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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Smärta fungerar som en varningssignal att något är fel i kroppen. Vid 

långvarig smärta har denna funktion förlorat sin effekt. Smärta är en subjektiv 

upplevelse som endast kan beskrivas av den som upplever det. Hela vardagen påverkas 

av att leva med långvarig smärta.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa patienter med långvarig smärtas upplever 

bemötandet i sjukvården.  

Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ design gjordes. Elva artiklar hittades i olika 

databaser som gick igenom en innehållsanalys. Kvalitetsgranskning gjordes på 

artiklarna för att endast de med medelhög- hög kvalitet skulle väljas ut.  

Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier, Kommunikationens betydelse i 

sjukvården, Känslan av att vara till besvär, Upplevelsen av att behöva vara envis för att 

få vård och Patienternas förväntningar på personalen.Patienter med långvarig smärta 

upplevde ofta att de inte blev trodda av vårdpersonalen när de sökte hjälp. Ofta kunde 

en bra dialog mellan vårdpersonal och patient vara lika viktig som själva 

smärtbehandlingen. 

Slutsats: Ett bra bemötande av vårdpersonalen kunde minska lidandet hos patienter med 

långvarig smärta. Det var viktigt att vårdpersonalen såg patienterna som unika individer 

och uppmuntrade patienterna till delaktighet i sin egen vård.   
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskor träffar patienter med smärta oavsett var de jobbar någonstans. Det kan 

därför anses vara nödvändigt med kunskap om hur dessa patienter blir bemötta i 

sjukvården. Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse som inte alltid syns är det 

mycket viktigt att vårdpersonalen vet hur de ska möta dessa patienter och ge dem vård 

som patienterna blir nöjda med. Författarna anser att det var av intresse att studera hur 

patienter med långvarig smärta upplever att det blir bemötta i sjukvården och vad 

patienterna har för förväntningar på vårdpersonalen när de söker vård.  

Med vårdpersonalen menas i denna studie alla professioner inom vårdvetenskapen 

vilket kan innebära undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, terapeuter med flera.  

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Smärta 

Smärta är en subjektiv upplevelse som uppkommer fysiologiskt, oftast i samband med 

vävnadsskada (Lundeberg & Norrbrink, 2014). Vanligtvis är smärtan endast tillfällig 

och försvinner när vävnadsskadan har läkt. Detta kallas för akut smärta och den ska 

fungera som en varningssignal att något är fel i kroppen. Akut smärta som inte 

försvunnit när den skadade vävnaden är läkt eller kvarstår efter 6 månader får 

benämningen långvarig smärta. Vid långvarig smärta har den sensoriska varningen 

tappat sin funktionella betydelse (Ibid.).  International Association for the Study of Pain 

(IASP) definierar smärta som “En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 

förenad med faktisk eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” 

(Bergh, 2009). 

 

Smärta delas in i olika klassifikationer beroende på var smärtan härstammar från.  

Nociceptiv smärta uppstår då nociceptorer (kroppens smärtreceptorer) blir aktiverade 

och sänder signaler till hjärnan att något är fel (Lundeberg & Norrbrink, 2014). 

Nociceptorer aktiveras då en faktisk skada uppstår eller hot om vävnadsskada finns. 

Den kan ha flera olika fysiologiska förklaringar, bland annat inflammation, 

degeneration och ischemiskt utlöst smärta. De nociceptoriska cellerna finns i de flesta 

av kroppens vävnader och finns i hög grad i kroppens slemhinnor, ögats hornhinna, 

trumhinnan, tandpulpan och huden (Ibid.).  

 

Neuropatisk smärta uppstår vid sjukdom eller skada på nervsystemet. Neuropatisk 

smärta kan vara svår att diagnostisera då denna typ av smärta kan bero på allt från 

trauma på nervsystemet till sjukdomsrelaterad smärta som till exempel diabetes eller 

stroke. Neuropatisk smärta kan ge upphov till fenomenet projicerad smärta som innebär 

att smärtan upplevs komma från den perifera nervens innervationsområde. Till exempel 

kan nerven i ländryggen vara skadad fast smärtan upplevs komma ifrån benen (Boivie, 

2010; Hansson & Leffler, 2010; Johnsson, 2010).  

 

Psykogen smärta har inte en fysisk förklaring utan uppkommer genom psykisk ohälsa 

eller sjukdom. Smärtan ger en reell upplevelse av smärta utan att vävnadsskada eller 
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fysisk sjukdom föreligger. Psykogen smärta kan därför vara svårdiagnostiserad 

(Lundeberg & Norrbrink, 2014).  

 

Dysfunktionell smärta kan uppstå då kroppens egna inhibitoriska system är satt ur 

balans. Det inhibitoriska systemet är ett återkopplande nervnätverk som lugnar kroppens 

smärtimpulser och på så vis motverkar den subjektiva upplevelsen av smärta. När detta 

system inte fungerar korrekt kan smärta upplevas utan fysiologisk orsak. Denna typ av 

smärta förekommer bland annat hos patienter med fibromyalgi och whiplash (Kosek, 

2014a). 

 

Idiopatisk smärta är smärta med oklar uppkomst. Ett av kriterierna för denna 

smärtklassifikation är att de andra smärtklassifikationerna har kunnat uteslutas. Smärtan 

är svårbehandlad då ursprunget till smärtan är okänd och den bakomliggande 

neurobiologiska orsaken bakom smärtan ännu inte är känd (Lundeberg & Norrbrink, 

2014). 

 

2.2 Långvarig smärta 

Om smärtan inte försvinner och kvarstår sex månader efter att den skadade vävnaden 

läkt klassificeras den som långvarig (Werner, 2010). Vid långvarig smärta har smärtans 

funktion som varningssignal förlorat sin effekt (West, Stewart, Foster & Usher, 2012). 

Den kan då övergå i ett livslidande för personen som drabbats (Norrbrink & Lundeberg, 

2014b).  

 

Benämningen långvarig smärta kan innefatta både konstant smärta och periodvis 

smärta. När den har pågått under en längre tid kan smärta gå från att vara ett symtom till 

att bli ett syndrom. Det kan då påverka flera av kroppens system som det 

immunologiska, endokrina, autonoma nervsystemet och den motoriska funktionen. I sin 

tur kan det leda till sömnsvårigheter, humörsvängningar och påverkan på arbete och 

fritid. För att den akuta smärtan inte ska bli långvarig är det viktigt att rätt behandling 

sätts in i ett tidigt skede (Norrbrink & Lundeberg, 2014b; Norrbrink & Lundeberg, 

2014a).  

 

Centrala nervsystemet har en viktig roll för en persons smärtupplevelse. Det kan både 

hämma smärtimpulser och förstärka upplevelsen av smärta. Vid långvarig smärta är det 

vanligt att det centrala nervsystemet förstärker upplevelsen av smärta då smärttröskeln 

sänks. På så vis krävs mindre stimuli för att en smärtsignal ska sändas till hjärnan 

(Kosek, 2014a).  

 

2.3 Leva med långvarig smärta 

Personer som lever med långvarig smärta upplever ofta ett lidande som påverkar det 

mesta i vardagen. En del av dem har fått ge upp mycket i livet som arbete, fritid och 

sociala relationer. Det värsta för dessa personer behöver inte vara den fysiska smärtan i 

sig utan den psykiska påfrestningen av smärtan som påverkar livet och de sociala 

förhållandena (Häkkinen et al., 2015a). Personerna som lever med långvarig smärta kan 
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känna att de vill undvika smärtan och det lidande som den medför och därför förneka att 

de upplever den. De kan känna att livet blir meningslöst och att de inte bidrar med något 

positivt till andras liv (Häkkinen et al., 2015b). Det blir ofta svårt för dessa personer att 

leva ett normalt liv då smärtan leder till trötthet som i sin tur leder till inaktivitet (Bergh, 

2009). 

  

Stöd från familj och vänner är viktigt för personer som lider av långvarig smärta. 

Förståelse och tröst finns oftast hos närstående och familjemedlemmar (Häkkinen et al., 

2015b). Det kan vara ansträngande och energikrävande att leva med långvarig smärta. 

Det kan därför vara givande och meningsfullt att ha kontakt med sina anhöriga vilket 

kan ge mer energi att stå ut i vardagen (Skjutar & Müllersdorf, 2010). Vissa patienter 

kan vilja dölja sin smärta för de allra närmsta. De kan känna ilska och frustration över 

sin situation och de vill inte att det ska gå ut över familjen av rädsla att få en försämrad 

relation till dem (Dragesund & Råheim, 2008). Det är viktigt att vara stark och försöka 

ha en positiv inställning trots smärtan. Det kan göra att fokus hamnar på det som 

personerna fortfarande klarar av att göra (West et al., 2012). Fysisk aktivitet är något 

som ofta underlättar och distraherar från smärtan (Lönnstedt, Häckter, Ståhl & Hedman, 

2011). 

 

Personer med långvarig smärta kan låta bli att planera aktiviteter i förväg för att de inte 

vill behöva ställa in aktiviteten om de inte orkar med den (Skjutar & Müllersdorf, 

2010). Personer som lever med långvarig smärta känner ofta en oro inför framtiden då 

den uppfattas som oviss. Ibland kan detta leda till depression och ångest över att veta att 

smärtan kanske kommer finnas kvar resten av livet. Det finns också en rädsla för att 

smärtan ska bli värre och mer konstant än vad den redan är. En del patienter kan 

uppleva hopp inför framtiden, att smärtan en dag ska försvinna och att livet ska bli som 

det var innan smärtan uppkom (Dragesund & Råheim, 2008).  

 

2.4 Behandla och vårda smärta 

För att kunna fastställa vilken smärttyp patienten har och ställa rätt diagnos är det 

viktigt att göra en noggrann smärtanalys (Kosek, 2014b). I smärtanalysen ingår en 

anamnes med bakgrund och detaljerad information om smärtan. Det är viktigt att få 

fram hur och när smärtan uppkom samt hur den sedan har utvecklats över tid. 

