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Sammanfattning 

Syftet med den här litteraturstudien är att beskriva hur patienter med långvarig smärta 

upplever bemötandet från vårdpersonal. Långvarig smärta kan vara svårbehandlad 
(Shaw & Lee, 2010; Shaw, 2006) och den drabbade kan tvingas leva med smärtan livet 

ut (Magnusson & Mannheimer, 2008). I den här systematiska litteraturstudien 
inkluderades medelålders patienter mellan 44-64 år med långvarig smärta. Analysen 
skedde genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån ett induktivt arbetssätt där sju 

kvalitativa veteskapliga artiklar användes. Patienter med långvarig smärta beskrev sex 
områden; upplevelse av att bli missförstådd, att bli förminskad som människa, 

upplevelse av vanmakt, att vara till besvär, förväntningar på ett bra bemötande och 
utvecklingsmöjligheter för vården. Patienters positiva upplevelser av bemötande från 
vårdpersonal var faktorer som att exempelvis bli sedd ur ett helhetsperspektiv, bli 

lyssnad till, få beskriva sin smärta och att göras delaktig i sin vård i samarbete med 
vårdpersonal. Slutsatsen blev att när patienten inte fick ett korrekt bemötande ledde det 

till upplevelser som påverkade dennes livsvärld och därmed självbilden som på sikt 
skulle kunna skada dennes identitet. Positiva aspekter av ett bemötande var när patienter 
kände sig bekräftade i sin smärta och i sitt lidande när de blev sedda ur ett 

helhetsperspektiv. 
 

 

Nyckelord 
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1 INLEDNING 

Den person som varit utsatt för smärta vet att det påverkar vardagen. Smärtan bidrar till 

dåligt humör och gör att personen känner begränsning i olika situationer. Oftast går 

smärtan över, Alvedon brukar ha god effekt och vardagen passerar utan större besvär. 

Det finns människor som lever med ständig smärta och tvingas anpassa sina liv efter hur 

smärtan påverkar kropp och själ. Som patient är man väldigt utsatt fysiskt och psykiskt i 

sitt lidande när man söker hjälp i sjukvården. En ökad förståelse för patienters 

upplevelse av bemötande bidrar med kunskap till vårdpersonal angående de 

konsekvenser ett bemötande kan ha för en redan utsatt människa som söker hjälp för sin 

smärta.  

 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden tas olika typer av smärta upp och förklaras närmare. Begreppen 

bemötande och upplevelse definieras och den valda teoretiska referensramen beskrivs.  

 

2.1 Smärta 

Det finns olika typer av smärta, akut, palliativ och processuell. Akut smärta är en 

vävnadsskada med uppenbar orsak, vanligen trauman som kirurgi eller annan skada som 

går över när skadan läkt. Vanligen kan den akuta smärtan behandlas på ett adekvat och 

tillfredställande sätt och dessutom är vårdspersonal väl bekant med den sortens smärta 

(Shaw, 2006). Smärtor i samband med palliativa tillstånd är även en smärta som är 

accepterad och väl förstådd av vårdspersonal då orsaken till smärtan är klar (Shaw, 

2006). Processuell smärta innebär den smärta som patienten utstår under medicinska 

behandlingar och undersökningar, den smärta vårdpersonalen orsakar patienten (Shaw, 

2006). Exempelvis smärtan som uppstår under sjukgymnastik eller när patienten tar 

blodprov etc. Den processuella smärtan ses ofta med bristande förståelse och lindring ur 

vårdpersonalens perspektiv (Shaw, 2006).  

 

2.2 Långvarig smärta 

Varaktighet i tillståndet av upplevd smärta sträcker sig över tid och utan känd etiologi 

(Shaw, 2006). Ofta är den somatiska skadan till smärtan läkt och det som kvarstår är ett 

tillstånd av långvarig smärta (Magnusson & Mannheimer, 2008; Jakobsson, 2007). 
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Långvarig smärta är en benign smärta där det inte föreligger tumörrelaterade maligna 

sjukdomar (Magnusson & Mannheimer, 2008). Magnusson och Mannheimer (2008) 

menar att långvariga smärttillstånd kan sträcka sig från månader till år men kan till och 

med vara livslångt. Däremot hänvisar Jakobsson (2007) att definitionen på långvarig 

smärta enligt IASP (International Association for the Study of Pain) är att smärtan ska 

ha pågått under 3 månader eller mer. Dock menar Jakobsson (2007) vidare att vissa 

studier använder sig av en duration på 6 månader eller mer som definition. Exempel på 

smärtor och tillstånd som kan ge långvarig smärta är bland annat nack- och 

ryggsmärtor, spänningshuvudvärk, migrän, neurogen smärta av olika slag, 

whiplashskador, reumatoid artrit och artros, fibromyalgi, kranskärlssjukdom och 

dysmenorré (Magnusson & Mannheimer, 2008). Svårigheten med att komma tillrätta 

med långvarig smärta är att den ofta behandlas som akut smärta (Shaw, 2006); 

(Magnusson & Mannheimer, 2008). Jakobsson (2007) beskriver att den långvariga 

smärtan inte alls liknar den akuta smärtans funktion som är att varna för vävnadsskada, 

utan kvarstår på grund av förändringar i centrala nervsystemet. Den kvarstår även när 

den somatiska orsaken är läkt eller åtgärdad. Förändringen gör att analgetika inte har 

samma effekt på långvarig smärta som på akut smärta, dessutom är symtomen mellan 

den akuta och den långvariga smärtan olika (Jakobsson, 2007). Symtom på långvarig 

smärta är onormal trötthet, sömn- och gångsvårigheter, nedsatt rörlighet och aptit samt 

koncentrationssvårigheter, irritation, nedstämdhet och depression till följd av smärtan 

(Jakobsson, 2007). 

 

Behandlingen består i utskrivning av smärtstillande läkemedel som ofta inte hjälper 

vilket bidrar till en överkonsumtion med risk för att falla i missbruk enligt Magnusson 

och Mannheimer (2008) Även sjukgymnastik, psykologkontakt och sjukskrivning 

brukar ingå i behandlingen (Magnusson & Mannheimer, 2008). Långvarig smärta är 

svårbehandlad och sjukvården misslyckas många gånger med att hantera den (Shaw & 

Lee, 2010; Shaw, 2006).  Magnusson och Mannheimer (2008) menar att istället för att 

patienten ska vara en passiv mottagare av vård ska denne bli mer delaktig i sin 

behandling och behandlande vårdpersonal ska då agera mer som en stödjande rådgivare 

för patienten. Oftast finns ingen snabb lösning eller bot för många utan smärtan måste 

behandlas på olika plan parallellt med varandra (Magnusson & Mannheimer, 2008). 

