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Sammanfattning 

Människor med psykosomatiska smärttillstånd är vanligt förekommande inom sjukvården. 

Många har vandrat runt i vårdapparaten i årtal med sin smärta utan att ha fått någon annan 

hjälp än mediciner och sjukskrivning. Psykosomatik är ett ämne som studerar hur kroppsliga 

och psykiska processer samverkar med sociala faktorer vid ohälsa och sjukdom.  

 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur patienter med psykosomatisk 

smärta bemöts i vården. 

 

 Metod: En litteraturgenomgång och analys gjordes av tolv vetenskapliga artiklar som berör 

ämnet psykosomatik med fokus på hur patienter med psykosomatisk smärta upplevde 

värdighet i kontakten med vården och samhället. Meningsbärande enheter ur artiklarnas 

resultat kondenserades till koder som i sin tur bildade olika kategorier. Dessa kategorier 

kunde sedan grupperas under olika teman.  

 

Resultat: Resultatet visar det är betydelsefullt att sjuksköterskan ser sig själv som en 

personifierad bro mellan vården och patienten, så att patienten kan uppleva värdighet i mötet 

med vården. Det finns forskning som visar att det finns ett generellt behov av att förstå 

psykosomatisk smärta som ett livsvärldsfenomen. Hela livet för den med psykosomatiskt 

smärta är påverkat av smärttillståndet. Patienter med psykosomatiska sjukdomar kan bli 

botade om det sker en integration mellan kropp och själ och en utveckling av strategier för att 

ta reda på vad som orsakade smärta på ett psykosocialt plan. 

 

 Diskussion: Om sjuksköterskan kan förstå patienten med psykosomatisk smärta kan hon ge 

patienten adekvat hjälp och stöd. Ett bra bemötande leder till känslor av värdighet för 

patienten. Genom att möjligheter skapas för sjuksköterskor att lyssna till patientens berättelse 

kan hon bidra till ett mer adekvat bemötande, vilket verkar hälsofrämjande för patienten.   

 

Nyckelord: psykosomatik, smärta, lidande, oförklarade smärta, mötande, vårdande och 

omvårdnad. 

Keyword: psychosomatic, pain, suffering, unexplained pain, encounter, nursing and care.  
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”Om jag har ont i ryggen därför att jag inte trivs på min arbetsplats, har jag ett psyksomatiskt 

symptom” (Bullington, 2007, sid. 19). 

 

1    Inledning 

Vi har valt att skriva om psykosomatik då vi har uppmärksammat att det finns en brist på 

kunskap kring hur man förstår patienter med psykosomatisk smärta och sjukdom. En slående 

händelse var då en av oss på praktikplatsen hade en handledare som genom hela 

kroppsspråket visade en nedlåtande attityd då hon sa ”det är en sådan, psykosomatiker” om en 

patient. Vi tror att det är viktigt att man som allmänsjuksköterska har medvetenhet om 

psykosomatiska besvär. Vi kommer att beskriva patientens upplevelse av psykosomatisk 

smärta. Eftersom smärtan är det som stör patienten mest. Sjuksköterskans roll är att minska 

lidandet och ge hjälp och stöd till dessa patienter. Metoden som vi kommer att använda är 

litteraturgenomgång och analys av vetenskapliga artiklar. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Psykosomatik som fenomen. 

Enligt Lerner (1999), Bullington (2007) och Haegerstam (2008) handlar psykosomatik om 

sambandet mellan kropp och själ. Psykosomatiska symptom har en meningskomponent, det 

vill säga kroppsliga symptom som uppstår på grund av t.ex. missnöje och vantrivsel. 

Psykosomatik är att psykiska problem kommuniceras till omgivningen som somatiska 

symptom (Haegerstam, 2008, Bullington, 2007). Psykosomatik beskrevs först år 1818 av den 

tyska läkaren Heinroth i sin forskning om sömnlöshet (Bullington 2007). Sedan 1930-talet har 

psykosomatik använts inom medicinsk vetenskap och praktik. Forskarna har sökt efter svar på 

frågorna vad, varför och hur psykosomatik kan uppstå (Mellgren, 1987). Det finns olika 

definitioner och teoribildningar om psykosomatik. Psykodynamiker förklarar psykosomatik 

som bortträngda omedvetna konflikter. Stressteoretiker förstår psykosomatik i termer av 

förlängd fysiologisk stress. Psykobiologi berättar om störda biologiska rytmer som orsakar 

psykosomatiska symptom (Bullington, 2007). Man kan inte behandla psykosomatiska 

symptom genom behandling av kroppens materiella sida, kroppen utan själ, utan det behövs 

en förståelse för helheten, en själ i en kropp (Lerner, 1999). Psykosomatik är en kroppslig 

yttring av en känsla eller en kroppslig reaktion på känslor t.ex. psykisk oro känns i magen. 

Psyke och soma är två delar av en helhet som är odelbar. Psykosomatik är ett omedvetet 
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samtal som ständigt pågår mellan kroppsliga och själsliga nivåer hos människan (Lerner, 

1999, Bullington, 2007).  

 

2.2 Smärta  

International Association for Study of Pain (IASP) definierar smärta som en obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller smärta beskriven i termer av sådan skada. Smärta är kroppens 

varningssignal för hotande sjukdom eller skada som leder till att man vilar eller uppsöker en 

läkare. Utan smärtsinnet saknar kroppen språket att uttrycka sig. Långvarig smärta definieras 

som smärta som varat över en tidsperiod på tre månader eller mer (Geertzen, Van Wilgen, 

Schrier & Dijkstra 2006, Jakobsson, 2007). Den mest problematiska typen av smärta är 

långvarig smärta med okänd orsak (Haegerstam, 2008). Långvarig smärta är upprepad smärta 

under lång tid och detta leder till ett stort lidande medan en akut smärta är intensiva impulser 

under en kort tid. Om det inte går att bota akut smärta omvandlas det till långvarig smärta som 

måste behandlas (Geertzen, Van Wilgen, Schrier & Dijkstra, 2006). Patienter med långvarig 

smärta bör betraktas ur ett multidimensionellt perspektiv, där flera psykiska, sociala och 

existentiella faktorer bedöms samtidigt. Långvarigsmärta kan innebära mycket belastning i 

livet. Välbefinnandet och livskvaliteten kan försämras av smärtan i sig och av de 

konsekvenser smärtan för med sig. Långvarig smärta kan ha negativ inverkan på hemarbete, 

förvärvsarbete, fritidsaktiviteter, att upprätthålla sociala kontakter, oro inför framtiden, 

minskat självförtroende, nedstämdhet och depression (Jakobsson, 2007, Berg, 2002). Man kan 

se att det upplevs som viktigare, både för sjukvården och alternativa behandlare att utvärdera 

effektiviteten i smärtbehandlingen snarare än att ge patienten en diagnos eller annan 

information kring smärta. Behandlande läkare och annan vårdpersonal erkänner att deras 

behandlingar enbart har begränsad verkan på psykosomatisk smärta (Calnan, Wainwright, 

O´neill, Winterbottom, Watkins, 2005).   

 

Smärta kan påverka människan på olika sätt. Fysiska, psykologiska, sociala och kulturella 

förändringar kan medfölja smärtan. Patienten kan känna sig trött, nedstämt, oroligt, 

deprimerad, irriterad, få svårt att sova, svårt att röra sig, uppleva minskad 

koncentrationsförmåga och dåligt aptit (Haegerstam, 2008). De är omkring 40 % som saknar 

diagnos kring bakomliggande orsaker till deras smärta (Haegerstam, 2008). Patienter upplever 

ett lidande med vård, anhöriga och sig själva. Vård och anhöriga är kanske inte säkra på att 
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personen har ont eller vad som är bästa behandling mot hans smärta. Patienten upplever 

känslor av tvivel och osäkerhet och därför är det viktigt att vården ska lyssna aktivt och tror 

på patienten (Jakobsson, 2007). Det är viktigt att patienten med smärta har en känsla av 

sammanhang i livet för att förstå, förklara, begripa och sedan hantera livet och smärtan. Detta 

skapar en känsla av trygghet och kontroll och öppnar nya möjligheter till en ny roll i livet 

(Gullacksen, 2007). 

 

2.3 Patientens upplevelse av psykosomatisk smärta 

Med termen psykosomatisk smärta avser vi olika smärttillstånd som en patient upplever och 

som verkar höra samman med olika psykologiska, existentiella, mentala och sociala 

sammanhang, och som leder till att personen söker vård (Sivik & Theorell 1995). Personer 

med psykosomatisk smärta blir ofta misstrodda i vården vilket leder till mycket lidande. De 

upplever många gånger känslor av otrygghet, rädsla, bitterhet, ilska, hat, kränkning, 

maktlöshet, depression, utsatthet, ensamhet, skuldkänslor, hopplöshet, skamkänslor och 

respektlöshet (Jakobsson, 2007, Haegerstam, 2008). Det visade sig i ett antal studier av 

patienter med psykosomatisk smärta att flertalet av patienterna upplevde ilska och frustration 

över att de inte blev lyssnade på och inte heller fick relevanta förklaringar, utbildning och 

värdigt bemötande kring deras kunskaper om sin egen kropp (Slade, Molly & Keating, 2008, 

Wainwright, Calnan, O´neill, Winterbottom & Watkins, 2006, Malterud, 1998).  