Vårdpersonalen ställer frågor och ju utförligare patienten svarar desto lättare blir det för 

vårdpersonalen att klassificera smärta och ställa rätt diagnos. I smärtanalysen ingår 

också en smärtskattning. Det finns ett flertal olika instrument som kan användas för att 

skatta en patients smärtupplevelse. Skattningen ger information om hur patienten 

upplever sin smärta. En klinisk undersökning ingår också i smärtanalysen. Den kan 

innehålla inspektion av kroppen, palpation, rörlighetsbedömning och tester av reflexer 

och motorik (Norrbrink, Lund & Lundeberg, 2014). Den kliniska undersökningen är 

mycket viktig då patienter med långvarig smärta ofta har flera olika symtom, vilket kan 

göra det svårt att ställa en korrekt diagnos (Kosek, 2014b). 

 

Det går inte att ge ett exakt mätvärde på smärta eftersom det är en unik upplevelse för 

varje individ (West et al., 2012). Vårdpersonalen använder sig av smärtskattning för att 

sätta sig in i hur patienten upplever sin smärta. Efter att behandling har satts in kan 

patienten värdera om smärtan förvärrats eller blivit bättre. Genom detta får 
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vårdpersonalen en uppfattning om vilken behandling som fungerar för varje individuell 

patient och vilka insatser som krävs. Det går inte heller att jämföra smärtan hos en 

patient med någon annan. Tidigare erfarenheter och upplevelsen av när smärtan uppkom 

har avgörande betydelse för hur patienten kommer uppleva sin smärta (Ibid.).  

 

Det händer att vårdpersonalen inte kan hjälpa patienter med långvarig smärta med 

behandlingar som helt botar smärtan. Då kan vårdpersonalen endast komma med tips 

som tillfälligt lindrar smärtan. Det kan hända att patienter får otydliga råd som anses 

motsägelsefulla eller inga råd alls kring hur de ska hantera sin smärta (Stenberg, 

Fjellman-Wiklund & Ahlgren, 2014).  

 

2.5 Möten i sjukvården 

Personer som söker sig till sjukvården kan uppleva att de står under vårdpersonalen i 

hierarkin. Det är viktigt att vårdpersonalen som jobbar inom sjukvården är medvetna om 

detta för att minska effekten som kan uppkomma av att en patient känner sig i underläge 

gentemot vårdpersonalen (Ivarsson, 2015). Patientens värld ska alltid vara det som står i 

fokus för vårdpersonalen. Det är viktigt att vårdpersonalen tar sig tid att lyssna till 

patienternas berättelse kring hur de upplever sin sjukdom (Ekebergh, 2009). 

 

Patienterna kommer ofta till sjukvården med förväntningar. Det kan vara förväntningar 

om att få en diagnos eller att få fungerande behandling (Ivarsson, 2015). Det är av stor 

vikt för vårdpersonalen att ta reda på vad patienterna har för förväntningar. För att ta 

reda på det krävs det att vårdpersonalen noggrant lyssnar på patienternas historier och 

upplevelser. Det är vanligt att patienternas förväntningar är det första som patienten 

berättar under ett samtal. Det finns alltid en risk att patienten har förväntningar som 

vårdpersonalen inte kan leva upp till. Det är därför viktigt att vårdpersonalen är tydlig 

med vad som kommer att hända och inte inger några falska förhoppningar. 

Kommunikationen med patienterna måste alltså ske på ett professionellt sätt om vad 

patienterna kan komma att få för hjälp. Det är också viktigt att samtalet sker på ett sätt 

som patienten förstår (Ibid.). 

 

 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Studien utgår ifrån den vårdvetenskapliga disciplinen. Intentionen med vårdvetenskapen 

är att få och sprida kunskap om vårdandet. Den utgår från ett humanvetenskapligt 

perspektiv där människan uppfattas som en mångdimensionell enhet med kropp, själ 

och ande (Wiklund, 2003). Vårdandets mål är att främja hälsa. För att nå fram till 

patienten och kunna stärka dennes hälsoprocess krävs det att vårdpersonalen är 

införstådd med patientens livsvärld. Vårdvetenskapen bör komma till uttryck i form av 

ett professionellt förhållningssätt hos vårdpersonalen som jobbar inom sjukvården. Det 

vårdvetenskapliga förhållningssättet behövs för att stärka vårdandet och sätta patienten 

och dess hälsa i fokus genom att se till patientens individuella behov (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  
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Till grund för studien ligger följande vårdvetenskapliga begrepp: 

 

3.1 Livsvärld 

Begreppet livsvärld är en central del av vårdvetenskapen. En individs livsvärld är unik 

och utgår ifrån sättet som individen upplever världen. Det är genom livsvärlden 

patienten känner sig själva. Här samlas alla patientens förmågor, erfarenheter, tankar 

och känslor. En livsvärld tas ofta för given då den alltid finns med oss. Det är först vid 

en förändring i en människas mening och sammanhang som livsvärlden gör sig påmind. 

Med insikt i patientens livsvärld kan vårdpersonalen fördjupa sig i patientens situation, 

sammanhang och upplevelse och på så vis skapa en god vårdrelation (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

 

3.2 Hälsa 

Precis som begreppet livsvärld är hälsa ett centralt begrepp inom vårdvetenskapen. Att 

ha hälsa är en subjektiv upplevelse som kan upplevas trots sjukdom och fysisk ohälsa. 

Därmed innebär inte heller avsaknad av sjukdom att människan upplever hälsa. Känslan 

av hopp beskrivs som en av de avgörande faktorerna i att uppleva hälsa. När inget hopp 

finns försvinner uppfattningen av att ha hälsa trots sjukdom. Det ses som en process 

som skapas själv av människan och som upplevs i det dagliga livet (Willman, 

2009).  Hälsa kan förklaras med att känna välbefinnande och att ha resurser att klara av 

både små och stora livsprojekt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

   

 

3.3 Levd kropp 

Livsvärldens och människans medelpunkt är kroppen. Kroppen kan ses både som en 

biologisk massa som innehåller vårt varande och som ett subjekt som innehåller 

människans tankar, minnen, känslor och visdom. Den levda kroppen är förenat med 

livsvärlden genom att de följer varandra. Det går inte att träda ur sin kropp och med 

hjälp av kroppen får livsvärlden sitt uttryck. Den levda kroppen tas ofta för givet tills 

dess att något förändras i den. Då blir människan medveten om sin kropp och kan känna 

uppskattning för kroppen när den fungerar (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

3.4 Lidande 

Ordet patient har sitt ursprung från det latinska ordet Pati som kan översättas till den 

som tåligt uthärdar lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). Ett lidande är centralt i 

patientens värld och kan uppstå ur olika delar av patientens verklighet. Lidande kan 

förklaras som en känsla av hopplöshet som uppstår när en människas upplevelse av sig 

själv som hel person hotas eller om de mål som människan har i livet upplevs vara 

förlorade (Wiklund, 2003). Lidande kan delas in i olika kategorier utifrån hur lidandet 

har uppstått.  
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3.4.1 Livslidande 

Livslidande utgår ifrån hela människans liv och dess förhållande till sig själv och dess 

liv. Lidandet kan vara mer eller mindre påtagligt i människans liv. Lidande uppdagas 

oftast då människan står inför en förändring i sitt liv, då människan inte kan leva upp till 

sin egen roll (Wiklund, 2003). Livslidandet hänvisar även till den bakgrund som låter 

människan tolka och förstå de svårigheter och förändringar som sker i dennes livsvärld 

(Wiklund 2009).  

 

3.4.2 Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande utgår ifrån det lidande som har sin grund i en sjukdom och kommer 

ifrån de upplevelser av de symtom och begränsningar som en sjukdom kan medföra. 

Det kan till exempel uppstå då livskvaliteten försämrats av sjukdomen och livet hamnar 

i en obalans mellan vad den lidande kan göra och vill göra (Wiklund, 2003).  

 

3.4.3 Vårdlidande 

Vårdlidande uppstår i samband med vård eller då vården blivit bristfällig och felaktig. 

Vårdlidandet kan yttra sig då en patient blir illa bemött eller inte trodd av 

vårdpersonalen men det kan även yttra sig om vård försenas och de symtom patienten 

upplever förvärras. Denna typ av lidande har vårdpersonalen störst möjlighet att 

förhindra och eliminera (Wiklund, 2003). 

 

 

3.5 Vårdrelation 

Den relationen som bildas mellan patient och vårdpersonal benämns som en 

vårdrelation. Relationen utgår från principen att stärka patientens egna hälsoprocesser 

och att vårda utan att begära något i gengäld. För att kunna skapa en god vårdrelation 

mellan patient och vårdpersonal krävs att vårdpersonalen är öppen och följsam i sitt 

bemötande och behåller ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten. Genom 

en god kommunikation och hälsostödjande samtal tar vårdpersonalen del av patientens 

livsvärld och på så vis skapas en vårdrelation (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

 

4 PROBLEMFORMULERING 

Oavsett var sjuksköterskor jobbar kommer de att möta patienter med smärta. Smärta är 

en subjektiv upplevelse som bara kan beskrivas av den som upplever smärtan. För att 

sätta sig in i patientens upplevelse behöver vårdpersonalen ta del av patientens livsvärld. 

Vårdpersonalen behöver ha kunskap om fenomenet smärta men också kunskap i 

bemötande av en patient för att ta till sig det som patienten vill förmedla.  

 

Långvariga smärta blir ofta ett lidande i vardagen för den som drabbats. Med en 

litteraturstudie vill författarna fördjupa sig i hur patienter med långvarig smärta 

upplever att de blir bemötta när de söker vård. Kunskapen i ämnena långvarig smärta 

och bemötande behövs för att sjuksköterskor ska kunna ge en god vård och minska 

lidandet hos patienterna. 
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5 SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa patienter med långvarig smärtas upplever bemötandet i 

sjukvården.  

