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Sammanfattning/Abstract 

 

Bakgrund:  Långvarig smärta är svår att bota. Smärtan är svår att lindra och kan vara 

mycket påfrestande för kroppen. Sjuksköterskans bemötande kan påverka 

patientens smärtupplevelse. Ett gott bemötande kan hjälpa patienten att 

finna tilltro till vården samt lindra smärtan medans ett dåligt bemötande kan 

förvärra smärtupplevelsen.  

Syfte:  Syftet är att ta reda på hur patienter med långvarig smärta upplever sin 

smärta samt hur de upplever sjuksköterskans bemötande i omvårdnaden. 

Metod:  En litteraturstudie har genomförts där tio artiklar rörande långvarig smärta 

har granskats och analyserats och sammanställts i olika teman. Artiklarna 

har varit både kvalitativa och kvantitativa. Uppsatsen utgår från Joyce 

Travelbees omvårdnadsteori men baseras även på andra teorier.  

Resultat: I resultatet framkommer det att sjuksköterskans bemötande har stor 

betydelse för patientens upplevelse av vården. Patienter har känt sig 

förolämpade och nedvärderade och upplevt att de inte blivit trodda på. 

Patienter menar att dialogen mellan dem och sjuksköterskan är av stor vikt 

då det kan vara ett sätt att bearbeta oro och rädsla över deras 

sjukdomstillstånd. 

Diskussion: Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om patienten och dennes 

upplevelser. Hur sjuksköterskan bemöter patienten kan påverka dennes 

upplevelser av vården och kan skapa både en trygghet men också en känsla 

av osäkerhet hos patienten. Som sjuksköterska är det viktigt att frångå egna 

värderingar för att kunna se den unika personen som man har framför sig.  

Nyckelord:  Långvarig smärta, omvårdnad, patientens upplevelser, bemötande 

 



Abstract 

 

Background:  Persistent pain is difficult to cure. The pain is difficult to reduce and can be 

very stressful to the body. The approach by the nurse can affect the patient’s 

perceived pain. A good approach can help the patient to find trust in public 

care and to reduce the pain, and a bad approach can make the pain 

experience worse.  

Aim:  The aim of this study was to find out how patients with persistent pain 

experience their pain and how they experience the nurses clinical encounter 

in the care.  

Method: A literature study has been conducted, where ten articles handling persistent 

pain have been investigated, analyzed and been compiled into different 

themes. The articles have been both qualitative and quantitative. The study 

is based on Joyce Trevelbees nursing theory but includes other theories as 

well. 

Results:  The result shows that the approach by the nurse is very important for the 

patient’s perception of the public care. Patients have felt offended, 

disparaged and disbelieved. Patients mean that the dialogue between the 

patient and the nurse is of high importance, as this is a way to handle 

concern and fear related to their illness.  

Discussion:  It is important that the nurse is aware of the patient and the patient’s 

experiences. The approach by the nurse can affect the patient’s perception of 

the public care. It can create both a sense of security and of uncertainty for 

the patient. It is important as a nurse to leave your own values aside to be 

able to see the unique person in front of you. 

Keywords:  Persistent pain, nursing, patients experiences, clinical encounter 
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1 Inledning 

Människor kommer någon gång i livet känna någon form av smärta av olika anledningar. I 

rollen som sjuksköterska möter man många människor i vården som lider av smärta. Alla 

människor som uppsöker vård med anledning av sin smärta kommer att bli bemötta av 

vårdpersonal. Intrycket som patienten upplever vid kontakten kommer att forma patientens 

syn på framtida vårdkontakter. Tillsammans med denna erfarenhet och tidigare erfarenheter, 

såväl bra som dåliga, kommer patienten att bilda sig en egen uppfattning om vården.  

Under praktikperioder och olika arbetstillfällen har vi kunnat konstatera att det finns olika 

sätt att bemöta patienter, varav vi anser att en del av dessa inte varit lämpliga. Stämningen 

inom personalgruppen påverkar sjuksköterskans bemötande mot både patienten och 

arbetsgruppen. Vi har även hört och sett våra egna anhöriga bli behandlade på ett dåligt sätt, 

som blivit vårdade av sjukhuspersonal som inte lagt stor vikt i sitt bemötande mot dem.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Smärta 

Smärta är något som alla människor kommer att uppleva någon gång i livet. Det är det 

vanligast skälet till varför personer söker vård (Clarke & Iphofen, 2005; Werner, 2010). 

Människans smärtfunktion är till för att varna kroppen för uppkommen eller hotande skada 

(Mackintosh & Elson, 2008). Smärtupplevelsen kan påverkas av tidigare händelser och 

upplevas på olika sätt och den kan delas in i fyra grupper. Dessa grupper är nociceptiv, 

neurogen, psykogen och idiopatisk smärta. Smärtan kan vara akut eller långvarig. För att 

kunna dela in smärtan i akut respektive långvarig är det vanligt att man tar hänsyn till 

smärtans tidsperiod (Jakobsson, 2007). Smärta kan upplevas olika beroende på smärtintensitet 

och dess längd (Matthews & Malcolm, 2007). Tidigare erfarenheter kan också påverka 

patientens upplevelser av smärtan. Om patienten har varit med om en stark upplevelse kan 

detta påverka denne negativt eller positivt (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2009). 

Patienter som har långvarig smärta kan visa det på olika sätt dock är det helt individuellt och 

vissa patienter visar inga tecken alls. Fysiska tecken kan vara onormal trötthet, 

sömnsvårigheter, nedsatt rörlighet eller gångsvårigheter och nedsatt aptit. Psykologiska 

tecken kan vara nedstämdhet, irritation, depression och koncentrationssvårigheter (Jakobsson, 

2007).  
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Tidigare har man använt ordet kronisk smärta i det svenska språket men då detta tolkades 

som att smärtan aldrig skulle kunna lindras eller försvinna har man nu övergått till ordet 

långvarig smärta. Smärtan som avses upplevs vanligen under lång tid men den kan vara 

övergående och helt försvinna (Jakobsson, 2007; Werner, 2010).  

2.1.1 Långvarig smärta ur ett patient- och vårdvetenskapligt perspektiv 

Långvarig smärta är smärta som kvarstår efter att huvudorsaken till smärtan läkt ut 

(Jakobsson, 2007). Den långvariga smärtan kan uppstå utan någon uppenbar orsak och 

behöver heller inte vara relaterad till någon fysisk sjukdom (Mackintosh & Elson, 2008). 

International Association for the Study of Pain, IASP har angett en tidsperiod på tre månader 

eller mer för att definiera långvarig smärta (Werner, 2010). Smärtan kan komma i skov eller 

vara konstant (Jakobsson, 2007). Långvarig smärta är svår att lindra och är mycket 

påfrestande för kroppen, den kan dessutom skada nervsystemet och ge permanenta 

förändringar. Smärtan kan successivt övergå från synliga tecken till dolt lidande och det kan 

för närstående och utomstående vara svårt att förstå personens smärta när det inte finns några 

fysiska tecken. Resultatet hos omgivningen kan vara tvivel på att smärtan verkligen existerar. 

Att bli misstrodd av andra människor som tvivlar på ens lidande kan orsaka ännu mer smärta 

för den drabbade på grund av känslor av nedstämdhet och hopplöshet. Även inom vården kan 

dessa personer bli misstrodda då de inte visar några tydliga fysiska tecken. Det är viktigt att 

poängtera att även patienter med långvarig smärta är i behov av omvårdnad (a.a).  

Enligt Breen (2002) är det inte helt ovanligt att personer som har långvarig smärta har 

svårare att utföra dagliga aktiviteter. De har dessutom större risk att hamna i en depression 

samt har lättare att bli oroliga över saker och ting. Långvarig smärta är oftast sammankopplad 

med lidande (a.a). Smärta kan övergå till lidande då personen  lever ett liv förhindrad att göra 

saker de verkligen vill göra, exempelvis att utföra vardagliga sysslor och aktiviteter med 

familjen (Wiklund, 2003). Vidare menar Wiklund att om människan inte ser sig som en 

helhet, på grund av exempelvis sjukdom eller skada, kommer hon att uppleva ett lidande. 