 

Oförklarade symtom på grund av psykosomatisk problematik leder ofta till ohälsa, ångest och 

svåra möten med hälso- och sjukvården. Patienter visar starka och negativa känslor mot läkare 

och vårdpersonal på grund av svikna förväntningar (Oyama, Palatoo & Greengold, 2007). Det 

finns samband mellan psykosomatiska smärta och patientens upplevelser av sorg, oro och 

depressionsliknande symptom (Bäärnhielm, 1999). Patienter med psykosomatisk smärta 

upplever känslor av osäkerhet kring sin egen förmåga att tolka smärtan (Calnan, Wainwright, 

O´neill, Winterbottom, Watkins, 2005).  En studie visar hur patienter med psykosomatisk 

smärta förväntade sig att blir sedda, hörda och tagna på allvar och få tydlig information. De 

förväntade sig dessutom tillräckligt med tid att prata med läkare och få den hjälp och det stöd 

de behövde. De upplevde istället att de ignorerades och kände förlust av kontroll (Malterud, 

1998).   
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En studie av Bäärnhielm (1999) visar att patienter har olika förklaringar till orsaken bakom 

sjukdomen. Det kan ha betydelse för att patienter upplevt sig missförstådda i samband med 

sin första kontakt med sjukvården. En del sa att de hade en somatisk sjukdom som 

huvudorsak. Andra såg emotionell orsak bakom sjukdomen även om de hade en somatisk 

diagnos. De flesta såg somatiska och emotionella orsaker till sin sjukdom. De flesta patienter 

har ändrat sin värdering av hälsostrategier, normer och förväntningar på hälsan i samband 

med kontakten med vården. Patientens förståelse och känsla av sammanhang ökar deras 

förmåga till tillfriskande och sjukdomskontroll (Bäärnhielm, 1999). 

 

2.4 Psykosomatik och vården  

Psykosomatiska symptom är vanliga och beskrivs i olika studier (Bäärnhielm, 1999, Geertzen, 

Van Wilgen, Schrier & Dijkstra, 2006). Människor som har psykosomatiska smärta har ofta 

stora problem eftersom vården inte tar sig tid att hitta orsaken bakom smärtan (Jakobsson, 

2007).  Psykosomatiska sjukdomar är en term som väcker oro och missförstånd hos många 

vårdgivare (Butler, Evans, Greaves & Simpson, 2004, Wainwright, Calnan, O´neill, 

Winterbottom & Watkins, 2006). Enligt en studie (Malterud, 1998) säger vårdpersonalen att 

det är svårt att hjälpa en patient med psykosomatiska symptom. Vården har här ett moraliskt 

dilemma genom att antingen acceptera vad patienten säger och bekräfta deras problem som 

somatiska eller förneka patientens uppfattning och tvivla på patientens egen förståelse av sina 

symptom.  

 

Vården skiljer mellan kroppsliga sjukdomar och själsliga åkommor och det finns hierarki 

mellan dessa diagnoser. Vårdgivare försöker få patienter att inse att de har misstolkat att deras 

problem har sin orsak i det somatiska enbart (Butler, Evans, Greaves & Simpson, 2004). 

Vårdpersonalens svårighet är att ställa diagnos eller hitta en anatomisk orsak bakom 

psykosomatisk smärta. Skillnaden mellan patienter och vårdgivares attityder handlar om olika 

sätt att tänka och handla kring psykosomatisk smärta (Bäärnhielm, 1999, Slade, Molly & 

Keating, 2008). Det finns inga särskilda fysiska undersökningar, data eller laboratoriefynd 

som är till hjälp för att bekräfta psykosomatiska störningar. Patienter som upplever 

oförklarliga fysiska symptom vill bevara tron att deras symtom har en fysisk orsak, trots bevis 

på motsatsen (Oyama, Palatoo & Greengold, 2007). Dessa föreställningar bygger på felaktiga 

tolkningar av symtomen. Dessutom kan patienter minimera inblandning av psykiatriska 

faktorer i den första kontakten med vården (Oyama, Palatoo & Greengold, 2007).  
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Patienter med psykosomatisk smärta betraktas som snarare psykiskt sjuka än somatiskt trots 

kroppsliga symptom. Patienter kan också betraktas som simulanter och lögnare (Butler, 

Evans, Greaves & Simpson, 2004). Patienter lider för att de inte kan förklara sina symptom 

för vården (Bäärnhielm, 1999). Vårdpersonalens utvärdering av smärta kan skilja sig mot 

patientens utvärdering av smärta. Skillnader mellan vårdpersonalens och patientens 

bedömning av smärta kan bero på kliniska erfarenheter hos personalen, kulturella skillnader, 

olika personligheter och ålder. Eftersom smärta är subjektivt så det är bara patienten själv som 

kan berätta om och bedöma sin smärta (Hall-Lord & Jakobsson, 2007). Om patienten 

upplever sig feldiagnostiserad och felbehandlad kan det leda till mer frekventa vård besök. 

Utmaningen i arbetet med psykosomatiska symptom i vården är att utesluta medicinska 

orsaker för fysiska symptom och samtidigt överväga psykisk diagnos (Oyama, Palatoo & 

Greengold, 2007). Vårdgivare måste översätta informationen kring diagnosen på ett sätt som 

patienten kan ta till sig (Bäärnhielm, 1999). Många psykosomatiska diagnoser ställs med 

utgångspunkt i att man utesluter somatisk sjukdom. Att en sjukdom får en psykosomatisk 

diagnos eller en somatisk diagnos är inte moraliskt neutralt. En somatisk diagnos leder till en 

säker patientroll, medan en psykosomatisk diagnos gör att patienten kan känna att den 

mentala trovärdigheten ifrågasätts (Wainwright, Calnan, O´neill, Winterbottom, Watkins, 

2006). 

 

2.5  Psykosomatik och samhället 

Psykosomatisk smärta kan påverka arbetsförmågan hos individen vilket kan leda till dålig 

ekonomi både för patienten och samhället. Man blir beroende av andra vilket leder till ökade 

sjukvårdskostnader och minskad livskvalitet (Haegerstam, 2008). Psykosomatisk smärta leder 

till omfattande sociala konsekvenser som till exempel långtidssjukskrivning och 

funktionshinder (Malterud, 1998). Neve, (2003) skriver att 80 % av de långtidssjukskrivna har 

psykosomatiska problem och att detta visar tyngden av psykosomatik i sjukvården (Neve, 

2003). Patienter med smärta av okänd orsak eller psykosomatisk smärta är ett betydande 

problem i industrialiserade samhällen (Slade, Molly & Keating, 2008). Psykosomatiska 

sjukdomar kostar individen och samhället mycket pengar i form av sjukfrånvaro. Fysiskt och 

psykosocialt tryck har ett stort samband med ökad psykosomatisk smärta (Fjell, 

Alexanderson, Karlqvist & Bildt, 2007). Först tror man att smärtan är en övergående process 

och att den kan försvinna med tiden eller med medicinsk behandling. Patienten tar en kort 
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sjukskrivningsperiod, en eller två veckor och förväntar sig att återkomma till sitt normala liv 

igen som en hel frisk person. Men när smärtan stannar en längre tid och kanske utvecklas, 

börjar han erkänna det och letar efter nya strategier att anpassa sig till ett liv med smärta. 

Antingen blir patienten långtidssjukskriven eller så planerar personen att byta jobb, eftersom 

det blir svårt att klara sina gamla uppgifter (Berg, 2002).  

 

Kostnader relaterade till psykosomatisk smärta påverka hälsosystemet, samhället och 

individen. Därför bör vården lägga stor vikt på omvårdnad av dessa patienter (Geertzen, Van 

Wilgen, Schrier & Dijkstra, 2006). Patienter med psykosomatiska symptom upplever att deras 

hälsa är nedsatt och ett hinder när det gäller sociala aktiviteter (Bäärnhielm, 1999). Patienterna i en 

studie upplevde att psykosomatisk smärta har många sociala konsekvenser som påverkar 

människans liv och framtid. Det räknas som ett hinder för aktivitet, arbetsförmåga, 

socialrelationer, självkänslan, familjeplaner och utbildning. Stöd från patientens sociala 

sammanhang är viktigt. Stödet från familj, vänner, sociala nätverk och kollegor är viktigt. 

Sociala sammanhang användes för att diskutera, utbyta erfarenheter och få information om 

nya idéer kring sjukdom och behandling. Stödet har använts på en mängd olika sätt, men den 

gemensamma nämnaren var att det bidrog till en ökad förståelse av psykosomatisk sjukdom 

(Bäärnhielm, 1999).  