 

6 METOD 

 

Studien har en kvalitativ design och redovisas som en litteraturstudie. Smärta är en 

individuell upplevelse och kvalitativ metod rekommenderas när människors upplevelser 

ska redovisas (Polit & Beck, 2008). Tanken med att göra en litteraturstudie grundar sig 

att samla forskning inom ett visst område för att få en översikt över den kunskap som 

finns (Axelsson, 2012). 

 

6.1 Datainsamling 

 

Elva vetenskapliga kvalitativa artiklar låg till grund för litteraturstudien. För att hitta 

dessa sökte författarna i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO då dessa är 

inriktade på medicin och omvårdnad vilket var relevant för att få svar på syftet. 

Artiklarna söktes med ämnesord från Cinahl Headings, PsycINFO thesaurus och Mesh. 

Dessa användes för att begränsa antalet artiklar och för att hitta de artiklar som svarade 

bäst på syftet. Ämnesord som “chronic pain” “life experiences” och “health care” 

användes bland annat. De kombinerades också med olika fritextsökningar för att få fram 

de artiklar med ett innehåll som svarade på syftet (bilaga 1). För att kontrollera att 

artiklarna granskats av en forskare och har en vetenskaplig kvalitet användes 

Ulrichsweb (2015). När artiklarna begränsats till ett hanterbart antal, lästes artiklarnas 

abstract igenom. De artiklar som svarade an till syftet valdes och lästes igenom 

noggrant. Båda författarna har därefter läst och analyserat varje vald artikel för att 

kunna välja ut de artiklar som svarade på syftet. 

 

6.1.1 Urvalsförfarande 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att det skulle vara originalartiklar. Detta 

innebär att de presenteras för första gången i en vetenskaplig tidskrift. Artiklarna skulle 

inte vara äldre än åtta år, det vill säga skrivna 2008 eller senare. Artiklarna har 

genomgått peer-review för att de ska hålla tillräckligt hög vetenskaplig standard. I 

studien ingår endast artiklar som är skrivna på svenska eller engelska då detta är språk 

som författarna behärskar. Exklusionskriterier var artiklar som handlar om personer 

yngre än 18 år, patienter med akut smärta eller cancer-smärta. Detta för att dessa artiklar 

inte svarade mot syftet. 
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6.2 Dataanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys gjordes med en induktiv ansats. Detta innebar att texter om 

människors upplevelser lästes igenom förutsättningslöst. Fokus blev att identifiera 

skillnader och likheter i de data som analyserats (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Artiklarna söktes var och en för sig. Abstract lästes och artiklar som svarade mot 

syftet valdes ut. Båda författarna läste sedan igenom artiklarna och de elva artiklar som 

svarade på syftet valdes ut för analys. 

 

Artiklarna lästes och analyserades enskilt av författarna. Analysen gjordes i tre olika 

faser. Den första fasen bestod av att författarna läste de funna artiklarna var för sig för 

att få en förståelse för ämnet som en helhet. I andra fasen delades texten upp i mindre 

delar för att kunna få en djupare förståelse för innehållet. Detta gjorde författarna var för 

sig och jämförde sedan de funna meningsenheterna. De meningsenheterna som svarade 

an till syftet valdes sedan ut av författarna gemensamt.  Under den tredje fasen så 

kondenserades meningsenheterna för att sedan bli till koder, underkategorier och till slut 

huvudkategorier (bilaga 2). Detta gjorde författarna tillsammans för att inte missa något 

i texterna som kunde vara viktigt för studiens resultat (Axelsson, 2012).  

 

Genom att lägga in meningsenheterna i kategorier blev resultatet mer lättläst och 

strukturerat (Friberg, 2006). När de mindre delarna sammanfogas bildas sen en ny 

helhet som bildar resultatet i studien (Dahlberg, 1997). 

 

6.2.1 Kvalitetsgranskning 

Kvaliteten på artiklarna granskades enligt en checklista för kvalitativa artiklar från 

Forsberg och Wengström (2013) (bilaga 3). Frågorna i checklistan besvarades av varje 

artikel för att jämföra och bedöma deras kvalitet. Författarna till litteraturstudien valde 

att lägga till kravet att artiklarna skulle vara etiskt granskade. De artiklar som höll 

medelhög- hög kvalitet användes sedan till studiens resultat (bilaga 4). Ingen artikel 

exkluderades för att den hade för låg kvalitet. 

 

6.3 Etiska överväganden 

 

Studien innehåller endast artiklar som genomgått etisk granskning eller fört en etisk 

diskussion, till exempel genom de etiska riktlinjerna som återfinns i 

Helsingforsdeklarationen (2013). Författarna till denna studie var medvetna om den 

egna förförståelsen för att inte vrida resultaten åt ett felaktigt håll, vilket inte skulle vara 

etiskt korrekt. Artiklarna som använts till studien var skrivna på engelska vilket innebar 

att författarna fick översätta texten till svenska. Ingen artikel eller meningsenhet som 

hittats har uteslutits för att ha haft ett avvikande resultat gentemot resten av artiklarna då 

det inte skulle vara etiskt försvarbart att vinkla resultatet (Forsberg och Wengström, 

2013). 
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7 RESULTAT 

Resultatet av studien kan sammanfattas med fyra huvudkategorier och tillhörande 

underkategorier. Dessa sammanfattas i tabellen nedan. 

 

Huvudkategorier            Underkategorier  

Kommunikationens betydelse i sjukvården - Betydelsen av att bli sedd som individ 

-Upplevelsen av att inte bli trodd 

Känslan av att vara till besvär Upplevelsen av att känna sig förminskad 

Upplevelsen av att vara envis för att få 

vård 

 

Patienternas förväntningar på 

vårdpersonalen 

-Betydelsen av att få en diagnos 

Tabell 1 - Huvudkategorier och underkategorier 

 

7.1 Kommunikationens betydelse i sjukvården 

 

Genom muntlig kommunikation öga mot öga med patienten kunde vårdpersonalen få 

patienterna att uppleva sig som sedda och involverade i sin vård. Patienter som inte haft 

möjlighet att framföra sina åsikter och känslor till vårdpersonalen kände ett mindre 

engagemang i sin vård än de patienter som fått frihet att kommunicera sina viljor och 

individuella behov (Cooper, Smith & Hancock, 2008). Patienter önskade att hålla en 

dialog med vårdpersonalen där de kände sig sedda och lyssnade på (Löfgren & 

Norrbrink, 2012). ”You were lucky if you met a person who would listen” (Säll Hansson, 

Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011). 

 

Det upplevdes viktigt att dela med sig av de emotionella effekterna av smärtan till 

vårdpersonalen. När patienterna fick dela med sig av sina upplevelser upplevde de det 

lättare att hantera smärtan (De Souza & Frank, 2011; Howarth, Warne & Haigh, 2014). 

 

Studierna visade att patienterna hade svårt att hänga med i en konversation där 

vårdpersonalen använde svår terminologi och inte uppmuntrade patienternas delaktighet 

i samtalen. Under gruppmöten med flera patienter och vårdpersonal blev detta tydligt då 

patienternas individuella tankar, frågor och känslor inte uppmärksammades (Cooper et 

al., 2008). Det var under de individuella samtalen som patienten upplevde att de fick 

gehör för sina farhågor och kände sig bekräftade (Andréll et al., 2014). De patienter som 

fick möjlighet till en öppen kommunikation med vårdpersonalen kände sig i större 

utsträckning bekräftade då de fick diskutera alternativa strategier för behandling och där 

de skapat förutsättningarna för en god relation med vårdpersonalen (Löfgren & 

Norrbrink, 2012). 
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7.1.1 Betydelsen av att bli sedd som individ 

Förtroende för vårdpersonalen var avgörande för att få en god kontakt till sjukvården. 

Detta präglades av att bli bemött som en helhet (Howarth et al., 2014). Patienter 

upplevde sig sedda som en helhet då vårdpersonalen bemötte dem som individer och 

inte bara som patienter med smärta (Säll Hansson et. al., 2011; Tveiten & Knutsen, 

2011). De ville bli bemötta som egna unika individer, bemötta med respekt och som 

experter på sig själva (De Souza & Frank, 2011; Löfgren & Norrbrink, 2012). Erkännas 

som expert på sig själv, kunde medföra att patienten öppnade upp sig mer och var 

ärligare angående sin situation (Tveiten & Knutsen, 2011).  

 

Bli bemött som individ innebar även att bli hörd och lyssnad på. Det var viktigt att få 

sin smärta uppmärksammad och få hjälp att tillsammans med vårdpersonalen sätta upp 

rimliga mål. ”Instead of only getting drugs, you get dialogue, understanding and 

empathy in addition to pain therapy…” (Tveiten och Knutsen, 2011). Detta upplevdes 

öka känslan av självbestämmande och självständighet (Howarth et al., 2014).Bli 

igenkänd från förra besöket ökade även känslan av att vara sedd och bekräftad (Tveiten 

& Knutsen, 2011). 

 

 

7.1.2 Upplevelsen av att inte bli trodd 

Det var vanligt bland patienterna med långvarig smärta att de upplevde att de inte blev 

trodda på att de hade smärta när de samtalade med vårdpersonalen. Många patienter 

berättade att de hade haft en bättre upplevelse av sjukvården om de hade blivit trodda 

för det de sa (Howarth et al., 2014; Jelin, Granum & Eide, 2012; Löfgren & Norrbrink, 

2012). Patienterna upplevde att vårdpersonalen inte tog dem på allvar och inte 

ansträngde sig för att förstå deras smärta (Larsen, Nielsen, & Jensen, 2013; Säll 

Hansson et al., 2011). Patienter upplevde att vårdpersonalen inte trodde på dem för att 

deras sjukdom inte alltid var synlig utåt (Larsen et al., 2013). Patienterna tolkade 

vårdpersonalens kroppsspråk och blickar mellan varandra som att vårdpersonalen inte 

trodde på patienterna när de försökte förmedla sin smärta. ”The staff showed, through 

their body language by looking at each other or putting their heads to one side, that 

they did not trust the participants’ own description of teir pain experiences”  (Säll 

Hansson et al., 2011).  