Detta görs genom att exempelvis stärka förmågan till egenvård genom ökad kunskap, 

fysiska och sociala aktiviteter, läkemedel, sjukgymnastik, psykoterapi och övriga 
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alternativ etc. (Magnusson & Mannheimer, 2008). För att kunna beskriva upplevelsen 

av vad långvarig smärta har för betydelse för patienten måste hänsyn tas till dennes 

livsvärld. 

 

2.3 Patientens upplevelse: Livsvärldsperspektivet 

Teorin om livsvärldsperspektivet har sin grund i mellanmänskliga relationer enligt  

närhetsetikerna Lögstrup och Lévinas (Birkler, 2007). Lögstrup menar att människor 

lever tillsammans och är en del av varandras livsvärld. Världarna är beroende av 

varandra genom att människor som möts alltid påverkar varandra (Birkler, 2007). 

Dahlberg (1994) beskriver livsvärlden som den unika individens naturliga och 

existentiella sammanhang. Hon hävdar att eftersom människan är unik kan patienten 

inte bara ses utifrån sin sjukdom, istället bör sjukdomens påverkan och mening för 

individen uppmärksammas. En helhetssyn innebär att se patienten från alla dennes 

dimensioner som individ; fysiskt, psykologiskt, kulturellt, socialt och andligt (Dahlberg, 

1994). Att som patient bli bemött med helhetssyn innebär att bli bekräftad som 

människa vilket bidrar till hopp om självförverkligande för patienten (Dahlberg, 1994). 

 

Livsvärldsperspektivet har tagits upp och utvecklats av filosofer som ifrån olika grunder 

förklarar livsvärldsperspektivet där ibland Husserl, Heidegger och Merleau-Ponty 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  Heidegger betonade sammanhangets betydelse 

för människans förståelse av sig själv och andra människor i omgivningen. Merleau-

Ponty hävdade att människan upplevde världen genom sin kropp och där igenom 

skapades mening. Merleau-Ponty menade vidare att det inte gick att urskilja individ och 

värld eftersom de är varandras förutsättningar, detsamma gällde för en individ bland 

andra människor i omgivningen. Husserl menade att människans relationer med saker 

som användes och platser som besöktes utgjordes av vardagen som då kännetecknade 

livsvärlden som människan upplevde och befann sig i (Dahlberg et al., 2008). Mening 

kunde förstås av människor genom relationer i sitt sammanhang. Livsvärlden kunde 

skapa mening genom den kropp människan lever i. Det sammanhang människor lever i 

som vi alla är en del av, är människors livsvärld där de påverkar varandra (Dahlberg et 

al., 2008). Målet med att studera livsvärlden är att upptäcka, analysera, tydliggöra och 

beskriva meningen med en företeelse (Dahlberg et al., 2008). I den här litteraturstudien 

är det bemötande från vårdpersonal som ska analyseras och beskrivas, hur patienten i 
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sitt sammanhang, genom sin levda kropp och genom relationer upplever bemötande från 

vårdpersonal. 

 

2.4 Bemötande 

I bemötandet med patienten ska sjuksköterskan ha förmåga att kommunicera på ett 

empatiskt sätt med respekt och lyhördhet (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Ett 

förhållningssätt är en bakomliggande inställning som lägger grunden för hur 

bemötandet mellan människor i en situation blir (Socialstyrelsen, 2005). Dahlberg 

(1994) menar att i ett möte mellan två unika individer antar de ett förhållningssätt i sin 

relation till varandra. Det skulle kunna tolkas som att Dahlberg (1994) menar att 

förhållningssättet i mötet mellan individerna är det samma som bemötande -när den ene 

möter den andre. Författarens definition av bemötande, i det här fallet, är 

vårdpersonalens förhållningssätt och uppträdande i mötet med patienten. Ordet patient 

betyder lidande (Eriksson, 2005) och det tas upp under nästa rubrik.  

 

2.5 Katie Erikssons omvårdnadsteori: Den lidande människan 

Eriksson (2005) menar att allt mänskligt liv innefattar lidande. Lidandet har egentligen 

ingen mening i sig eftersom det är något ont. Det beskrivs som en kamp mellan ont och 

gott där det onda är lidande och det goda är lusten. Värdighet och frihet som människa 

eftersträvas i kampen mellan lidande och lust. Lidandet som begrepp kan vara svårt att 

förstå, därför måste hänsyn tas till att varje individ är unik och måste då ses i sin helhet 

och i sitt sammanhang (Eriksson, 2005). Vårdens uppgift är att förebygga så att onödigt 

lidande undviks och att lindra lidandet som inte går att undvika. För att känna värdighet 

behöver individen känna sig omtyckt och förstådd av omgivningen genom 

uppmärksamhet och bekräftelse (Eriksson, 2005). Varje patient ska respekteras som 

individ och hamna i fokus för omvårdnaden (Eriksson, 2005). Lidande delas in i tre 

olika former av lidande som presenteras nedan. 

 

2.5.1 Livslidande 

Livslidandet är en naturlig del av livet som är relaterat till hur en människa lever sitt liv 

i allt som rör livssituationen (Eriksson, 2005). Det kan vara att känna ensamhet eller att 

inte kunna identifiera sig med det man vill vara eller få det man behöver. Människor 

uttrycker lidande på olika sätt och det kan visa sig i olika skepnader som exempelvis 



  
 

5 

smärta eller ångest. Därigenom tvingas människan sätta ord på sitt lidande och ge det en 

mening som hjälper till att göra det hanterbart (Eriksson, 2005). Smärta påverkar hela 

människan vilket bidrar till livslidande då det påverkar hela livssituationen och 

patienten behöver då tid på sig att hitta tillbaka till ett nytt sammanhang av mening 

(Eriksson, 2005). 

