter med kronisk smärta. 

Utifrån patientens perspektiv kan detta förklaras i att de undviker att se sig själva som sjuka 
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individer och därmed försöker upprätthålla sin värdighet och en känsla av att vara som alla 

andra människor i deras omgivning, när de exempelvis sminkat sig eller verkar tillsynes 

obehindrade av sin smärta (Skuladottir och Halldorsdottir, 2011). Författarna förstår dilemmat 

ur både patientens och hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv när det kommer till 

skattning av smärta. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att hälso- och 

sjukvårdspersonalen bör vara försiktiga med sin egen förförståelse, så att den inte dominerar i 

vårdmötet med patienten. Enligt Travelbee (1971) ska hälso- och sjukvårdspersonalen se 

patienten som unik människa med en egen upplevelse av lidande och inte generalisera 

patientens smärtupplevelse från tidigare erfarenheter. Det är viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen är medvetna om sina egna värderingar och stereotypa uppfattningar om 

patienterna för att kunna se patienten som en unik människa med unika behov. När hälso- och 

sjukvårdspersonalen ser patienten som en unik individ börjar den mellanmänskliga relationen 

etableras och hälso- och sjukvårdspersonalen får en förståelse för patientens upplevelse. 

Travelbee beskriver vidare att för att få en lyckad mellanmänsklig relation behöver hälso- och 

sjukvårdspersonalen ha empati som fås genom erfarenhet. Trots det antyder även Travelbee 

att omvårdnaden av patienten inte får baseras på tidigare erfarenhet. Det kan tänkas vara 

orealistiskt, till underliggande litteraturstudie, att vårda patienter utan att låta tidigare 

erfarenhet ha inflytande i bedömningen av smärtan, och på sätt kan Travelbees 

omvårdnadsteori inte alltid vara helt applicerbar i den kliniska verksamheten. Resultatet 

visade på att hälso- och sjukvårdspersonalen misstror patientens intentioner med vårdbesök 

när de söker för kronisk smärta, just på grund av tidigare erfarenhet. 

  Enligt Söderlund (2010) ska hälso- och sjukvårdspersonalen vägleda patienten till att finna 

meningen med livet trots sitt lidande. Joyce Travelbee (1971) hänvisar även till det i sin 

omvårdnadsteori att ett av hälso- och sjukvårdspersonalens omvårdnadsmål i vårdandet är att 

stödja patienten till att finna meningen med sitt lidande och i sin smärta. Detta för att kunna 

acceptera och lära sig leva med sitt lidande. Resultatet visade att när smärtan blev bekräftad 

fann patienterna ett sätt att acceptera sin smärta och att de slutade leta efter ett botemedel. 

Således kan det tyckas att hälso- och sjukvårdspersonalen bör bekräfta patientens smärta så att 

patienten lättare kan acceptera sitt tillstånd, speciellt när det enligt Travelbee är ett av hälso- 

och sjukvårdspersonalens omvårdnadsmål i mötet med den lidande patienten. Önskade 

egenskaper hos hälso- och vårdpersonal var enligt resultatet att de var stöttande och att 

smärtan bekräftades vid vårdmötet. När patienterna möts med engagemang och intresse 

upplever patienterna att de blir lyssnade på, trodda, förstådda, omhändertagna och tagna på 

allvar när deras smärta och lidande bekräftades (Eriksson & Svedlund, 2007; Söderlund, 
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2012). Ett villkorslöst omhändertagande ger patienter trygghet och hopp att de upplever att de 

är värda att vårdas. Det i sin tur resulterar i ett ökat förtroende och tillit för sjukvården. Detta 

går i hand med HSL (SPF: 2017:30) målsättning med sjukvården och visar på ett gott 

bemötande av patienter med kronisk smärta. 

 

Individanpassad vård 

Resultatet visade att patienten inte upplevde en individanpassad vård när deras smärta inte 

blev tagen på allvar eftersom de inte ansågs vara experter på sin egen kropp och smärta. 

Patientens behandling utgick från hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv på smärta och 

inte utifrån deras perspektiv. Enligt Koskinen et al., (2016) kan det vara problematiskt i och 

med att smärtan är en subjektiv upplevelse och det är en utmaning för hälso- och 

sjukvårdspersonal att mäta och verifiera intensiteten i patientens smärtupplevelse. Vilket 

resulterar i att hälso- och sjukvårdspersonalen inte kan veta hur ont patienten egentligen har. 