 

 

Patienter upplevde att vårdpersonalen kunde vara misstänksamma om patienternas 

smärta verkligen existerade och ifrågasatte ifall smärtan var verklig. De kände att de 

höll på att bli galna över att inte få någon hjälp mot smärtan. Det kunde leda till att de 

utvecklade psykiska problem (Howarth et al., 2014). En del patienter beskrev hur de 

hade besökt sjukvården flera gånger under flera år utan att ha blivit trodda. ”... I have 

been in and out of hospitals for many years, and i feel that they never believe me...” 

(Tveiten & Knutsen, 2011). Patienterna ansåg att det inte längre var en självklarhet att 

bli trodd för det de sa när de sökte sjukvården för sina problem. Patienterna kunde 

ibland känna att de var tvungna att bevisa sin smärta. Det gjorde att de kunde hitta på 

strategiska svar på läkarens frågor för att det skulle låta som att de var i stort behov av 

vård. Patienterna försökte ge läkarna de svar som de trodde att läkarna ville ha (Ibid.). 

En del patienter upplevde att de fick mer stöd och förståelse hemifrån än vad de fick 

från sjukvården (De Souza & Frank, 2011). 
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7.2 Känslan av att vara till besvär 

 

Patienter kunde uppleva sig själva som tjatiga, gnälliga och besvärliga då de sökte vård. 

De hade en förståelse för att vårdpersonalens arbete var stressigt och att de saknade tid 

till patientkontakt (Säll Hansson et al., 2011). Detta fick till följd att patienterna kände 

sympati för vårdpersonalen och att de kände sig själviska i kontakten med 

vårdpersonalen. Patienter upplevde att kunskap ökade den egna delaktigheten i 

sjukvården men att för mycket egen kunskap uppfattades som ett hot mot 

vårdpersonalen. Det ledde till att patienter tyckte synd om vårdpersonalen som inte hade 

kunskap om hur patientens smärta kunde behandlas. Vårdpersonalen uppfattades 

dessutom ibland som oengagerad och ointresserad av patientens smärtproblematik 

(Ibid.). 

 

Förutom känslan av sympati kunde patienter känna att de endast klagar och gnäller när 

de berättade om sin smärta. De upplevde att vårdpersonalen tyckte att patienterna var 

jobbiga när de behövde hjälp. ”When the doctor took a test and couldn’t get 

confirmation that the test was wrong then they became sort of frustrated and they 

looked at med as though I was nutty” (Säll Hansson et al., 2011). Dessutom kändes det 

ibland som att vårdpersonalen inte var intresserade av att lyssna på dem. De ville inte att 

vårdpersonalen skulle tro att de tvivlade på sjukvården. Detta fick till följd att patienter 

kunde dra sig tillbaka och bli mindre kontaktsökande (Robinson, Kennedy & Harmon, 

2013). 

 

Patienter upplevde att de var tvungna att uppfylla vissa kriterier och genomgå 

behandlingar som inte gav resultat för att få gå vidare till nästa steg och få fortsatt hjälp 

(Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter & Panckhurst, 2010a). De kunde under tiden hitta 

egna former av självbehandling med värmekuddar och promenader för att lindra 

besväret tills de fick en individuell behandlingsmetod från sjukvården. En anledning till 

detta kunde vara att patienterna saknade en regelbunden kontakt med sjukvården då det 

var för energikrävande och att de blev bemötta som en genomsnittlig patient istället för 

att få gehör för det de egentligen sökt för (Ibid.). 

 

 

7.2.1 Upplevelsen av att känna sig förminskad 

Patienter upplevde att vårdpersonalen såg ner på dem vilket gjorde att de kände sig 

förminskade (Howarth et al., 2014; Löfgren & Norrbrink, 2012). De kände sig 

ignorerade och förödmjukade av vårdpersonalen. Vid vissa tillfällen upplevde 

patienterna att vårdpersonalen uppförde sig arrogant vilket gjorde att patienterna kände 

sig ifrågasatta. Dessutom upplevde patienterna att vårdpersonalen inte förstod dem och 

att de såg på patienterna som enfaldiga. Vårdpersonalen sa att smärta var naturligt och 

att det fanns människor och patienter som har det värre än dem (Säll Hansson et al., 

2011). När patienterna hade en bra dag, då de skrattade och var glada upplevde 

patienterna att vårdpersonalen inte trodde att patienterna hade någon smärta längre. De 

hade fortfarande smärta men ville inte säga emot vårdpersonalen då de inte ville att 

vårdpersonalen skulle tycka att de var jobbiga (Robinson et al., 2013). De kände att 

vårdpersonalen inte förstod dem när de skulle förklara sin smärtupplevelse (Larsen et 

al., 2013). ”They have to know everything to give the full benefit. If they don’t allow me 

to tell all about myself, then they have no basis for helping me” (Tveiten & Knutsen, 

2011). Ibland fick patienterna på eget initiativ söka sig till andra sjukhus än det de 

tillhörde för att kunna få den hjälp som de kände att de behövde (Howarth et al., 2014). 
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Patienterna kunde ibland uppleva att vårdpersonalen var för positiva och menade att 

behandlingen skulle gå lätt vilket det sen inte gjorde. Vårdpersonalen sa till patienterna 

att de skulle lära sig att leva med smärtan men vårdpersonalen kunde inte förklara för 

patienterna hur de skulle göra det (Jelin et al., 2012; Löfgren & Norrbrink, 2012). ”I’m 

coming here for advice and the people that I would expect to see are professionals. So 

no, I came to listen and be told” (Cooper et al., 2008). 

 

7.3 Upplevelsen av att behöva vara envis för att få vård 

 

Det krävs styrka och uthållighet både mentalt och fysiskt för att kunna leva med smärta. 

Målet med behandlingen kunde skilja sig mellan patient och vårdpersonalen. Till 

exempel kunde vårdpersonalen vilja att smärtan skulle vara hanterbar medan patienten 

önskade att smärtan försvann helt. Därför krävdes det mer styrka och engagemang hos 

patienten för att driva vårdprocessen vidare och få bort smärtan (Löfgren & Norrbrink, 

2012; Tveiten & Knutsen 2011).”If it had been a person who wasn’t as strong as I am, 

then it wouldn’t have been easy. It’s terrible” (Säll Hansson et al., 2011). 

 

Då långvarig smärta i många fall kan vara en osynlig sjukdom måste patienten stå upp 

för sig själv och själv sträva efter att få en diagnos som kan behandlas. Detta kan i sin 

tur leda till en ökad frustration och utmattning hos patienten som riskerar att tappa 

förtroendet för sjukvården (Howarth et al., 2014; Löfgren & Norrbrink, 2012). De flesta 

patienterna skulle inte rekommendera någon med samma diagnos eller symtom att söka 

sig till patientens vårdgivare då de saknade förtroende för vårdpersonalen. Det saknades 

även en uppföljning av behandlingen som patienterna gick igenom (Crowe et al., 

2010a). 

 

Envishet i mötet med sjukvården upplevdes som en nödvändighet för att få den vård 

som uppfattades fungera bäst för den enskilda patienten (Löfgren & Norrbrink, 2012; 

Säll Hansson et al., 2011). Styrkan och envisheten var speciellt viktig för de patienter 

som hade levt med smärta under flera år och att själv komma med förslag på 

behandlingar kunde vara utmattande (Säll Hansson et al., 2011). ”You need to be strong 

to be a patient...and maybe you don’t have this strength because of the pain that 

reduces your strength… so it is a vicious circle…” (Tveiten & Knutsen 2011). 

 Patienterna kände att smärtstillande läkemedel var det enda alternativet som fanns 

tillgängligt för att hantera sin smärta. När de blev bemötta av vårdpersonalen med 

förståelse och empati som en egen unik individ så upplevde de att det gav samma effekt 

som smärtstillande läkemedel (Löfgren & Norrbrink, 2012; Tveiten & Knutsen, 2011). 

 

 

7.4 Patienternas förväntningar på vårdpersonalen 

 

Patienterna tyckte att vårdpersonalen borde ha mer dialoger med dem. ”Quite regulary 

they would speak to us as individual and ask us how we felt we were progressing what 

we were hoping to achieve was it achievable…” (Crowe et al., 2010a). De ansåg att de 

var experter på sig själva och därmed borde vårdpersonalen tagit hjälp av dem för att 

hitta relevanta behandlingsmetoder. Då patienterna blev ifrågasatta om smärtans 

existens kände patienterna att det var vårdpersonalen som ansåg sig vara experter på 

patienternas kropp och smärtupplevelse och inte de själva (Tveiten & Knutsen, 2011). 

De var besvikna på vårdpersonalens bemötande vilket fick ett ytterligare lidande som 

följd (Säll Hansson et al., 2011).  
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Patienterna tyckte att vårdpersonalen borde ha mer kunskap om vad som kan hända om 

de går med obehandlad långvarig smärta. Då trodde de att vårdpersonalen skulle ha varit 

mer angelägna att hjälpa patienterna att hitta rätt behandling (De Souza & Frank, 2011). 

Patienterna ville alltid tro att vårdpersonalen var duktiga på det de gjorde. Det gjorde att 

de gick med på behandlingar och undersökningar som vårdpersonalen sa var bra även 

om patienterna själva inte trodde på det (Jelin et al., 2012). Patienterna förväntade sig 

att de skulle få en diagnos på sin smärtproblematik och dessutom behandling som 

fungerade. När de inte fick det började de söka efter egna behandlingsmetoder som de 

själva fick betala för (Löfgren & Norrbrink, 2012). 

 

7.4.1 Betydelsen av att få en diagnos 

Patienter med långvarig smärta upplever att det kan vara svårt att få en diagnos på sin 

smärtproblematik. De kan besöka flera olika smärtspecialister utan att någon har en 

förklaring på deras smärta. De känner sig då oroade över om de någonsin kommer 

kunna få någon hjälp (Larsen et al., 2013). Patienterna beskriver hur de måste förklara 

och argumentera för sin smärta då de inte har en diagnos att sätta på den. De upplevde 

att det var svårt att bli trodd för sin sjukdom när det inte fanns ett namn på den (Löfgren 

& Norrbrink, 2012). Mycket energi går åt att försöka förklara sina smärta och de blir 

ofta bemötta med misstänksamhet när de inte har någon diagnos (Larsen et al., 2013).  