 

2.5.2 Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande kan delas upp i kroppslig, själslig och andlig smärta. Den kroppsliga 

smärtan orsakas av sjukdom och behandling som då ofta innebär lidande för patienten 

(Eriksson, 2005). Den kroppsliga smärtan kan lätt medföra själsligt lidande i kampen att 

lindra den kroppsliga smärtan. Känslor av skam och skuld ger ett själsligt lidande 

genom patientens egna upplevelser av att vara sjuk och behandlas för det enligt 

Eriksson (2005) som antyder att det själsliga och andliga lidandet ligger nära till hands 

med det så kallade vårdlidandet. 

 

2.5.3 Vårdlidande 

Vårdlidande är ett onödigt lidande som ska undvikas. Vårdlidande uppstår när en 

patients värdighet kränks och detta kan ses genom fler typer av handlingar men även 

genom uteblivna handlingar från vårdpersonal. Omvårdnadsåtgärder kan utebli, ett 

straff som bidrar till känsla av fördömelse med kränkt och förlorad värdighet för 

patienten vars hälsa drabbas. Utebliven vård kan vara att inte patienten får hjälp när 

denne behöver det, det kan vara avsiktligt eller oavsiktligt. Direkt maktutövning är när 

patienten tvingas utföra handlingar denne inte vill eller klarar av. Indirekt maktutövning 

är när patienten påverkas av vårdpersonalens attityder som då kan leda till att patienten 

utför handlingar som egentligen är mot dennes vilja. Både indirekt- och direkt 

maktutövning leder till lidande (Eriksson, 2005). Om vårdpersonal inte ser patienten 

utifrån ett helhetsperspektiv bidrar det till att patientens värdighet kränks och därmed 

minskar dennes värde som människa (Eriksson, 2005).  

 

3 Problemformulering 

Smärta är en subjektiv upplevelse som inte ska ifrågasättas (Magnusson & Mannheimer, 

2008). VAS-skalan, visuell analog skala, är ett mätinstrument där patienten ska skatta 
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sin smärta på en skala från 0-10 för att kunna utvärdera smärtintensitet över tid som 

utvärdering vid olika behandlingar (Magnusson & Mannheimer, 2008). 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan med empati på ett respektfullt sätt 

lyssna till patientens upplevelser av sjukdom. Vad händer då om man som patient inte 

blir lyssnad till eller får sina känslor av smärta och oro bekräftade? Patienter med 

långvarig smärta som inte har någon uppenbar somatisk skada eller som inte har fått 

diagnos vet inte varför det gör ont. Ovisshet i att inte kunna berätta konkret varför det 

gör ont gör det svårare för omgivningen att acceptera och ge stöd åt den drabbade 

(Magnusson och Mannheimer, 2008). Hur blir det då om patienten, som redan är i en 

känslomässigt utsatt situation, söker sig till sjukvården för hjälp och då inte får ett 

korrekt bemötande?  Vilka är patienters upplevelse av bemötande från vårdpersonal, 

dvs. yrkesmän som är aktiva i patientens vård och omvårdnad, och vad blir dess 

omvårdnadskonsekvens? 

 

4 SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur patienter med långvarig smärta upplever 

bemötandet från vårdpersonal. 

 

5 Metod 

Detta är en systematisk litteraturstudie som utgår från relevant forskning för området 

som presenteras i syftet. Meningen med en litteraturstudie är att samla forskning inom 

ett visst ämne för att få en kunskapsöversikt (Forsberg & Wengström, 2008). En 

systematisk litteraturstudie bottnar i en tydlig frågeställning där sökning och granskning 

i aktuell och relevant forskning sker på ett systematiskt sätt (Forsberg & Wengström, 

2008).  

 

5.1 Inklusionskriterier och urval 

Artiklarna som är inkluderade i arbetet skulle hålla medel-hög kvalitet, vara 

vetenskapliga och vara granskade, peer-reviewed. Data från både kvantitativa och 

kvalitativa forskningsartiklar inkluderades. Någon gräns för hur gamla artiklarna får 

vara har inte satts relaterat till ifall det skulle minska antalet sökträffar. Litteraturstudier 

har uteslutits. Medelålders kvinnor och män mellan 44-64 år med långvarig smärta 

inkluderades i studien. 
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5.2 Sökningsförfarande 

Olika databaser som användes i sökningsförfarandet är Cinahl, en omvårdnadsdatabas, 

Pubmed som är en medicinsk databas och PsycINFO som är en databas med inriktning 

psykologi. Först gjordes en pilotsökning i Cinahl med sökning i fritext för att se antal 

sökträffar och för att kunna få en uppfattning om hur mycket forskning det finns för just 

den här litteraturstudiens ämne (Axelsson, 2008). För att hitta de bästa sökorden har 

svenska MeSH-termer kombinerades med varandra för att begränsa antalet träffar för att 

komma nära litteraturstudiens syfte. Sökorden som användes var ”chronic pain”, 

”nursing” och ”patient attitudes” i olika kombinationer. Dessa användes även i 

pilotsökningen för att se vilka kombinationer som gav bäst sökträffar. När alla tre 

sökorden kombinerades gav det inte så många sökträffar. Det bästa resultatet av 

sökningen uppnåddes när ”chronic pain” och ”patient attitudes” kombinerades. 

Abstrakten lästes i de artiklar som framkom av sökningarna enligt sökningsschema 

(bilaga 2) vars rubriker verkade stämma överens med syftet till den här litteraturstudien. 

Utfall i sökningarna i respektive databas, antal lästa abstrakt och artiklar lästa i fulltext 

presenteras i bilaga 2. Sju artiklar inkluderades i studien och presenteras i bilaga 1 i en 

artikelmatris. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsbedömning har gjorts för att granska artiklarna som inkluderats i 

litteraturstudien. Ett protokoll för kvalitativ metod användes, där frågorna ”ja”, ”nej” 

eller ”vet ej” besvarades angående strukturen i artikeln. Varje ja-svar gav ett poäng och 

maxpoängen var 25. De artiklar som hade 20 poäng eller mer bedömdes ha hög kvalitet 

medan de som fick 17-20 höll medel kvalitet. Artiklar med poäng under 17 bedömdes 

ha låg kvalitet. Helhetsintrycket hade en betydande roll om artikeln bedömdes som 

medel eller hög när gränsen var otydlig mellan medel- och hög kvalitet (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2006). Mall för protokollet finns bifogat i bilaga 3. 

