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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
 
Långvarig smärta är ett folkhälsoproblem, det skapar lidande och försämrar livskvalitén. 
Sjuksköterskan har därför ett stort ansvar att vårda dessa patienter. Långvarig smärta är ett 
komplext tillstånd då smärtan ofta saknar uppenbara fysiologiska tecken. Därför är det av 
stor vikt att sjuksköterskan har nödvändiga kunskaper i att bemöta patienter med långvarig 
smärta. 
 
Syfte  
 
Syftet med denna studie var att beskriva betydelsen av sjuksköterskans bemötande av 
patienten men även hennes kunskap om smärta och smärtbehandling så att hälsa kan 
främjas hos personer med långvarig smärta.  
 
Metod  
 
Arbetet utformades som en litteraturöversikt. Detta för att sammanställa den forskning som 
fanns inom ämnet, göra den mer överskådlig samt att belysa de områden där ytterligare 
forskning efterfrågas. 
 
Resultat 
 
Resultatet sammanställdes i två teman med underteman. Dessa teman var “Kunskap” och 
“Mötet med patienten”. I resultatet framkom att kunskaperna om långvarig smärta hos 
sjuksköterskor, men även hos patienter, var låg. Sjuksköterskans bemötande är en central 
del och samtidigt en avgörande faktor för hur patienten upplever vården. Det framkom 
även hur hon påverkas av att vårda patienter med långvarig smärta och att hon behöver 
verktyg och strategier för att kunna hantera de svårigheter som kan uppkomma vid 
bemötande och behandling.  
 
Slutsats 
 
Det råder okunskap kring långvarig smärta och dess konsekvenser för patienten och vidare 
forskning behövs. Det är även viktigt att ytterligare utbilda sjuksköterskor i smärta för att 
på så vis optimera vården av dessa patienter och därmed främja deras hälsa. 
 
Nyckelord: Bemötande, Förhållningssätt, Hälsa, Kunskap, Långvarig smärta 
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BAKGRUND 

Inledning 

Långvarig smärta benämns som ett av våra stora folkhälsoproblem (Jakobsson, 2007). 
Enligt en rapport från statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 
beräknas kostnaderna år 2003 för långvarig smärta i Sverige till 87,5 miljarder kronor 
(SBU, 2006). Det är en av de vanligaste orsakerna till kontakter med hälso- och sjukvården 
och har stor påverkan på den drabbades liv och livskvalité. Personerna har ofta levt med 
smärtan under många år och har till följd en försämrad livskvalité då tillståndet bland annat 
påverkar förmågan att arbeta och utföra basala aktiviteter i det dagliga livet (Gustavsson, 
2015). En god vård vid långvarig smärta är avgörande då den skapar förutsättningar för 
dessa personer att kunna hantera smärtupplevelsen. God vård innebär i detta fall en vård 
som sätter patienten i centrum som har fokus på minskat lidande, ökad autonomi och 
förbättrad livskvalité för den drabbade (Jakobsson, 2007). Sjuksköterskan har ett stort 
ansvar när det kommer till att vårda patienter med långvarig smärta samt att bemöta dessa 
personer på ett sätt som gör att de känner sig sedda. En negativ och misstroende inställning 
hos sjuksköterskan bidrar till mer lidande för personen som lever med långvarig smärta 
(Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011).  
 
Hälsa 

Hälsa är ett bärande begrepp inom omvårdnad då det är målet med sjuksköterskans 
omvårdnadshandlingar - att främja hälsa. Det är ett brett begrepp med en rad olika aspekter 
men kan förenklat beskrivas utifrån två olika synsätt där det ena är holistiskt och det andra 
är biomedicinskt. Utifrån det holistiska synsättet ses hälsa som något mer än enbart 
frånvaro av sjukdom och handlar då om att se till hela personen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Faktorer som arv/genetik, miljö, social status, psykisk hälsa, 
kultur, andlighet, härkomst och kön påverkar personen och sjuksköterskan måste beakta 
alla dessa faktorer vid vårdandet av patienten (Engebretson, 2003). Med denna bakgrund 
blir hälsa ett filosofiskt och subjektivt begrepp och kan av detta skäl definieras olika från 
individ till individ där känsla av sammanhang utgör en stor del av begreppsdefinitionen. 
Vården kan därmed ses som en levande process där individen pendlar mellan sin egen 
upplevelse av hälsa och ohälsa. Det andra synsättet är biomedicinskt, där hälsa endast 
innebär frånvaro av sjukdom. Om personen således inte har någon sjukdom, har denne god 
hälsa enligt detta synsätt. Det är av dessa skäl sjukvårdspersonalens mål med vården att 
både rent medicinskt bota sjukdomen eller lindra personens lidande men även att arbeta för 
att främja personens egen upplevelse av hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  
 
Sjuksköterskedisciplinen kan beskrivas som hälsoorienterad och eftersom hälsa är något 
som upplevs olika av olika individer måste vården utformas tillsammans med personen 
som skall motta denna (Dahlborg-Lyckhage, 2014). Detta innebär att personer med samma 
sjukdom inte per definition bör vårdas lika utan att vård och omvårdnad ska anpassas och 
ges efter patientens egna förutsättningar (Edberg & Wijk, 2014). Även omvårdnad är ett 
bärande begrepp då det är sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde. Vård ska bedrivas 
så att den som vårdas kan få stöd, guidning och/eller aktiv hjälp. Detta ska grunda sig i ett 
bra bemötande och målet är att främja patientens hälsa samt att förebygga ohälsa och lindra 
lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  
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Smärta 

