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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Smärta är en inbyggd skyddsreflex och varningssignal att något har blivit eller att 

något är på väg att skadas i kroppen. Beroende på hur länge smärtan har pågått klassificeras 

den som akut eller långvarig smärta. I Europa lever cirka 19 % av befolkningen med 

långvarig smärta och det räknas i dag som ett folkhälsoproblem. Smärta är en subjektiv 

upplevelse som påverkar hela människans existens.  

Syfte: Syftet var att undersöka hur patienter med långvarig smärta upplever sig bli bemötta i 

sjukvården. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och endast de som ansågs vara av medelhög eller hög kvalité valdes ut. 

En innehållsanalys gjordes enligt (Lundman & Graneheim, 2012). 

Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier; Smärtans påverkan på det dagliga livet, 

Betydelsen av att bli bemött som en individ, Upplevelsen av bemötande i sjukvåren och 

Kommunikationens betydelse. Resultatet visade att många som lever med långvarig smärta 

upplevde att vårdpersonal inte tog deras smärta på allvar. Patienter upplevde också att 

vårdpersonalen inte vara intresserade av att förstå hur smärtan påverkade det dagliga livet och 

den psykiska hälsan. 

Slutsats: Personer med långvarig smärta upplever bristande engagemang från vårdpersonal. 

Det är ingen självklarhet att bli trodd som patient och i många fall upplever patienter att 

vårdpersonal inte tar smärtan på allvar. Vårdpersonal behöver ökad kunskap om smärta, 

bemötande och att vårda ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. För att personer med långvarig 

smärta ska bli bemötta med värdighet och respekt behöver vårdpersonal ta del av patientens 

livsvärld.  
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1 INLEDNING 
Smärta är idag ett vanligt problem som vårdpersonal träffar på oavsett arbetsplats. Författarna 

till studien har mött patienter med långvarig smärta som har berättat om hur de upplever sig 

bli bemötta i sjukvården. Detta har gett författarna intresse till att öka sina kunskaper om 

bemötande och hoppas med denna studie kunna sprida ytterligare kunskap. Studien fokuserar 

på patienter med långvarig smärta och hur de upplever bemötandet i sjukvården samt hur 

bemötandet påverkar den enskilda individen. I studien används begreppet vårdpersonal som 

innefattar olika vårdprofessioner till exempel sjuksköterskor, läkare och terapeuter.  

 

2 BAKGRUND 
Smärta är något som alla någon gång har eller kommer att uppleva och långvarig smärta är 

idag ett folkhälsoproblem (Rhodin, 2014). I Europa lever cirka 19 % av befolkningen med 

långvarig smärta som påverkar deras dagliga liv, både socialt och arbetsmässigt (Breivik, 

Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). I Sverige lider 40-50 % av befolkningen av 

långvariga smärtsymtom, av dessa är 25 % beroende av vård (Andersson, 2012). Smärta kan 

beskrivas på olika sätt och är en individuell och subjektiv upplevelse som inte går att jämföra 

mellan individer. Beroende på hur länge smärtan har pågått kan den klassificeras som akut 

eller långvarig smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2014a). 

 

2.1 Vad händer i kroppen vid smärta? 

Att något gör ont i kroppen är en inbyggd skyddsreflex och en varningssignal att något i 

kroppen har blivit eller är på väg att bli skadat. I kroppen finns olika smärtnerver. När 

smärtnerverna stimuleras leder detta till att smärtsignaler kopplas om i ryggmärgen. Från 

ryggmärgen leder nya nervbanor vidare smärtsignalen upp till hjärnan. Det är först när 

smärtsignalen når hjärnan som vi blir medvetna om smärtan (Lundeberg och Norrbrink, 

2014). 

 

Smärtan klassificeras vanligtvis i fyra kategorier beroende på orsak till smärtan och dess 

karaktär: 

Nociceptiv smärta uppstår när vävnad i kroppen skadas eller är på väg att skadas. När det 

händer aktiveras nociceptorerna, smärtreceptorerna i kroppen, som registrerar smärtan. 

Nociceptorer finns framför allt i huden, muskler, slemhinnor, trumhinnan och ögats 

hornhinna, men förekommer även i andra av kroppens vävnader. Vanligtvis är den 

nociceptiva smärtan vällokaliserad och lätt att beskriva. Smärtan kan i vissa fall vara visceral, 

vilket innebär att den finns i inre organ och kan vara diffus och svår att lokalisera (Lundeberg 

& Norrbrink, 2014).  

Neuropatisk smärta uppstår vid skada eller sjukdom i nervsystemet. Smärtan kan vara central 

eller perifer. Vid central neuropatisk smärta finns skadan i hjärnan eller ryggmärgen. Är 

smärtan perifer finns skadan på en nerv utanför hjärnan och ryggmärgen. Neuropatisk smärta 

är i många fall svår att behandla och över tid kan smärtan bli ett stort hinder i livet. De vanliga 

symtomen är huggande, brännande, skarp smärta som kan komma i attacker och ge 

domningar (Lundeberg & Norrbrink, 2014). 

Psykogen smärta kan uppkomma vid psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Patienter med 

depression kan uppleva kroppslig smärta och när det psykiska tillståndet förbättras, förbättras 
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även smärtupplevelsen. Återkommande depressioner är dock en riskfaktor för att utveckla 

långvariga smärttillstånd då det sker en samsjuklighet mellan smärta och depressionstillstånd 

(Fredenberg, Vinge & Karling, 2015). 

 

Idiopatisk smärta är smärta som uppkommit utan känd orsak. Innan smärtan klassificeras som 

idiopatisk ska en noggrann utredning göras för att utesluta de andra smärtklassificeringarna 

(Lundeberg & Norrbrink, 2014). 

 

2.2 Akut smärta 
 

Akut smärta är kortvarig och en skyddsfunktion som påvisar att något i kroppen är skadat 

(Gregory, 2014). Den akuta smärtan uppkommer vid vävnadsskada till exempel vid trauma, 

operativa ingrepp eller akut ryggsmärta (Werner, 2010). Oftast försvinner den akuta smärtan 

efter läkning av vävnadsskadan med hjälp av bra behandling. Det är viktigt att behandla 

tillståndet effektivt och i tidigt skede (Miclescu, 2014). Otillräcklig behandling av akut smärta 

kan leda till utveckling av långvarig smärta. Detta har i sin tur negativ inverkan på patientens 

livskvalité (Reid, Chused, Evans & Lin, 2016). 

 

2.3 Långvarig smärta 

 

Smärta som kvarstår mer än 3-6 månader klassificeras som långvarig. Den långvariga smärtan 

kan ha en smygande debut med långsam försämring eller kan uppkomma som följd av en 

sjukdom eller skada där konsekvensen blir bestående smärta (Rhodin, 2014).  Forskare har 

tidigare benämnt långvarig smärta som akut smärta utdragen i tid. Idag ses långvarig smärta 

som ett sjukdomstillstånd där smärtan övergår från att vara ett symtom till att bli ett syndrom. 

Smärtan påverkar inte bara kroppen fysiskt utan hela människans existens (Kosek, 2014). 

Flera delar av kroppen påverkas av långvarig smärta till exempel det autonoma nervsystemet, 

motoriska funktionen samt endokrina och immunologiska systemen. Sjukdomar som är 

relaterade till långvarig smärta är bland annat fibromyalgi, reumatisk artrit, artros och 

multipel skleros (Norrbrink & Lundeberg, 2014b). 

Att leva med långvarig smärta påverkar kroppen fysiskt men påverkar också psykiskt, socialt 

och existentiellt och människan ska betraktas som en helhet där kropp, själ och ande 

tillsammans är en enhet (Arman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström & Rehnsfield 2015; 

Dezutter, Luyckx & Wachholtz, 2015). Många faktorer påverkas i det dagliga livet så som 

sinnesstämning, daglig aktivitet och delaktighet, vilket kan leda till försämrad livskvalité och 

lidande (Norrbrink & Lundeberg, 2014a).  Långvariga smärttillstånd kan ha inverkan på 

familjeförhållanden, intimitet och sexuella relationer. Detta är bidragande orsaker till psykisk 

ohälsa som depression och isolering (West, Buettner, Stewart, Foster & Usher 2012). Att leva 

med långvarig smärta kan också innebära att få lämna sitt arbete och sina fritidsintressen, 

vilket medför att en del av ens identitet går förlorad och känsla av socialt utanförskap kan 

uppkomma när gemenskapen med vänner inte längre är det samma (Bergh, 2009).  