 

5.4 Analysförfarande 

I den här analysen har en kvalitativ innehållsanalys med ett induktivt arbetssätt enligt 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) använts eftersom alla använda artiklar har 

varit av kvalitativ natur. I ett induktivt arbetssätt antar den som analyserar ett neutralt 
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synsätt i analysen. Innehållsanalysen syftar till att hitta likheter och olikheter i 

meningsenheterna från primärstudierna med fokus på att beskriva variationer i 

innehållet. Först lästes primärstudierna i sin helhet, sedan riktades uppmärksamhet mot 

resultatdelen. Ur analyserad data i primärstudierna klipptes meningsenheter ut som 

stämde överens med syftet för den här litteraturstudien enligt Forsberg och Wengström, 

2008. Meningsenheterna kondenserades till en sammanfattning av texten som sedan 

abstraherades till en högre logisk nivå där sammanfattningen av texten förkortades till 

endast några ord. Abstraktionen fick sedan en kod som blev till subkategorier och till 

sist kategorier. För att kunna skilja på vilka delar som kom från vilken artikel 

numrerades varje meningsenhet. Meningsenheter av analyserad data ur primärstudierna 

sorterades i kategorier och subkategorier och därmed bildade de en ny helhet av alla 

delar och därmed sågs ny förståelse för fenomenet utifrån syftet (Forsberg & 

Wengström, 2008). Exempel på bearbetning av meningsenheterna ses bilaga 4. 

 

5.5 Etiskt övervägande 

I alla de inkluderade studierna har deltagarna godkänt medverkan i enlighet med 

informerat samtycke och deltagarna har varit fria att när som helst avbryta sin 

medverkan. Alla utom en studie har fått godkännande från en etisk kommitté, den 

studien har istället diskuterat angående etiska aspekter inom området för frivillighet och 

konfidentialitet för deltagarna då de lämnar ut känsliga detaljer av upplevelser till 

forskaren. Dock så skriver Forsberg och Wengström (2008) att det är viktigt tänka på att 

artiklarna som inkluderas i en litteraturstudie alltid ska ha blivit godkända av en etisk 

kommitté och/eller ha diskuterat kring etiska aspekter. Författaren till den här 

litteraturstudien har på egen hand översatt meningsenheterna vilket kan vara en risk för 

omedveten feltolkning. Ingen artikel eller meningsenhet ur primärstudierna har 

uteslutits på grund av ett avvikande resultat eller att det inte är likvärdigt med 

författarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2008). Den egna förförståelsen inom 

ämnet har redovisats för att kunna sättas åt sidan för att inte författaren ska blanda in 

sina egna värderingar i analysen eller resultatet.  

 

6 Resultat 

Resultatet presenteras i sex kategorier med tillhörande subkategorier.  
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6.1 Upplevelse av att bli missförstådd 

Nedan i subkategorier presenteras olika sätt patienten kan bli missförstådd på. 

 

6.1.1 Upplevelse av att inte bli bekräftad i sin smärta 

Det finns en uppfattning bland patienter med långvarig smärta där en diagnos med 

smärta som symtom fungerar som bevis för att legitimera sin smärta (Damsgård, Dewar, 

Røe & Hamran, 2010). För att patienten ska känna bekräftelse i upplevelsen av smärtan 

måste vårdpersonal verkligen lyssna på patientens berättelse och visa empati (Clark & 

Iphofen, 2007). 

 

6.1.2 Upplevelse av att inte bli trodd 

När smärtan klassades som långvarig, upplevde patienter att ärendet gavs låg prioritet 

och att vårdpersonal inte tycktes lita på patientens smärtbeskrivning (Säll-Hansson, 

Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2010). Att bli misstrodd medförde starka känslor av 

att bli bortglömd (Säll-Hansson et al., 2010). Resultatet av att inte bli trodd gjorde att 

patienter tvekade att kontakta sjukvården, då de inte blev tillfrågade om 

smärtupplevelsen eller fick någon uppföljning i efterloppet (Säll-Hansson et al., 2010). 

Det var viktigt att bli trodd i sitt lidande annars bidrog det till en känsla av att inte bli 

bemött med respekt och upplevelse av att bli klassad som hypokondriker (McParland, 

Eccleston, Osborn & Hezseltine, 2010).  

 

6.1.3 Upplevelse av att inte bli förstådd 

Känsla av att vårdpersonalen är på samma våglängd som patienten tycktes vara viktigt 

för patientens känsla av att bli förstådd och kunna ta till sig råd och feedback (Jelin, 

Granum & Eide, 2011). När patienter inte blev förstådda ledde det till starka känslor och 

lidandet ökade (Säll-Hansson et al., 2010). Det finns en uppfattning att smärta måste 

demonstreras för att kunna förstås av vårdpersonal när sanningen är att en del lider i 

tysthet (McParland et al., 2010). Sjukvården och samhällets bedömningar i hur mycket 

hjälp en patient behöver kan leda till upplevelser av att inte bli förstådd. Patienter 

upplevde att känslor av misstänksamhet riktades mot dem precis som om de skulle ha 

överdrivit sin smärta för att försöka komma åt sjukersättning (McParland et al., 2010).  
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6.2 Upplevelse av att känna sig förminskad som människa 

Upplevelsen att bli förminskad som människa presenteras nedan.  

 

6.2.1 Upplevelse av att bli ignorerad och bemött med likgiltighet 

Patienter med smärta kunde bli sedda som svagsinta och få sina besvär avvisade av 

vårdpersonal, då lämnade ensamma när det inte längre fanns konkreta 

behandlingsalternativ (Säll-Hansson et al., 2010). Patienter som inte blivit frågade om 

erfarenheter och om smärtans intensitet kände sig ignorerade (Säll-Hansson et al., 

2010). Vårdpersonal kunde mena att det finns fler som har det värre än patienten som 

var drabbad av långvarig smärta, vilket upplevdes som att bli förbisedd (Säll-Hansson et 

al., 2010). Självklara signaler av smärta som exempelvis ledsenhet verkade 

överraskande nog inte uppmärksamma vårdpersonal på att patienten hade ont (Säll-

Hansson et al., 2010). Vårdpersonalen upplevdes ha helt andra uppfattningar om vilka 

aspekter som skulle tas upp under ett samtal rörande smärtan än patienten själv (Säll-

Hansson et al., 2010). Patienten upplevde sig då som otillfredsställd och ha blivit 

bemött med likgiltighet från vårdpersonal (Säll-Hansson et al., 2010). Om patienten 

vistas länge inom sjukvården i hopp om hjälp för sina besvär, upplevde patienten att 

vårdpersonalen blev allt mer likgiltig inför deras situation (McParland et al., 2010). 