 

Det var en stor lättnad att få en diagnos för att på så sätt veta orsaken till smärtan. 

Diagnosen gjorde det lättare att hantera smärtan och gjorde det lättare för 

vårdpersonalen att erbjuda rätt behandling (Larsen et al., 2013; Andréll et al., 2014; 

Cooper et al., 2008). När patienterna fick förståelse för sina symtom med en diagnos 

blev det lättare för dem att hantera sin smärta. “But it also calmed me down, knowing 

what it was and being explained what it is. And then I googled whiplash on the 

internet” (Larsen et al., 2013). Det psykiska lidandet som uppkommit med smärtan 

kunde då börja bearbetas (Andréll et al., 2014). När vårdpersonalen inte kunde ge någon 

diagnos fick patienterna svaret att det inte fanns något de kunde göra. Patienterna 

beskrev att de måste kämpa sig genom sjukvården för att komma till någon som kan 

sätta en diagnos. De behövde hävda sig själva eftersom sjukdomen inte alltid syntes utåt 

(Howarth et al., 2014).  

 

 

8 DISKUSSION 

Syftet med studien är att belysa hur patienter med långvarig smärta upplever att de blir 

bemötta i sjukvården.  Studiens resultat visar hur patienter med långvarig smärta 

upplever att de blir bemötta av vårdpersonal när de söker vård. Patienterna upplever att 

vårdpersonalen inte alltid tror på att deras smärta finns. Detta skapar ett vårdlidande 

som gör att patienterna drar sig från att söka vård. Patienterna upplevde att det blev 

lättare att hantera smärtan när de fick en diagnos. Patienterna beskrev också att de blev 

mer trodda av människor runt omkring när de kunde förklara orsaken till den. 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Författarna har under studiens gång lärt sig att söka efter ny information i flera olika 

databaser för att sedan sammanställa informationen till en ny helhet (Axelsson, 2012). 
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Studien har en kvalitativ design då syftet med studien är att belysa människors 

upplevelser (Polit & Beck). Författarna valde att inte ha en kvantitativ metod då det inte 

hade kunnat ge svar på syftet om människors upplevelser. Kvalitativ metod används för 

att förstå och beskriva människors upplevelser med perspektiv på individen (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

En systematisk litteraturstudie gjordes då författarna tyckte att de hittade tillräckligt 

med artiklar i ämnet för att det skulle kunna bli en litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2013). Det fanns en möjlighet att få svar på studiens syfte genom en 

intervjustudie. Författarna kände dock att de hittade tillräckligt många artiklar som 

svarade på syftet och att det kunde vara intressant att sammanställa dessa artiklar i en 

litteraturstudie istället för att utföra en egen intervjustudie (Axelsson, 2012). 

 

Artiklarna begränsades med inklusions- och exklusionskriterier. Denna begränsning ger 

en bättre struktur på arbetet och underlättar sökandet efter artiklar som svarar på syftet 

med studien genom att minska antalet artiklar som genomgår urvalsprocessen. 

Begränsningarna kan dessvärre ha gett en negativ effekt genom att insamlingen av data 

minskades och artiklar som kan ha svarat på syftet kan ha missats. Artiklarna 

begränsades även till de som var skrivna på svenska eller engelska. Risken för 

feltolkningar minskades genom att välja språk som författarna behärskar. Översättning 

från engelska till svenska ökar risken för att det sker feltolkningar, denna risk förebyggs 

delvis då en av författarna har engelska som modersmål. 

 

Inklusion- och exklusionskriterierna underlättade sökningen eftersom författarna då 

kunde söka efter artiklar var och en för sig vilket underlättade och sparade tid. Artiklar 

som svarade på kriterierna valdes ut och deras abstract lästes. Det kan vara att relevanta 

artiklar uteslutits av den ena författaren som den andra hade tyckt varit relevant för 

syftet. Genom att göra en lista med sökningarna har den ena författaren kunnat se och 

söka med samma sökord som den andra och därmed ökar möjligheten för att artiklar 

inte ha missats.  

 

Ett exklusionskriterie i studien var artiklar som handlade om långvarig smärta i 

samband med en cancerdiagnos. Anledningen till denna exklusion var att patienter med 

denna typ av långvarig smärta kanske söker sjukvården med ett annat primärt syfte än 

att behandla smärtan. Patienter med långvarig smärta med en cancerdiagnos har sin 

främsta kontakt med sjukvården på grund av sin cancer. Det finns en möjlighet att 

patienter med cancer behandlas annorlunda än patienter med endast smärta som 

problematik och därför exkluderades patienter med diagnosen cancer. 

 

Det är en styrka att författarna läste igenom och granskade materialet var för sig för att 

sedan jämföra och diskutera. Detta minskar risken för feltolkningar. Artiklarna hade 

som inklusionskriterie att vara max 8 år gamla. Det kriteriet gick bra att uppfylla då 

mycket forskning i området gjorts på senare år. Det bidrar till att resultatet i forskningen 

är aktuellt vilket ökar styrkan i studien. Endast artiklar som var etiskt granskade eller 

förde en etisk diskussion användes för att följa de etiska riktlinjerna i 

Helsingforsdeklarationen (2013) vilket ökar kvaliteten på studien. 

 

 

Artiklarna söktes efter i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycInfo. Dessa är inriktade 

på omvårdnad vilket är ämnet för studien. Med hjälp av bibliotekarier på 

universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet i Växjö hittades de mest lämpliga 
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sökvägarna. För att granska om artiklarna var vetenskapligt granskade användes 

Ulrichsweb (2015) vilket ökar styrkan i denna studie. Det kan ses som en svaghet att 

endast tre olika databaser använts då det finns en risk att resultatet sett annorlunda ut om 

det sökts i fler databaser. Det är dock en styrka att databaser inom ämnet vårdvetenskap 

för området använts. 

 

Enstaka ord och begrepp användes för att söka efter artiklarna. Med hjälp av 

ämnesordlistorna Cinahl Headings, PubMed MeSH och PsycInfo thesaurus hittades 

ämnesord som var relevanta och underlättade där med sökningen. Ämnesorden 

kombinerades också med fritextsökning för att ännu mer inrikta sökningen mot syftet 

(Forsberg & Wengström, 2013). Det upplevdes lättare att söka med förutbestämda 

ämnesord och sedan tillagda fritextsökningar. Hade andra sökord och ämnesord använts 

hade kanske andra relevanta artiklar hittats och resultaten hade kunnat bli ett annat. Nya 

sökord användes för att hitta artiklar till resultatdiskussionen. Endast artiklar som 

överenstämde med resultatet hittades vilket stärker resultatets trovärdighet. Hade andra 

sökord använts hade kanske artiklar som sa emot resultatet hittats och en annan 

diskussion hade kunnat föras.  

 

Kvaliteten på artiklarna granskades med hjälp av en checklista från Forsberg och 

Wengström (2013). Nackdelen med checklistan var att det inte fanns något 

poängsystem eller lösningsmall för att avgöra hur hög kvalitet det var på artiklarna. 

Författarna valde därför att bedöma kvaliteten efter hur frågorna på checklistan gick att 

besvara. Checklistan valdes ut då den innehöll de kriterier som en artikel ska innehålla 

för att hålla en hög kvalitet (Ibid.). De artiklar som presenteras i studien har värderats 

till hög eller medelhög kvalitet.   

 

Eftersom författarna läser till sjuksköterskor fanns det innan studien påbörjades en viss 

uppfattning om hur patienter med smärta blir bemötta i sjukvården. Det fanns då en risk 

att artiklar som bekräftade den tidigare erfarenheten valdes framför artiklarna som sa 

emot den. Genom att medvetandegöra förförståelsen kunde förförståelsen sättas åt sidan 

och författarna kunde se resultatet ur en objektiv synvinkel. Detta ökar studiens 

trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Flertalet av artiklarna är skrivna i Norden och några enstaka är skrivna i Australien, Nya 

Zeeland samt Storbritannien. Överförbarheten av studien begränsas därmed till dessa 

länder. Om artiklar hittats från fler länder i världen hade kanske resultatet sett 

annorlunda ut. Hade resultatet från andra världsdelar stämt överens med detta resultat 

hade överförbarheten till andra länder kunnat vara större. Eftersom det endast ha hittats 

artiklar från världsdelarna Europa och Oceanien kan vi inte veta hur överförbarheten är 

till andra världsdelar. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

I studien tas olika smärtklassifikationer av smärta upp vilket innebär olika orsaker till 

smärta. Författarna har valt att inte utesluta någon typ av smärta då det är en subjektiv 

upplevelse som uppkommer oavsett orsaken till den. I artiklarna har patienterna haft 

olika orsaker till sin smärta. Om författarna väljer att utesluta olika smärtklassifikationer 

speglar inte studien verkligheten i sin helhet. Kunskap om smärtklassifikationerna 

behövs för att kunna ställa diagnos och ge rätt behandling.  
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8.2.1 Kommunikationens betydelse i sjukvården 

Med samtalet som grund kan vårdpersonalen skapa en god vårdrelation till patienterna 

och även minska vårdlidande och främja hälsan. Dahlberg och Segesten (2010) skriver 

att samtalet är en av de viktigaste delarna i vårdandet av patienter. Det är 

vårdpersonalens ansvar att ett vårdande samtal blir av. Patienterna ska alltså inte behöva 

be om att få ett samtal med vårdpersonalen.   