 

Långvarig smärta kan vara svårt att behandla. För att kunna ge adekvat smärtbehandling är det 

viktigt att som vårdpersonal kunna klassificera smärtan och ha uppföljning av behandling för 

att utvärdera effekten och påverkan på patientens tillstånd (Dysvik & Furnik, 2012). Trots 

smärtbehandling uppnår inte alltid sjukvårdspersonal de resultat som de önskar för patienten. 

Detta innebär att hög kompetens inom olika smärttillstånd, diagnostik och behandling är av 

stor vikt för att all vårdpersonal ska kunna bemöta denna patientgrupp (Rhodin 2014). 
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För vårdpersonal handlar inte smärtbehandling om att bota, det handlar heller inte om att 

patienten ska uppge 0 på en smärtskala. Det handlar om kunskap, kompetens och förståelse 

där vårdpersonal är villig att lyssna på patientens historia. För att vårdpersonal ska kunna vara 

behjälplig krävs att patienten får möjlighet att berätta om sina tankar och erfarenheter 

(Ogston-Tuck, 2014). Ett grundkriterium för att hjälpa patienter med smärta är att skapa en 

bra vårdrelation och tro på patienten. Trots att detta är det viktigaste vid mötet med patienten 

är det många patienter som upplever misstro från vårdpersonal (Bergh, 2009). 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
Litteraturstudien har en vårdvetenskaplig ansats som innebär att se människans kropp, själ och 

ande som en helhet (Arman et.al, 2015).  För att åstadkomma god vård krävs att fokus läggs 

på patientens erfarenheter kring välbefinnande, lidande och vårdande (Nyström, 2009). För att 

kunna förstå patientens livssammanhang behöver vårdandet ses ur ett livsvärldsperspektiv 

som innebär att ta del av individens tankar och upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Studien kommer betona de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, levd kropp, välbefinnande, 

lidande, delaktighet och vårdrelation.  

 

3.1 Livsvärld 

 

Livsvärlden är individuell och speglar hur världen upplevs och erfars av den enskilde 

individen. Det vårdvetenskapliga begreppet livsvärld är grunden i ett patientfokuserat 

vårdande. Livsvärlden syftar till att se det subjektiva, individens upplevelser, minnen, vardag, 

erfarenheter och tankar om framtiden. Som vårdpersonal är det viktigt att möta patientens 

livsvärld vilket ger möjlighet att förstå hur individen upplever hälsa, välbefinnande och 

lidande i förhållande till sin långvariga smärta. Det är således viktigt som vårdpersonal att ha 

kunskap och förståelse kring livsvärlden för att kunna främja hälsoprocessen och ge ett 

optimalt vårdande (Dahlberg och Segesten, 2010).  

 

3.2 Levd kropp 

 

Den levda kroppen innehåller alla existentiella aspekter som kropp, själ och ande. Den är fylld 

av upplevelser, minnen, erfarenheter, tankar och känslor. Det är genom kroppen som vi talar, 

känner och blir till den vi är och genom detta formas ett liv; utan kropp inget liv. Inom 

vårdvetenskapen innebär detta begrepp så mycket mer än medicinsk behandling, här handlar 

det om att se hela människan, både kropp och själ. När människan drabbas av sjukdom hotas 

hela existensen, vilket involverar hela människan och inte bara den drabbade kroppsdelen. 

Varje förändring som sker i den subjektiva kroppen innebär förändring av livet, både på gott 

och ont (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

3.3 Välbefinnande 

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är välbefinnande något som människor strävar efter och 

det innebär att må bra. Må bra handlar om att kunna leva det liv man vill och kunna utföra 

projekten i livet som ger livsglädje. Välbefinnande är en känsla hos individen som ligger till 

grund för god hälsa och hotas när ohälsa uppstår. Vårdpersonalens främsta uppgift är att 
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hjälpa patienter att återfå välbefinnandet och god hälsa som personen tidigare haft.  

 

3.3.1 Välbefinnande trots sjukdom 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att leva med en långvarig eller obotlig sjukdom 

påverkar människans välbefinnande och ger begränsningar i det dagliga livet. Att tänka på att 

uppleva god hälsa trots sjukdom kan oftast vara helt uteslutet. Däremot kan det med 

professionell hjälp vara möjligt att faktiskt må bra och kunna utföra de livsprojekt som gör att 

patienten känner välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010) menar att det handlar både om 

att kunna förstå och ha insikt om sin sjukdom och samtidigt kunna se vad som innebär hälsa 

och välbefinnande för att känna mening i livet. Dahlberg och Segesten (2010) poängterar 

patientens trygghet som en viktig aspekt för att kunna åstadkomma välbefinnande trots det 

lidandet patienten genomgår. När det gäller att skapa trygghet har sjuksköterskans en viktig 

roll, genom att se, lyssna och försöka förstå det lidandet patienten försöker beskriva. En sådan 

vårdrelation ger goda förutsättningar att hjälpa patienten till stärkt självkänsla och ett ökat 

välbefinnande som är nödvändigt för att kunna leva det liv som individen vill leva. 

3.4 Lidande 

 

Enligt Arman (2012) betyder ordet lida att utsättas för smärta, genomgå smärtsamma 

omständigheter, att uthärda, tåla och bära smärta. Arman (2012) menar också att lidande kan 

ses som den subjektiva mänskliga helhetsupplevelsen vilket betyder att lidande är något som 

påverkar hela människan. Det kan till exempel uppkomma vid allvarlig sjukdom som hotar 

människans liv, längtan efter att bli älskad och att älska, konflikter som kan leda till ångest 

och depressioner eller att leva med långvarig eller akut smärta. Dahlberg och Segesten (2010) 

menar att det är individuellt hur lidande upplevs och speglar sig i tidigare erfarenheter. Arman 

(2012) beskriver vikten av att som sjuksköterska kunna se och känna igen symtom på lidande 

hos personer för att kunna nå fram och försöka hjälpa på bästa sätt. Enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter att stärka den hälsa som 

patienten tidigare upplevt genom att minska lidandet.  

3.4.1 Livslidande 

Enligt Wiklund (2009a) är livslidande förenat med hur människan lever sitt liv. Wiklund 

(2009a) förklarar att livslidandet kan se olika ut beroende på var i livet människan befinner 

sig och vad människan har drabbats av. Livslidandet kan uppkomma på grund av sjukdom 

eller ohälsa, men också av andra händelser som påverkar livssituationen. Livslidandet kan 

kopplas till skeenden i livet som är livsavgörande. Med det menar Wiklund (2009a) 

situationer som får människan att reflektera över sitt liv och sig själv. Det kan vara stora 

förändringar i livet som trauman eller sjukdomar men det kan också kopplas till att inte bli 

bekräftad eller få visa sina känslor.  

 

3.4.2 Sjukdomslidande 

Wiklund (2009a) beskriver att sjukdomslidande är ett lidande som uppkommer i samband 

med sjukdom eller till följd av behandling och dess biverkningar. Wiklund (2009b) beskriver 

också sjuksköterskans roll då lidande är något de dagligen möts. Därför är det viktigt att 

försöka förstå och kunna sätta sig in i den lidande patientens situation för att ge god 

omvårdnad.   

 

3.4.3 Vårdlidande 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) innebär ett vårdlidande att vården inte är vårdande utan 

skapar istället onödigt lidande för patienten. Ett lidande som orsakas i sjukvården beror ofta 
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på omedvetet handlande som i sin tur kan bero på bristande kunskap hos vårdpersonal. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att som patient är du redan utsatt och söker vård på 

grund av att det redan finns något som hotar välbefinnandet. Att sjukvården då bidrar till 

ytterligare ett lidande gör inte situationen bättre. Det får konsekvenser för upplevelsen av god 

vård och det påverkar patientens trygghet och tillit till sjukvården. Vårdlidandets innebörd 

medför också att den lidande människan blir åsidosatt, vilket resulterar i att rätten till 

delaktighet i sin egen hälsoprocess fråntas och det uppstår en känsla av att inte blir sedd och 

hörd som patient. 