Upplevelser av att vårdpersonal inte alls ansträngde sig för att hjälpa patienten, speciellt 

om patienten hade varit sjuk i många år (Säll-Hansson et al., 2010). Det sågs som 

krävande att behöva upprepa sin upplevelse av situationen för att vårdpersonalen först 

inte hade lyssnat (Slade, Keating & Molloy, 2008).  

 

6.2.2 Upplevelse av att inte bli tagen på allvar 

Upplevelser av att bli klassad som lat och tillbakadragen var kränkande och 

förminskande och patienterna kände sig inte förstådda (Säll-Hansson et al., 2010). När 

vårdpersonal senare såg allvaret i situationen fick patienterna ett bättre bemötande (Säll-

Hansson et al., 2010). En del patienter med långvarig smärta tenderar till att tycka synd 

om sig själva, då blev de sedda som omoraliska och lata av andra människor i 

omgivning, enligt patienterna själva (McParland et al., 2010). 

  

6.3 Upplevelse av vanmakt 

Upplevelser av att känna vanmakt presenteras nedan.  
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6.3.1 Upplevelse av frustration  

Patienterna förväntade sig en snabb lösning på smärtproblematiken som gjorde att den 

kunde botas och elimineras, men tyvärr så fungerade det inte så (Säll-Hansson et al., 

2010). Upplevelse av att som patient ha rätten att kräva behandling och att få 

information om tänkbara behandlingar var inte alltid självklar att få. Genom 

egenförskaffad kunskap kunde patienter ställa högre krav på vården vilket i sin tur fick 

dem att känna sig tjatiga, gnälliga och som själviska människor (Säll-Hansson et al., 

2010). 

 

6.3.2 Upplevelse av att behöva kämpa för att få vård 

Möten med sjukvården sågs som känslomässigt krävande då patienterna själva var 

tvungna att ta initiativ och aktivt påtala existerande och alternativa behandlingar (Säll-

Hansson et al., 2010). I desperation att hitta ett botemedel för att eliminera smärtan 

försökte patienter med både psykoterapeutisk stöd, hjälp av kirurger och andra 

specialister (Clark & Iphofen, 2007). Kampen för att få vård sågs som en mödosam 

uppgift där patienten försökte ta reda på allt om möjliga behandlingar och att försöka få 

tillgång till dem (Säll-Hansson et al., 2010). Det fanns föreställningar om att man som 

patient var tvungen att inta en undergiven position i rädsla för att inte bli lämnad ensam 

med smärtan utan behandling. Genom att vara stark och aktivt tala om för vårdpersonal 

vilka undersökningar och behandlingar som fanns hoppades patienten på att få tillgång 

till någon av dessa (Säll-Hansson et al., 2010).  

 

6.3.3 Upplevelse av att bli diskriminerad 

Barriärer och orättvisor för att inte få tillräcklig hjälp utifrån egna behov kan finnas i 

sjukersättningssystemet (McParland et al., 2010). Otillräcklig tid tillsammans med 

vårdpersonal gjorde vårdkvaliteten lägre för patienter med långvarig smärta än för andra 

patienter (Upshur, Bacigalupe & Luckmann, 2010). Det finns en önskan om att bli 

behandlad som vilken annan patient som helst, trots det finns förväntningar hos 

patienterna på att bli diskriminerade på grund av sin smärta (McParland et al., 2010). 

 

6.3.4 Upplevelse av undergivenhet 

Tidigare dåliga erfarenheter från sjukvården rörande medicinska beslut och behandling 

gör det redan bristande förtroendet för vårdpersonal ännu sämre (McParland et al., 
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2010). Det finns barriärer i sjukvården som gör att det upplevs svårt att få positiv 

feedback, stöd och att bli trodd. Allvarlighetsgraden av tillstånd och effekter som 

smärtan orsakat ger upphov till att patienter känner sig undergivna (Upshur et al., 2010). 

En undergiven position intas av patienten i enlighet med en föreställning att tacksamhet 

ska uttryckas över mottagen vård för att på så sätt kunna fortsätta få tillgång till den 

vård de behöver (McParland et al., 2010; Säll-Hansson et al., 2010). Patienter berättar 

om en brist på känsla av självkontroll över den egna situationen, ”systemet” beskrivs 

istället ha kontrollen över patientens situation (McParland et al., 2010).  

 

6.4 Upplevelse av att vara till besvär 

Upplevelse av att vara till besvär speglas nedan. 

 

6.4.1 Upplevelse av att vara krävande  

Upplevelse av att vårdpersonal ansåg att patienten var ovärdig behandling när det fanns 

andra som behövde den bättre, vilket gjorde att patienten upplevde undvikande från 

vårdpersonal (Upshur et al., 2010). Patienten ansåg själv sig vara värdig all ekonomisk 

ersättning och bästa möjliga vård (McParland et al., 2010). 

 

6.4.2 Upplevelse av skuld över att vara s juk 

Upplevelse av skuldkänslor över att vara drabbad av långvarig smärta gjorde att 

patienter kände sig förföljda och ständigt anklagade för sina symtom (McParland et al., 

2010). Genom att misslyckas med att vara frisk blev patienterna ett hot mot den sociala 

ordningen och då skuldbelade de sig själva för smärtans konsekvenser i vardagen 

(McParland et al., 2010). 

 

6.5 Förväntningar om ett bra bemötande 

I den här kategorin tas olika aspekter om förväntningar på bra bemötande från 

vårdpersonal upp men även det bemötande patienter fått som de varit nöjda med. 