 

3 Problematisering 

Litteraturgenomgången visar att patienter med psykosomatisk smärta upplever brister i 

bemötandet och ovärdighet i samband med vårdproceduren (Butler, Evans, Greaves & 

Simpson, 2004, Wainwright, Calnan, O´neill, Winterbottom & Watkins, 2006). Att minska 

förekomsten av dessa upplevelser är viktigt eftersom patienterna annars utsätts för onödigt 

lidande. En viktig del i omvårdnadsarbetet är att tillgodose patientens behov samt att minska 

smärta och lindra lidande (Wiklund, 2003). Det finns ett behov av att fördjupa kunskapen om 

den här typen av smärta genom att på en systematisk sätt sammanställa den 

forskningsbaserade kunskap som finns inom området idag (Geertzen, Van Wilgen, Schrier & 

Dijkstra, 2006). Patienter med psykosomatisk smärta förekommer inom alla 

verksamhetsområden (Wainwright, Calnan, O´neill, Winterbottom & Watkins, 2006).  
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4  Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur patienter med psykosomatisk smärta 

bemöts i vården. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt  

Teoretisk utgångspunkt som används i uppsatsen är ett vårdvetenskapligt begrepp 

”värdighet”. Vi har valt att använda oss av begreppet värdighet därför att hälso- och 

sjukvårdslagens 2§ säger att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 

och för den enskilda människans värdighet (SFS, 1997:142). Enligt en studie av Widäng 

(2007) är värdighet det som vårdgivarna vill ska karaktärisera vårdarens relation till patienten. 

Patienterna relaterade värdighet till att bli respekterade och till att inte bli blottlagda (Widäng, 

Fridlund & Mårtensson 2007).  

 

Värdighet är ett vårdvetenskapligt begrepp som beskriver att människan har värdighet i 

grunden, som en absolut värdighet. Den absoluta värdigheten existerar i människan även då 

hon blir sjuk. Som vårdare måste man därför värna om patientens värdighet genom att denna 

får uttrycka sin egen bild, sitt sätt att vara delaktig i livet. När människan känner värdighet 

kan hon vara trygg med sig själv och utvecklas. Om värdigheten brister eller kränks lider 

människan. Till exempel, enligt Eriksson (2004) kan ett vårdlidande på varandets nivå 

innebära att patienten upplever ett hot mot den egna existensen och värdigheten på grund av 

personalens handlande. Känslan av värdighet är en del av vår känsla av helhet. Förutom den 

absoluta värdigheten kan man också finna en relativ värdighet som beror på i vilket socialt 

kontext vi lever i. Den absoluta värdigheten finns i att människan kan själv välja hur hon skall 

förhålla sig till den relativa upplevelsen av värdighet i det specifika sammanhanget. I 

vårdlidandet tappar patienten sin värdighet och den ersätts med känslor av skam och skuld. 

För att återupprätta människan krävs att vårdaren visar ett engagemang så att den andre 

känner sig sedd och bekräftad (Wiklund, 2003). Värdigheten kan uttalas i personligheten som 

stolthet, aktning, trovärdig, ordentlig, behärskning och rättskaffens. Den absoluta värdigheten 

finner man i ord som ämbete, kall, befattning och värde (Edlund 2002).  

 

Om sjuksköterskan berör värdigheten i patienten på ett ovarsamt sätt kan det få den andre att 

känna sig kränkt i sin värdighet. Det är därför som man skall ha respekt och aktning för den 



 10 

andres värdighet (Nordenfelt, 2009). Aktningen finner man genom det etiska förhållningssätt 

som antas igenom vårdvetenskapens ontologiska grundantaganden. En vårdare som arbetar 

utifrån förhållningssättet om människans absoluta värde blir en god vårdare genom att 

patienten kan känna att dennes värdighet kommer att bevaras. Den kunskap som vårdaren 

tillägnat sig om värdighet måste omsättas i praktiken genom respekt och tröst till vårdtagaren. 

Vårdaren tar ansvar för att lindra lidandet hos den sjuke och därmed att ge värdighet till 

denne. Känslan av värdighet är viktig för att patienten skall uppleva välbefinnande. Det är när 

människans förmåga att framhålla sin värdighet inte räcker till som hon blir beroende av att 

vårdaren kan gå in och ge möjlighet till nya sätt för patienten att framhålla och gestalta sin 

värdighet (Eriksson & Lindström 2003).  

 

Är man ständigt sjuk kommer värdigheten mer att handla om en acceptans hos både vårdare 

och patient av det kroniska tillståndet av ohälsa (Eriksson & Lindström 2003). Då människan 

lider kämpar hon mot den avskurenhet från livets normaliteter som sjukdomen innebär. Att 

inte ha de möjligheter och utrymme som hon skulle ha kunnat om hon inte varit sjuk gör att 

hon skuldbelägger sig själv och känner skam (Wiklund, 2003). När jag som vårdare förstår 

patientens kamp för att bevara och återupprätta sin värdighet blir det möjligt att hjälpa 

patienten i denna process. Då patienten upplever otillräcklighet i bemötandet från vården 

hotas dennes känsla av värdighet (Wiklund, 2003, Berg, Berntsson & Danielson, 2006). 

Patienten behöver uppleva värdighet på alla nivåer av sitt liv för att koma fram till tillblivelse 

eller försoning (Wiklund, 2003). Den inre värdigheten handlar om en medvetenhet om en 

etisk hållning medan den yttre värdigheten mera är ett estetiskt agerande som visar på 

värdighet genom handlingar som är förenliga med tanken på ett gott liv (Eriksson, 1995).  

 

Det finns tre viktiga områden som bevarar värdighet i mötet med patienten. Det är för det 

första att visa öppenhet och närvaro i dialogen med patienten. För det andra att fråga och söka 

efter patientens upplevda och verkliga behov i den aktuella vård situationen. För det tredje att 

ha ett syfte att skapa trygghet och själv förtroende hos patienten angående kravet på vård och 

omsorg. För att uppnå detta krävs att sjuksköterskan visar patienten respekt och att hon är 

kompetent på sitt vårdområde (Berg, Berntsson & Danielson, 2006). Som vi beskrivit i vår 

bakgrund så blir personer med psykosomatisk smärta misstrodda, ifrågasatta och kränkta 

genom att man inom den somatiska vården ifrågasätter deras upplevelser av smärta (Butler, 

Evans, Greaves & Simpson, 2004, Slade, Molly & Keating, 2008).  
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6 Metod 

Vi har använt oss av litteraturgenomgång och analys av vetenskapliga artiklar som berör 

ämnet psykosomatik. Vi har använt fenomenet psykosomatisk smärta och begreppet värdighet 

(Dahlberg & Nyström 2008).  

 

6.1 Datainsamling 

Sökning av material utfördes i databasen CINAHL och tidskriften Vård i Norden på 

högskolebibliotek med sökorden psychosomatic, pain, suffering, unexplained pain, 

somatization, psychosomatic disorder, encounter, teatment, nursing, care, patient, fibromyalgi 

och somatoform disorder. Datainsamlingen var selektiv vilket betyder att vi har gjort vissa 

begränsningar samtidigt som vi sökte artiklar (Backman, 2008). Sökning som resulterade i 

fler än 50 träffar avgränsades ytterligare då urvalet ansågs vara för stort. Artiklarna som 

uteslutits var de som föll inom ramen för pediatrik, gynekologi, geriatrik och palliativ vård 

samt de som inte uppfyllde kriterierna för vetenskaplighet. I litteraturstudien har författarna 

sökt artiklar som rör några av de klassiska psykosomatiska sjukdomarna så som fibromyalgi, 

IBS, migrän, oförklarliga bröstsmärtor och smärtor från de övre extremiteterna. 

Sammanfattningarna till artiklarna i sökningen lästes igenom och de artiklar som utifrån 

abstract innehöll psykosomatik och var vetenskapliga empiriska studier valdes för att 

analyseras. Granskning innebar genomläsning av hela artiklarna för att se om de vara 

relevanta för arbetes syfte samt validering av artiklarnas vetenskaplighet. Vetenskaplighet 

menas vetenskapliga artiklar som granskas av en speciellt utsedd granskningskommitté och att 

artiklar publicerats i en vetenskaplig tidskrift (Backman, 2008). Data sökningen resulterade i 

tolv artiklar. Psykosomatik som ämne är ännu relativt nytt och begränsat forskningsområde 

inom omvårdnadsforskningen. Studier som tar upp patienter med kronisk smärta, samt studier 

som innehåller och behandlar definitioner och attityder kring begreppet psykosomatik har 

analyserats.  