 

3.5 Delaktighet 

 

Delaktighet handlar om patientens självbestämmanderätt att kunna påverka och ta ansvar för 

sin hälso- och vårdsituation. Att drabbas av sjukdom eller ohälsa innebär att hamna utanför 

sitt vanliga sammanhang. För att återfå hälsa och välbefinnande krävs ett vårdande 

sammanhang där samspelet mellan vårdpersonal och patient är betydande. Som vårdpersonal 

är det viktigt att ha förmåga att ta del av patientens livsvärld, lyssna och förstå. Likaså 

behöver patienten lyssna på vårdpersonalens kunskaper. Båda parters expertkunskaper och 

respekt gentemot varandra är nödvändigt för ett så gott vårdande som möjligt (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

3.6 Vårdande relation 

 

En vårdrelation är den relation som bildas mellan vårdpersonal och patient. Enligt Snellman 

(2009) innefattar en vårdrelation tre grundvillkor; respekt, förtroende och ömsesidighet. 

Respekt innebär att acceptera andra människor, villighet att förstå och lyssna, och att vara 

ärlig. Förtroende innebär att patienten har tilltro till vårdpersonalen och att vårdpersonalen vill 

ge patienten god vård. Ömsesidighet är enligt Snellman (2009) när patient och vårdpersonal 

delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper, för att tillsammans komma fram till 

patientens styrkor och behov. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) innebär vårdrelationen att 

fokus ligger på patientens välbefinnande och dennes behov av vård. I en vårdande relation ska 

vårdpersonal vara öppen och följsam i sitt bemötande, finnas tills hand och hjälpa till att 

stärka hälsoprocesserna. För en god vårdrelation menar Dahlberg och Segesten (2010) även 

att vårdpersonal ska ha ett professionellt förhållningssätt där patientens delaktighet och 

livsvärld är en central del i stödjandet av hälsoprocesserna. 

  

4 PROBLEMFORMULERING 
Smärta är något som alla någon gång har eller kommer att uppleva. Det är en subjektiv 

upplevelse som påverkar hela kroppen både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. 

Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem som sjuksköterskor kommer att möta i allt större 

utsträckning. Långvarig smärta leder i många fall till lidande och minskat välbefinnande och 

ger konsekvenser för den enskilde individen. Det är inte ovanligt att den som drabbats av 

långvarig smärta får lämna sitt arbete och sina fritidsintressen. Detta kan leda till en känsla av 

socialt utanförskap och att en del av den drabbades identitet går förlorad. Trots att smärta är 

ett vanligt problem är det många patienter med smärta som upplever sig misstrodda och 

åsidosatta av vårdpersonal. 
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För att få ta del av patienternas upplevelse, vad bemötandet har för betydelse och vad det får 

för konsekvenser för den enskilde individen behöver vårdpersonal sätta sig in i patientens 

livsvärld och skapa en förståelse för den levda kroppen. Författarna anser att fördjupad 

kunskap om patientens upplevelse kring bemötande är nödvändigt för god vård, 

välbefinnande och minskat lidande.   

 

5 SYFTE 
 

Syftet var att undersöka hur patienter med långvarig smärta upplever sig bli bemötta i 

sjukvården. 

 

6 METOD 
 

Studien var en kvalitativ litteraturstudie som var baserad på vetenskapliga artiklar. 

Litteraturstudien uppmärksammade personer med långvarig smärta och deras upplevelser av 

bemötande i sjukvården samt vilka konsekvenser det har för den enskilda individen. 

Författarna valde en induktiv ansats som innebar att materialet analyserades med ett neutralt 

synsätt. Det innebar även att författarna hade ett öppet, följsamt och förutsättningslöst 

förhållningssätt (Friberg, 2012). Författarna har i största möjliga mån hållit tillbaka tidigare 

erfarenheter och värdering för att undvika ett snedvridet resultat.  

 

6.1 Datainsamling 

 

Tio vetenskapliga originalartiklar låg till grund för litteraturstudien. Artiklarna söktes 

systematiskt på databasen Cinahl och Pubmed. Dessa databaser är inriktade på hälso- och 

vårdvetenskap och har ett stort utbud av det som söktes till studien. För att hitta artiklar som 

motsvarade studiens syfte användes headings som avgränsade artikelträffarna, ämnesord som 

användes var chronic pain och living with chronic pain. För att hitta fler artiklar som svarade 

an på studiens syfte gjordes fritextsökning. Sökord som användes var chronic pain, patient 

attitudes, patient experience och health care (bilaga 1). Artiklarnas abstract lästes igenom, de 

abstract som motsvarade studiens syfte valdes ut. Artiklarna lästes igenom grundligt av 

författarna för att vidare analyseras och granskas.  

 

6.1.1 Urvalsförfarande 

Urvalet till studiens resultat var tio vetenskapliga originalartiklar som var etiskt granskade 

eller höll en etisk diskussion samt var peer-rewied. Inklusionskriterer för artiklarna var att 

deltagarna i studierna skulle vara över 18 år, och både män och kvinnor som levde med 

långvarig smärta, oberoende orsak. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska 

och inte ha geografiskt urval. Exklusionskriterier var artiklar äldre än fem år som inte 

handlade om akut smärta.  
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6.1.2 Kvalitetsgranskning 

Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av Forsberg och Wengström (2013) checklista för 

kvalitativa artiklar (bilaga 2).  Checklistan bestod av frågor som besvarades till varje artikel 

för att bedöma artikelns kvalitet. De artiklar som användes i studiens resultat höll medelhög 

eller hög kvalitet (bilaga 3). Totalt 13 artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades. Av dessa höll 

sju hög kvalitet och tre medelhög. Tre av artiklarna valdes bort då de enligt 

kvalitetsgranskningen höll låg kvalitet.  

 

6.2 Dataanalys 

 

Dataanalysen genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Den första delen av analysen var att göra sig bekant med materialet för att få en övergripande 

förståelse (Lundman & Graneheim, 2012). Författarna sökte artiklar var och en och materialet 

lästes igenom för att få en helhetsbild av artiklarna. De valda artiklarna lästes grundligt av 

båda författarna var för sig och det som var relevant för studiens syfte plockades ut och 

markerades med överstrykningspenna. De utvalda styckena var så kallade meningsenheter 

som motsvarade studiens syfte (Lundman & Graneheim, 2012). Artiklarna numrerades 1-10 

för att veta vilken text som tillhörde vilken artikel. De markerade styckena i artiklarna 

klipptes ut och numrerades med tillhörande artikelnummer. Författarna jämförde och 

diskuterade de meningsenheter de fått fram. Meningsenheterna kondenserades, vilket innebar 

att texten kortades ner men ändå behöll hela sitt innehåll, och därefter kodades (bilaga 4). 

 Koderna grupperades och beskrev meningsenheternas kontext, vilket bildade åtta 

underkategorier som sedan skapade fyra huvudkategorier som låg till grund för studiens 

resultat (Tabell 1). De fynden som hittades under analysen återspeglade det centrala 

budskapet för studien och textens delar vävdes ihop till en ny helhet (Lundman & Graneheim, 

2012). Alla artiklarna i studien är skrivna på engelska vilket medförde att författarna översatte 

texten och meningsenheterna till svenska. 

 

6.3 Forskningsetiska aspekter 

 

Artiklarna i studien har antingen blivit granskade av en etisk kommitté eller fört en etisk 

diskussion om etiska riktlinjer. Vid forskning inom hälso- och sjukvården ska etiska riktlinjer 

följas enligt Helsingforsdeklarationen (2013). De etiska riktlinjerna innehöll fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebar att forskaren skulle informera om studiens syfte, att deltagandet är 

frivilligt samt att deltagaren har rätt att avbryta deltagandet när som helst under tidens gång. 