Brentzen et al. (2011) beskriver vidare att hälso- och sjukvårdspersonalen bör se patienten 

som expert på sin egen smärta och att de ska lita på deras smärtupplevelse. Tvivlar hälso- och 

sjukvårdspersonalen resulterar det i ett ökat lidande i och med att de inte erbjuder patienten en 

optimal smärtbehandling. Det kan härledas till att hälso- och sjukvårdspersonalens  

vid daglig kontakt med smärtpåverkade patienter blir likgiltiga för patientens smärta, eller i att 

deras egen erfarenhet dominerar i bedömningen. Hälso- och sjukvårdspersonalens egen 

erfarenhet av smärta kan speglas av deras tidigare erfarenhet från barndomen, av vad som 

anses vara normalt eller ej när det gäller smärtupplevelser. Om tidigare erfarenhet tillåts 

dominera finns det risk att hälso- och sjukvårdspersonal upplever att patienten överdriver sin 

smärta. Å andra sidan kan det förklaras av att hälso- och sjukvårdspersonal försöker skydda 

sig själv från patientens lidande genom att avdramatisera patientens upplevelse av smärtan. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen tar avstånd från smärtpåverkade patienter när de upplever 

maktlöshet och stress (Slayter, Williams och Rene, 2014). När hälso- och sjukvårdspersonalen 

inte kan handla utifrån sina egna värderingar och utifrån vad de anser är rätt uppstår en 

moralisk stress (Sandman & Kjellström, 2013). Det resulterar i utmattning, frustration samt 

ohälsa hos hälso- och sjukvårdspersonalen när de inte kan erbjuda en optimal och adekvat 

smärtlindring (Gallagher, 2011; Bernhofer & Scorrell, 2014). Orsakerna anses vara hinder i 

organisationen i form av underbemanning och bristande kommunikation mellan läkaren och 

hälso- och sjukvårdspersonalen som gör att optimal smärtlindring inte kan erbjudas (Sandman 

& Kjellström, 2013; Gallagher, 2011; Bernhofer & Scorrell, 2014). Kommunikationens 

betydelse skriver även Travelbee (1971) om, den anses vara central för att skapa en 
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mellanmänsklig relation med patienterna för att lindra deras lidande. För att skapa en 

mellanmänsklig relation med patienten behöver hälso- och sjukvårdspersonalen tid. När det 

förekommer kortare vårdtider uppmuntrar Travelbee hälso- och sjukvårdspersonalen att vara 

effektiv, och se hela människan med deras fysiska-, psykiska- och sociala behov. Det hjälper 

dem att planera omvårdnaden och fastställa rätt omvårdnadsåtgärder. 

   Resultatet visade även att ett flertal patienter upplevt att de inte fick en individanpassad 

vård när de inte fick möjligheten att vara delaktiga i sin egen smärtbehandling. Däremot de 

patienterna som upplevde att de fick vara delaktig i sin vård, upplevde att det hade en positiv 

psykologisk och känslomässig påverkan på dem. Det gav patienterna hopp och en känsla av 

att bli bemött med respektfullhet som i sin tur resulterade i att patienten blev öppen och 

mottaglig för att testa andra smärtbehandlingar. Detta styrks även av Ruecroft et al. (2004) 

som menar på att patientens delaktighet i smärtbehandlingen leder till att omvårdnadsmålet, 

som är att främja individens förmåga att själv hantera sin smärta i största möjliga 

utsträckning, uppfylls. Det beskrivs vidare att när patienterna själv får välja mellan olika 

behandlingsalternativ leder det till en förbättring av patientens ångest, depression och känsla 

av isolering. Detta resulterar i att patienten blir bättre på att själv hantera sin kroniska smärta. 

Vikten av patientens delaktighet i sin egen vård styrks även av Dahlberg och Segesten, (2010) 

som menar på att för att ge en god vård ska patienten tillåtas vara självbestämmande och vara 

delaktig för att möjliggöra att de kan påverka sin egen vård. Detta kan ske genom ett vårdande 

möte mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, där patientens livsvärld tas in i 

hälsoprocessen. Därmed uppstår ett kunskapsutbyte och gemensam förståelse både hos 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen som härleder till en vård med hög kvalitet. 