 

En god vårdrelation bygger på en god kommunikation där vårdpersonalen lyssnar på 

patienternas tankar och upplevelser och litar på patienternas smärta. Det är avgörande 

för behandlingen att vårdpersonalen ser patienterna som enskilda individer med unika 

förmågor, styrkor och svagheter. Ser vårdpersonalen patienterna som experter på sig 

själva och involverar dem i planeringen av sin vård upplever patienterna att de får en 

god vård. Patienternas individuella behov måste få styra i en god vårdrelation där 

patienterna själva vet vilka behandlingsmetoder som känns rätt (Upshur, Bacigalupe & 

Luckmann, 2010; Slade Molloy & Keating, 2009). Resultatet i föreliggande studie visar 

att det ibland saknas en kommunikation mellan vårdpersonalen och patienterna. 

Patienterna kan känna sig misstrodda, förbisedda och otillräckliga. Crowe et al., (2010b) 

menar att en god vårdrelation kan öka patienternas självförtroende och deras kontakt 

med sin levda kropp. På så vis minskar patienternas känslor av otillräcklighet som kan 

uppstå hos dem som lever med långvarig smärta.  

 

Studiens resultat visar att det är vanligt att det inte blir en bra vårdrelation mellan 

vårdpersonalen och patienter med långvarig smärta. En dålig vårdrelation visar sig då 

vårdpersonalen inte visar respekt eller tillit till patienten. En patient som upplever att 

denne inte blir trodd kan uppleva sig få sämre vård och mindre tid med vårdpersonalen 

än andra patienter med samma diagnos eller symtombild. Genom stressad och 

oengagerad kommunikation från vårdpersonalen kan patienter uppleva att de blir 

nedvärderade och inte trodda av vårdpersonalen. En god kommunikation är en grund till 

att skapa en god vårdrelation. Det blir tydligt då patienterna uppger att de blir arga och 

frustrerade när vårdpersonalen inte lyssnar på dem. Slade et al., (2009) och Upshur et 

al., (2010) menar att i en dålig vårdrelation uppstår ett vårdlidande när patienten med 

smärta inte känner sig trodd av vårdpersonalen eller bekräftad för sin smärta. 

 

8.2.2 Betydelsen av att bli sedd som individ 

Vårdpersonal har idag skyldighet att göra sina patienter delaktiga i sin egen vård. När 

patienten får vara delaktiga i sin egen vård ökar chansen för att målen med vårdandet 

uppnås (Socialstyrelsen, 2015). Resultatet i denna studie visar att patienterna inte anser 

att vårdpersonalen lever upp till dessa krav. Det visar att  patienterna upplever att 

vårdpersonalen inte har tillräcklig kunskap om hur de kan ta hjälp av patienternas 

expertis för att hitta bra behandlingsmetoder till dem. Det kan också vara så att 

vårdpersonalen inte har tillräckligt med tid eller vilja att göra patienterna delaktiga i sin 

egen vård. Genom att lyssna och ta till sig det som patienterna säger kan vårdpersonalen 

hjälpa patienterna att få tillbaka den livskvalitet de hade innan de drabbades av smärta. 

Crowe et al., (2010b) samt Slade et al., (2009) skriver att patienterna upplever en lättnad 

när vårdpersonalen utför en noggrann smärtanalys på dem då en smärtklassificering och 

diagnos upplevs öka patienternas tillförlitlighet till sjukvården. 
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Dahlberg och Segesten (2010) skriver om betydelsen av att se till helheten hos patienten 

och att helheten är större än delarna. Resultatet i studien visar dock på att patienterna 

upplever att vårdpersonalen mest ser till patienternas levda kropp och inte till deras 

tankar och känslor. I studien framkom att den levda kroppen hör ihop med hur 

livsvärlden uttrycks och det är viktigt att vårdpersonalen betraktar patienterna som en 

helhet. Biguet, Nilsson Wikmar, Bullington, Flink & Löfgren (2015) menar att detta 

visar på brister i bemötandet och omhändertagandet av patienterna. 

 

Denna studie visar att patienterna har en bra upplevelse av sjukvården när 

vårdpersonalen tar hjälp av patienterna och ber om deras åsikter och mål med 

behandlingen. Patienterna vill där med vara delaktiga i sin behandling då de anser sig 

vara experter på sig själva. Slade et al., (2009) samt Matthias et al., (2010) stärker 

studiens resultat genom att hålla med om att när patienterna får vara med och engagera 

sig i sin egen vård får de en bättre upplevelse av vårdtiden.  

 

Denna studies resultat visar att patienterna känner ett behov av att vårdpersonalen tar sig 

tid att samtala och lyssna på dem. Upshur et al., (2010) skriver att när vårdpersonalen 

visar engagemang och ser patienterna som unika individer upplevs sjukvården som 

hälsostärkande. Det stämmer överens med det som kom fram i denna studie där 

patienterna upplever ett gott bemötande av vårdpersonalen när de tar sig tid att samtala 

med patienterna. 

 

8.2.3 Upplevelsen av att inte bli trodd 

Föreliggande studie visar att vårdpersonalen inte tror på patienternas berättelser om sin 

smärta och tror att de bara söker vård för att få ut starka mediciner. Upshur et al., (2010) 

skriver att många patienter inte får den smärtlindring de egentligen behöver. Patienterna 

upplever att vårdpersonalen ser ner på dem och förminskar deras upplevelse av smärta 

vilket skapar ett vårdlidande hos patienterna. Detta stämmer överens med det som kom 

fram i denna studies resultat. Patienterna upplever ofta att vårdpersonalen inte tror på 

dem när de berättar om sin levda kropp. Studiens resultat visar också på att bristen på 

tillit kan göra att patienter med långvarig smärta går med otillräcklig behandling. 

 

Relationen mellan patient och vårdpersonal kallas för vårdrelation. Studiens resultat 

visar på vikten av en god vårdrelation. En god vårdrelation är alltså en förutsättning för 

att patienten ska känna tillit och trygghet i sin vård. Genom den goda vårdrelationen 

minskar risken för att en vårdlidande uppstår. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

att i en vårdrelation ska patientens hälsa och välbefinnande vara i fokus. Studiens 

resultat visar att det inte alltid är fallet för patienter med långvarig smärta där patienter 

beskriver hur vårdpersonalen inte tror på patienterna och inte anstränger sig för att 

hjälpa dem. 

 

8.2.4 Känslan av att vara till besvär 

Studiens resultat visar att det är vanligt att patienterna känner sig som en börda för 

vårdpersonalen när de söker sig till sjukvården. Upshur et al., (2010) skriver att känslan 

av att vara till besvär ökar då patienterna uppfattar att vårdpersonalen ser dem som en 

börda och att vårdpersonalen uppfattar patienterna som påfrestande och tidskrävande. 
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Bustin och Hughes (2009) menar att denna känsla av att vara till besvär kan härledas till 

situationer då patienterna känner sig uteslutna ur sitt eget vårdade av vårdpersonalen. I 

denna studies resultat visas det att patienterna upplever sin vård som mer positiv när de 

är mer delaktiga i sin egen vård. När vårdpersonalen gör en noggrann smärtanalys 

upplever patienterna att vårdpersonalen ser deras livsvärld och att vårdpersonalen är 

mer engagerad i att främja patienternas hälsa. 

 

8.2.5 Upplevelsen av att känna sig förminskad 

Resultatet i denna studie visar att det är vanligt att patienter med långvarig smärta inte 

känner sig förstådda av vårdpersonalen. Studien visar att patienter ibland uppger att 

deras smärta är värre än den är då patienterna upplever att de behöver vara sjukare än de 

är för att vårdpersonalen ska se dem. Därför är det viktigt att vårdpersonalen betraktar 

och försöker lära känna patienterna direkt för att de ska känna sig sedda och lyssnade 

på. Bustin och Hughes (2009) och Biguet et al., (2015) beskriver hur patienterna tappar 

tillit till sjukvården då de inte blir trodda och då vårdpersonalen tror att patienternas 

smärta inte är verklig. Detta stämmer överens med det som kom fram i denna studies 

resultat som visar att patienterna måste vara strategiska och tänka efter innan de svarar 

på vårdpersonalens frågor för att få sin röst hörd och för att få den hjälp som patienterna 

anser att de behöver. När patienterna är övertydliga med sin smärta blir vårdpersonalen 

mer engagerad i patienternas vård och ger dem mer av sin tid. 

 

Denna studie visar att upplevelse av hopp är viktigt för att uppleva hälsa. Biguets et al., 

(2015) studie visar att det är vanligt att hoppet försvinner hos patienter som lever med 

långvarig smärta och att de inte upplever hälsa. När patienterna drabbas av sjukdom är 

det vanligt att det blir en stor förändring för dem och upplevelsen av självkänsla 

försvinner också. Bustin och Hughes (2009) samt Matthias et al., (2010) skriver att det 

kan leda till stort vårdlidande att komma till sjukvården och få ett dåligt bemötande där 

patienterna känner att vårdpersonalen inte förstår dem.   

 

 

8.2.6 Upplevelsen av att vara envis för att få vård 

Det kom fram i studiens resultat att patienterna måste vara strategiska när de möter 

vårdpersonalen för att få den hjälp de behöver. Vårdpersonalen kan tappa tillit till 

patienterna när de uppfattar det som att patienterna överdriver sin smärta. Dahlberg och 

Segesten (2010) skriver att det är viktigt att vårdpersonalen är medveten om sin 

förförståelse för att minska risken att vårdpersonalen tappar tillit till alla patienter. När 

patienterna känner att vårdpersonalen inte tror på dem så skapas det ett vårdlidande och 

de tappar i sin tur tillit till vårdpersonalen vilket bekräftas av denna studie. 

 

I studiens resultat kom det fram att patienterna i stor utsträckning känner att de behöver 

kämpa för att få den vård som de vill ha och behöver. Då smärtan kan vara diffus och 

svår att förklara för andra kan det bli svårt att göra sig förstådd. Biguet et al, (2015) 

samt Upshur et al., (2010) skriver att detta får till följd att vårdpersonalen inte tror på 

vad patienterna säger vilket stämmer överens med denna studies resultat som visar att 

det är vanligt att patienterna känner att vårdpersonalen inte tror på dem. 