Samtyckeskravet innebar att deltagaren själv hade rätt att bestämma över sin medverkan, hur 

länge och på vilka villkor deltagaren skulle delta. Konfidentialitetskravet innebar att alla 

uppgifter om deltagaren skulle förvaras så att inga andra än forskarna kunde få tillgång till 

dem. Forskarna skulle också ha informerat deltagaren om sekretessen och att inga uppgifter 

skulle kunna kopplas till deltagaren. Nyttjandekravet innebar att uppgifter om deltagaren 

endast fick användas för forskningsändamål (Helsingforsdeklarationen, 2013). Författarna i 

föreliggande studie har tidigare erfarenheter om hur bemötandet upplevs av patienter med 

långvarig smärta. Författarna har varit medvetna om den egna förförståelsen och har i största 

möjliga mån satt förförståelsen åt sidan för att inte påverka och få ett snedvridet resultat, 

vilket inte hade varit etiskt korrekt.  
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7 RESULTAT 
Tabell 1. Resultatet sammanfattat med fyra huvudkategorier och åtta underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Smärtans påverkan på det dagliga 

livet 
 

-Lära sig hantera sin smärta 

-Betydelsen av att få en diagnos 

Betydelsen av att bli mött som en 

individ 

- Upplevelsen av bra bemötande 

-Känslan av att inte bli hörd 

Upplevelsen av bemötande i 

sjukvården 

-Känslan av att inte bli trodd 

- Delaktighet 

Kommunikationens betydelse -Upplevelsen av ett bristande engagemang från 

vårdpersonal 

-Upplevelse av god kommunikation 

 

 

7.1 Smärtans påverkan på det dagliga livet 

 

7.1.1 Lära sig hantera sin smärta 

Smärta var ett hinder i det dagliga livet, vilket också medförde påverkan på välbefinnandet. 

Det var en konstant process att hantera sin smärta, en process som ledde till förändrade 

känslor, beteenden och mål i livet. Vissa dagar var bättre än andra och det var möjligt att ha 

kontroll på smärtan genom att lära sig vad kroppen orkade och inte orkade utföra (Skuladottir 

& Halldorsdottir, 2011). Flera berättade att de ibland upplevde att de behövde försvara sig 

själva och sin smärta i sociala sammanhang på grund av att människor runt omkring inte 

förstod eller kunde se den smärta som de upplevde. För att undvika känslan att behöva inta 

försvarsställning var det många deltagare i studierna som försökte gömma sig bakom smärtan 

genom att påvisa ett friskt välmående utåt. Detta gjorde att deltagare kunde "rymma" från 

smärtan och upprätthålla en känsla av värdighet och dölja sitt lidande. Känslan av att behöva 

försvara sig kunde även upplevas vid kontakt med sjukvården på grund av bristande förståelse 

från vårdpersonal (Skuladottir & Halldorsdottir, 2011). 

 

Det var viktigt att fokusera på sin personliga styrka istället för sin svaghet. Att ha ett 

optimistiskt och positivt tänkande behövdes för att klara av tuffa perioder när smärtan var mer 

intensiv än vanligt. Istället för att låta smärtan kontrollera livet, var det viktigt att med livet 

kontrollera smärtan. Detta kunde göras genom att förbereda sig i tid inför en planerad 

aktivitet, ta läkemedel i rätt tid och ibland omorganisera andra planer. Det var viktigt att delta 

i familjeaktiviteter även om det skulle leda till ökad smärta kommande dag. Att inte vara 

delaktig i aktiviteter kunde leda till social isolering och ensamhet, vilket vidare kunde 

medföra depression och minskat självförtroende (Löfgren och Norrbrink, 2012; Skuladottir & 

Halldorsdottir, 2011). 
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7.1.2 Betydelsen av att få en diagnos 

För några hade diagnosen betydelse. Att få en diagnos kunde vara chockartat på så vis att 

deltagare kände att de skulle bli patienter för resten av sitt liv. En del upplevde lättnad över att 

få en diagnos då det innebar att någonting var fel i kroppen, att smärtan inte satt i huvudet 

eller var påhitt. De menade också att de fick upp hoppet om att kunna få en fungerande 

behandling för sin smärta. Det var befriande att få en diagnos för att lättare kunna förklara 

orsaken till sin smärta för andra, vilket kunde minska missförstånd, misstro och fördomar. 

Vårdpersonal upplevdes mer fokuserade på information och behandling när det fanns en 

diagnos än vad de hade varit vid tidigare tillfällen. Det var stressfullt för deltagarna i studierna 

som inte hade fått en diagnos. De upplevde att vårdpersonalen inte tog deras smärta på allvar 

när de sökte vård och många gånger blev de bemötta med misstänksamhet från vårdpersonal 

(Oosterhof, Dekker, Sloots, Bartels & Dekker, 2014; Skuladottir & Halldorsdottir, 2011).   

 

7.2 Betydelsen av att bli mött som en individ  

 

7.2.1 Upplevelsen av bra bemötande 

Vårdpersonal som var tillmötesgående, hade ett lugnt bemötande och var välkommande gav 

goda förutsättningar för ett bra möte. Patienter som blev kallade för sitt förnamn i mötet med 

vårdpersonal kände sig bemötta som en människa och inte som en patient. Det var 

betydelsefullt att bli igenkänd av vårdpersonalen vilket gjorde att de kände sig mer bekväma 

och självständiga vid mötet. Vårdpersonalens samtalston var viktig. Det var positivt om 

vårdpersonalen talade i vardaglig eller skämtsam ton istället för att låta dramatiska. I mötet 

med vårdpersonal var det viktigt att bli bemött med värdighet och inte bli ifrågasatt. Det var 

uppskattat när vårdpersonal frågade om måendet, hur smärtan var och hur behandlingen 

fungerade. När vårdpersonal visade empati och förståelse gav det en känsla av att bli tagen på 

allvar. Det var viktigt att bli lyssnad på för att känna hopp och styrka att orka kämpa för 

förbättrad livskvalité (Howarth, Warne & Haigh, 2014; Löfgren & Norrbrink, 2012; 

Skuladottir & Halldorsdottir, 2010; Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2010; 

Tveiten & Ruud Knutsen, 2010). 

 

7.2.2 Känslan av att inte bli hörd 

Vårdpersonal upplevdes inte ta erfarenheter och upplevelser av att leva med långvarig smärta 

på allvar. Vårdpersonalen upplevdes inte heller vara intresserade av hur patienterna hanterade 

sin smärta. Det var viktigt att få uppmärksamhet och få tid att berätta om sin smärtupplevelse 

vilket de inte alltid fick. Vårdpersonal förstod inte hur stark smärtan var och hur den kändes, 

detta på grund av att vårdpersonalen inte frågade. Starka känslor som att inte bli förstådda, att 

bli ignorerade, förnedrade, frustrerade och besvikna ledde till ökat lidande. Vårdpersonalen 

upplevdes stressade och tog sig inte tid att sitta ner och lyssna (Howarth et al. 2014; Löfgren 

& Norrbrink, 2012; Matthias et al. 2010a). “I need someone who listens and talks to me… just 

asks me how I feel. Ask me directly.” (Skuladottir & Halldorsdottir, 2010).  

 

Många upplevde bristande information från vårdpersonal och att information fick sökas på 

egen hand. Vårdpersonal uppfattades ibland gömma smärtan med hjälp av läkemedel istället 

för att hitta den verkliga orsaken till varför smärtan uppstått. Vidare berättades att detta kunde 

undvikas om vårdpersonalen hade lyssnat och gett chansen till en dialog för utbyte av 

information och kunskap där båda parter fick berätta om erfarenheter och upplevelser 

(Matthias et al. 2010a; Oosterhof et al. 2014; Tveiten & Ruud Knutsen, 2011). 
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Vårdpersonalen upplevdes varken förstå hur smärtan påverkade det dagliga livet eller hur 

smärtan påverkade den psykiska hälsan. En negativ erfarenhet för många var att inte få 

förklara och beskriva sin smärta eller blir frågad om vilken hjälp som önskades. De kände sig 

ignorerade, att de inte blev sedda och att de var tvungna att kämpa för att få vård, detta 

medförde ensamhet och övergivenhet. Det fanns en önskan att vårdpersonal skulle se på 

situationen ur deltagarnas perspektiv. Det var inte nödvändigt att vårdpersonalen skulle lägga 

fokus på att prata utan det var tillräckligt att de fanns där och visade empati (Matthias et al. 

2010a; Säll Hansson et al. 2010).  

 
 

7.3 Upplevelsen av bemötande i sjukvården 

 

7.3.1 Känslan av att inte bli trodd 

Erfarenhet fanns av att mötas av en negativ attityd av vårdpersonal då vårdpersonalen inte 

upplevdes visa förståelse eller empati för smärtan. Detta gjorde att misstro kändes eftersom 

vårdpersonalen inte tog smärtan på allvar och det beskrevs som att det inte var en självklarhet 

att bli trodd som patient (Lönnstedt, Hekkter ståhl & Rydholm Hedman, 2011; Oosterhof et 

al. 2014; Tveiten & Ruud Knutsen, 2010). Erfarenhet fanns att inte alltid våga berätta sina 

verkliga känslor om sin smärta när vårdpersonal frågade eftersom vårdpersonalen upplevdes 

misstänksamma över beskrivningen av smärtan (Howarth et al. 2014; Säll Hansson et al. 