 

6.2 Dataanalys 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) finns det inga bestämda regler för dataanalys men det 

är viktigt att använda sig av ett systematiskt tillvägagångssätt. I Dahlberg, Dahlberg och 

Nyström (2008) beskrivs en kvalitativ metod. I analysen går man från en helhet till olika delar 

och för att komma fram till en ny helhet. Man kan enligt Dahlberg et al (2008) förstå detta 

mönster som en generell beskrivning av den hermeneutiska cirkeln. Artiklarna analyserades 
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utifrån olika perspektiv. Varje artikel lästes och sammanställdes upprepade gånger för att se 

helheten och det som sades om psykosomatisk smärta i artikeln. Meningar och stycken som 

innehöll relevant information för syftet valdes ut. Dessa meningar kallas för meningsbärande 

enheter. De meningsbärande enheterna kondenseras i syfte att korta ned texten men ändå 

behålla hela innehållet Sedan delade vi in de meningsbärande enheterna i olika koder och 

grupperade i kategorier. Teman formulerades för att återspeglar hur patienter med 

psykosomatisk smärta upplevde bemötandet i kontakten med vården (Dahlberg et al 2008).  

 

6.3 Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2008) säger att etiska överväganden bör göras i en systematisk 

litteraturstudie. Med ohederlighet och fusk inom forskning avses utifrån vetenskapsrådets 

riktlinjer för god medicinsk forskning, stöld eller plagiat av data och ohederlighet mot 

anslagsgivare. När man gör en litteraturstudie bör etiska överväganden göras då det gäller 

presentation av resultat och vilket urval man gjort. Vi har valt studier som fått tillstånd från en 

etisk kommitté. Vi har redovisat alla artiklar i resultatet i en matris, så att den som studerar 

vårt arbete kan läsa själv vad forskarna presenterar (Forsberg & Wengström 2008). 

 

7 Resultat  

Litteratursammanställningen visar att det är betydelse fullt att sjuksköterskan ser sig själv som 

en personifierad bro mellan vården och patienten. Sjuksköterskan visar vägen till patienten 

och erbjuder omsorg. Hon deltar i patientens berättelse och skapar en vårdande miljö. Hon har 

önskvärda egenskaper för en bra vårdrelation så att patienten kan uppleva värdighet i mötet 

med vården (Dahlberg, 2002, Lundh, Segesten & Björkelund, 2004). Växande medvetenhet 

om patientens situation är en väg för sjuksköterskan att hjälpa patienter att kunna ta kontroll 

över psykosomatisk smärta (Afrell, Biquet, Rudebeck, 2007).  Det finns forskning som visar 

att det finns en kunskapsbrist i att förstå psykosomatisk smärta som ett livsvärldsfenomen, att 

hela livet för den med psykosomatiskt smärta är påverkat av patientens tillstånd (Bullington, 

Nordemar, Nordemar, & Sjöström-Flanagan, 2003). Forskning visar att patienter med 

psykosomatiska sjukdomar kan bli botade om det sker en integration mellan kropp och själ.  

En utveckling av patientens strategier behövs för att ta reda på vad som orsakade smärta och 

vad patienten var tvungen att prioritera (Mengshoel & Heggen, 2004, Bullington, Nordemar, 

Nordemar, & Sjöström-Flanagan, 2003). Mötet med sjuksköterskan med en accepterande 

inställning kan förbättra olika aspekter av styrka, tillit och medvetenhet hos patienten. Vilket i 
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sin tur kan leda till ökad kroppslig, känslomässig och social kompetens. Patienter har beskrivit 

hur en tryggare självbild skyddade dem mot andra människors tankar och reaktioner på 

psykosomatiska symtom och gjort dem mindre upptagna med att försöka få förståelse från 

omvärlden (Björck & Sandman, 2007, Werner & Malterud, 2005). Fortsättningsvis beskrivs 

vad som framkommit som väsentligt både ur sjuksköterskans och patientens perspektiv för ett 

bra bemötande av patienter med psykosomatisk smärta. 

 

7.1 Betydelsen av sjuksköterskans handlande för en bra vård 

Sjuksköterskans attityder mot patienten måste präglas av lyssnande, förståelse, bekräftelse, 

acceptans och tolerans. Detta verkar bidra till en ökad förmåga att ta emot, förstå och hantera 

olika aspekter av patientens liv (Werner & Malterud, 2005). Vid omvårdnad av patienter med 

psykosomatisk smärta måste man tänka på att multifaktoriella orsaker kan ligga till grund för 

symtomen (Jerlock, Kjellgren, Gaston-Johansson, Lissner, Manhem, Rosengren, & Welin, 

2008). Omvårdnadspersonal måste se och beröras av sina patienters situation och vara villiga 

att lyssna (Bullington, Nordemar, Nordemar, & Sjöström-Flanagan, 2003). En aspekt på att 

vara en bro mellan patienten och vården är att sjuksköterskan kan upprätta en god 

kommunikation. Förståelse mellan patienten och vårdare om patientens sammansatta 

kropp/själ problematik kan hjälpa vårdare att hitta bättre behandling och verktyg för mer riktat 

och individuellt anpassad behandling (Horwitz, Theorell & Anderberg, 2003). Det är inte 

tillräckligt att patienter ska vara intressanta för sjuksköterskan utan de behöver vårdas som 

levande och unika individer (Dahlberg, 2002). 

 

Ett bra bemötande från sjuksköterskan kan vara hälsofrämjande, medan ett dålig bemötande 

kan leda till en minskad känsla av hälsa samt ökad modlöshet. En studie visar betydelsen av 

sjuksköterskans möte med hela patienten (kropp och själ) som en bas för hälsoprocessen hos 

patienten. Sjuksköterskan stannar upp för att möta hela människan här och nu. Hon använder 

sig av sina kunskaper och erfarenheter för att erbjuda sin närvaro i mötet med patienten 

(Björck & Sandman, 2007, Dahlberg, 2002). Sjuksköterskan ska lyssna och förstå vad som är 

vårdmässigt i patientens berättelse så att patientens själv och dennes behov hamnar i fokus. 

Det är viktigt att vårdpersonalen hjälper patienter att utveckla strategier för att hantera smärta 

och stärka sina resurser genom att erbjuda olika former av enskild förståelse. Sjuksköterskan 

kan stärka patients hantering av sin psykosomatiska smärta genom att se, förstå och bekräfta 

patientens lidande. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att acceptera sin situation. Genom en 
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acceptans av den psykosomatiska smärtan kan patienten genomgå en positiv, personlig 

förändring som leder till ett rikare liv, ett känsligt samarbete mellan själ och kropp. När en 

patient börjar se ett samband och en integration mellan kroppen och själen kan det leda till 

ökad kroppskännedom och ökad självkännedom (Afrell, Biquet, Rudebeck, 2007, Mengshoel 

& Heggen, 2004). 

 

Vårdpersonalen kan hjälpa patienten att spara den energi som krävs för att bevisa att han är en 

trovärdig patient, så att patienten istället kan satsa sin energi på sin kamp för att anpassa sig 

till ett liv med psykosomatisk smärta. Vårdpersonalen ska erkänna lidandet för patienten, för 

att försöka förhindra ytterligare maktlöshet. Patienten kämpar för sin trovärdighet och för att 

bibehålla sin värdighet (Björck & Sandman, 2007, Dahlberg, 2002, Werner & Malterud, 

2005).  

 

7.2   Patientens upplevelser av att få en ny identi tet 

Psykosomatisk smärta har inte bara en negativ inverkan på individens allmänna hälsotillstånd 

men även förändringar i individens upplevelse av honom/henne själv och hans/hennes värld. 

Patienten måste ändra sitt liv ganska mycket på grund av psykosomatisk smärta (Afrell, 

Biquet, Rudebeck, 2007). I flertalet studier kan man se att patienter med psykosomatisk 

smärta får en ny identitet. Patienter beskriver hur hela livet påverkas av den psykosomatiska 

smärtan den infiltrerar varje dimension av det dagliga livet (Bullington, Nordemar, Nordemar 

& Sjöström-Flanagan 2003, Jerlock, Gaston-Johansson & Danielsson, 2005). Studier visar att 

både män och kvinnor med psykosomatiska symtom upplevde stress på jobbet och/eller i 

hemmet och kände ett inre tryck hela tiden. Patienterna beskrev hur de ideligen försökte finna 

olika möjliga hanterbara förklaringar eller orsaker till sin smärta. Patienter med 

psykosomatiska smärtor förefaller vara konstant medvetna och observanta på smärta från 

kroppen, även under besvärsfria perioder. Patienter berättar om att balansera mellan hopp och 

förtvivlan. Den djupgående förändringen av livsvillkor till följd av ständig värk sätter 

patienten i ett tillstånd av ambivalens. Det finns en pendling mellan att acceptera eller förneka 

den psykosomatiska smärtan.  Den hoppfulla insikten finns där att acceptans är den enda 

vägen framåt men samtidigt tar förtvivlan över (Afrell, Biquet, Rudbeck, 2007 Jerlock, 

Gaston-Johansson & Danielsson, 2005). 
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Patienterna befinner sig ofta inom det biomedicinska området och vill oftast få en klar 

diagnos med etiologi och behandling som leder till bot (Bullington, Nordemar, Nordemar, & 