Även Travelbee, (1971) bekräftar vikten av patientens delaktighet i sin vård. Hon menar på att 

omvårdnadensmålet uppfylls genom att hälso- och sjukvårdspersonalen hjälper patienten att 

själv hantera sin upplevelse av sjukdom och lidande. Hon beskriver vidare att finna meningen 

i sitt lidande kan vara ett redskap för patienten att hantera sin sjukdom och lidande. Travelbee 

menar att hälso- och sjukvårdspersonalen skall inte hitta meningen åt patienter i sitt lidande 

men istället låta patienter själva komma på vad är det som gör deras tillvaro meningsfullt trots 

lidandet. När patienten själv hittar meningen i sitt lidande med hjälp av hälso- och 

sjukvårdspersonalens stöd, accepterar patienten sin situation och sitt lidande. Detta resulterar 

till att patienten själv kan hantera sitt lidande. 
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Kliniska implikationer 

Patienter med kronisk smärta upplever ett varierat bemötande, med både negativa och positiva 

upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande när de söker vård för sin smärta. 

Därmed anser författarna utifrån resultaten att hälso- och sjukvårdspersonalen bör bemöta 

patienterna med respekt och lita på deras smärtupplevelse, eftersom smärtan är en subjektiv 

upplevelse. Resultatet av litteraturöversikten belyser viktig empirisk kunskap som kan 

appliceras i kliniska verksamhet genom att ge hälso- och sjukvårdspersonalen en bättre och 

djupare förståelse för vilka faktorer patienterna upplever som viktiga för ett bra bemötande 

vid vårdkontakt. Således anser författarna att hälso- och sjukvårdspersonal kontinuerligt bör 

uppdatera sin kunskap om bemötande av smärtpåverkade patienter under hela sin 

yrkesutövning. 

 

Förslag till fortsatt forskning       

En intressant uppföljning och komplettering av litteraturöversikten skulle vara att undersöka 

hur patienter upplever bemötandet på akutmottagningen, primärvården och på smärtkliniker 

samt att intervjua hälso- och sjukvårdspersonalen om hur de upplever att vårda de patienterna 

med kronisk smärta. För att sedan jämföra dessa med varandra om skillnader framkommer. 

Detta skulle vara av intresse för utveckling av dagens sjukvård att få en förståelse för 

varandras perspektiv. Det skulle kunna vidga perspektivet och skapa en helhetsbild över hur 

patienter och hälso- och sjukvårdspersonal upplever problematiken vid bemötandet. Resultatet 

skulle därefter utveckla ett nytt förbättrat förhållningssätt i bemötandet av patienter med 

kronisk smärta.   

    

Slutsats  

Ur resultatet kom författarna fram till sex teman som visade att patienter med kronisk smärta 

upplevde ett varierat bemötande av hälso- och sjukvårdspersonalen när de sökte vård för sin 

smärta. I och med att smärtan påverkade deras liv på flera olika plan var förväntningarna inför 

vårdmötet att deras smärta skulle vara i fokus och att smärtan skulle bekräftas, lindras samt 

diagnostiserats. Istället upplevdes hälso- och vårdpersonalen oengagerad som varken lyssnade 

eller trodde på deras subjektiva upplevelse samt intentioner med vårdbesöket. Ett flertal 

patienter vittnade om att de misstänktes söka vård för att få drogklassade läkemedel utskrivet. 

Det resulterade i att det blev en kamp för dem att få adekvat vård från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Patienterna upplevde även att de inte fick en individanpassad vård när 
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de inte ansågs vara experter på sin egen smärta eller när de inte tilläts vara delaktiga i besluten 

rörande deras smärtbehandling. Smärtbehandlingen utgick från hälso- och 

sjukvårdspersonalens perspektiv och inte från patientens. Det resulterade i att patienterna fick 

ett ökat lidande och drog sig för att söka vidare vård i och med att förtroendet för sjukvården 

minskade. När patienterna upplevde ett positivt bemötande var hälso- och 

sjukvårdspersonalen stöttande, visade empati, lyssnade och bekräftade deras smärta. Det 

resulterade i att de fortsatte med regelbundna besök och i ett ökat förtroende till hälso- och 

sjukvården.  
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