2010; Tveiten & Ruud Knutsen, 2010). “I actually had one doctor pat me on the shoulder and 

say ´oh, it´s all in your head´” (Matthias et al. 2010a).  

 

Många förklarade att de ibland blev dömda av vårdpersonal för att de inte såg tillräckligt 

smärtpåverkade ut, vilket var förolämpande eftersom det ska räcka att uttrycka sin smärta 

verbalt. “I have been in and out of hospitals for many years, and I feel that they never believe 

me…” (Tveiten & Ruud Knutsen, 2010). Erfarenheten av att bli nekad och inte bli trodd 

beskrevs som en utav de värsta upplevelserna då detta ledde till förtvivlan och depression 

(Skuladottir & Halldorsdottir, 2011). Känslan av inte bli trodd och inte få berätta om sin 

smärta gjorde att patienter kände sig förminskade och sårbara. Vårdpersonal som inte visade 

förståelse orsakade minskad tillit vilket ledde till en känsla av ensamhet och tvekan om att 

söka vidare hjälp. Vårdpersonal upplevdes i några fall utnyttja sin maktposition vilket fick 

deltagarna att känna sig maktlösa. Känslan av maktlöshet gav frustration och fick många att 

tappa tron på sjukvården (Howarth et al. 2014; Löfgren & Norrbrink, 2012; Lönnstedt et al. 

2011; Skuladottir & Halldorsdottir, 2011; Säll Hansson et al. 2010; Tveiten & Ruud Knutsen, 

2011).  

 

 

7.3.2 Delaktighet 

Relationen med vårdpersonal var viktig, dels för att känna delaktighet i sin hälsoprocess och 

dels för att bli accepterad som en enskild individ. För att kunna samarbeta var det viktigt att 

vårdpersonalen uppmärksammade och identifierade deltagarnas behov (Löfgren & Norrbrink, 

2012; Lönnstedt et al. 2012; Skuladottir & Halldorsdottir, 2011; Tveiten & Ruud Knutsen, 

2010). De som upplevde sig vara delaktiga i sin vård berättade att de fick en ökad känsla av 

kontroll när vårdpersonalen guidade och uppmuntrade dem att ta del av besluten om 

vårdalternativ. Det var också viktigt att vårdpersonalen var engagerade och intresserade av att 

hitta lösningar till att hantera smärtan (Lönnstedt et al. 2011; Oosterhof et al. 2014; 

Skuladottir & Halldorsdottir, 2010). “Our contact was very pleasant. She addressed my 

questions by asking further: ´how would you do this, how would you do that? She ís very 

active by suggesting other things. She really listned to me and came up with solutions, well; 
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actually, she guided me to a solution” (Oosterhof et al. 2014). Att inte få tillräckligt med 

information av vårdpersonal om olika behandlingsalternativ ledde till minskat självförtroende 

och begränsad delaktighet i deras vårdande (Skuladottir & Halldorsdottir, 2010; Tveiten & 

Ruud Knutsen, 2011).  

 

7.5 Kommunikationens betydelse 

 
7.5.1 Upplevelsen av ett bristande engagemang från vårdpersonal 

Vårdpersonalen förväntades fråga om upplevelser och tankar om smärtan samt förstå hur 

smärta fungerade och ha kunskap om hur det är att leva med långvarig smärta. De önskade 

också att bli bemötta med respekt och att bli accepterad som en människa med individuella 

behov när vård söktes. Många upplevde bristande engagemang från vårdpersonalen då de 

upplevdes vara ointresserade av att hitta behandlingsalternativ. Deltagare beskrev att det 

istället var lättare att hitta egna lösningar utanför sjukvården (Löfgren & Norrbrink, 2012; Säll 

Hansson et al. 2010; Tveiten & Ruud Knutsen, 2010). Vårdpersonalens oengagemang 

beskrevs som förnedrande och upprörande på grund av att vårdpersonalen inte var insatta i 

patienternas situationer. Fokus lades på patienternas begränsningar istället för att ta vara på 

deras resurser. De blev tillsagda att lära sig att leva med sin smärta. De fick där emot inte veta 

hur de skulle lyckas göra detta (Lönnstedt et al. 2011; Löfgren & Norrbrink, 2012; Robinson, 

Kennedy & Harmon, 2013). 

 

Vårdpersonal var inte öppensinnad när det handlade om behandlingsalternativ, vilket väckte 

känslor som besvikelse, frustation och hopplöshet. Dessutom upplevdes det vara långa 

väntetider, ingen uppföljning och många saknade kontinuitet av vårdpersonal. 

Vårdpersonalens attityder beskrevs som avvisande, ointresserade, slarviga och osympatiska. 

Detta gjorde att deltagarna kände sig ensamma och saknade stöd och någon att anförtro sig till 

(Löfstedt & Norrbrink, 2012; Robinson et al. 2013; Skuladottir & Halldorsdottir, 2011).   

 

7.5.2 Upplevelsen av god kommunikation 

För att vårdpersonalen skulle få korrekt intryck om smärtan förklarade deltagarna i studierna 

att det var nödvändigt att vårdpersonalen frågade om smärtans intensitet och tog del av 

livsvärlden. Att få möjligheten till att gå till samma vårdpersonal när vård söktes var viktigt, 

dels för att inte behöva återupprepa sin historia vid varje tillfälle och dels för att får en 

kontinuerlig kontakt med vårdpersonalen (Lönnstedt et al. 2012; Säll Hansson et al. 2010; 

Zander, Eriksson, Christensson & Müllersdorf, 2014). För ett gott möte mellan båda parter 

krävdes tillit vilket upplevdes när vårdpersonalen hade tillräckligt med tid att lyssna vilket 

även gav trygghet i mötet (Tveiten & Ruud Knutsen, 2010; Zander et al. 2014). “She doesn´t 

ignore the fact that i says, ´if you say youré in pain then youré are in pain’... And just that 

comment makes me feel she´s taking me seriously.” (Löfgren & Norrbrink, 2012). 

   

8 DISKUSSION 
 

8.1 Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser, därför valdes en kvalitativ 

litteraturstudie. Inom kvalitativ forskning betonas förståelsen av människans subjektiva 

upplevelse (Friberg, 2012). För att få ett mer trovärdigt resultat hade en intervjustudie varit 
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lämplig eftersom det då finns möjlighet att ställa följdfrågor. En intervjustudie valdes inte 

som metod på grund av svårigheter att finna deltagare samt av etiska skäl.  

 

Till studiens resultat valdes 13 artiklar. Efter granskningen togs tre av artiklarna bort på grund 

av för låg kvalité. De återstående tio vetenskapliga artiklarna som användes till studiens 

resultat valdes ut från databasen Cinahl. Artiklar söktes även i databasen Pubmed men 

sökningarna gav samma resultat som i Cinahl. Fler artiklar hade gett större material och 

eventuellt bredare resultat. De tio artiklarna som användes till resultatet var tillräckligt med 

material för att motsvara studiens syfte. För att hitta artiklar som motsvarade studiens syfte 

användes headings, ämnesord som användes var chronic pain och living with chronic pain. 

Om andra ämnesord hade använts kanske andra artiklar hade hittats som hade svarat an på 

studiens syfte och kunde ha gett ett annorlunda resultat. Fritextsökning gjordes för att hitta ett 

större utbud av artiklar (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

Alla artiklar i studien har antingen fört en etisk diskussion eller granskats av en etisk 

kommitté och följt de etiska riktlinjerna ur Helsingforsdeklartionen (2013), vilket ökar 

studiens kvalitet. Ett inklusionskriterium var att deltagarna skulle vara både män och kvinnor 

som lever med långvarig smärta oberoende orsak. Detta för att få den generella upplevelsen 

av bemötande i sjukvården där orsaken till smärtan inte har någon betydelse.  