 

6.5.1 Upplevelse av att vilja bli bemött med en helhetssyn 

Ett holistiskt sätt innefattar att bli bemött som en människa med värdighet som därmed 

inte bör ifrågasättas (Säll-Hansson et al., 2010). Om ett holistiskt sätt att tänka och 

handla användes bidrog det till upplevelse av att bli bemött som människa och inte bara 



  
 

13 

som en patient med smärta (Säll-Hansson et al., 2010). Trots det så blir patienterna ofta 

behandlade som just patienter istället för olika individer (McParland et al., 2010). Andra 

patienter beskriver positiva upplevelser i bemötandet med helhetssyn, dock var de få 

gångerna de inte blivit det som etsat sig fast på minnet (Säll-Hansson et al., 2010). 

 

6.5.2 Upplevelse av att bli bemött med empati 

När patienten blev bemött med äkta oro och omtanke angående smärtan av vårdpersonal 

ansågs det som empati samt när de fick stöd som underlättade tillträde till en speciell 

behandling (Upshur et al., 2010). Att bli lyssnad på (Säll-Hansson et al., 2010), 

förstådd, och att få vara delaktig i beslutsfattande angående behandling sågs som 

empati. En empatisk inställning ledde till patientens upplevelse av att bli tagen på a llvar 

och inte bli ifrågasatt stärktes (Säll-Hansson et al., 2010). 

 

6.5.3 Upplevelse av delaktighet i sin vård 

Delaktighet är när patienten blir tillfrågad om dennes egna uppfattningar och mål samt 

när information och undervisning ges patienten (Slade et al., 2008). Det underlättar och 

skapar positiva erfarenheter i samtalet mellan vårdpersonal och patient (Slade et al., 

2008). Kunskap om patienten som person med dennes erfarenheter, mål och ansvar för 

den egna behandlingen skapar positiva interaktioner mellan vårdpersonal och patient 

(Upshur et al., 2010). En förutsättning för att patienter ska kunna ta till sig feedback 

gällande delaktighet i den egna behandlingen är det viktigt att den givna kritiken är 

lagom positiv för att patienten ska kunna känna sig förstådd (Jelin et al., 2011). När 

patienten registrerar resultat av träning och behandling samt feedback från vårdpersonal 

ökar det motivationen till aktivitet för patienten. Feedback skapar möjlighet till 

reflektion över den egna situationen (Jelin et al., 2011). Delaktighet gör att patienten 

lättare kan reflektera över sin situation samt att uttrycka sina känslor, det ledde till stärkt 

självförtroende (Jelin et al., 2011). Individuella program som omfattade kartläggning av 

patientens liv med individuella önskningar kombinerat med hänsyn till livsstil var något 

som var av intresse för patienterna (Slade et al., 2008).  

 

6.5.4 Förväntningar på att få beskriva smärtan 

Patienter uttrycker att det finns en vilja att förklara sin situation, berätta om smärtan och 

hur den känns (Säll-Hansson et al., 2010). Att få veta vilken behandling som föredrogs 
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efter att ha blivit informerad om olika alternativ upplevdes positivt (Säll-Hansson et al., 

2010). 

 

6.6 Utvecklingsmöjligheter i vården 

Den här kategorin är inte helt och fullt relevant för syftet om patientens upplevelse av 

bemötande från vårdspersonal. Författaren ville ändå ha med kategorin eftersom den 

speglar till stor del patienters åsikter kring faktorer som påverkar bemötandet. Samtidigt 

är det patienters upplevelser om vårdpersonalens situation som då påverkar bemötandet. 

 

6.6.1 Upplevelse av förståelse för vårdpersonalens situation 

Det fanns patienter som sympatiserande med, och tyckte synd om vårdpersonal när de 

inte visste hur de skulle behandla smärtan (Säll-Hansson et al., 2010). Även förståelse 

för att vårdpersonalens arbetssituation kunde vara stressig och att det inte alltid fanns 

tillräckligt med tid. Ändå tyckte patienter att personalen gjorde ett bra jobb förenligt 

med de rutiner som fanns, även om de ibland kunde ifrågasättas (Säll-Hansson et al., 

2010). 

 

6.6.2 Förväntningar på kunnighet hos vårdpersonal 

Förväntningar på vårdpersonal och deras yrkeskunnande var att förstå smärta som 

fenomen och hur det är att leva med långvarig smärta (Säll-Hansson et al., 2010). 

Mätinstrumentet VAS (visuell analog skala) användes för att mäta smärtans intensitet 

och skulle hjälpa vårdpersonal att dosera smärtstillande till patienten (Säll-Hansson et 

al., 2010). Det kunde dock uppstå ett dilemma om patienten visste att om denne 

registrerar en 5:a så kanske inte tillräcklig dos smärtlindring ges. Risken fanns att 

patienten angav ett högre värde på VAS-skalan för att få tillräcklig mängd 

smärtstillande läkemedel (Säll-Hansson et al., 2010). När patienterna upplevde att det 

inte blev lyssnade till eller ifrågasatta såg de det som att vårdpersonalen gjorde 

inkorrekta bedömningar av behov, då de tolkat smärtan på ett helt annat sätt än 

patienten själv (Säll-Hansson et al., 2010). Det fanns patienter som var av åsikten att 

viss vårdpersonal inte hade tillräcklig kunskapsnivå rörande smärtproblematik, men det 

ansågs positivt om personal tillkännagav att de kände sig dåligt utrustade för att hantera 

problemet (Clark & Iphofen, 2007) och istället bad patienten berätta om sin smärta 

(Säll-Hansson et al., 2010). 
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6.6.3 Upplevelse av bristande kontinuitet 

Upplevelse av bristande uppföljning av vård gav en känsla av övergivenhet, därav 

pekades uppföljning av behandling ut som en viktig faktor (Slade et al., 2008). Att 

ständigt behöva träffa ny vårdpersonal när patienter sökte vård försvårade samarbetet 

och resulterade i en känsla av att bli lämnad ensam i en stor grupp (Säll-Hansson et al., 

2010). 

 

6.6.4 Upplevelse av rädsla hos vårdpersonal för opioidberoende hos patienter 

En aspekt i att sjukvårdspersonal ville vara på den säkra sidan att patienter inte 

missbrukar smärtstillande läkemedel handlar om känna till patienten som individ med 

ansvar för sin egen behandling (Upshur et al., 2010). Patienter kunde bli anklagade för 

att ljuga om sin smärta och sedan bli stämplade som hypokondriker i syfte av att få 

medicin för missbruk (Upshur et al., 2010). Ibland begränsades eller nekades patienter 

smärtstillande läkemedel med opioider i rädsla för opioidberoende (Upshur et al., 2010). 