Clarke och Iphofen (2005) menar att i många fall kommer den långvariga smärtan nästan 

alltid  att vara närvarande och patienten kommer förmodligen alltid att tänka på den, 

oberoende av vad han eller hon gör i livet. De menar att den långvarig smärta som kan övergå 

till ett lidande inte bara drabbar den som lever med den utan även dennes familj och 

närstående. Joyce Travelbees definition av lidande är förknippat med att bry sig om någon, 

det vill säga att en person kommer att lida då han eller hon upplever att en nära anhörig inte 
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mår bra (Kirkevold, 2000). Travelbees omvårdnadsteori poängterar att sjukdom och lidande 

är något varje människa kommer att uppleva, det är en del av att vara människa. Sjukdom och 

lidandet är enligt denna teori ett fenomen som är individuell och att erfarenhet ger insikt i vad 

fysisk, emotionell samt andlig smärta innebär. Det är viktigt att vårdpersonalen inte lägger 

egna värderingar i patientens lidande eller sjukdom eftersom vi aldrig helt kan förstå hur den 

individuella patienten känner. Enligt Travelbees teori står den mellanmänskliga processen i 

centrum vid omvårdnad och för att förstå vad omvårdnaden innebär måste det finnas 

förståelse för vad som sker mellan sjuksköterska och patient. Viktiga begrepp i Travelbees 

teori är bland annat kommunikation, mänskliga relationer och lidande vilka i stor utsträckning 

ligger till grund för relationen mellan sjuksköterska och patient (a.a). 

Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallager (2006) beskriver i sin studie att det är 

vanligare med långvarig smärta hos kvinnor, 56 % av patienterna är kvinnor. Vidare skriver 

de att långvarig smärta är vanligast i åldrarna mellan 40 och 60 år, dock har inte äldre som bor 

på äldreboenden eller liknande tillfrågats i studien. I Sverige har ca 20 % av befolkningen 

långvarig smärta och enligt statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU beräknas de 

samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta till 87,5 miljarder kronor år 2003 

enbart i Sverige (Werner, 2010; SBU, 2006). Som sjuksköterska kommer man i kontakt med 

patienter med långvarig smärta på samtliga avdelningar inom sjukhus, äldreboende och 

primärvård (Werner, 2010).  

2.2 Bemötande ur ett patient- och vårdvetenskapligt perspektiv 

Med bemötande menas i det här arbetet ett uppförande eller en attityd hos en person som 

kommunicerar med en eller flera andra personer. Det kan även vara ett förhållningssätt eller 

ett beteende att sträva efter eller att leva efter. Bemötandet sker mellan människor, ansikte 

mot ansikte eller i kontakt med andra människor via tal, skrift eller tecken. Bemötandet kan 

vara bra eller dåligt och upplevas olika av olika personer (Echeverri, 2010).  

Travelbee menar i sin teori att varken patienten eller sjuksköterskan i det första mötet med 

varandra har någon aning om hur den andre personen är som person och båda går därför in i 

mötet med förutfattade meningar om varandra. Vidare anser Travelbee att sjuksköterskan bör 

ta ett steg tillbaka för att kunna upptäcka den unika individen i personen hon har framför sig 

(Kirkelvold, 2000). Wiklund (2003) tycker att det är viktigt att sjuksköterskan ser till att 

patienten är den som står i centrum under hela vårdprocessen, och att samspelet dem emellan 

kan skapa en vårdrelation. Gudmannsdottir och Halldorsdottir (2009) menar att om inte 
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patienten blir uppfattad som en unik person kommer patienten inte kunna öppna upp sig för 

sjuksköterskan och delge henne sin livsberättelse i form av tankar, känslor och erfarenheter. 

Om sjuksköterskan inte lyckas förmedla detta är risken att patienten inte kan känna trygghet 

och tillit till sjuksköterskan och därmed inte förmår förmedla sin upplevelse av vården, sin 

smärta och sina rädslor (Wiklund, 2003). Travelbee anser att kommunikation är bland det 

viktigaste i patientens omvårdnad och att detta är en ömsesidig process. Mellan sjuksköterska 

och patient sker kommunikation dagligen vilket möjliggör att patientens upplevelser och 

behov blir synliga och bekräftade (Kirkevold, 2000). 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2008) är det av stor vikt att 

någon form av mellanmänsklig relation finns mellan patient och sjuksköterska för att en god 

omvårdnad ska kunna uppnås och lindra lidandet hos patienten. Travelbee tycker att det är 

sjuksköterskans ansvar att bygga upp och upprätthålla den mellanmänskliga relationen under 

hela vårdprocessen (Kirkevold, 2000). Det är även enligt Dahlberg et al (2008) viktigt att 

vårdaren i en vårdande relation med patienten inte är den som för egen räkning tjänar på 

relationen.  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) jobbar vårdpersonalen med målsättningen att 

skapa god hälsa och vård på lika villkor för alla i befolkningen. Människors lika värde och 

värdighet ska respekteras av vårdarna. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska ska sjuksköterskan på ett respektfullt och empatiskt sätt bemöta patienter och 

deras närstående. Det är viktigt att sjuksköterskan låter patienter vara delaktig i sin egen vård 

och att adekvat information ges till patient och dess närstående. Det är därefter av stor vikt att 

sjuksköterskan försäkrar sig om att den information som patienten delgivits har blivit 

uppfattad så att patienten kan bli delaktig i den kommande vården. Om patienten inte kan ta 

till sig information av olika anledningar, till exempel trauma, handikapp eller sjukdom är det 

viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar detta så att de kan få den informationen efter eget 

behov (Socialdepartementet, 2005).  

I kontakt med sjukvården är tydlig information och kommunikation en förutsättning för att 

patienten ska känna sig tillfredsställd med vården. Information bör komma i ett tidigt skede i 

mötet med vården för att patienten ska bli mer delaktig i sin vård och därmed i största möjliga 

utsträckning känna sig nöjd med den vård som ges (Johansson, Oléni & Fridlund, 2002).  

Enligt socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport (2009) framkommer det att antalet 

anmälning för bristande bemötande från sjukvårdens sida har ökat drastiskt det senaste 



 

5 (31) 

 

 

decenniet. Den största ökningen var bland annat inom området bemötande, kommunikation 

och information som ökat med 41 % sedan år 2000.  

 

3 Problemformulering 

Idag har var femte person i Sverige långvarig smärta och det är av stor vikt att sjuksköterskan 

uppmärksammar dessa personers smärta. Många patienter har upplevt ett dåligt bemötande 

från sjuksköterskan där hon ignorerar, misstror och tvivlar på att smärtan verkligen existerar. 

Hur sjuksköterskan bemöter och behandlar patienten ligger delvis till grund för hur denne 

kommer att uppfatta sin sjukdom och sin sjukhusvistelse. Då långvarig smärta utgör en 

negativ påfrestning för kroppen är det av stor vikt att sjukvårdpersonalen uppmärksammar 

smärtan innan det övergår till ett osynligt lidande hos patienten.  

 

4 Syfte 

Syftet är att ta reda på hur patienter med långvarig smärta upplever sin smärta samt hur de 

upplever sjuksköterskans bemötande i omvårdnaden.  

 

5 Metod 

Då vi har genomfört en litteraturstudie har vårt underlag utgjorts av vetenskapliga artiklar. Vi 

har analyserat relevanta artiklar som svarat på vårt syfte. Vi har sedan utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt bedömt och utvärderat det granskade materialets resultat (Polit & Beck, 

2010). Vi har använt oss av förstahandskällor som vilket enligt Polit & Beck ska eftersträvas i 

en litteraturstudie. 

Fokus i uppsatsen är patientens upplevelse av sin långvariga smärta samt hur de upplever 

sjuksköterskans bemötande. Litteratur som ligger till grund för uppsatsen behandlar inte 

enbart sjuksköterskans bemötande inom sjukhusmiljön utan bemötandet på samtliga platser 

där sjuksköterskan är representerad. 

Då vi fokuserar på patienter med långvarig smärta har vi i arbetet benämnt dem som enbart 

patienter för att få en mer följsam text. 