 

Artiklar från olika delar av världen inkluderades. Artiklarna i studien är skrivna i Sverige, 

Norge, Island, USA och England. En positiv del i detta är den ökade kunskapen om 

upplevelsen av bemötande i andra delar av världen. Det är också en fördel för blivande 

sjuksköterskor som kommer möta patienter från olika länder och kulturer. Nackdelen kan vara 

att vårdandet över lag kan skilja sig mycket mellan olika kontinenter. Ett exklusionkriterium 

var artiklar äldre än fem år. Det är en styrka att artiklarna inte är äldre än fem år eftersom 

resultatet är baserat på ny forskning och det ökar studiens tillförlitlighet. 

 

Artiklarna var skrivna på engelska vilket innebar att texten fick översättas till svenska, 

eftersom engelska inte är någon av författarnas modersmål kan detta har gett en feltolkning av 

resultatet och påverkat studiens tillförlitlighet. Artiklarnas kvalité granskades med hjälp av en 

checklista (Forsberg och Wengström, 2013). Artiklarna graderades i tre olika kategorier; låg, 

medel och hög kvalitet. För att uppnå medelhög kvalitet skulle 50-80 % av frågorna i 

checklista besvaras. För hög kvalitet skulle 80-100 % av frågorna besvaras (Forsberg & 

Wengström, 2013). Av de artiklar som användes i resultat höll sju artiklar hög kvalitet och tre 

artiklar medelhög kvalitet.  Metoden för dataanalysen var lämplig för studien då den gav 

struktur och kunde genom meningsenheter, kondensering och kodning bilda en ny helhet 

(Lundman & Graneheim, 2012). 

 

Författarna har tidigare erfarenheter att möta individer med långvarig smärta och har fått ta 

del av deras upplevelse om bemötande i sjukvården. Därför fanns en bild om hur bemötandet 

upplevdes. Detta hade kunnat påverka studiens resultat negativt på så sätt att en tanke redan 

innan fanns om vad som skulle hittas i materialet. Innan studien påbörjades bestämde 

författarna att i största möjliga mån sätta sin förförståelse åt sidan för att få en ny uppfattning 

om bemötande i sjukvården och se ämnet ur olika perspektiv med en objektiv syn. Genom att 

använda sig av ett objektivt synsätt ökar studiens trovärdighet (Lundman & Graneheim, 

2012).  

 

De flesta av artiklarna var skrivna i Europa och överförbarheten avgränsas därför mestadels 

till europeiska länder. Eftersom att Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle hade 
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överförbarheten ökat om studien hade innehållit artiklar från andra delar av världen. 

Artiklarna var inte äldre än fem år vilket ökade studiens tillförlitlighet då resultatet var baserat 

på ny forskning. Studien representerade patienters upplevelse kring både bra och mindre bra 

bemötande. För sjuksköterskor ger studien ge ökad kunskap om hur bemötandet påverkar den 

enskilde individen, både på gott och ont.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens syfte är att undersöka hur patienter med långvarig smärta upplever sig bli 

bemötta i sjukvården. Resultatet visade att patienter med långvarig smärta förväntade sig bli 

bemötta med värdighet och respekt från vårdpersonal. Patienter förväntade sig att 

vårdpersonal visade empati, lyssnade, frågade om upplevelser och att de hade kunskap om 

långvarig smärta. Vidare i resultatet framkom det att förväntningar som patienter hade sällan 

upplevdes i praktiken.  Många upplevde att de inte blev förstådda av vårdpersonal, att de 

kände sig ignorerade och att vårdpersonalen inte tog sig tid att lyssna. Många kände sig 

förminskade och sårbara när de inte fick berätta om sin smärta och de kände ibland att de blev 

dömda för att de inte såg tillräckligt smärtpåverkad ut.  

 

Resultatet visade vikten av ett bra bemötande inom vården där patienten ska känna sig bemött 

med värdighet och respekt. För ett gott bemötande mellan patient och vårdpersonal krävdes 

att vårdpersonal frågade om patientens mående och tog del av livsvärlden. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att det är viktigt att ha kunskap om livsvärlden för att främja 

hälsoprocessen. Genom att ta del av livsvärlden ökar förutsättningarna till att bygga en 

vårdande relation. En vårdande relation innebär att vårdpersonal ska vara följsam i sitt 

bemötande och lägga fokus på patientens behov. Matthias et al. (2010b) poängterar 

betydelsen av att bilda en relation mellan patient och vårdpersonal. En god relation ger 

möjlighet att få patienten att känna sig mer bekväm att prata om sin smärta och dela med sig 

av tankar och känslor. Matthias et al. (2010b) beskriver även vikten av patientcentrerad vård 

som är associerat till ett bättre vårdresultat, dels för att en vårdrelation gör det lättare att förstå 

patientens smärta och dels för att patienten blir mer delaktig i sin vård. 

 

Resultatet beskrev betydelsen av att patienter fick vara delaktiga i beslut gällande vård och 

smärtbehandling. Att ta del av beslut gav en ökad känsla av kontroll över sin situation och 

sjukdom. Slade, Molloy och Keating (2009) anser att vårdpersonal ska vara engagerade i 

patienters situation genom att lyssna och visa empati. För en bra relation ska vårdpersonal 

vara pålästa och ha kunskap om tillstånd, dels för att kunna se patientens individuella behov 

och ge lämpliga behandlingsförslag och dels för att kommunikationen mellan patient och 

vårdpersonal blir bättre när vårdpersonal visar engagemang.  Föreliggande studie visade 

vikten av att vårdpersonal gav information, visade öppenhet, lyssnade och gav chans till en 

öppen dialog med patienten. Dahlberg & Segesten (2010) menar att det är lika viktigt som 

vårdpersonal att lyssna på patienten som det är för patienten att lyssna på vårdpersonalen, 

detta för att ta del av varandras kunskaper och utbyta tidigare erfarenheter som båda parter 

kan ha nytta av. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att delaktighet handlar om patientens 

rätt att påverka och ta ansvar för sin hälso- och vårdsituation. Slade et al. (2009) menar att 

vårdpersonal måste ge patienten information som är lättförståelig för att patienten ska kunna 

känna sig delaktig. Det finns likaså behov av ömsesidighet mellan vårdpersonal och patient 

där dem tillsammans som ett team kan komma fram till beslut gällande vård och behandling. 
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I studiens resultat framgick det att patienter upplevde att vårdpersonal i bland ville gömma 

smärtan med hjälp av läkemedel istället för att hitta orsaken till den vilket ledde till minskat 

självförtroende för patienter och känslan att de inte togs på allvar. Studier av Allcock, Elkan 

och Williams (2007) och Werner och Malterud (2005) visar att vårdpersonal skriver ut 

smärtstillande som en enkel väg ut för att avsluta mötet med patienten istället för att ta tag i 

orsaken till smärtan. För patienter leder det till en känsla av att vårdpersonal inte förstår vad 

smärtan innebär och det leder i sin tur till ett ökat lidande för patienten. Ett lidande påverkar 

enligt Arman (2013) hela människan både fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. Dahlberg 

och Segsten (2010) menar att lidande är en individuell upplevelse och speglar sig i tidigare 

erfarenheter. Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att sjuksköterskans främsta uppgift 

är att försöka lindra lidandet och främja hälsoprocessen genom att ta sig tid att samtala och ta 

patienters upplevelser på allvar.  