Sjöström-Flanagan, 2003). Patienter uttrycker en sårbar situation och emotionell konflikt på 

grund av sin psykosomatiska smärta (Werner & Malterud, 2005). I en studie visar på hur livet 

förändras bland patienter med psykosomatiska smärtor. Hos patienter var den fysiska 

aktivitetsnivån lägre än hos referensgruppen. Antalet patienter med utländsk härkomst var 

också högre. Sömnproblem var avsevärt vanligare och den mentala stressen var fyra gånger 

högre än hos en referensgrupp (Jerlock, Kjellgren, Gaston-Johansson, Lissner, Manhem, 

Rosengren & Welin 2008). Patienter säger sig ofta vara missnöjda och förtvivlade över 

bristen på medicinsk behandling och bristen på förståelse från vården som de stött på då det 

handlar om psykosomatisk smärta. Patienter säger sig vara trötta på att få olika behandlingar 

som t ex sjukgymnastik, näringstillskott, dieter och/eller olika psykiska terapier (Mengshoel 

& Heggen, 2004). Patienterna upplever sig ha ekonomiska problem på grund av dyrbara 

behandlingar och läkemedel. Patienter har också psykiska problem som t.ex. känslor av 

ångest, nedstämdhet, maktlöshet, osäkerhet om framtiden i deras kontakt med samhälle och 

sjukvården (Andersson & Hovelius, 2005).  

 

Psykosomatiskt sjuka patienter uttrycker inte vad de verkligen känner. Enligt en studie, 

gömmer de en hel del känslor och använda flera försvarsmekanismer som att hålla masken, 

sätta upp en vägg, dölja sig själva eller hålla upp en falsk fasad (Horwitz, Theorell & 

Anderberg, 2003). Patienter har rapporterat att deras tillfriskande var oberoende av specifik 

behandling. En studie har visat deras motstånd mot sjukrollen och stigmatisering i samband 

med osäker psykosomatisk diagnos vilket har främjat behandling. Istället för att anpassa sina 

aktiviteter till psykosomatisk smärta, använde de smärtan som en varningssignal för alltför 

mycket stress i livet. Detta utvecklade betydligt deras förmåga att förändra sina livsmål och 

vardagliga förpliktelser. Samtidigt lyckades de att bibehålla en social roll som de ansåg vara 

överensstämmande med deras självbild (Mengshoel & Heggen, 2004). 

  

Flera patienter tycker att det är bäst att ha en diagnos som är förankrad i biologiska kriterier 

och en sjukdom som kan har en tydlig behandling (Mengshoel & Heggen, 2004). Patienten 

med psykosomatisk smärta beskriver hur smärtan infiltrerar varje dag och gör att de upplever 

hopplöshet, kraftlöshet och förlust av kontroll (Jerlock, Gaston-Johansson & Danielsson, 

2005). Patienter är missnöjda med att få en psykosomatisk diagnos där behandlingen främst 

inriktad på smärtlindring och inte på bot. Å andra sidan har alla upplevt lättnad den dag de 
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diagnostiserades med psykosomatisk sjukdom eftersom det innebar att de inte hade en dödlig 

eller en malign sjukdom (Mengshoel & Heggen, 2004) En studie har visat att patienter med 

psykosomatiska smärta har en hög grad av ångest med hög muskelspänning. De är ofta 

deprimerade mer än normal befolkningen på grund av livskriser och negativa händelser som 

de har gått genom både i barndomen och som vuxna.  Dessa känslomässiga omständigheter 

kräver andra mer individinriktade behandlings verktyg. Det kräver att man låter patienter se 

och verbalt tolka sin situation själva för att kunna få en förståelse med mer medvetna 

uppfattningar om sitt kroppsspråk. Detta i sin tur, kan också leda till mer specifika och 

individuellt utformade behandlingsprogram (Horwitz, Theorell & Anderberg, 2003). 

 

7.3 Möte istället för procedur 

En studie har visat att vården är allt för inriktad på rutiner och scheman istället för den 

enskilda patientens individuella önskningar och behov. Patienten känner sig förolämpad och 

förödmjukad när han inte blir sedd eller hörd. När man inte räknas med som patient och 

tvingas att stå utanför sin vårdprocess, känner man sig maktlös och kränkt (Dahlberg, 2002). 

Alla sjuksköterskor behöver se med inlevelse på varje patient så att dennes värdighet 

respekteras, och kan bevaras. Vägen till en återupprättad värdighet går genom ett 

återupprättande av en personifierad bro (Dahlberg, 2002, Lundh, Segesten & Björkelund, 

2004). En annan studie visar att patienter räknar kroppsliga symptom som ett bevis till vården 

på att de är sjuka. Vissa patienter har liknat läkarbesöket vid att gå till lagligt domstol (Werner 

& Malterud, 2005). Att ha kontakt med vårdpersonalen liknar ett trovärdighetsprov där deras 

psyke testades, kontrollerades och bedömdes. Patienter berättar att de måste ser grå ut, 

osminkade och verka yra i huvudet för att synas och accepteras som riktigt sjuka och svaga. 

Patienter upplever ofta läkaren i rollen som fienden eller beskyddare av välfärdsstaten snarare 

än att vara patientens advokat i kampen för att få diagnos, hjälp och behandling (Werner & 

Malterud, 2005). De fruktade ha befunnits skyldiga som förrädare och redovisas som antingen 

friska eller mentalt obalanserade. Patienten upplevde rädsla för att bli misstänkt för att ha 

försökt lura till sig en diagnos eller olagligt beviljande av förmåner.  Patienter använder olika 

strategier i syfte att återspegla sjukdom på ett trovärdigt sätt (Dalberg, 2002, Werner & 

Malterud, 2005). Patienter berättar om erfarenheter av misstänksamhet i diskussion med 

vårdpersonalen. Patienter har jobbat hård för att kunna göra psykosomatiska symptom 

synliga, reella och fysiska för att kunna betraktas som trovärdiga patienter. Patienter har 

använt all sin kraft på gräl för att få utredas ordentligt och att få behandling, sjukskrivning 
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eller smärtstillande. Vissa patienter berättade att deras läkare inte var villig att ge dem 

sjukfrånvaro och hänvisade till sjukgymnastik trots att patienten inte sett någon förbättring 

(Werner & Malterud, 2005). Läkare tenderade att ordinera medicinering som en enkel lösning 

på problemet så snabbt som möjligt. Upprepade läkarbesök utan något medicinsk resultat och 

behandlingar utan botande effekt ökade patientens känsla av att vara ett problem och till 

besvär (Werner & Malterud, 2005) Patienten fick sällan eller aldrig träffa samma vårdgivare i 

samband med kontakten med vården, och varje vårdgivare gav sin personliga 

rekommendation eller förklaring till etiologin bakom smärtan samt vad som var en adekvat 

vård (Jerlock, Gaston-Johansson & Danielsson, 2005).  

 

Patienter lägger en stor vikt vid sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten som har smärta. 

Patienterna uppskattade att sjuksköterskan förstod, visade empati och social kontakt i samtal 

med vården (Dahlberg, 2002). Patienten räknade sjuksköterskan som en person som de kan 

lita på och som gör att de känner sig mer säkra och trodda. Patienter tycker att sjuksköterskor 

är bra på att uppskatta smärtnivån hos patienter och förstå när smärtan når den sämsta nivån. 

Sjuksköterskor är också bra på att uppskatta emotionella effekter av smärta och rädsla, 

depression och ensamhet och ta dessa symtom på samma allvar som fysiska symptom. När 

mötet med patienten omvandlas till procedur och rutin skapas ett lidande som ger patienten en 

dålig känsla mot sig själv och sin kropp (Björck & Sandman, 2007, Dahlberg, 2002). 

 

7.4 Psykosomatik som ett samhällsfenomen  

Det är viktig kunskap för sjuksköterskan att veta att psykosomatiska sjuka patienter påverkas 

av det omgivande samhället och att många faktorer spelar roll vid psykosomatisk smärta. 