5.1 Sökning och urval 

I den här studien har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa artiklar som beskriver 

patienters upplevelse av långvarig smärta samt sjuksköterskans bemötande. 
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Litteratursökningarna har gjorts utifrån relevanta engelska sökord. Då arbetet berör 

upplevelser av bemötande, vilket innebär att man vill få fram känslor hos patienter, har vi sökt 

på synonymord och närliggande ord, de engelska sökorden kan ses i bilaga 1. Från början var 

syftet att enbart använda svenska eller nordiska studier men då det var svårt att hitta 

tillräckligt stort antal av dessa studier gjordes inga begränsningar gällande land. Vi kom fram 

till att bemötandet gentemot patienter är av lika stor betydelse vart man än i världen befinner 

sig.  

Sökning efter relevanta artiklar genomfördes i databaserna Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health, CINAHL with Full Text och PubMed vilka är två av de största 

referensdatabaser inom detta ämnesområde. Dessutom har manuella sökningar även gjorts 

från andra uppsatser samt från referenslistor i funna artiklar.  

5.1.1 Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier vi satte upp var att publikationerna skulle vara peer reviewed, det vill 

säga vetenskapligt granskade samt att vi begränsade oss till år 2000-2011, med undantag av 

några artiklar som vi fann manuellt med hjälp av artikelreferenser, här begränsade vi årtalet 

till 1998. 

5.1.2 Exklusionskriterier  

De exklusionskriterier vi satte upp var om specifika sjukdomar där patienter lider av till 

exempel fibromyalgi, cancer eller annan specifik malign smärta. Detta gjorde vi för att 

utesluta en viss typ av upplevelse en specifik sjukdom skulle ge då vi vill fokusera på 

helheten av smärtupplevelsen. I sökningarna har vi valt bort artiklar som haft med 

sjuksköterskans perspektiv att göra då vi ej kommer att belysa problemet från det hållet då vi 

medvetet valt att intressera oss för patienters upplevelse. I sökresultatet har vi exkluderat 

artiklar som ej varit relevanta för syftet. 

5.2 Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes enligt Fribergs (2006) modell över hur en litteraturstudies 

arbetsgång bör genomföras. Först lästes artiklarnas abstrakt igenom och artikeln undersöktes 

utifrån uppläggets tillförlitlighet. Detta genomfördes genom att vi kategoriserade dem utifrån 

relevans och tillhörighet. När vi hittat ett flertal artiklar studerade vi dem i detalj för att 

erhålla underlag till resultatet. Resultatet lästes, studerades och bearbetades, därefter sökte vi 

efter skillnader och likheter. Dessa grupperades och vi sökte efter gemensamma områden för 

att finna lämpliga rubriker. Vi fann två huvudrubriker, patientens upplevelse av långvarig 
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smärta och bemötande. Bemötande delades upp i tre underrubriker: patientens upplevelser av 

sjuksköterskans bemötande, dialogen mellan patient och sjuksköterska samt patientens 

upplevelse att inte bli trodd. En matris har sammanställts över inkluderade artiklar, se bilaga 

2. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Forskning handlar om kunskap och hur vi kan vidga kunskapen inom ett område och är helt 

oberoende av politik eller sociala och religiösa åsikter. Det som skrivs ska vara ren sanning 

utan att dölja eller förtiga verkligheten (Hartman, 2003). Inga falska förespeglingar får 

förekomma när man refererar till tidigare iakttagelser, det innebär att man inte får förvränga 

text i artiklar efter eget tycke eller syfte (Bryman, 2009). Texter som vi använder i denna 

uppsats får inte plagieras, vilket innebär att man skriver av texten ordagrant eller utan större 

ändringar och gör den till sin egen (Olsson & Sörensen, 2011). För att hantera engelskt 

material korrekt kommer vi använda oss av en ordbok  så att en riktig översättning blir möjlig. 

Om vi har en förförståelse för ett ämne är det viktigt att inte lägga in egna värderingar då det i 

vår uppsats är patienters upplevelser som ska belysas. Det är viktigt att citat stämmer 

ordagrant med originalkällan och att rätt citeringsteknik används samt att underlaget till 

arbetet refereras enligt korrekt referenssystem (Backman, 2008).  

 

7 Resultat 

Resultatet är uppdelat i två huvudrubriker, patientens upplevelse av långvarig smärta och 

bemötande. Under rubriken bemötande behandlas patientens upplevelse av sjuksköterskans 

bemötande samt dialogen mellan patienten och sjuksköterskan för att avslutas med patientens 

upplevelse av att inte bli trodd.  

7.1 Patienters upplevelser av långvarig smärta  

Patienter har beskrivit sin långvariga smärta som ständig värk med fruktansvärd smärta som 

förändrat deras liv. De beskrev smärtan som om ett vasst föremål borrats in genom huden och 

in i kroppen på dem. Trots denna smärta fann de ändå styrkan att fortsätta leva ett någorlunda 

bra liv. Många patienter beskrev att de upplevde ångest men samtidigt tålamod att stå ut med 

smärtan och beskriver att det var detta som ständigt påverkade deras vardag. Vidare beskrev 

patienterna att det var både frustrerande och enerverande att leva med långvarig smärta 

(Carson & Mitchell, 1998). Då orsaken inte kunde fastställas eller lokaliseras kände 
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patienterna en stor frustration och besvikelse eftersom de inte kunde få ett svar på varför de 

kände smärta och få en korrekt behandling som kunde lindra smärtan (Dewar, White, Posade 

& Dillon, 2003). Patienterna beskrev det som viktigt för dem att i ett tidigt skede få reda på 

orsaken till smärtan eftersom det inte var förrän en diagnos var fastställd som patienterna 

kunde tillåta sig att känna smärtan (Dewar, Gregg, White & Lander, 2009). Typiska symtom 

som patienterna kunde uppleva var beslutsproblem på grund av bland annat sömnsvårigheter 

och svårt att fokusera på något annat än smärtan. Andra symtom var 

koncentrationssvårigheter, förvirring, aggressionsproblem samt depression (Dewar er al, 

2003). Äldre patienter som har levt med sin smärta en längre tid ansåg att den tillhörde åldern 

och att det var något som de fick leva med resten av livet, att den långvariga smärtan inte 

kommer att förändras (Weiner & Rudy, 2002). En del patienter var rädda för att bli beroende 

av de starka medicinerna de behövde ta för att lindra smärtan (Dewar et al, 2009; Weiner & 

Rudy, 2002). Patienterna uttryckte även oro över att ses som missbrukare då de behövde 

hämta ut mer mediciner. De kände sig misstrodda och sårbara. Andra patienter förstod inte 

innebörden av varför de behövde ta sin medicin (Dewar et al, 2009). 

Patienter som levde med långvarig smärta upplevde det svårt att veta om de skulle eller 

inte skulle berätta för närstående och familjemedlemmar om deras smärta och 

smärtupplevelser. De var oroliga för att göra närstående upprörda eller driva bort dem genom 

att berätta vad de genomgick och hur de mådde (Carson & Mitchell, 1998). Patienterna kände 

trots detta att de ville uppleva någon form av trygghet genom att någon stödjer dem i deras 

situation samt få råd om smärthantering (Dewar et al, 2009). Många patienter har upplevt att 

de blivit diskriminerade och blivit ifrågasatta av andra då smärtan inte varit synlig för andra i 

deras omgivning. Patienten har upplevt att omgivningens inställningar har varit att smärtan 

måste synas för att den ska existera (Dewar et al, 2003).  

Carson och Mitchell (1998) menar att patienterna självmant valt att dra sig tillbaka och inte 

utföra normala dagliga aktiviteter som de gjort tidigare eftersom smärtan blivit för påtaglig. 

De menar vidare att patienten hade kommit till insikt att smärtan bara kommer att kunna 

lindras men förmodligen alltid kommer att finnas kvar. Även om smärtan varit påtaglig hade 

patienterna trots detta funnit vägar till att minska smärtan genom olika nya aktiviteter som 

varit passande för deras situation, till exempel olika terapiformer samt spendera tid med 

familjen. Detta kunde lindra smärtan till viss del och påverkade patienten på ett positivt sätt 

(a.a). Då patienter på grund av sin smärta inte klarade av att utföra dagliga moment så som klä 



 

9 (31) 

 

 

på sig eller förflytta sig längre sträckor kände de att de blev mer beroende av andra (Carson & 

Mitchell, 1998; Weiner & Rudy, 2002).  