 

Föreliggande studie visade att patienter som inte blev förstådda kände ensamhet och 

övergivenhet. Att inte bli förstådd eller tas på allvar medförde påverkan på livskvalitén och 

välbefinnandet. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att välbefinnande handlar om att må 

bra och uppleva god hälsa, de skriver också att det med hjälp av vårdpersonal går att uppleva 

hälsa trots sjukdom. För att kunna åstadkomma välbefinnande har sjuksköterskan en viktig 

roll att skapa trygghet, försöka förstå och lyssna på patienten. Upshur, Bacigalupe och 

Luckmann (2010) menar att vårdpersonal ska se patienten som en helhet och ta del av 

patientens livsvärld för att kunna förstå patientens upplevelser och erfarenheter. Att drabbas 

av en sjukdom påverkar hela människan och inte bara den drabbade kroppsdelen. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) innebär varje förändring som sker i den levda kroppen en 

förändring av livet. Det är därför viktigt att vårdpersonal har ett helhetsperspektiv i mötet med 

patienten för att kunna ge ett optimalt vårdande. I resultatet framgick att vårdpersonal var 

stressade och inte tog sig tid att lyssna. Bristande förståelse och empati för patienters smärta 

ledde till minskat förtroende till vårdpersonal. Det var heller ingen självklarhet att bli trodd 

som patient. Att inte bli trodd eller känna tillit till vårdpersonal kunde medföra ett lidande för 

patienten.  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010)  kan lidande uppkomma när vården inte är vårdande, 

detta lidande kallas för vårdlidande. Ett vårdlidande påverkar patientens tillit och trygghet till 

sjukvården på ett negativt sätt. Uppkomsten av ett vårdlidande kan kopplas till studiens 

resultat där vårdpersonalen beskrevs som avvisande och osympatiska vilket gjorde att 

patienter saknade stöd och någon att anförtro sig till. Vårdpersonal var nonchalanta och 

påstod att smärtan inte existerade. Upshur et al. (2010) beskriver att vårdpersonal bemötte 

patienter utan respekt där vårdpersonalen ansåg att patienter var ute efter läkemedel och inte 

hade smärta på riktigt. Liknande situation kan ses i Werner och Malterud (2005) som 

beskriver att vårdpersonal påstår att smärtsymtomen är psykiska och inte fysiska medan 

patienten får kämpa för att tydliggöra att smärtan existerar. Att behöva uppleva en sådan 

händelse i vården leder till ett vårdlidande, vilket Dahlberg och Segesten (2010) menar blir ett 

onödigt lidande för patienten som också kan leda till ett livslidande. Ett livslidande kan 

innebära att inte får känna sig bekräftad som patient och inte få berätta om sina upplevelser 

och erfarenheter. För att undvika ett onödigt lidande för patienten är det nödvändigt att 

vårdpersonalen tar del av patientens livsvärld.  

  

I studiens resultat framkom att patienter kände sig dömda av vårdpersonal för att de inte ansåg 

att patienter såg tillräckligt smärtpåverkade ut. Patienter upplevde att de inte fick se för glada 

ut när de ska söka vård då de var rädda för att vårdpersonal inte skulle ta patienterna på allvar, 

vilket ibland ledde till att personer med långvarig smärta drog sig från att söka vård. Studiens 
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resultat kan kopplas till Werner och Malterud (2005) som förklarar att patienters utseende kan 

påverka vårdandet. Att bära smink och se för välmående ut kan ge signaler att patienten är för 

stark för att ha ont. Samtidigt ska patienter inte se för sjuka ut när de träffar vårdpersonal då 

det kan tolkas som svaghet.  

 

I föreliggande studie påvisades att negativa bemötande från vårdpersonal var det som 

påverkade patienter mest. Negativa bemötanden kunde leda till att patienter blir osäkra på att 

söka vård. Enligt Cornally och McCharty (2015) har tidigare bemötande från vårdpersonal 

avgörande betydelse för att söka vård. Patienter som upplevt dåligt bemötande från 

vårdpersonal avstår i större utsträckning från att söka hjälp gentemot de patienter som upplevt 

ett bra bemötande. För de patienter som har upplevt dåligt bemötande där vårdpersonal inte 

tagit smärtan på allvar, finns en konstant rädsla. Rädsla att inte bli trodd och rädsla att inte få 

den hjälp som behövs leder till ökat lidande för patienten. Det kan också leda till minskat 

välbefinnande, social isolering, sömnsvårigheter och depression.  

 

Studiens resultat visade att personer med långvarig smärta behövde försvara sig själva i 

sociala sammanhang på grund av att andra människor inte förstod den smärtan som personen 

upplevde. Många som levde med långvarig smärta försökte upprätthålla sin känsla av 

värdighet och dölja sitt lidande genom att visa ett friskt välmående utåt. Enligt Cornally och 

McCarthy (2015) finns det även personer med långvarig smärta som visar ett falskt 

välmående när de besöker vården. Det falska välmående visas också på arbetsplatsen för att 

kollegor eller chefer inte ska märka den ohälsa som gömmer sig bakom individens yttre. 

Istället för att söka vård intar dessa personer en inre kamp för att inte visa sig svag eller i 

behov av hjälp. Detta beror på att patienter är rädda för att förlora arbetet eller bli sjukskrivna, 

vilket de inte har råd med rent ekonomiskt.  

 

Smärta är ett stort problem och vårdpersonal behöver kunskap om vad smärta är, vad som 

händer fysiologiskt i kroppen och klassificering av smärta. Att vårdpersonal kan klassificera 

smärta är viktigt för att kunna behandla på ett mer korrekt vis. Men det är även av största vikt 

att vårdpersonal är medveten om hur smärta påverkar den enskilde individen. 

 

8.2.1 Vidare forskning 

Vidare forskning om sjukvårdens bemötande av patienter med långvarig smärta är nödvändigt 

för att dessa patienter ska känna att de kan söka vård utan att bli misstrodda. Patienter ska inte 

behöva vara rädda för att söka vård på grund av att de tror att de inte kommer få ett bra 

bemötande. Om vårdpersonal får ökad kunskap om smärta och om bemötande kan relationen 

mellan vårdpersonal och patient bli bättre vilket i sin tur kan leda till ett minskat lidande för 

patienten. Vidare forskning om hur vårdpersonal upplever bemötandet gentemot patienter 

med långvarig smärta kan vara av intresse för att se om det finns likheter eller skillnader i 

upplevelser kring bemötande. Det kan också vara av intresse att studera hur det är att leva 

med långvarig smärta och hur drabbade lär sig att hantera sin smärta för att få en helhetsbild 

av hur smärtan påverkar den enskilda individen fysiskt och psykiskt.    

 

9 SLUTSATS 
Personer som lever med långvarig smärta förväntar sig att vårdpersonal visar empati, lyssnar 

och har kunskap om långvarig smärta. För ett gott möte mellan patient och vårdpersonal 

önskar patienter bli bemötta med värdighet och respekt. Det är viktigt som patient att bli sedd 

som en unik människa och får vara delaktig i sin vård. Trots patienters önskan om värdighet, 

respekt och delaktighet kan ett bristande engagemang från vårdpersonal ses då många 

patienter upplever att vårdpersonal inte tar deras smärta på allvar. Vårdpersonalen tar sig inte 
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heller tid att lyssna, vilket gör att patienterna känner sig misstrodda och åsidosatta av 

vårdpersonalen. Ett sådant bemötande leder till att personer med långvarig smärta drar sig 

från att söka vård. Patienter känner att de måste se ut och bete sig på ett visst sätt för att få 

vård. Som vårdpersonal är det viktigt med ökad kunskap om bemötande och ett ökat 

engagemang för att patienter ska känna att de tas på allvar och få den vård de behöver. Det är 

också viktigt som vårdpersonal att förstå att smärta är en subjektiv upplevelse och att alla inte 

påverkas eller upplever smärtan på samma sätt. Vårdpersonal ska kunna se människan ur ett 

helhetsperspektiv och ta del av livsvärlden för att kunna se människan bakom den yttre 

masken.  
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Sökord 
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artiklar 
 

Cinahl 

 

2016-03-29 

(MM ”Chronic 

pain”) 

+ ”Health care” 

+ Patient 

perspective 

3148 

330 

23 

 

 

1  

 

 

Cinahl 

 

2016-03-30 

Chronic pain control 

+ patient 

perspective 

+ Attitudes 

2723 

134 

11 

 

 

1 

 

 

Cinahl 

 

2016-04-05 

Chronic pain (MH) 

+ Healthcare 

+ Patient attitudes 

2155 

49 

7 

 

 

1 

 

 
Cinahl 
  

 
2016-04-05 

Chronic pain (MH) 
+ Patient experience 
+ attitudes 
+ qualitative 

2155 
130 
36 
19 

 

 

 

1 
 

Cinahl  

 

2016-04-05 

Chronic pain 

+ Expectationes 

+ Patient attitudes 

5849 

50 

15 

 

 

1 

 

 

Cinahl 

 

2016-04-06 

Chronic pain (MH) 

+ Perception 

+ Patient experience 

+ Qualitative 

2454 

86 

17 

8 

 

 

 

1 

 

 

Cinahl  

 

2016-04-04 

Chronic pain (MH) 

+ Well-being 

+ Assessment 

2454 

38 

14 

 

 

1 

 

Cinahl 

 

2016-04-14 

Living with chronic 

pain 

+ health 

professionals 

+ attitudes  

24 

6 

2 

 

 

1 

 

Cinahl 2016-04-14 Chronic pain 

+ communication 

+ healthcare 

+ qulitative 

5920 

108 

6 

2 

 

 

 

1 

Cinahl 2016-04-14 (MM ”Chronic 

pain”) 

+ ”patient 

experience” 

3677 

2 
 

1  
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Bilaga 2. Checklista för kvalitetsgranskning av artiklarna              

   

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   
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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.)          