Sjuksköterskan ska kunna förstå vad patienter berättar om sitt arbetsliv och sin 

kommunikation med den yttre världen. Sjuksköterska ska uppfatta patienten som en levande 

individ som kan påverkas av andra faktorer i samhället (Dalberg, 2002). I en studie 

konstateras att förekomsten av personer med psykosomatisk smärta kan hänga samman med 

ändrade arbetsförhållanden i samhället (Jerlock, Kjellgren, Gaston-Johansson, Lissner, 

Manhem, Rosengren, & Welin, 2008). Folk med hög utbildning har mindre förekomst av 

psyksomatiska symptom än de som har en lägre utbildning. Studien har visat att det inte finns 

något samband mellan psykosomatiska symptom och hur mycket man jobbar, om det är heltid 

eller deltid. Fysisk belastning och ansträngning ökar dock psykosomatiska symptom (Fjell, 

Alexanderson, Karlqvist & Bildt, 2007). Det finns ett starkt samband mellan psykosomatiska 
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symptom och människans arbete.  Fysiska arbeten som t.ex. hemtjänstarbete eller restaurang 

anställda har mer psyksomatisk smärta än de som har kontors eller administrativa tjänster, 

eftersom de har mer kontroll över sin arbetssituation (Fjell, Alexanderson, Karlqvist & Bildt, 

2007). En studie beskriver att patienter med psykosomatisk diagnos ofta har psykosociala 

problem som t.ex. arbetslöshet, stress, orättvisa på jobbet, problem att hitta arbete som passar 

och att de är beroende av det allmänna försäkringssystemet. Utbildningsnivån spelar en stor 

roll vid psykosomatiska symptom (Andersson & Hovelius, 2005, Fjell, Alexanderson, 

Karlqvist & Bildt, 2007). Psykosomatiska patienter har ett problem att kunna övertyga 

samhället att de är sjuka eftersom samhället endast accepterar medicinska skäl för sjukrollen 

(Andersson & Hovelius, 2005). Personer som har dålig socialt stöd har en ökad risk för 

psykosomatiska symptom (Fjell, Alexanderson, Karlqvist & Bildt, 2007).  

 

8 Diskussion 

För att man som sjuksköterska skall förstå patientens erfarenhet av smärta måste vi veta vad 

psykosomatiskt sjuka patienter tänker, känner och gör i sin naturliga miljö. Möjligheter måste 

skapas för sjuksköterskor att lyssna till patientens berättelse. Mötet i vården blir inte en 

procedur om sjuksköterskan ger patienten adekvat hjälp och stöd (Dahlberg, 2002, Jerlock, 

Gaston-Johansson & Danielsson, 2005). Patientens berättelse i vården skapar möjligheter för 

sjuksköterskan att samla kunskap, kunskap om individuella livsproblem, hur patienten 

hanterar dem, kontrollerar dem och hur patienten skapar meningsfullhet för sig själv, denna 

kunskap hjälper sjuksköterskan i vården av patienten. Sjuksköterskor med kunskap om 

psykosomatiska symptom kan ge patienten adekvat hjälp och stöd. Behandlingen av patienter 

med psykosomatisk smärta är svår då det inte finns klar etiologi bakom symptomen (Jerlock, 

Kjellgren, Gaston-Johansson, Lissner, Manhem, Rosengren, & Welin, 2008). Som 

sjuksköterska behöver vi vara närvarande och lyssna till patientens berättelse, inte som en 

information, utan som en del av en lidande människas uttryck. Sjuksköterskan måste lyssna 

till den berättelse som patienten har utan att objektifiera patienten till en ”Psykosomatiker”  

 

I resultatet beskriver vi kunskaper som kan stärka sjuksköterskans beredskap i mötet med 

patienter med psykosomatisk smärta. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten utgör 

kärnan i vården. Ansvaret för en bra vård ligger alltid hos vårdaren och får sin utgångspunkt 

från patientens berättelse. Sjuksköterskan måste vara närvarande och delaktig i mötet med 

patienten om hon vill bli berörd av patientens berättelse. Annars förhindras utveckling och 
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växt i relationen och berättelsen blir ohörd (Dahlberg, 2002, Jerlock, Gaston-Johansson & 

Danielson, 2005, Werner & Malterud, 2005). Psykosomatiskt sjuka patienter kan uppleva 

hälsa med hjälp av sjusköterskans respekt och känsla för patientens perspektiv. 

Sjuksköterskan behöver hitta tid och rum för ett professionellt bemötande av den lidande 

patienten (Dahlberg, 2002, Björck & Sandman, 2007). 

 

Sjuksköterskan måste låta sig själv beröras av patienten. Ett bemötande där vi som 

sjuksköterskor låter oss beröras av patienten och tänker på vårt handlande med respekt för 

varje persons värdighet leder till en bättre vård (Bullington, Nordemar, Nordemar & 

Sjöström-Flanagan, 2003). För att leva med kronisk smärta behöver patienten acceptera att 

smärtan kan vara bestående. Kroppsmedvetenhet och kroppskännedom verkar vara en 

bidragande faktor för att patienter med psykosomatiska symtom skall uppleva en förbättring i 

kroppen och i livet som helhet (Afrell, Biquet & Rudebeck, 2007). Studier har visat att 

minskad stress i vardagslivet, både hemma och på arbetet, behövs för att minska antalet 

patienter med psykosomatiska symtom (Bullington, Nordemar, Nordemar & Sjöström-

Flanagan, 2003, Fjell, Alexandersson, Karlkvist & Bildt, 2007).  

 

Sjuksköterskan behöver möta och etablera kontakt med patienten med psykosomatisk smärta 

för att kunna förstå patientens smärta. Genom kommunikation om psykosomatisk smärta och 

en beskrivning av psykosomatisk smärta för patienten, kan sjuksköterskan bli den bro som 

behövs mellan patientens förståelse av sin smärta och sjuksköterskans upplevelse av 

patientens smärta (Jerlock, Gaston & Danielsson, 2005).  Om värdigheten skadats kan den 

repareras genom att patienten uppmuntras att stå upp för sig själv.  

 

Patienten bör beredas möjlighet att fortsätta sina dagliga aktiviteter, och få hjälp att 

kontrollera sina symptom (Lundh, Segesten & Björkelund, 2004). Resultaten tyder på att 

patienter med psykosomatisk smärta använder sig av olika sätt att hantera kroppslig smärta. 

Acceptans återspeglas i patienters livssituation genom att integrera kroppen och själen. 

Patienter har accepterat att leva med sin värkande kropp. Det kan vara en fråga om anpassning 

och energibesparande livsstrategier.  Förståelse och acceptans av psykosomatiska smärta 

hjälper patienter att få tillbaka kroppens tillit och medvetenhet som är viktigt för kroppens och 

själens integration. Patienter berättar om förändring i deras liv från en total brist på 

kroppsmedvetenhet till en relation med kroppen. Kroppen ses som en samtalspartner och en 

lärare i det här samspelet.  Patienter har vuxit upp och började se på sin framtid med 
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optimism, även om de vet att de kommer att behövas stora ansträngningar (Afrell, Biquet 

Rudebeck, 2007). 

 

 Patienter som har återhämtat sig från psykosomatisk sjukdom har lagt mycket vikt på att 

vägra spela rollen som kronisk patient och försöker istället följa med i sina sociala 

skyldigheter och mål (Mengshoel & Heggen, 2004). Trots detta kan man se att många aktuella 

behandlingsstrategier för psykosomatiska sjukdomar med flera psykiska och fysiska symptom  

endast har en begränsad verkan (Horwitz, Theorell & Anderberg, 2003). När det sker en 

integration mellan kropp och själ och patienterna blir mer medvetna om både kroppens och 

själens signaler blir det lättare för sjuksköterskan att veta var man ska börja med varje patient. 

Genom samtal kring smärtan kan sjuksköterskan etablera en bro mellan patientens tolkning av 

smärtan och sjuksköterskans egen värdering/skattning av patientens smärta (Jerlock, Gaston-

Johansson & Danielsson, 2005). Nya kunskaper om smärta skulle kunna leda patienten till att 

utveckla analytiska strategier för att ta reda på vad som orsakade smärta och vad de var 

tvungna att prioritera (Horwitz, Theorell & Anderberg, 2003). 

 

Studier visar att patienter med psykosomatiska smärta inte uttrycker vad de verkligen känner. 

De gömmer en hel del känslor och använder försvarsmekanismen. Vissa beskriver att 

patienter har svårt att koppla samman kropp och själ och att de har en negativ självbild, vilket 

utvecklar en negativ kroppsuppfattning (Horwitz, Theorell & Anderberg, 2003, Mengshoel & 

Heggen, 2004). Några patienter som blev botade från psykosomatisk sjukdom har berättat om 

nya tolkningar och effektiva strategier som hjälpte dem att bli botade från psykosomatiska 

symptom. De var upptagna med det som händer i deras liv mer än den som händer i deras 

kroppar. Många patienter som blev botade från psykosomatisk sjukdom kan inte bestämma 

exakt om det var biologiska faktorer eller händelser i livet som var orsaken till återhämtning 

(Horwitz, Theorell & Anderberg, 2003).  

 

Våra förkunskaper om psykosomatik har varit det som gjort att vi ville veta mer om området. 