I vissa fall erkände patienter en historia av beroende och de kunde då förstå 

vårdpersonalens oro i frågan. De utan missbrukarhistoria kände sig oskyldigt anklagade 

(Upshur et al., 2010). Ibland uppgav vårdpersonal att de var rädda för att bli fällda i 

granskningar gällande utskrivning av opioider (Upshur et al., 2010). Det är allmänt känt 

att sjukvårdspersonal är försiktiga med att skriva ut opioider men samtidigt fanns ett 

engagemang med att hitta en fungerande behandling (Upshur et al., 2010). 

 

7 Diskussion 

Under avsnittet diskuteras metodens starka och svaga sidor. Förförståelse tas upp för att 

medvetandegöra läsaren inför resultatdiskussionen där resultatet diskuteras mot 

omvårdnadsteorin om Den lidande människan och ur livsvärldsperspektivet. 

Överförbarhet tas upp i slutet. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Urvalet begränsades till medelålders män och kvinnor i åldrarna 44-64 år eftersom 

långvarig smärta är vanligast förekommande hos medelålders människor i åldersspannet 

40-60 år (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallager, 2006). Svårigheter med att 

begränsa sökningen var att andra forskare inte enbart inkluderar medelålders människor 

utan oftast med ett bredare åldersspann. Inkludering av både män och kvinnor kan vara 



  
 

16 

en utmaning, det är inte alltid jämn könsfördelning i populationen i studierna som 

används i den här litteraturstudien, dock så beskriver Breivik et al., (2006) att majoriteten 

av personer med långvarig smärta är kvinnor. I diskussionen om relevanta sökord så kan 

det finnas bättre sökord att använda för att komma närmare just patienters upplevelse av 

ett visst fenomen.”Patient attitudes” användes för att få fram upplevelseaspekten i 

syftet, men andra ord som ”emotions” eller ”patient satisfaction” kan användas men 

provades aldrig i sökningsförfarandet. Inget lämpligt ord hittades för bemötande enligt 

svenska MeSH-termer och sökresultaten skulle kunna hamna närmare syftet om ett 

passande sökord för ”bemötande” kunde identifieras och användas i sökningen. 

Resultatet av sökningen blev ganska få träffar när denna smalnades av med tre sökord, 

det hittades endast ett fåtal artiklar där resultatet inriktade sig på just bemötande från 

vårdpersonal vilket kan bero på att ordet ”bemötande” inte användes i 

sökningsförfarandet. Artiklar som bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet enligt 

kvalitetsbedömningen valdes bort vilket är en fördel enligt Willman et al., (2006). 

Analysen av meningsenheterna utfördes två gånger för att säkerställa kvaliteten och för 

att alla meningsenheter skulle komma under rätt kategori. Det induktiva arbetssättet i 

analysen gick ut på att sortera meningsenheterna utifrån dess innehåll och sedan tilldela 

den valda subkategorin ett namn utifrån den först kondenserade sedan abstraherade 

meningsenheten. En svaghet i arbetet skulle kunna vara att det inte förts någon djupare 

diskussion då analysen enbart genomförts av en person, det riskerar att andra möjliga 

tankar på materialet inte kommer fram. 

 

7.2 Förförståelse 

Den egna förförståelsen grundas i egna erfarenheter av att vara patient med även att vara 

sjuksköterskestudent på VFU (verksamhetsförlags utbildning) och då känt medlidande 

för patienter som har smärta. Enligt författarens egna tankar är det viktigt med ett 

korrekt bemötande för självkänslans skull och att inte få ett korrekt bemötande skulle 

skada patienten psykiskt. 

 

7.3 Resultatdiskussion 

7.3.1 Lidande 

 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter med långvarig smärta upplever 

bemötandet från vårdpersonal. I resultatet speglas mycket lidande i att bland annat inte 
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bli bekräftad i sin smärta, upplevelse av skuld, frustration, att inte bli förstådd och att 

känna sig förminskad som människa. Sjuksköterskan ska kunna ge stöd till patienter i 

syfte att främja hälsa, motverka ohälsa och lindra besvär i samband med sjukdom, vård 

och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Att lindra lidande är en av sjuksköterskans 

grundläggande ansvar samt att ge god omvårdnad till alla oberoende av sjukdom 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Det är avsaknad av medlidande hos vårdpersonal 

när patienter upplever att inte bli trodd, inte bli bekräftad som person i sin 

sjukdomsupplevelse som patient. Då orsakas patienten onödigt lidande som skulle ha 

kunnat undvikas, det så kallade vårdlidandet (Eriksson, 2005). Resultatet av bemötandet 

som gör att patienten osynliggörs genom att vårdpersonal inte bekräftar oro och 

upplevelser av sjukdom samt inte lyssnar till patientens upplevelse av sjukdomen 

klassas som vårdlidande och leder till kränkt värdighet för patienten. Det lidandet som 

vårdpersonal orsakar patienten. Patienten tvingas sätta begränsningar i vardagen när 

kroppen säger ifrån genom att det gör ont. Det kan kopplas samman med både 

kroppsligt lidande och själsligt/andligt lidande. Kroppens smärta gör själen lidande för 

att patienten inte kan göra allt i samma utsträckning som en människa utan långvarig 

smärta. Ovissheten i att ha långvarig smärta, att inte förstå eller veta exakt varför, bidrar 

till sjukdomslidande med även livslidande enligt Eriksson (2005). För att undvika 

vårdlidande pekas empati och god kommunikation ut i den här studiens resultat. Det 

framkommer i resultatet att om vårdpersonalen var goda lyssnare och empatiska bidrog 

det till att patienten kände sig bekräftad om de fick utrymme att beskriva sin smärta. 