Dewar et al (2009) kom fram till att när en patient inte fick en diagnos eller sin smärta 

lindrad genom sina vårdkontakter ledde detta till besvikelse hos patienten. Detta gällde även 

då sjuksköterskan varit otydlig och ingett ett förvirrat intryck vid informering av 

behandlingar. Patienterna började i dessa fall ofta söka nya alternativ att lindra sin smärta på 

och leta efter andra vårdkontakter som de hoppades skulle kunna lösa deras problem. Då 

vårdpersonalen nämnde att patienten bör acceptera sin smärta och att det var något patienten 

fick leva med reagerade många negativt och menade att det handlade om okunskap hos 

vårdpersonalen. Patienterna började då söka efter alternativa behandlingsmetoder när 

sjukvården inte kunde hjälpa dem att bota smärtan. Dessa behandlingsmetoder hjälpte 

patienten under en kort tid och fick patienterna att tro att smärtan var botad (a.a). Då smärtan 

återkom blev patienterna återigen besvikna och började misstro att smärtan var möjlig att bota 

(Dewar et al, 2003; Dewar et al, 2009). Detta medförde att patienterna började acceptera sin 

smärta och inse att smärtan endast kan lindras och inte botas (Dewar et al, 2009). Först när 

patienterna accepterat sin långvariga smärta kunde de sluta leta efter en möjlig behandling och 

finna en balans i livet mellan att ha och inte ha smärta. När patienterna funnit denna balans 

kunde de börja dra ner på sina mediciner och finna alternativa sätt som hjälpte dem att lindra 

smärtan men inte bota den (a.a).  

I en studie gjord av Cook och Chastian (2001) framkommer det att smärtupplevelsen 

mellan kvinnor och män är olika. Kvinnor upplever generellt mer smärta än män gör. De 

menar vidare att kvinnor rapporterar sin smärta i högre utsträckning än män (a.a). Vidare har 

det konstaterats att smärtan kan upplevas olika i olika åldrar (Cook & Chastian, 2001; 

Rustøen et al, 2005). Det har påvisats att personer i medelåldern och äldre känner långvarig 

smärta i större utsträckning och känner av smärta under längre tid än yngre personer som har 

långvarig smärta. Det är även betydligt större skillnad på smärtintensiteten vid den minsta 

upplevda smärtan då den äldre generationen upplever en starkare smärtupplevelse. Däremot 

upplever den yngre populationen det mer irriterande med sin smärta. De menar att 

livskvaliteten sjunker ju tidigare i livet smärtan uppkommer. Äldre som har levt med 

långvarig smärta under längre tid upplever att de är mer nöjda med livet än yngre patienter 

med långvarig smärta (a.a). Personer i medelåldern hävdade att deras smärta uppkommit utan 

någon orsak medan den yngre generationen menade att deras smärta främst berodde på en 

tidigare skada som de fortfarande hade ont av (Rustøen et al, 2005) 
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7.2 Bemötande 

7.2.1 Patientens upplevelser av sjuksköterskans bemötande 

Enligt Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson och Rask (2011) anser patienterna att 

upplevelsen av att ses som en unik individ som inte blir ifrågasatt och som blir behandlad med 

värdighet och respekt kan ligga till grund för en för patienter positiv upplevelse i samband 

med sjuksköterskans bemötande. Enligt patienten bör en sjuksköterska som ger bra 

omvårdnad vara vänlig, glad, förstående och artig samt ha god klinisk kompetens. Vidare 

menar patienterna att det är av stor vikt att de kan lita på att sjuksköterskan inte för vidare 

personlig information till andra individer (Thorsteinsson, 2002). Patienterna anser att det är 

viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar dennes situation och tar den på allvar (Säll 

Hansson et al, 2011). Det var viktigt för patienterna att få uttrycka sin smärta under tiden som 

sjuksköterskan var lyssnande, empatisk och förstående samt tog initiativ till att fråga hur 

patienten upplevde sin smärta. Det nämndes även i artikeln att patienterna förväntade sig att 

sjuksköterskan på ett professionellt sätt skulle förstå hur det var att leva med långvarig smärta 

och förstå patienternas smärtproblematik. Om sjuksköterskan inte hade denna kunskap borde 

hon rådfråga en mer kunnig kollega. Patienterna kände hopp om framtiden då de kunde få en 

diagnos och en förklaring till deras smärta (a.a). Thorsteinsson (2002) menar att patienten 

uppskattar när sjuksköterskan tillgodoser deras behov. Tyvärr menar patienten att trots att de 

till största del har haft positiva möten med vårdpersonalen är det negativa mötena som färgar 

deras upplevelse av vården (Säll Hansson et al, 2011). 

I situationer då patienter upplevt att de blivit dåligt behandlade av sjuksköterskan har de 

känt sig förolämpade och nedvärderade, de har inte blivit förstådda vilket lett till mer lidande 

för patienten. Patienterna beskrev att de var rädda för att bli övergivna och lämnade ensamma 

med sin smärta (Säll Hansson et al, 2011). De har känt att sjuksköterskan inte har haft 

tillräckligt med tid åt dem och inte lyssnat till deras klagan på sin smärta eller deras önskemål. 

De beskrev också att sjuksköterskan varit avfärdande och okänslig i sin omvårdnad (Weiner 

& Rudy, 2002). De har känt att det varit svårt att få information och tillgång till alternativa 

behandlingsmetoder. Det har visat sig vara önskvärt från patienters sida att få vara mer 

delaktiga i sin egen vård vilket inte alltid skett (Säll Hansson et al, 2011).  

7.2.2 Dialogen mellan patient och sjuksköterska 

Dialogen mellan sjuksköterskan och patienten kan hjälpa en patient att förstå sin smärta och 

kan upplevas lika effektivt som en smärtbehandling (Tveiten & Knutsen, 2011). Den ger båda 
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parter en gemensam grund att utgå från och där de kan utbyta information med varandra vilket 

är viktigt för att främja en god omvårdnad. Det var av stor vikt att patienten fick berätta om 

sig själv så att sjuksköterskan hade en grund att utgå från och för att patienten skulle kunna 

bygga upp tillit till sjuksköterskan (a.a). Patienten ville bli sedd som en person som har 

känslor och tankar samt vara med och bestämma om sitt eget liv. De menar att det är viktigt 

med kontinuerlig kontakt med samma sjuksköterskor och inte ständigt behöva byta 

sjuksköterska och tvingas bygga upp förtroendet på nytt. Detta gav en upplevelse av att inte få 

vara delaktig i sin egen vård och en känsla av att bli lämnad ensamma trots att det fanns 

många som de kunde vända sig till (Säll Hansson et al, 2011). Det var viktigt för patienterna 

att i dialogen med sjuksköterskan få veta vad samtalet skulle handla om för att patienten 

skulle kunna få en förståelse för hur deras framtida planer skulle kunna se ut (Tveiten & 

Knutsen, 2011). En känsla av framtida vårdbehov och åtgärder var även viktigt för att 

patienten skulle få bättre kontroll över sin situation. Patienterna kände hopp då sjuksköterskan 

lyssnade till dem. En patient menar att dialogen mellan henne och sjuksköterskan är 

patientens sätt att bearbeta oro och rädsla över hennes sjukdomstillstånd. Patienten använde 

dialogen som en strategi att bemästra sina känslor (a.a). En del patienter har beskrivit att 

humor kan vara en bra del av dialogen. Vissa sjuksköterskor, menar då att de har lättat upp 

stämningen och gjort det lättare för patienten att prata med dem. Vidare menar patienterna att 

humor kan visa att sjuksköterskan bryr sig om dem och lyssnar till dem. Dock måste humorn 

användas vid lämpliga tillfällen, alla patienter känner inte för att skratta och alla tillfällen är 

inte lämpliga att använda humor på (Thorsteinsson, 2002). 

7.2.3 Patientens upplevelse att inte bli trodd 

Många patienter upplevde att de inte blivit trodda på av varken sjuksköterskan eller annan 

sjukvårdspersonal, då de haft ont (Tveiten & Knutsen, 2011; Säll Hansson et al, 2011). 