 

Studien visar också att det krävs en styrka och envishet för att kunna hantera mötena 

med vårdpersonalen. Det händer att patienterna måste ta egna initiativ och att de själva 

måste komma med förslag på behandlingsmetoder för att få fler infallsvinklar på sin 
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situation. Norrbrink och Lundeberg (2014b) skriver att patienter kan vara rädda för att 

ge egna förslag på behandling till vårdpersonalen då de inte vill bli oense med dem. 

Detta kan skapa ett vårdlidande hos patienterna när de känner att de inte får den vård de 

behöver. 

 

I denna studies resultat framkom det att patienterna upplever att vårdpersonalen inte tar 

sig tid att lyssna på patienterna. Bergh (2009) skriver att vårdpersonal som tar sig tid till 

att lyssna på patienterna är bättre på att bedöma patienternas smärta. För att kunna 

hjälpa en patient krävs någon form av behandling med mål att behandla smärtan. Inom 

den moderna sjukvården finns en mängd farmakologiska alternativ samt komplementära 

och alternativa metoder. Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att personer söker 

vård i Sverige. Det gör det extra viktigt att vårdpersonalen har kunskap och förståelse 

om hur de ska bemöta dessa personer (Bergh, 2009).  

 

8.2.7 Patienternas förväntningar på sjukvården 

I denna studie framkom att det uppstår ett sjukdomslidande i samband med långvarig 

smärta. Studien visar att patienter ibland inte vill gå tillbaka till sjukvården där de sökt 

innan. Ibland har de dock inget val och tvingas återvända till samma vårdkontakt och får 

då ofta samma bemötande som de fått tidigare vilket skapar ett vårdlidande. Crowe et 

al., (2010b) skriver att patienterna inte ville riskera att smärtan förvärras och därför går 

de tillbaka till samma sjukvård där de vet hur det går till och de kan rutinerna. Detta 

stämmer överens med resultatet i denna studie som visar att patienterna upplever en 

trygghet i att träffa samma vårdpersonal varje gång de söker sjukvård för att slippa 

berätta sin sjukdomshistoria flera gånger. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att patienter inte vill gå till sjukvården då de hade 

erfarenhet av att inte bli bra bemötta. Detta kan skapa ett onödigt lidande hos patienter 

med långvarig smärta som går obehandlade. Studien visar också att patienterna inte 

alltid rekommenderar sin sjukvårdskontakt till någon annan med samma problem. Detta 

visar att patienterna inte känner tillit till sin sjukvård trots att de fortsätter att söka sig 

till den. Det kan leda till att patienter med långvarig smärta drar sig från att söka sig till 

sjukvården. Slade et al., (2009) beskriver hur ett bristande engagemang kan leda till att 

vården uppfattas som dålig. Vårdpersonal som engagerar sig i patienternas vård får 

patienterna att känna sig mer delaktiga, vilket leder till en bättre vård. När patienterna 

har erfarenhet av bra vård känner de sig tryggare med att gå tillbaka och träffa samma 

vårdkontakt. En slutsats kan dras om att minskad delaktighet i vården leder till ett 

vårdlidande som skulle kunna förebyggas. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att patienterna söker sig till sjukvården med 

förväntningar om att få hjälp med att hitta fungerande behandling. Patienterna får ofta 

höra att behandling inte finns och att de borde lära sig leva med smärtan. Biguet et al., 

(2015) samt Bustin och Hughes (2009) skriver att vårdpersonalen ser det som 

patienternas eget ansvar att lära sig att acceptera sin smärta vilket går emot denna 

studies resultat som visar att patienterna ville ha hjälp av vårdpersonalen att hitta en 

fungerande behandling till dem. I denna studies resultat visas det att patienterna 

upplever att vårdpersonalen inte är intresserade av att hitta orsaken till smärtan utan 

bara ville ha en snabb lösning på problemet. Denna uppfattning kan bero på ett stressat 

och oengagerat bemötande från vårdpersonalen skriver Matthias et al., (2010).  
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8.2.8 Betydelsen av att få en diagnos 

I den föreliggande studien framkom det att patienterna ser det som en lättnad när de får 

en diagnos vilket innebär en förklaring på sin smärta. En diagnos leder till att 

patienterna blir mer trodda av människor i deras närhet men också av vårdpersonal som 

patienterna träffar. Crowe et al., (2010b) beskriver och håller med om att det är tyngd att 

alltid behöva förklara och motivera sin smärta. Denna studie visar att patienter med 

långvarig smärta redan har ett stort livslidande i sin vardag och det blir värre när de 

söker sig till sjukvården och blir dåligt bemötta. Hos en patient med långvarig smärta 

kan den levda kroppen ses som ett hinder då patienternas resurser begränsas när de lever 

med långvarig smärta. Detta bekräftar Biguet et al., (2015) och belyser att 

vårdpersonalen behöver hjälpa patienterna att utnyttja sina resurser för att patienterna 

inte ska tappar tron och hoppet om sig själva. Denna studies resultat visar att genom att 

stötta och hjälpa patienterna bekräftades även patienternas smärta och smärtan ses då 

som verklig.  

 

9 FRAMTIDA FORSKNING 

Det kan finnas ett behov av vidare forskning inom vårdpersonalens kunskaper om 

bemötande. Det har även visat sig att patienterna upplever att vårdpersonalen saknar 

kunskap om smärta. Forskning kan behövas för att arbeta fram metoder och eventuella 

riktlinjer som vårdpersonalen kan  följa. Denna studie visar att patienter med långvarig 

smärta inte vågar söka sig till sjukvården när de behöver det och därmed undviker 

sjukvården för att de inte vill bli illa bemötta av vårdpersonalen. Det är alltså viktigt att 

vårdpersonalen bemöter patienterna på ett bra sätt för att de inte ska bli rädda för att 

söka sig till sjukvården. För att det ska bli verklighet krävs mer kunskap om hur 

vårdpersonalen bemöter denna patientgrupp.  

 

Det skulle kunna vara intressant för vidare forskning att gå in mer på om det är en viss 

profession i sjukvården som kan behöva mer kunskap om att vårda ur ett 

livsvärldsperspektiv. Efter denna studies resultat tolkar författarna det som att patienter 

får en bättre upplevelse av vården när de vårdats ur ett livsvärldsperspektiv. Genom 

detta öppnas möjligheterna för vidare forskning om hur olika professioner kan få mer 

kunskap om att vårda med hjälp av patientens livsvärld.  

 

Ett annat forskningsområde kan vara hur ingående de smärtanalyser som utförs av 

vårdpersonalen är. Smärtanalyser kan vara till stor hjälp för vårdpersonalen men också 

för patienterna som känner att vårdpersonalen verkligen ser dem när de ställer 

djupgående frågor om patienternas smärta. Kan det vara att djupgående smärtanalyser 

inte görs på grund av stress och tidsbrist? Därför skulle det behöva forskas om 

smärtanalyser som går effektivt att göra men ändå ger tillräckligt mycket information att 

patienterna känner att de får berätta sin historia. Författarnas tolkning är att det kan leda 

till att patienter med långvarig smärta får mer delaktighet i sin vård. 
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10 SLUTSATS 

Patienter med långvarig smärta söker sig till sjukvården med förväntningar om att få 

hjälp. Hjälp behöver inte alltid innebära att bli botad från sin sjukdom. Det kan istället 

vara att möta en person som lyssnar och ser patienten som en egen unik individ. Studien 

har visat att många patienter upplever att dessa förväntningar inte infrias. De upplever 

att de inte blir trodda för sin sjukdom av vårdpersonalen och att de måste kämpa för att 

få hjälp med att få en diagnos. Ett gott bemötande kan väga upp oförmågan att bota 

patientens smärta. För att patienten ska uppleva ett gott bemötande måste 

vårdpersonalen visa engagemang i patientens sjukdom och behandling. Patienterna 

behöver också bli noggrant lyssnade på då de är experter på sin egen kropp och endast 

de själva kan berätta hur smärtan upplevs. 

 

När vårdpersonalen tar hjälp av patienterna för att hitta fungerande behandling till dem 

ökar chansen att det blir en bra behandling som fungerar. Det går inte alltid att bota 

långvarig smärta men med ett gott bemötande kan vårdpersonalen bidra med något 

positivt vilket kan leda till att lidandet minskar hos patienter med långvarig smärta. 
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Bilaga 1 Sökschema        s 1 (2) 
 

 

Databas Datum Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

Cinahl** 150922 living with chronic pain 478  

  AND experience 74  

  AND qualitative 28 1 

Cinahl** 150922 chronic pain [MH] 3686  

  AND “life experiences” [MM] 17  

  AND qualitative 6 2 

Cinahl** 151005 “chronic pain” [MH] 4714  

  AND coping 229  

  AND qualitative 34 1 

PubMed* 151026 “chronic pain” [MT] 11975  

  AND psychosocial [MT] 386  

  AND treatment [MT] 284  

  AND experiences 15 1 

Cinahl** 151026 “chronic pain” [MH] 4559  
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  AND “life experiences” 24 1 

Cinahl** 151026 “chronic pain” [MH] 4559  

  AND “health care” 485  

  AND experiences 62  

  AND “patient attitudes” 14 1 

Cinahl** 151026 “chronic pain” [MH] 4559  

  AND “patient attitudes” 115  

  AND experiences 43 2 

Cinahl** 151029 “chronic pain” [MH] 4565  

  AND “be believed” 18 1 

 

 

 

**Begränsat till artiklar gjorda 2008-2015 samt peer reviewd. 

* Begränsat till artiklar gjorda 2008-2015. 

[MH] står för exact subject heading i Cinahl. 

[MM] står för exakt major subject heading i Cinahl. 

[MT] står för MeSH major topic i PubMed. 

[MJ] står för word in major subject heading i PsycINFO
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Bilaga 2 Exempel på analys    s.1 (1) 

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkateg

ori 

Kategori 

Han kände sig 

missförstådd när 

han förklarade 

sin 

smärtupplevelse. 

Patienten 

upplevde att 

personalen inte 

förstod honom. 