Vi tycker oss ha funnit i resultatet att det är viktigt att sjuksköterskan kan vara en 

personifierad bro mellan patienten och läkaren/samhället (Werner & Malterud, 2005). Att 

sjuksköterskan kan hjälpa den psykosomatiskt sjuka patienten att bevara sin värdighet trots 

lidandet. Det upplevs ofta som ovärdigt att vara sjuk och lida, att då ha psykosomatisk smärta 

försvagar känslan av värdighet. Vägen till en återupprättad värdighet går genom ett 

återupprättande av en personifierad bro mellan sjuksköterskan och vården till patienten. Alla 
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sjuksköterskor behöver se rättvist, inlevelsefullt och noggrant på varje patient så att dennes 

värdighet respekteras, och kan bevaras. Om värdigheten skadats kan den repareras genom att 

patienten uppmuntras att stå upp för sig själv. Patienten bör beredas möjlighet att fortsätta sina 

dagliga aktiviteter, och få hjälp att kontrollera sina symptom (Lundh, Segesten & Björkelund, 

2004).  Vi tror att det är viktigt att patienten upplever värdighet i mötet med vården, att 

patientens kunskap om sig själv förmedlar styrka till både patienten och vårdpersonalen 

(Werner & Malterud, 2005). Som sjuksköterska kan man hjälpa patienterna så att de själva 

kan hitta orsakerna till sina smärta. Hopp, kunskap, valfrihet och individualisering hjälper 

patienterna att komma fram till nya sätt att definiera sig själva och sina sociala roller och mål i 

livet (Mengshoel & Heggen, 2004). De flesta av våra studier visar att sjuksköterskans syn på 

patienten behöver präglas av en helhetssyn och ett bemötande utan objektivisering. Trotts 

detta verkar det hela tiden behövas mer utbildning och upplysning inom området 

psykosomatik. 

 

9 Metoddiskussion  

Syftet med vår studie var att öka kunskaperna om hur patienter med psykosomatiska smärta 

kan bemötas på ett adekvat sätt inom hälso- och sjukvård. För en uppsats på grundnivå krävs 

att man gör relevanta avgränsningar vilket vi gjort genom att utesluta artiklar som berört 

pediatrik, även om det finns artiklar som berör psykosomatiska symptom hos barn. Vi har 

också uteslutit artiklar som handlat om geriatrik och palliativ vård. Vi har sökt artiklar från 

databasen CINAHL och Vård i Norden. Studierna har varit relevanta och lett till ökad 

kunskap om psykosomatik och vad sjuksköterskan behöver veta om psykosomatik för att 

kunna ge en bra vård. Artiklarna som använts i resultatet kommer från de nordiska länderna 

vilket känns relevant då det är i dessa som vårt kliniska arbete som sjuksköterskor kommer att 

bedrivas. Till studien har vi använt oss av studier med både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Majoriteten av studierna var kvalitativa vilket kan ha inverkat på 

resultatet fördelaktigt då en mer individualistiskt inriktad forskning återspeglar enskilda 

patienters upplevelser på ett mer genom gripande sätt. Studierna beskriver ofta läkarens och 

andra vårdgivares roll i samband med studien av psykosomatisk sjukdom, med andra 

vårdgivare antar vi att man tillexempel menar sjuksköterskor. Valda artiklar innefattar studier 

med både män och kvinnor även om studier med kvinnor förefaller vara vanligare.  
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10 Förslag till vidare forskning 

Ytterligare forskning kring psykosomatik och hur psykosomatisk smärta påverkar patienten i 

det dagliga livet skulle kunna förse oss med insikter som kan leda till en större helhetssyn och 

fylla igen luckor och ge vägledande kunskap kring hur sjuksköterskan bättre kan vårda 

patienten med psykosomatisk smärta i klinisk praxis (Jerlock, Gaston-Johansson & 

Danielsson, 2005). Det är viktigt för vår profession som sjuksköterskor att vi har en förståelse 

och ett förhållningssätt där vi har en bild av ett värdigt liv, och vilka effekter vårt handlande 

har på patientens känslor av värdighet i samband med vården. Detta kan visserligen ses som 

något allmängiltigt i samband med all form av vård samtidigt som vi tror att det är extra 

viktigt då patienter med psykosomatiska smärtor ofta upplever misstro mot vården. Nya 

behandlingar kan finnas i forskningen. Vi tror att det finns hopp om att, slutligen, någon 

kommer att förstå vad som är fel då man drabbas av psykosomatisk smärta (Afrell, Biquet, 

Rudebeck, 2007). Det krävs ytterligare studier för att visa hur sjuksköterskans handlande kan 

stärka patientens hantering och välbefinnande i samband med psykosomatisk smärta 

(Dahlberg, 2002, Jerlock, Gaston-Johansson & Danielson, 2005, Werner & Malterud, 2005). 

Samtidigt som resultatet visar på vilka kunskaper och färdigheter som man kan behöva ha 

som sjuksköterska i mötet med patienten så ser man också nya frågeställningar som 

framkommer under forskningens gång, tillexempel skulle studier kring att vara en 

personifierad bro kunna utveckla kommunikationen mellan patienten och vården. 

Det verkar framförallt vara bakomliggande faktorer till psykosomatisk smärta som behöver 

kartläggas i ytterligare studier (Fjell, Alexandersson, Karlkvist & Bildt, 2007). 
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Bilaga 1 

Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Författare 

Titel, Tidskrift 

Land, Årtal 

 

Syfte 

Metod 

Datainsamling 

Data analys 

 

Resultat 

- Afrell, M., Biquet, G. & 

Rudebeck, C.E 

- Living with a body in 

pain – between acceptance 

and denial 

- Scandinavian journal of 

Caring Science 

- Sverige 2007 

studie syftar till att 

beskriva personer med 

långvarig 

muskuloskeletal smärta, 

relaterad till sin värkande 

kropp ur ett existentiellt 

perspektiv. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 20 

patienter, analyserade 

med en fenomenologiskt 

hermeneutisk metod. 

Patienter med långvarig 

smärta befinner sig inom 

ett spektrum av acceptans 

till avvisning av sin 

värkande kropp. 

Kroppsmedvetenhet och 

kroppskännedom verkar 

ha betydelse i processen 

av erkännande och 

acceptans av den värkande 

kroppen. 

- Andersson, S.I. & 

Hovelius, B 

- Illness-related complaints 

in women with chronic 

widespread pain: 

importance of a contextual 

approach.  

- Wiley InterScience, 

Stress and Health 

-Sverige, 2005 

Studien syftar till att 

utvärdera 

biopsykosociala problem 

ur ett patient perspektiv. 

Frågeformulär ifyllda av 

125 sjukskrivna kvinnor 

i åldern 25-64 år. 

Korrelations analys 

används för att visa 

sambandet mellan 

patientens bakgrund och 

medicinska åtgärder . 

 

Studien visar på 

betydelsen av ett 

situationsanpassat sätt för 

att få en förståelse för 

sjukdomar hos kvinnor 

med spridd smärta. Det 

hävdas att samhället 

enbart accepterar 

medicinska skäl för 

sjukskrivning. Läkare och 

annan hälso- och 

sjukvårdspersonal 

förstärker ett biomedicinsk 

perspektiv. Kvinnor som 

lider av "oförklarliga" 

somatiska symtom, 

tenderar att bli beroende 

av kirurgi och tung 

användning av läkemedel. 

 

- Björck, M., Sandman, L. 

- Vårdrelation ett försök att 

Syftet var att undersöka 

hur vårdrelations 

Metoden är text och 

dokument analys. 

Resultat visade tre olika 

sätt att använda 
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tydliggöra 

begreppsanvändningen 

-Vård i Norden 

-Sverige, 2007 

 

begreppet används i 

vårdvetenskaplig 

litteratur och i klinisk 

praxis. 

Forskarna har studerat 

dels vårdvetenskaplig 

litteratur och dels vård 

verksamhets dokument. 

Sedan har de genomsökt 

och lästs i sin helhet för 

att hitta avsnitt som 

berör relationen mellan 

patienten och vårdare. 

vårdrelations begreppet. 1 

En stark värdepositiv 

användning av begreppet. 

2. Visade att begreppet 

används diffust och 

motsägelsefullt. 3.visar att 

begreppet används på ett 

värdeneutralt sätt. 

- Bullington, J., Nordemar, 

R., Nordemar, K., & 

Sjöström-Flanagan 

- Meaning out of chaos: a 

way to understand chronic 

pain. 

- Scand J Caring Sai 

- Sverige, 2003 

att fördjupa förståelsen 

av psykosociala och 

existentiella aspekter på 

smärta och att diskutera 

hur vården bättre kan 

förstå och behandla 

patienter med kronisk 

smärta 

Metoden heter 

fokusgrupp bestående av 

forskare och kliniker på 

en smärtklinik. 

Datainsamling: Ingen 

speciell metod, men 

den gemensamma 

tekniken var kvalitativ 

tolkning 

analys. De slutgiltiga 

resultaten presenterades 

som 

teman, tolkas mot 

bakgrund av syftet med 

forskare 

- Dataanalys var 

hermeneutisk. 

 

Resultaten av studien 

innehåller systematisering 

av data i ett samarbete 

mellan forskare och 

gruppdeltagare. Resultatet 

beskriver vägen från att 

söka medicinska hjälp till 

en lyckad rehabilitering, 

som en rörelse från kaos 

till ordning. 

 

- Dahlberg, K. 

- Vårdlidande - det onödiga 

lidandet.  