Tveiten och Knutsen (2011) menar att det är en självklar del i sjuksköterskans omvårdnad att 

värna om sina patienter så att de inte känner sig nedvärderade eller misstrodda. Patienter 

menar att för att de ska känna tillit till sin sjuksköterska måste hon visa att hon tror på vad de 

säger är sant och inte påhittat (a.a). Äldre patienter har upplevt att sjuksköterskan tror att 

smärta hör till ålderdomen och därför inte behöver behandlas (Weiner & Rudy, 2002; Tveiten 

& Knutsen, 2011). Vidare menar Weiner och Rudy (2002) att det finns en viss rädsla bland 

både patienter och sjuksköterskor att patienten ska bli beroende av smärtstillande preparat och 

därför tas inte smärtproblematiken på allvar vilket resulterar i att patienten får leva med sin 
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smärta utan smärtstillande. Säll Hansson et al (2011) beskriver hur patienter upplever 

sjuksköterskans brist på att inte bry sig om patienten. När sjuksköterskan varken frågade om 

hur patienterna upplevde sin smärta eller följde upp smärtbehandlingen de fått upplevde 

patienterna en känsla av att inte bli trodda på vilket ledde till att de tvekade att be om 

smärtlindring. Ett annat scenario var när sjuksköterskan bad patientens skatta sin smärta och 

inte trodde på det svar hon fick. Detta ledde till att patienten vid nästa tillfälle var tvungen att 

skatta sin smärta högre än vad den var för att få tillräcklig smärtlindring (a.a). Carson och 

Mitchell (1998) menar att det är viktigt för patienten att känna sig trodd på i sin 

smärtupplevelse då detta kan påverka dem positivt och inge hopp för den individuella 

patienten. Detta i sin tur kan leda till att patienten kan bli mindre smärtpåverkad. Patienter 

menar att det inte är bra att känna smärta då det förhindrar dem att bli friska (Säll Hansson et 

al, 2011). 

 

8 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två huvudrubriker, resultatdiskussion och metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen kommer det att diskuteras två kategorier från resultatet som är viktiga i 

ett gott bemötande i omvårdnaden. I metoddiskussionen kommer det valda tillvägagångssättet 

att diskuteras och värderas.  

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie är att beskriva hur patienter med långvarig smärta upplever det 

bemötande de får i vården, och mer specifikt från sjuksköterskan. Vi har valt att disponera vår 

resultatdiskussion till att inledningsvis fokusera på patientens upplevelse och sjuksköterskans 

bemötande, därefter fokusera vi på dialogen mellan patienten och sjuksköterskan. Dessa två 

kategorier påverkar patientens upplevelse av bemötandet i stor utsträckning och involverar 

sjuksköterskan i allra högst grad. 

8.1.1 Patienters upplevelser och sjuksköterskans bemötande 

Patienter med långvarig smärta beskriver att de känner sig frustrerade, känner ångest och att 

smärtan påverkar deras vardagliga liv till det sämre. Patienterna beskriver en upplevelse av att 

sjuksköterskan ignorerar deras smärta och inte har tid att varken lyssna eller vara närvarande 

och ge stöd. Attree (2001) menar att omvårdnad både är en social och en psykologisk process 

som inte kommer att fungera om inte både sjuksköterskan och patienten har en bra och nära 

kontakt med varandra. Wiklund (2003) anser att det är först efter att patienten blivit bekräftad 
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och sedd som patienten kan inleda en bra relation till sjuksköterskan och delge sin upplevelse 

av sin smärta. I vårt resultat framkommer det att patienterna önskar att sjuksköterskan är 

empatisk, vänlig och förstående samt att hon tror på patienten och låter denne få vara delaktig 

i sin vård. Om patienten upplever att kontakten mellan dem båda inte fungerar har han eller 

hon ofta svårt att berätta om sina upplevelser och därmed kan inte patienten skapa tillit till 

sjuksköterskan och en god vårdrelation kan inte inledas. Vi menar att det är viktigt att tydligt 

poängtera att sjuksköterskan bör vara medveten om patienten och dennes upplevelser av sin 

situation. Detta känns för oss som en självklarhet men från litteraturen kan vi utläsa att detta 

inte alltid är fallet. I ett möte mellan två eller flera personer är det viktigt att väga in alla de 

andra faktorer som kan påverka upplevelserna som både patienten och sjuksköterskan 

kommer att vara med om.  

Egna värderingar och tidigare upplevelser ligger till grund för hur en människa kommer att 

agera i ett möte. Som sjuksköterska måste vi lära oss vikten av att frångå våra egna 

värderingar och anpassa oss efter den individ som vi har framför oss. Varje patientmöte är 

unikt och måste bemötas utan alltför stor prägling av förutfattade meningar av sjuksköterskan. 

Enligt Travelbee är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om att det finns olika stereotypa 

uppfattningar som kan påverka hennes värderingar och att sjuksköterskan bryter detta 

tänkande för att se patientens unika egenskaper. När sjuksköterskan ser patienten som en 

individ kan relationen börja ta form och de kan gradvis börja etablera en närmare kontakt och 

förståelse för varandra. Denna relation byggs gradvis upp och sjuksköterskan kan börja förstå 

patienten (Kirkevold, 2000). Som sjuksköterska är det viktigt att bibehålla denna relation 

genom hela vårdtiden då relationen hjälper patienten att bygga upp ett förtroende för 

sjuksköterskan och därmed finna tillit och trygghet till vården. Det är av stor vikt att vi som 

sjusköterskor inte går för djupt in i relationen med patienten utan uppträder professionellt. Det 

är inte sjuksköterskan som för egen vinning ska tjäna på relationen utan det är patienten som 

ska vara i fokus. Spiers (2006) anser att det kan vara svårt för sjuksköterskan att skilja på 

denna relation och vilja tillfredsställa patientens önskningar vad gäller exempelvis 

smärtbehandling och smärtlindring. Hon menar att sjuksköterskan behöver finna en balans 

mellan patientens önskningar och sjukvårdens möjligheter till åtgärder. Travelbee anser för att 

sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten att lindra dennes smärta måste hon använda sig av 

en professionell metod som innebär att hon tillämpar sin professionella kunskap för att kunna 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov. En balans i relationen är mycket viktig, om 



 

14 (31) 

 

 

sjuksköterskan skulle bli för professionell kan det finnas risk att omvårdnaden blir för 

avhumaniserad och därmed otillfredsställande för patienten (Kirkevold, 2000).  

Vår summering kring patienters upplevelser visar att sjuksköterskans bemötande mot 

patienten är av mycket stor vikt. Hur sjuksköterskan bemöter patienten påverkar till stor del 

hans eller hennes upplevelse av vården och kan skapa både en trygghet men också en känsla 

av osäkerhet. Om patienten upplever att han eller hon inte blir tagen på allvar eller känner sig 

övergiven av vårdpersonalen kan detta resultera i att patienten tvekar inför att uppsöka vård i 

framtiden. Detta påvisas i en studie av Cornally och McCarthy (2011) som menar att nästan 

hälften av de personer som lever med smärta inte får hjälp eftersom de inte vill uppsöka vård. 

Detta anser de kan orsaka mer smärta och reducera personernas livskvalitet. Patienter med 

smärta behöver ofta styrkas av andra personer runtomkring dem, det är fler patienter som 

söker vård och kan få hjälp att lindra sin smärta efter att de blivit övertalade och fått stöd från 

familjemedlemmar och närstående. Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar patientens möjligheter att få stöd från både familj och närstående. 

Sjuksköterskan ska vara patientens stöd under vårdtiden och det bör ligga i hennes intresse att 

försöka arbeta för att patienten även får stöd i hemmet för att åstadkomma det bästa resultatet 

för den individuella patienten. Detta har tydliggjorts av International Council of Nurses, ICN, 

(2007) där de i sin etiska kod för sjuksköterskor anger att sjuksköterskan har ett ansvar 

tillsammans med samhället att stödja och initiera åtgärder som kan hjälpa patienten både inom 

och utanför vården.  

Vid vår litteraturgenomgång noterar vi att patienter beskriver att de har känt att 

sjuksköterskan saknar förtroende för dem och misstror dem. Detta är naturligtvis förödande 

för relationen mellan patienten och sjuksköterskan och omöjliggör en god relation. Därför är 

det nödvändigt att sjuksköterskan bekräftar patientens smärtupplevelser då detta ökar 

förutsättningarna för att patienten ska klarar sin smärta bättre (Clarke & Iphofen, 2005). 