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



 
 

s. 3(4) 

 

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  

    

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 ☐   
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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 ☐    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 3 Kvalitetsgranskning av artiklar. 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte  Metod Antal  

respondenter 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Tveiten, S., & 

Ruud 

Knutsen, I. 

  

2010 

Norge 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science.  

 

 

Empowering 

dialogues - the 

patient 

perspective.  

 

Belysa patienters 

upplevelser och 

perspektiv av 

dialoger i möten 

med 

vårdprofessioner.  

 

Kvalitativ och 

deskriptiv design. 

Intervjustudie 

med 

fokusgrupper.  

 

11(3) 

 

Patienter med långvarig smärta 

upplever dialogen med 

vårdprofessioner mycket viktig 

relaterat till att ha kontroll över sin 

behandling och att bli trodd. Studien 

understryker också vikten av 

patientens delaktighet.  

 

Hög 



 
 

 

Howarth,M., 

Warne, T., & 

Haigh, C.  

 

2014 

England 

Pain 

Managment 

Nursing.  

 

 

Pain from the 

Inside: 

Understanding 

the Theoretical 

Underpinning 

of Person-

Centered Care 

Delivered by 

Pain Teams.  

 

Betydelsen av 

patientcentrerad 

vård vid kronisk 

ryggsmärta av 

vårdpersonal, ur 

ett 

patientperspektiv.  

 

Kvalitativ 

grundteoretisk 

studie med fokus 

på upplevelser 

kring 

patientcentrerad 

vård. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

17(0) 

 

Patientcentrerad vård är av stor 

betydelse för patienter med kronisk 

ryggsmärta. Det viktigaste är att bli 

trodd och att deras smärta tas på 

allvar av vårdpersonal. Patienter 

upplevde att hälso- och sjukvården 

inte såg patienten bakom smärtan. 

Patienter upplever det vara viktigt att 

vårdpersonal lyssnar och sätter 

patienten i fokus. 

 

Hög 

 

Lönnstedt, M., 

Häkter-Ståhl, 

C., & 

Rydholm-

Hedman, A-N.  

 

2011 

Sverige  

Journal of 

Nursing and 

Healthcare of 

Chronic 

Illnesses. 

 

 

Living with 

long-lasting 

pain -patients' 

experiences of 

neuropathic 

pain. 

 

Beskriva 

patienters 

upplevelse av att 

leva med 

neuropatisk 

smärta.  

 

Kvalitativ, 

deskriptiv design 

med en induktiv 

ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

11(0) 

 

Att leva med långvarig neuropatisk 

smärta innebär stora förändringar i 

det dagliga livet. Mer 

uppmärksamhet bör läggas på 

vårdpersonals attityder i mötet med 

patienter med långvarig smärta.   

 

Hög 



 
 

 

Skuladottir, 

H,. & 

Halldorsdottir, 

S.  

 

2011 

Island  

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science.  

 

 

 

 

 

The quest for 

well-being: 

self-indentified 

needs of 

women in 

chronic pain.  

  

Femenologisk 

studie med 

inriktning på 

humanvetenskap, 

upplevelser och 

erfarenheter.  

Intervjustudie.  

 

5(0) 

 

Kvinnor med långvarig smärta vill bli 

trodda och bemötta med respekt av 

sjukvårdspersonal. Kvinnorna 

upplever det vara viktigt att 

vårdpersonal ser till deras behov, ger 

information och uppmuntrar till 

delaktighet.  

 

 

Medel 

 

Matthias, M-

S., Bair, M-J., 

Nyland, K-A., 

Huffman, M-

A., Stubbs, D-

L., Damush, 

T-M., & 

Kroenke, K. 

 

2010 

USA 

Pain 

Management 

Nursing. 

 

 

Self-

Management 

Support and 

Communication 

from Nurse 

Care Managers 

Compared with 

Primary Care 

Physicians: A 

focus group 

with chronic 

musculoskeletal 

pain.  

 

Undersöka 

patienters 

upplevelse kring 

kommunikation i 

primärvården . 

 

Intervjustudie, 

fokusgrupper.  

 

18(0) 

 

En god kommunikation mellan 

patient och vårdpersonal skapar goda 

förutsättningar för att patienten ska 

känna sig trodd och lyssnad på.  

 

Medel  



 
 

 

Löfgren, A., 

& Norrbrink, 

C.  

 

2012 

Sverige 

Disability & 

Rehabilitation. 

 

"But I know 

what works" - 

patients´ 

experiences of 

spinal cord 

injury 

neuropathic 

pain 

mangagement. 

 

 

Syftet är att 

utforska och få 

ökad kunskap om 

tillvägagångssätt 

och behandlingar 

som individer 

med neuropatisk 

smärta använder 

sig av.  

 

Intervjustudie. 

 

18(0) 

 

Studien visar att det finns en skillnad 

mellan vad informanterna önskade av 

sjukvården och vad sjukvården kunde 

erbjuda inom smärtbehandling. För 

att förbättra behandlingsresultat 

behöver vårdgivare lyssna på och 

respektera individens kunskap, 

erfarenheter och önskemål.  

 

Hög 

 

Säll-Hansson, 

K., Fridlund, 

B., Brunt, D., 

Hansson, B., 

& Rask, M.  

 

2010 

Sverige 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences.  

 

 

The meaning of 

the experiences 

of persons with 

chronic pain in 

their encounters 

with the health 

service.  

 

Syftet är att 

undersöka vad 

individer med 

långvarig smärta 

har för 

erfarenheter och 

upplevelse kring 

bemötande i 

sjukvården.  

 

Deskriptiv studie 

med 

fenomenologisk 

ansats. 

Intervjustudie.  

 

8 (0) 

 

Olika erfarenheter och upplevelser 

sågs hos deltagarna. Ett positivt 

bemötande gav hopp och styrka. 

Negativa möten var för deltagarna 

kränkande och de upplevde sig ibland 

vara åsidosatta. För att förstå 

individens erfarenheter och 

upplevelser är det viktigt att ta del av 

patientens livsvärld.  

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 exempel på analys. 

 

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Att inte bli sedd 

och hörd är en 

stor frustration 

för 

smärtpatienter. 

En patient 

beskrev att en 

läkare sa att allt 

satt i huvudet 

(Matthias et al. 

2010).  

 

Att inte bli sedd 

och hörd leder till 

frustration. 

 

Frustration. 

 

Känslan att inte 

bli förstådd. 

 

Betydelsen av att bli 

bemött som en 

individ. 

Patienter 

upplevde 

vårdpersonalen 

som 

ointresserade och 

det gav en känsla 

av besvikelse och 

ensamhet. De 

upplevde att det 

var lättare att gå 

sin egen väg 

utanför sjukhuset 

(Löfgren & 

Norrbrink, 2012).  

 

Ointresserad 

personal gav 

besvikelse och 

ensamhet. Det var 

lättare att hitta 

hjälp på egen 

hand. 

 

Besvikelse 
 

Upplevelsen av 

ett bristande 

engagemang från 

vårdpersonal.  

 

 

Kommunikationens 

betydelse. 

 

En god 

kommunikation 

gav en känsla av 

kontroll över sin 

situation och var 

en central aspekt 

av empowerment 

(Tveiten & Ruud 

Knutsen, 2010). 

 

Kommunikation 

är en viktig del 

för att känna 

kontroll och 

självsäkerhet. 

 

Känna kontroll 

och 

självfötroende. 

 

Upplevelse av 

god 

kommunikation. 

 
Kommunikationens 

betydelse. 

 

Patienterna 

upplevde ett 

bristande 

förhållningssätt 

av 

vårdpersonalen 

som inte trodde 

på patienternas 

upplevelse och 

erfarenheter (Säll 

Hansson et al. 

2010).  

 

Patienter 

upplevde sig 

misstrodda. 

 

Åsidosatt. 
 
Känslan av att 

inte bli trodd. 

 

 

Upplevelsen av 

bemötande i 

sjukvården.  

 