- Vård i Norden 

-Sverige, 2002 

Syfte var att beskriva 

kärnan i lidande orsakat 

av vården. 

Kvalitativa intervjuer 

metod har. Materialet 

består av 17 intervjuer, 

Datan analyserades med 

avseende på innebörder. 

Det analyserande 

förhållningssättet var 

präglat av en 

djuporientering, vilket är 

avgörande för resultatets 

giltighet. 

Fenomenologisk analys 

som syftar till en 

Resultat visar att patienter 

lider av vårdrelationen när 

den inte innefattar vård i 

ordets rätta bemärkelse. 
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beskrivning av det 

undersökta fenomenets 

essens. 

Fjell, Y., Alexanderson, 

K., Karlqvist, L., & Bildt, 

C 

- Self-reported 

musculoskeletal pain and 

working conditions among 

employees in the Swedish 

public sector. 

- Ios Press and the authors, 

work 

- Sverige, 2007 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

sambanden mellan 

självrapporterat 

musculoskeleal smärta 

och följande faktorer: 

fysiska och psykosociala 

arbetsförhållanden, 

livsstil, psykosomatiska 

symtom och 

sjukskrivning 

En omfattande enkät 

slutfördes med totalt 

2523 personer, varav 87 

% var kvinnor och 13 % 

män. Deltagarna var 

anställda inom offentlig 

sjukhus, 

utbildningsinstitutioner, 

hemvård för äldre och 

inhemska/catering i ett 

svenskt län. 

- Dataanalys: Multipel 

logistisk 

regressionsanalys 

- Resultatet visade att 

höga självrapporterade 

muskuloskeletal smärta 

var mycket i samband med 

större fysisk och -- - Höga 

arbetskrav var den mest 

framträdande psykosociala 

faktorer och tydligt 

samband med 

muskuloskeletal smärta 

- Det finns ett 

starkt samband mellan en 

hög muskuloskeletal 

smärta och utställningen 

av psykosomatiska 

symptom 

 

Horwitz, E.B.,  Theorell, T. 

& Anderberg, U.M.     - 

Fibromyalgia patients’ own 

experiences of video self-

interpretation: A 

phenomenological-

hermeneutic study. - - 

Scand J Caring Sci 

- Sverige, 2003 

Syftet med studie var att 

utveckla mer effektiv och 

adekvat behandling 

verktyg eftersom de 

aktuella 

behandlingsstrategier för 

psykosomatisk sjukdom 

har ofta endast begränsad 

verkan 

 

Datainsamling: 14 

kvinnliga patienter i 

åldrarna 31-51 år.  De 

hade fibromyalgi 

diagnosen från 6 

månader till upp till sex 

år. 

Dataanalys: Texten från 

intervjuerna var baserad 

på en fenomenologis -

hermeneutisk metod 

Resultatet visade 

relationen mellan yttre och 

inre delar, kroppsbild och 

själv bild, medveten och 

omedveten känsla, visuell 

emotionell betydelse och 

kropp och själ språk.  

Resultaten visade också 

att 

med hjälp av video 

tolkning patientens kropp 

och självmedvetande 

skulle kunna förbättras, 

vilket i sin tur kan hjälpa 

terapeuter att hitta bättre 

behandling 

- Jerlock, M., Gaston-

Johansson, F. & Danielson, 

E. - Living with 

Syftet var att beskriva 

patienters erfarenheter av 

oförklarliga 

. En öppen ostrukturerad 

intervju genomfördes 

med 19 patienter i 

Intervjusvarens analys 

resulterade beskrivning av 

smärta till olika 
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unexplained chest pain. 

- Journal of Clinical 

Nursing 

- Sverige, 2005 

bröstsmärtor, och 

hur smärtan påverkade 

deras dagliga liv 

akutmottagning och data 

analyserades med hjälp 

av innehållsanalys 

kategorier: smärta plats, 

smärta varaktighet, 

periodiska 

smärta, ständig smärta , 

smärtintensitet och  

kvaliteten av smärta. Fyra 

upplevelser som har 

skapats av smärtan 

rädsla och oro, känsla av 

osäkerhet, känsla av stress 

och 

förlust av styrka. 

 

- Jerlock,M.,  Kjellgren, 

K.I., Gaston-Johansson, F., 

Lissner, L., Manhem, K., 

Rosengren, A. & Welin, C.                  

- Psychosocial profile in 

men and women with 

unexplained chest pain. 

-  Journal of Internal 

Medicin 

- Sverige, 2008 

Syftet med denna studie 

var att jämföra män och 

kvinnor med oförklarad 

bröstsmärta, fria från  

hjärtsjukdom med 

hänsyn till sömnproblem, 

psykiska 

belastning på arbetet, 

stress hemma, negativa 

händelser i livet 

och hälsorelaterad 

livskvalitet. 

Studien genomfördes 

vid ett universitet 

sjukhus i Sverige 

inklusive 231 patienter 

i åldern 25-69 med bröst 

smärtor utan organisk 

orsak. 

- Alla statistiska 

analyser genomfördes i 

SAS (Statistiska 

Analys System) version 

8.2.  Logistiska 

regression för att 

undersöka samband 

mellan olika variabler. 

 

Resultatet visar att bland 

patienter med oförklarliga 

bröst smärtor var den 

fysiska aktivitets nivån 

lägre än hos 

referensgruppen antalet 

patienter med utländsk 

härkomst var också högre. 

Sömnproblem var avsevärt 

vanligare och den mentala 

stressen var fyra gånger 

högre än hos en 

referensgrupp. 

Lundh, C., Segesten, K & 

Björkelund, C. 

-  To be a helpless 

helpoholic – GPs` 

experiences of women 

patients with non-specific 

muscular pain. Scand J 

Prim Health Care 

Sverige, 2004 

Syftet var att utforska 

och beskriva 

allmänläkares 

möte med patienter med 

icke-specifika symptom. 

Focus group intervjuer 

analyserades i en 

fenomenologisk 

metod. 

Resultat visar 

allmänläkares känslor av 

hjälplöshet i mötet med 

patienten med ospecifika 

symtom. Detta kan vara en 

viktig orsak till att samråd 

med kvinnliga patienter 

med Ospecifika 

muskelsmärtor ofta 

misslyckas. 
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- Mengshoel & Heggen. 

- Recovery from 

fibromyalgia – previous 

patient´s experiences. - 

Disability and 

rehabilitation 

Norge, 2004 

Syftet var att studera 

vilka erfarenheter som 

varit viktiga för 

återhämtning av 

fibromyalgi 

Metoder: Fem kvinnor i 

åldern 37 och 49 

intervjuades 

individuellt. 

Intervjuerna syftar till 

att finna ut om 

återhämtningsprocessen 

och kvinnors dagliga liv 

på tidpunkten för 

intervjun innan och efter 

deras diagnos, med en 

särskild tonvikt på 

sociala relationer och 

skyldigheter. Den 

Intervjuerna har 

analyserats av 

kvalitativa thematic 

innehåll 

analys 

Resultatet visar att 

återhämtning var 

oberoende av specifik 

medicinsk behandling. 

återvinning. Patienter har 

anpassat sina 

verksamhet till smärta, de 

använde smärta som en 

varningssignal om det är 

för mycket stress i livet. 

Denna utvecklats betydligt 

deras förmåga att 

ändra sina livsmål och 

vardagliga förpliktelser. 

Patienter kan återhämta 

sig från psykosomatisk 

sjukdom. Den information 

som 

informanter tyder på är att 

kämpa mot en  

kroniska patienter roll och 

följa med i sina sociala 

skyldigheter 

och mål var av stor 

betydelse. 

 

- Werner, A. & Malterud, 

K. 

-  The pain isn’t as 

disabling as it used to be’’: 

How can the patient 

experience empowerment 

instead of vulnerability in 

the consultation? 

- Scandinavian Journal of 

Public Health 

- Denmark, 2005 

Syfte: Denna studie 

undersöker hur läkare 

kan hjälpa patienter att 

omvandla sårbarhet till 

styrka och minska en 

känsla av maktlöshet 

Metod: Författarna 

analyserade resultaten 

från fyra tidigare skrivit 

artiklar baserade på 

kvalitativa 

intervjuer med 10 

kvinnor med kronisk 

smärta. Forskarna har 

jämfört rapporterade 

negativa erfarenheter 

med de positiva effekter 

av bemötande, i syfte att 

identifiera möjligheter 

till förändring 

Resultat visar att vården 

kan stärka och hjälpa 

patienter med 

psykosomatiska patienter 

att hantera sina smärtsam 

liv. Vården kan erkänna 

brister i medicinsk 

kunskap och disciplin    i 

stället för  att misstänka 

den enskilda patienten 

som presenterar 

kroppsliga symtom som 

inte passar med 

biomedicinska 
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förväntningar Detta 

erkännande omvandlar 

sårbarhet till styrka eller 

resurser i utrymmen som 

främja ökad delaktighet 
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