Smärta kan upplevas olika för olika personer och det finns risk att sjuksköterskan kränker en 

patient som verkligen upplever smärta om hon inte bekräftar denne i dennes situation. Ett gott 

bemötande kan leda till att patienten känner ett ökat välbefinnande och kan leda till bättre 

förutsättningar i tillfrisknandet. Patienten vill bli bekräftad och sedd som en individ av 

sjuksköterskan. För oss känns det basalt och självklart att patienten ska känna sig sedd och 

trygg i bemötandet av sjuksköterskan, men från litteraturen framgår det att det finns brister i 

hur vi möter patienter med smärta. När man undersökte vilka kriterier patienter har för god 

vård kommenterade många patienter att de var missnöjda med sjuksköterskans bemötande 
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och hennes höga arbetsbelastning och tidsbrist (Attree, 2001). Sjuksköterskor bör inte belasta 

patienten med egna problem vid hög arbetsbelastning och tidsbrist eftersom detta kan leda till 

frustration och ett dåligt uppträdande mot både patienten och sjuksköterskans medarbetare. 

Attree (2001) menar vidare att en god kvalitet av omvårdnaden är det mest centrala i det 

mellanmänskliga förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten. 

8.1.2 Den viktiga dialogen 

I litteraturen framgår det att patienten anser att dialogen mellan denne och sjuksköterskan kan 

hjälpa patienten att förstå sin smärta och vid en bra dialog kan detta även lindra smärtan. 

Patienten menar att dialogen kan användas som ett redskap att bemästra smärtan på, att de 

genom dialogen kan bli sedda som individer och finna tillit till sin sjuksköterska. Vi anser att 

kommunikation som utbyts mellan sjuksköterskan och patienten är ett av våra viktigaste 

verktyg i omvårdnaden, det är grunden till att få en förståelse för patienten och löper genom 

hela vårdtillfället. Travelbee menar att kommunikation är en ömsesidig process och genom 

den kan sjuksköterskan hjälpa patienten att sätta ord på det de känner och hjälpa dem klara av 

sin smärta (Kirkevold, 2000). Genom dialogen, som är en viktig del av kommunikationen, 

kan sjuksköterskan lättare förstå en patients upplevelser. Genom en bra dialog mellan patient 

och sjuksköterska skapas förutsättning för en god och säker vård. Den dialog som förs bör ske 

så att samtliga inblandade får möjlighet att förstå det som informeras. Vi som sjuksköterskor 

ska genom dialogen undervisa patienter och deras närstående och delge adekvat information. 

Detta med hänsyn till informationens innehåll och tydlighet. Därefter bör vi förvissa oss om 

att patient och eventuella närstående har förstått den givna informationen (Socialstyrelsen, 

2005). Dialogen bör leda till att patienten ska bli delaktig och få möjlighet att agera i sin vård 

som en del i behandlingen.  

Enligt socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsrapport (2009) framgår det att många 

vårdskador som anmälts inte berott på brister i den medicinska kompetensen utan det har 

orsakats av brister i dialogen mellan patienter, närstående och vårdpersonal. Vi som 

sjuksköterskor ska enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, vilket är ett 

styrdokument för vår verksamhet, ha förmåga att kommunicera med både patienter och deras 

närstående samt våra arbetskollegor på ett respektfullt sätt. Sjuksköterskan ska även vara 

empatisk i sitt bemötande. Sjuksköterskan ska ha förmåga att uppmärksamma de patienter 

som själva inte uttrycker ett informationsbehov eller de som på annat sätt inte kan ta till sig 

given information (Socialstyrelsen, 2005). Som sjuksköterskor ställas vi inför många svåra 
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situationer där språket, dialogen och bemötandet är av stor betydelse. Detta är en 

grundläggande färdighet som vi måste besitta för att kunna förmedla en optimal vårdsituation 

för patienten. Svåra situationer kan bestå i att patienten har språkliga hinder, att det föreligger 

en funktionsnedsättning som gör att patienten inte förmår eller kan ta till sig information eller 

att sjuksköterskan använder medicinska termer som kan vara svår att förstå. Om den 

information som ges missuppfattas, feltolkas eller inte blir framförd på rätt sätt av 

sjuksköterskan kan det leda till negativa konsekvenser för patienten och närstående. Detta 

styrks av forskning där det framgår att när missförstånd uppstår i en dialog kan detta leda till 

att patienternas förtroende till vården minskar. En bra kommunikation visade sig vara 

uppmuntrande, stödjande och konstruktiv för patienten medan en dålig kommunikation 

resulterade i frustrerande och ett hinder för patienten. En bra omvårdnad kännetecknades av 

att patienten kände att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal var närvarande i vården och 

ägnade tid åt dem. Detta tillsammans med en god kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska var något som patienterna prioriterade och värderade högst i omvårdandet 

(Attree, 2001). Enligt Travelbee är det viktigt med balans när det gäller kommunikation, då 

den både kan stärka och lindra patientens lidande eller faktiskt öka patientens känsla av 

ensamhet och övergivenhet. Dialogen är en komplicerad process som kräver att 

sjuksköterskan har olika färdigheter för att bemästra den. Vidare menar Travelbee att 

sjuksköterskan kan använda sig av kommunikation som terapi för patienten, där 

sjuksköterskan genom dialogen kan få patienten att medverka i sin egen vård samt utnyttja sin 

kunskap om sig själv och sin personlighet för att lindra sitt lidande (Kirkevold, 2000).  

8.2 Metoddiskussion 

En litteraturstudie bygger på en genomgång och analys av vetenskapliga artiklar eller annan 

vetenskaplig facklitteratur. Materialet som studeras bör sträckas sig över ett rimligt tidsspann 

och vara begränsat till det valda området som arbetet ämnar fokusera på (Forsberg & 

Wengström, 2008). Vårt arbete berör bemötande och vi tyckte att tidsspannet inte var av stor 

relevans eftersom vi ansåg att upplevelsen av bemötandet inte har förändrats nämnvärt över 

tiden. Dock begränsade vi oss till artiklar som publicerats under 2000-talet för att säkerställa 

att materialet var uppdaterat. Vi ansåg att elva år var ett relativt stort spann och som dessutom 

visade sig innehålla en stor mängd publicerat material. Vi fann skilda skildringar av patienters 

bemötande i vården. Man kan tänka sig att det under vissa år kan vara nedskärningar, 
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sjuksköterskorna blir då stressade vilket går ut över patienterna som då inte upplever 

bemötandet på bästa sätt.  

En nackdel med en litteraturstudie kan vara att den är byggd på artiklar skrivna på engelska 

som kan medföra att meningar och ord feltolkas, då det engelska språket inte är vårt 

modersmål. En annan felkälla kan vara feltolkningar om vi har förutfattade meningar och stor 

kunskap inom ämnet. Även att vi har släkt och vänner som berättat om sina upplevelser av 

bemötande de fått på grund av deras smärta kan leda till att resultatet i denna sammanställning 

styrs av våra värderingar och åsikter. Det vill säga att vi kan ha valt ut resultat som stödjer 

våra åsikter och värderingar.  

Det bör även poängteras att vi har sökt i befintlig litteratur efter vetenskaplig grund till 

påståenden och kommit fram till skilda upplevelser i detta ämne. Vår uppsats handlar om 

upplevelser och bemötande och vi tror att intervjuer eller enkätfrågor hade kunna förtydliga 

och komplettera det underlag vi fått från litteraturen eftersom det handlar om känslor och 

tankar hos patienter. Att för vår del få tala med de berörda patienterna kring deras upplevelser 

hade troligen kunnat ge oss en mer levande och verklighetstrogen sammanställning. Möjligen 

hade då också resultatet varit lite annorlunda eftersom det då endast blivit en utvärdering av 

vad svenska patienter upplever, vilket skulle visa generellt hur vi här i Sverige arbetar i 

patientkontakten. Det är inom den svenska sjukvården vi ämnar arbeta och därför skulle det 

varit mycket givande för oss att få ta del av dessa patienters uppfattning. Uppsatsen kunde 

dock inte endast skrivas med hjälp av svenska artiklar då inte ett tillräckligt stort underlagt 

kunde hittas. 