Bekräftelse och uppmärksamhet är av stor vikt för att patienten inte ska känna att 

dennes värdighet kränks (Eriksson, 2005). Ett holistiskt synsätt bidrar till att patienten 

blir sedd och bekräftad i sitt sammanhang. Informationsspridning till patienten främjar 

delaktighet för patienten i att kunna reflektera över den egna situationen och på så sätt 

lindra såväl sjukdomslidande som livslidande. Delaktighet handlar om att kartlägga 

patientens situation, patient och vårdpersonal tillsammans, för att hitta en individuell 

lösning att minska det sjukdomslidandet som smärtan medför. För att patienten ska bli 

delaktig i sin behandling krävs det att dennes berättelse tas på allvar, vilket vissa 

patienter i resultatet inte upplevde att de blev. Enligt Eriksson (2005) bidrar upplevelser 

av att inte bli tagen på allvar till ett outhärdligt lidande där patienten fråntas möjligheten 

att bekräfta sin identitet. Under kategorin vanmakt tas bland annat upplevelser av att 

känna sig undergiven och diskriminerad upp. Patienter beskriver en föreställning att de 

ska behöva visa tacksamhet över mottagen vård för att vara den berättigad (McParland 
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et al., 2010). När patienten upplever sig behöva visa undergivenhet i tacksamhetens 

tecken för att få vård skulle det kunna bottna i indirekt maktutövning enligt Eriksson 

(2005). Vårdpersonalens attityder kanske förmedlar att patienten ska behöva uttrycka 

tacksamhet över den givna vården. Eriksson (2005) beskriver att det finns en 

uppfattning om hur ”idealpatienten”, som hon uttrycker det, ska vara. Om en patient 

avviker från det normala kan denne känna fördömelse och straffas genom att 

nonchaleras av vårdpersonal (Eriksson, 2005). 

 

7.3.2 Livsvärldsperspektiv 

 
Eftersom en människas upplevelser har sitt fäste i livsvärlden, dvs. den miljö och de 

individer personen har i sin omgivning enligt Dahlberg et., (2008), så måste 

sammanhanget ha en stor betydelse för den människans välmående. Det skulle betyda 

att om bemötandet upplevs negativt av patienten, i sammanhanget av att ha långvarig 

smärta och som redan utsatt känslomässigt, skulle det kunna påverka hela patientens 

livsvärld negativt. Om patienten hade befunnit sig i en annan situation i ett annat 

sammanhang, utan att vara patient, hade personen förmodligen inte tagit lika illa vid sig 

som det framkommer i den här studien. Där patienter bland annat upplever att de blivit 

förminskade som människor på grund av ett negativt bemötande i just det 

sammanhanget. När människan beskrivs som en helhet bestående av fysiska, psykiska, 

kulturella, sociala och andliga aspekter enligt Dahlberg (1994)  borde sjukvården som 

organisation ta större hänsyn till hela människan i större utsträckning än idag. Att bara 

åtgärda den somatiska skadan och lämna resterande dimensioner av helheten till 

slumpen är inget vinnande koncept i slutändan. Inte minst i omvårdnaden känns det 

extra angeläget att vårda hela människan i alla dess dimensioner för att uppnå e tt gott 

helhetsresultat. Människans förståelse av sig själv grundar sig i sammanhanget 

(Dahlberg et., 2008), om patienten då upplever sig få ett negativt bemötande av 

vårdpersonal som egentligen är där för att respektfullt lyssna och stötta patienten enligt 

Socialstyrelsen (2005) börjar patienten uppleva sig själv och förstå sig själv på ett annat 

sätt. Det skulle kunna vara som det speglas i resultatavsnittet om patientens upplever 

skuld, undergivenhet och att vara till besvär.  

 

7.4 Överförbarhet 

Resultatet i den här litteraturstudien skulle kunna appliceras på patienter med långvarig 

smärta och hur de upplever bemötande från vårdpersonal. Artiklarna som använts är 
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från Norge, Sverige, Storbritannien, Australien och USA vilket är en ganska bra 

spridning mellan länder i världen. Dock är majoriteten av artiklarna från Europa - fem av 

sju stycken- vilket möjligen skulle kunna göra att det här resultatet kanske inte är helt 

överförbart till andra världsdelar såsom exempelvis Afrika eller Asien då den här 

studien inte hittat någon forskning där ifrån att inkludera.  

 

8 SLUTSATSER 

Resultaten i föreliggande studie visar att patienter med långvarig smärta upplever att 

vårdpersonalens bemötande blir till negativa erfarenheter. När en patient med långvarig 

smärta inte får ett korrekt bemötande leder det till upplevelser som påverkar dennes 

livsvärld. Därmed påverkas självbilden i hur patienten ser på själv vilket på sikt skulle 

kunna skada dennes identitet. Konsekvensen av upplevelsen om ett negativt bemötande 

från vårdpersonal skadar relationen mellan dem i deras livsvärld. Det leder då till ett 

ärrat förtroende för vårdpersonal från patientens sida. Negativt upplevda bemötanden 

leder till att patienten känner sig missförstådd, förminskad som människa, ignorerad och 

bemött med likgiltighet av vårdpersonal. Upplevelser av vanmakt tas även upp i 

resultatet, det kan handla om indirekt maktutövning enligt Eriksson (2005). 

Vårdpersonalens attityder tvingar patienten till undergivenhet och patienten upplever en 

känsla av maktlöshet över situationen som leder till lidande. Positiva aspekter av ett 

bemötande var att patienter blev sedda och uppmärksammade vilket gjorde att patienten 

kände sig bekräftad i sin smärta och sitt lidande samt blev sedda ur ett 

helhetsperspektiv. Ett korrekt bemötande gjorde då att vårdlidande undveks och det 

onödiga lidandet för patienten uteblev. Även om patienter ofta upplevde att de hade 

blivit bemötta på ett korrekt sätt var det de gånger som de inte hade blivit det som de 

mindes tydligast i mötet med vårdpersonal (Säll-Hansson et al., 2010). Slutligen ett citat 

från en närhetsetiker vid namn Lögstrup, som influerats mycket av livsvärldsfilosofen 

Heidegger, Birkler (2007) skriver: ”Den enskilde har aldrig med en annan människa att 

göra utan att han håller något av den andra människans liv i sin hand” (s. 52). Med det 

vill författaren till den här studien säga att vi människor påverkar varandra mer än vi 

tror och att det är något att reflektera över i varje möte med patienter som sjuksköterska.  
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Det skulle vara intressant att ta del av en sammanställning av samma ämne gällande 

bemötande och upplevelser fast ur ett sjuksköterskeperspektiv. Eftersom att det 

framkom en rad faktorer i bemötande som upplevedes negativt av patienter som då 

utsattes för iatrogent lidande. Sjuksköterskors upplevelse eller erfarenhet av att vårda 

patienter med långvarig smärta. 
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