Missförstådd Upplevelsen 

av att känna 

sig 

förminskad 

Känslan av att vara 

till besvär 

De berättade hur 

viktigt det kändes 

att få ha en 

dialog med 

vårdpersonalen. 

Det var lika 

viktigt som att få 

själva 

smärtbehandlinge

n i sig.  

 

Det var viktigt 

att ha en bra 

dialog med 

personalen. Det 

var lika viktigt 

som att få en 

smärtbehandlin

g. 

Vårdrelation Betydelsen 

av att bli 

sedd som 

individ 

Kommunikationens 

betydelse i 

sjukvården 

Att veta vad 

smärtan beror på 

gjorde det lättare 

för patienten att 

hantera det.  

Det blev lättare 

att hantera 

smärtan när 

patienten fick 

veta orsaken till 

den.  

Diagnos Betydelsen 

av att få en 

diagnos 

Patienternas 

förväntningar på 

vårdpersonalen 

Jag har åkt in och 

ut från sjukhus i 

många år och de 

känns som att de 

aldrig tror på 

mig.  

Patienten har 

besökt vården 

många gånger 

utan att ha 

blivit trodd.  

Inte bli trodd Upplevelsen 

av att inte bli 

trodd 

Kommunikationens 

betydelse i 

sjukvården 
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Bilaga 3 Checklista för kvalitetsgranskning av artiklarna             s.1 (3) 

Checklista för kvalitativa artiklar, enligt Forsberg & Wengström (2013). 

 

A. Syftet med studien?  

…………………………………………………………………………………. 

 

Vilken kvalitativ metod har använts?  

…………………………………………………………………………………. 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

B. Undersökningsgruppen 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskriva.)  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Var genomfördes undersökningen?  

…………………………………………………………………………………. 

 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

…………………………………………………………………………………. 

 

Vilken urvalsmetod användes?  

☐ Strategiskt urval 

☐ Snöbollsurval 

☐ Teoretiskt urval 

☐ Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk 

bakgrund).  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja ☐ Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamlingen)  

Ja ☐ Nej ☐ 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)  
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s.2 (3) 

Beskriv: 

……………………………………………………………………………………… 

 

Ange datainsamlingsmetod:  

☐ ostrukturerade intervjuer 

☐ halvstrukturerade intervjuer 

☐ fokusgrupper 

☐ observationer 

☐ video/bandinspelning 

☐ skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

…………………………………………………………………………………. 

 

Ange om:  

☐ teman är utvecklade som begrepp 

☐ det finns episodiskt presenterade citat 

☐ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

☐ svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Är analys och tolkning av resultatet diskuterade?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Finns stabilitet och överrensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

E. Utvärdering 



  
 

IV 

 

      s.3 (3) 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Finns risk för bias?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Vilken slutsats drar författaren?  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Håller du med om slutsatsen?  

Ja ☐ Nej ☐ 

Om nej, varför inte? 

…………………………………………………………………………………. 

 

Ska artikeln inkluderas?  

Ja ☐ Nej ☐ 

 

Är artikeln etiskt granskad? (egen fråga) 

Ja ☐ Nej ☐ 
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Bilaga 4 Artikelöversikt         s.1 (6) 

 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Antal  

respon-

denter 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Andréll, P. Peilot, 

B. 

Samuelsson, A. 

Manneheimer, C. 

Sundler, A J. 

 

2014 

Sverige 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on Health 

and Well-being. 

Time to gain trust and 

change - experiences of 

attachment and 

mindfulness-based 

cognitive therapy among 

patients with chronic 

pain and psychiatric co-

morbidity. 

Undersöka hur 

kbt kan påverka 

upplevelsen hos 

patienter med 

långvarig smärta. 

Fenomenologisk studie 

som inriktar sig på 

livsvärldsperspektivet. 

intervjustudie. 

10 (10) Studien visar på hur 

patienterna har fått en 

förändrad bild av sig själv 

efter att de drabbats av 

långvarig smärta och om 

hur kbt kan underlätta 

tillvaron. 

Medelhög 
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Cooper, K. 

Snith, B H. 

Hancock, E. 

 

2007 

scotland 

Chartered Society 

of Physiotherapy 

Patient-centredness in 

physiotherapy from the 

perspective of the 

chronic low back pain 

patient. 

Undersöka 

Rebiliteringen 

av patienter med 

ryggsmärta ur ett 

patientperspektiv

. 

Intervjustudie 25 (1) Kommunikation lyftes upp 

som en grundpelare för en 

bra reabilitering med 

information som stöd för 

omvårdnadsprocessen 

Hög 

Crowe, M. 

Whitehead, L. 

Gagan, M J. 

Baxter, D. 

Panckhurst, A. 

 

2010 

Nya Zeeland 

Journal of 

Advanced Nursing 

Self-managment and 

chronic low back pain: 

a qualitative study. 

Studera 

patienters 

självhantering 

och 

vårdperonalens 

upplevelse av 

patienternas 

självomhänderta

gande.  

Semistruturerad 

intervjustudie 

86 (0) Patienterna i studien hade 

olika sätt att hantera och 

behandla sin smärta. 

Medicin, träning och 

värmebehandling var mest 

framstående. De 

intervjuade vårdpersonalen 

hamnade i en sekundär 

position gentemot 

patientens självbehandling. 

Hög 
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De Souza, L. 

Frank, A O. 

 

2011 

irland 

Disabitity and 

Rehabilitation 

Patients’ experiences of 

the impact of chronic 

back pain on family life 

and work 

Undersöka hur 

individer med 

långvarig smärta 

upplever 

smärtan och hur 

det påverkar 

familjelivet och 

arbetet. 

Semistrukturerad 

intervjustudie 

12 (4) Patienter såg värde i stöd 

från familj och vänner men 

var bekymrade över att oroa 

dem. Patienterna va oroliga 

över att förlora sitt jobb och 

kunde arbeta trots smärta i 

rädsla att få ekonomiska 

problem. 

Medelhög 

Howarth, M. 

Warne, T. 

Haigh, C. 

 

2014 

 

Storbritannien 

Pain Management 

Nursing 

Pain from the inside: 

Understanding the 

theoretical 

underpinning of person-

centered care delivered 

by pain teams 

Hur patienter 

med långvarig 

smärta upplever 

person-centrerad 

vård utförd av 

professionella 

specialist-team. 

Intervjustudie 17 (0) Informanterna upplevde att 

de blev bättre bemötta av de 

professionella specialist-

teamen än av tidigare 

vårdpersonal de mött. 

Hög 
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s.4 (6) 

 

Jelin, E. 

Granum, V. 

Eide, H. 

 

2011 

Norge 

Pain Management 

Nursing 

Experiences of a web-

based nursing 

intervention - 

interviews with women 

with chronic 

musculoskeletal pain 

Undersöka 

upplevelsen av ett 

fyra veckor långt 

web-baserat 

multidimentionelt 

rehabilitetprogram. 

Intervjustudie 7 (0) Kontakten med vården via 

ett web-baserat 

rehabilitetprogram var 

uppskattat och det finns en 

positiv inställning, bra med 

feedback. 

Medelhög 

Larsen, E. 

Nielsen, C. 

Jensen, C. 

 

2013 

Danmark 

Disability and 

Rehabilitation. 

Getting the pain right: 

how low back pain 

patients manage and 

express their pain 

experiences. 

Undersöka hur 

patienter med 

smärta i 

ländryggen 

uttrycker och 

hanterar sin 

smärta. 

Intervjustudie 9 (1) Patienterna upplevde att det 

fanns svårigheter att 

uttrycka sin smärta och att 

bli förstådda av vården. 

Hög 
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Löfgren, M. 

Norrbrink, C. 

 

2012 

Sverige 

Disability & 

Rehabilitation. 

“But i know what 

works” - Patients’ 

experience of spinal 

cord injury neuropathic 

pain management. 

Utforska och 

utöka kunskapen 

om strategier och 

behandlingar som 

individer med 

neuropatisk 

smärta använder. 

Intervjustudie 18 (0) Studien visar på en distans 

mellan patientens 

förväntningar och det som 

sjukvården erbjuder inom 

smärtbehandling. 

Hög 

Robinson, K. 

Kennedy, N. 

Harmon, D. 

 

2012 

Sverige 

Scandinavian 

Journal of 

Uccupational 

Therapy 

Constructing the 

experienve of chronic 

pain through discourse 

Undersöka hur 

patienter med 

långvarig smärta 

upplever sitt liv 

med smärta. 

Intervjustudie 5 (0) Studien visar på hur 

patienter med långvarig 

smärta blir negativt bemötta 

i vården och om hur dom 

måste ändra sina liv för att 

hantera smärtan 

Hög 

Säll-Hansson, K. 

Fridlund, B. 

Brunt, D. 

Hansson, B. 

Rask, M. 

2010 

Sweden 

Scandinavian 

Journal of Carin 

Sciences 

The meaning of the 

experiences of a person 

with chronic pain in 

their encounters with 

the health service 

Undersöka hur 

respondenterna 

upplever mötet 

med vården, hur 

de upplever att bli 

bemötta som en 

helhet och hur de 

upplever att 

frågas om sin 

smärta.  

En deskriptiv studie med 

fenomenologisk ansats, 

Intervjustudie. 

8 (0) För att förstå en annan 

person är det nödvändigt att 

sätta sig in i dennes 

livsvärld. Respondenterna 

hade olika strategier att 

hantera sin smärta och det är 

viktigt att som vårdpersonal 

undersöka hur patienten 

upplever sin smärta. 

Hög 
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Tveiten, S. 

Ruud Knutsen, I. 

 

2010 

Norge 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Empowering dialogues - 

The patients’ 

perspective 

Undersöka 

patienters 

upplevelse av 

mötet med vården 

på en smärtklinik. 

Explorativ och 

deskriptiva 

gruppintervjuer. 

9 (2) För patienter med långvarigsmärta 

har kontakten med 

smärtmottagningen stor betydelse 

i hänsyn till självkontroll och 

personlig förmåga. 

Hög 

 

 