Vi har genomfört sökningar i två sökdatabaser, Cinahl with Full Text och PubMed. Då 

sökningar inte gjorts i andra sökdatabaser kan detta ha lett till att artiklar missats, men vi 

bestämde redan i början av uppsatsen att rikta in oss på ovan nämnda databaser, då de riktar in 

sig på vetenskap som rör omvårdnad och är de största databaserna med störst underlag. Ordet 

bemötande är svårt att översätta med ett korrekt och givet ord i dess olika sammanhang vilket 

kan ha medfört att vi inte uppmärksammat alla artiklar inom området vi behandlat. Vi har 

försökt kompensera för detta och kombinerat olika sökord för att få så mycket material som 

möjligt att arbeta med, om inte bra ordkombinationer gjorts från början i sökningarna kan 

viktiga och bra artiklar gått förlorade vilket vi inte kan utesluta. På de träffar vi fick på 

sökkombinationerna lästes sammanfattningarna av artiklarna och en första prioritering gjordes 

av material som vi ville bearbeta vidare. Vi valde artiklar vars sammanfattning verkade passa 

in med det som rörde vårt syfte. För artiklar som vi värderade som bra gick vi in i deras 
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referenslista för att finna andra relevanta artiklar. Flertalet artiklar hade resultat och 

diskussion under samma rubrik. Detta kan vara till vår nackdel då det för oss kan vara svårt 

att skilja på vad som är resultat och vad som är diskussion.  

Det har då det varit svårtolkad text varit en fördel att vara två författare för att kunna 

diskutera varandras uppfattning och sedan komma fram till en gemensam tolkning.  

 

9 Slutsats 

För att patienten ska känna sig trygg och sedd av sjuksköterskan är det viktigt att 

sjuksköterskan bekräftar denne genom att visa tillit och behandla patienten som den unika 

individ hon är med olika känslor och erfarenheter. Genom en bra dialog kan sjuksköterskan 

skapa en god vårdrelation till patienten där patienten ges möjlighet att delge sjuksköterskan 

hur denne upplever sin situation. Genom god dialog blir patienten mer delaktig i sin vård och 

sjuksköterskan får förståelse för patientens situation, vilket ger större förutsättningar och 

patienten upplever sin kontakt med vården som god och positiv.  

 

10 Framtida forskning 

En intressant uppföljning av vårt arbete vore att göra en undersökning utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv för att kunna ställa de två arbetena mot varandra och undersöka om 

resultaten överensstämmer samt undersöka skillnaden mellan dem. Om skillnader föreligger 

tror vi att det skulle vara mycket utvecklande och givande att studera dessa i detalj. Som 

blivande sjuksköterskor ligger det i vårt intresse att undersöka vad både patienter och 

sjuksköterskor anser är viktigt i en svensk vårdmiljö. Att basera en undersökning som utgår 

från patientens eller sjuksköterskans känslor utifrån intervjuer eller enkätfrågor skulle 

säkerligen komplettera vår litteraturstudie. Att få ta del av hur svenska patienter upplevelser 

bemötande av sjuksköterskan idag tror vi skulle intressera många och kunna hjälpa oss att 

utveckla dagens vård.  
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Bilaga 1, Sökmatris  

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

Cinahl    

 Chronic pain trust nursing care 46 2 

Dubbletter från tidigare 
sökningar 

 Chronic pain “AND” Patients 

experiences “AND” Nursing 

28 2 

Dubbletter från tidigare 
sökningar 

 Chronic pain “AND” attitudes 

“AND” nursing “NOT” 

fibromyalgia 

67 4 

 
Dubbletter från tidigare 

sökningar 

 Nursing care quality individuals 

chronic 

80 1 

 “Quality of nursing care” AND 

“health care” AND “patient 

satisfaction” 

97 2 

 

PubMed    

 Chronic pain quality of nursing 

care experience 

95 2 

 Patients, chronic pain, 

experiences, nursing 

47 4 

Dubbletter från tidigare 

sökningar 

 Chronic pain nursing gender 60 1 

 Chronic pain attitude nursing 

patient 

194 3 

Dubbletter från tidigare 

sökningar 

 Chronic pain patients perspective 

experiences 

30 2 

Dubbletter från tidigare 

sökningar 

Manuella sökningar    

PubMed Breen, 2002; Breivik et al, 2006; 

Carson & Mitchell, 1998; Cook 

& Chastian, 2001 
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Bilaga 2, Matris  

Författare, 

land, nummer 

Titel Tidskrift, årtal 

volym, sida 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Carson, M.G., & 

Mitchell, G.J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada 

The experience of 

living with persistent 

pain. 

Journal of Advanced 

Nursing, 1998, vol 28 

(6), sid 1242-1248. 

Syftet är att få ökad 

förståelse om hur det är 

att leva med långvarig 

smärta ur ett perspektiv 

från de som lever med 

den. 

 Kvalitativ metod med 

intervjuer som 

genomfördes under ett års 

tid.  

 10 kvinnor och 7 män 

mellan 54-93 år. 

 Deltagarna hade levt med 

smärtan i minst 6 

månader. 

 Insamlad data 

analyserades utifrån en 

deskriptiv 

undersökningsmetod.  

Resultatet gav en större förståelse för hur 

patienter med långvarig smärta upplevde 

livskvaliteten. Alla deltagarna i studien tog 

upp tre gemensamma huvudteman: hur svårt 

det var att leva med långvarig smärta, hur 

skrämmande och omedgörlig smärtan var att 

leva med samt hur smärtan förändrade deras 

liv.  
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Författare, 

land, nummer 

Titel Tidskrift, årtal 

volym, sida 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Cook, A.J., & 

Chastian, D.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerika 

The classification of 

patients with chronic 

pain: Age and sex 

differences. 

Pain Research and 

Management, 2001, vol 

6 (3), sid 142-151. 

Studien gick ut på att 

klassificera långvarig 

smärta genom att granska 

ålder- och könsskillnader 

samt att sammanställa 

smärtans varaktighet i en 

algoritm. 

 Kvantitativ undersökning 

genom frågeformulär.  

 374 patienter från en 

smärtklinik deltog i 

studien, varav 66 % var 

kvinnor. 300 st var i 

åldrarna mellan 13-59 år 

och 74 st mellan 60-89 år.  

 Deltagarna fick svara på 

frågor i ett frågeformulär 

där de skulle beskriva och 

skatta sin smärta.  

 Insamlad data 

analyserades, sorterades 

samt sammanställdes i 

olika tabeller beroende på 

ålder och kön. 

Resultatet visade att det finns signifikanta 

skillnader mellan ålder och kön. Smärtan 

upplevdes olika bland de båda könen samt 

att patienterna värderade smärtan olika i 

olika åldrar.  

God kontroll av sin smärta och varianter av 

syndrom på långvarig smärta var två 

huvudgrupperingar som upptäcktes. 
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Författare, 

land, nummer 

Titel Tidskrift, årtal 

volym, sida 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Dewar, A. L., 

Gregg, K., White. 

M. I., & Lander. J.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada 

Navigating the health 

care system: 

perceptions of patients 

with chronic pain. 

Chronic Diseases in 

Canada, 2009, vol 29 

(4), sid 162-168. 

Syftet är att beskriva 

människor med långvarig 

smärtas perspektiv då de 

söker hjälp via 

sjukvården. 

 

 Kvalitativ metod med 

djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 19 deltagare, varav 13 var 

kvinnor, mellan 40-65 år 

och hade haft sin smärta i 

mer än sex månader. 

 Intervjuerna varade mellan 

30-90 minuter. 

 Data samlades in utifrån 

hur de hanterade sin 

smärta, vem som var deras 

stöd samt vart de fann 

hjälp att lindra smärtan 

och analyserades genom 

att leta efter likheter och 

skillnader för att 

sammanställa i olika 

teman. 

Deltagarna visade först optimism för att 

sedan komma in i ett stadium med 

besvikelse för att slutligen övergå till att 

finna en acceptans av att leva med långvarig 

smärta.  

Deltagarna tog upp olika teman som var de 

viktigaste i hur de upplevde sin smärta och 

vården de fick. De ansåg bland annat att de 

fick tvetydlig och dålig information från 

vårdpersonalen. Att de var tvungna att 

acceptera sin smärta och bli realistisk samt 

att de var tvungna att acceptera vårdens 

gränser.  
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Författare, 

land, nummer 

Titel Tidskrift, årtal 

volym, sida 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Dewar, A. L., 

White, M., Posade, 

S. T., & Dillion, 

W.  

 

 

 

 

Canada  

 

 

Using nominal group 

technique to assess 

chronic pain, patients´ 

perceived challenges 

and needs in a 

community health 

region. 

Health Expectations, 

2003, vol 6, sid 44-52. 

Syftet med studien var 

att bättre förstå 

upplevelserna av 

människor som lider av 

långvarig smärta för att 

kunna finna 

patientcentrerade 

lösningar för att hjälpa 

patienter med långvarig 

smärta. 

 

 Kvalitativ metod. 

 Totalt 53 deltog, 13 män 

och 40 kvinnor.  

 Samtliga deltagare delades 

upp i 10 grupper från tre 

till sju personer/grupp. 

Deltagarna fick svara på 

frågor. 

 Den insamlade datan 

analyserade och 

klassificerades. 

Författarna kom fram till sex huvudområden 

som satte ord på vad patienterna kände, 

medicin och behandling, problem i det 

dagliga livet, känslomässigt lidande, sociala 

problem, sömnstörningar samt finansiella 

problem.  

Patienterna upplevde att de hade svårt att 

hitta en bra och acceptabel vård. 

Många deltagare upplevde att 

vårdpersonalen och andra inom sjukvården 

inte förstod deras vårdbehov. 

Patienterna sökte även efter att bli trodda i 

deras upplevelse av smärtan.  
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Författare, 

land, nummer 

Titel Tidskrift, årtal 

volym, sida 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Rustøen, T., 

Klopstad Wahl, A., 

Rokne Hanestad, 

B., Lerdal, A., 

Paul, S., & 

Miaskowski, C. 

 

 

 

 

 

 

Norge 

Age and the 

Experience of Chronic 

Pain. Differences in 

Health and Quality of 

Life Among Younger, 

Middle-Aged, and 

Older Adults. 

Clinical Journal of 

Pain, 2005, vol 21 (6), 

sid 513-523. 

Syftet var att beskriva 

den långvariga smärtan i 

olika ålderskategorier 

och att utvärdera 

skillnaden i 

demografiska 

hälsorelaterade 

förändringar bland yngre 

(18-39 år), medelålders 

(40-59 år) och äldre 

vuxna (60-81 år) som 

lider av långvarig smärta. 

 Kvantitativ metod. 

 Ett frågeformulär mailades 

ut till 4000 norska 

medborgare där smärta, 

livskvalitet och 

sinnesstämning mättes 

varav 1912 st svarade på 

frågorna. 

 Den insamlade datan 

sorterades efter kategori 

och strukturerades upp i 

tre grupper beroende på 

åldern för att därefter 

analyseras utifrån vad 

deltagarna svarade.  

Patienter i den äldsta gruppen upplevde att 

smärtan varade längre och att de kände sig 

sjukare samt att de fick ta mer 

smärtstillande. Dock upplevde den äldsta 

gruppen bäst livskvalitet. 

Medelåldersgruppen upplevde mest besvär 

av långvarig smärta men kunde inte hitta 

anledningar till den. Den yngsta gruppen 

hade den högsta andelen av långvarig smärta 

på grund av skador och olyckor men i 43 % 

av fallen att valde de att inte ta 

smärtstillande läkemedel.  
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Författare, 

land, nummer 

Titel Tidskrift, årtal 

volym, sida 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Säll Hansson, K., 

Fridlund, B., Brunt, 

D., Hansson, B., & 

Rask, M.  

 

 

 

 

 

 

 

Sverige 

The meaning of the 

experiences of persons 

with chronic pain in 

their encounters with 

the health service. 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 

2011, vol 25, sid 444-

450. 

Syftet med studien var 

att undersöka innebörden 

av personer med kronisk 

smärtas erfarenheter i 

mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

 

 Kvalitativ metod.  

 Intervjuer med 

fenomenologiskt 

förhållningssätt i 

patienternas hem.  

 8 individer deltog i 

studien, 6 kvinnor mellan 

29-66 år samt två män 

mellan 35-42 år som haft 

långvarig smärta mellan 3-

45 år.  

 Intervjuerna spelades in 

och renskrevs. 

 Intervjuerna analyserades 

för att leta efter speciella 

teman och strukturerades 

därefter upp i 

huvudteman. 

 

Man kom fram till att individerna kände ett 

trevligt bemötande från personalen då de 

visat att de förstått individernas situation. Ett 

trevligt bemötande kan leda till hopp och 

stärka patienter i dess upplevelse av smärta 

samtidigt som det viktigt att fråga hur 

patienten upplever sin situation. 

Vid dåligt bemötande från personalen fick 

individerna dåliga erfarenheter som fastnade 

i deras minnen. Det var många patienter som 

inte blivit tillfrågade om deras smärta samt 

inte fått skatta den med hjälp av VAS-

skalan, detta upplevdes som dåligt. 

Patienterna kände sig kränkta och 

förringande vid dåligt bemötande. 
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Island 

The quality of nursing 

care as perceived by 

individuals with 

chronic illnesses: the 

magical touch of 

nursing. 

Journal of Clinical 

Nursing, 2002, vol 11, 

sid 32-40. 

Att utreda hur individer 

med långvarig smärta 

upplevde kvaliteten på 

omvårdnaden. 

 Kvalitativ metod. 

 Fenomenologisk dialog. 

 11 individer mellan 39-80 

år deltog. 

 Intervjuerna, som var 

mellan 30-120 minuter 

långa spelades in och 

transkriberades. 

 Studien analyserades 

genom att försöka 

identifiera teman och 

jämföra dessa med 

varandra. 

Resultatet visade fem huvudteman som 

patienterna fann vara de viktigast i 

omvårdnaden: sjuksköterskor som gav god 

omvårdnad, effekterna av den goda 

omvårdnaden, avsaknad av god omvårdnad, 

kringliggande faktorer som påverkade deras 

upplevelse av sjukhusvistelsen samt konsten 

att vara patient. 
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Norge 

Empowering dialogues 

– the patients´ 

perspective. 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 

2011, vol 25, sid 333-

340. 

Syftet är att belysa 

patienter med långvarig 

smärtas upplevelse och 

aspekter samt synvinklar 

av samtalet med 

vårdpersonalen på en 

smärtklinik. 

 

 Kvalitativ metod med 

intervjuer. 

 Nio kvinnor och två män 

deltog i studien. 

 Intervjuguide användes, 

intervjuerna bandades och 

analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.  

Studien visar att det är viktigt att ha så bra 

förutsättningar som möjligt för att en så bra 

dialog ska kunna hållas. 

Dialogen är viktig och är relaterad till att 

känna kontroll över sin situation. Dialogen 

kan även vara en coping strategi för 

patienten.  

När patienter sågs som unika personer i 

samtalen med vårdpersonalen och inte som 

en i mängden upplevde patienter samtalen 

som givande och tillfredsställande. 

Patienterna ansåg att samtalen visade på ett 

erkännande på hur de kände. Att bli 

ihågkommen från tidigare samtal och 

vårdmöten var även det viktigt och fick 

patienterna att känna sig sedda.  
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Amerika 

 

 

Attitudinal Barriers to 

Effective Treatment of 

Persistent Pain in 

Nursing Home 

Residents 

The American 

Geriatrics Society, 

2002, vol 50, sid 2035-

2040 

Undersöka attityden hos 

personalen som kan vara 

hinder för att upptäcka 

och motverka långvarig 

smärta samt patienters 

upplevelser av långvarig 

smärta och personalens 

attityder kring deras 

smärta. 

 Kvantitativ metod. 

 Strukturerat 

frågeformulär. 

 25 patienter, 19 

undersköterskor och 26 

sjuksköterskor 

medverkade i studien. 

 Genom en litteraturstudie 

fann författarna 12 teman 

som de utgick från då de 

strukturerade 

frågeformuläret.  

 Datan analyserades och 

jämfördes samt 

sammanställdes till två 

tabeller baserat på svaren 

från de tre grupperna. 

Resultatet visade att patienterna var rädda 

för att bli osjälvständiga och beroende av 

smärtstillande. Patienterna hade kommit till 

slutsatsen att den långvariga smärtan inte 

skulle försvinna och att den var en del av att 

åldras så att de fick stå ut med den. 

Patienterna ansåg att både sjuksköterskorna 

och undersköterskorna inte hade tid för dem 

och inte lyssnade till dem när de klagade 

över smärta. Sjuksköterskornas samt 

undersköterskornas attityder handlade mest 

om tidsbrist och att ingen lyssnade på dem. 

 