Den internationella organisationen för klinik och forskning av smärta, International 
Association for the Study of Pain (IASP), definierar smärta som en obehaglig sensorisk 
och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i 
termer av sådan skada (IASP, 2012). Den mångfacetterade smärtupplevelsen kan beskrivas 
utifrån tre komponenter: den sensoriskt diskriminativa, den affektiva och den kognitiva 
komponenten. Den sensoriskt diskriminativa komponenten innefattar smärtans intensitet, 
lokalisation, karaktär och duration. Den affektiva komponenten innefattar det obehag som 
är förenat med smärtan och den kognitiva komponenten inverkan på tankar och handlingar 
hos personen som har smärta. Smärta är något subjektivt, individuellt och innefattar flera 
dimensioner, vilket kan innebära en utmaning för vårdpersonal vid skattning, behandling 
och utvärdering av omvårdnaden vid olika smärttillstånd. Förmågan att känna smärta är en 
av de starkaste drivkrafterna för människans överlevnad. Om en vävnadsskada uppstått 
reagerar kroppen med en akut inflammatorisk process som syftar till att läka skadan och 
även medvetandegöra personen om den potentiella faran. Akut smärta upplevs av kroppen 
som ett hot och leder till aktivering av en rad fysiologiska reaktioner, men har ett väl 
avgränsat tidsförlopp (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 
 
Långvarig smärta 

I vissa fall går inte den akuta smärtan över utan blir istället långvarig. Benämningen 
långvarig tar inte hänsyn till smärtans karaktär, alltså om den är kontinuerlig eller 
intermittent. Den utdragna smärtupplevelsen kan gå från att vara ett symtom till ett 
syndrom, vilket kan påverka och även förändra ett flertal av kroppens olika system. 
Tillsammans kan, som tidigare nämnt, dessa faktorer leda till försämrad livskvalitet hos 
den drabbade (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Begreppet “Chronic pain” som direkt 
översatt till svenska är kronisk smärta, är det som används inom den engelska 
språktraditionen. Kronisk smärta kan dock ha en negativ innebörd och därför används 
istället begreppet långvarig smärta (Vårdguiden, 2016).  
 
I forskningssammanhang definieras långvarig smärta som smärta som pågått i mer än sex 
månader och som av olika anledningar inte läkt ut (IASP, 2012). Vid långvariga 
smärttillstånd har smärtan upphört att fylla någon funktion för personen och kan då snarare 
ses som ogynnsam. Vanliga följder vid tillståndet är social isolering, oförmåga att arbeta, 
depression och ångest (Katz, Rosenbloom & Fashler, 2015). Andra förekommande tecken 
på långvarig smärta hos den drabbade är exempelvis onormal trötthet, sömnsvårigheter, 
nedsatt rörlighet, koncentrationssvårigheter och irritation (Jakobsson, 2007).  
 
Fysiologi 
För att på bästa sätt förstå och reda ut begreppet smärta krävs en grundläggande kunskap 
om den bakomliggande fysiologin. Smärta leds genom särskilda smärtneuron som kallas 
nociceptorer. Dessa reagerar i vanliga fall på olika stimuli som kan vara mekaniska, 
termiska eller kemiska men vid långvarig smärta har en dysfunktion uppstått. Berörda 
nociceptorer sänder signaler om smärta trots att det inte finns någon orsak eller fortsätter 
att sända signaler trots att orsaken upphört. Till skillnad från akut smärta, som är till för att 
bevara hälsan, har den långvariga smärtan förlorat sitt syfte och försämrar istället hälsan. 
Vid långvarig smärta har det uppstått en ökad retbarhet i det centrala nervsystemet, samt 
omfattande förändringar i det perifera nervsystemet. Detta innebär en förstärkning av 
signalöverföring i ryggmärgen och dysfunktion i kroppens egna så kallade smärthämmande 
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bansystem. Vidare kan detta leda till att smärtan blir ständigt närvarande och en sjukdom i 
sig (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011).  
 
Behandlingsmetoder vid långvarig smärta 

Att samordna olika behandlingsmetoder är gynnsamt för personer med långvariga 
smärttillstånd. En stor del i behandlingen består av att ge personen redskap att hantera och i 
längden lära sig leva med smärtan. Dessa redskap består bland annat av träning i 
avslappnande tekniker och att förändra negativa tankemönster (Dysvik, Kvaløy & Natvig, 
2012). Detta visar även en rapport från SBU (2006). I rapporten går att läsa att så kallad 
multimodal behandlingsmetod, en kombination av psykologiska insatser och fysisk 
aktivitet eller sjukgymnastik, leder till att smärtan minskar (SBU, 2006). Målet med denna 
behandling är som tidigare nämnts ofta att hjälpa personer med långvarig smärta att få 
insikt och se smärta som en del av livet (Berntzen et al., 2011). Att personen innehar en 
känsla av mening kan förenkla hanteringen av smärtan (Dezutter, Luyckx & Wachholtz, 
2015). Ytterligare en behandlingsmetod är träning på recept. Patienten får då undergå 
anpassad träning för sitt tillstånd specifikt utvecklat för att stärka upp det smärtande 
området med omgivande muskulatur (Tomanova, Lippert-Grüner & Lhotska, 2015). 
 
Sjuksköterskans arbete i mötet med personer med långvarig smärta 

Sjuksköterskan bör i sitt arbete med patienter med långvarig smärta se till hela patienten 
och dennes livsvärld (West, Buettner, Stewart, Foster & Usher, 2012). Behandling och 
omvårdnad vid långvarig smärta kan vara en utmaning för sjuksköterskan då patienten i 
fråga inte alltid kan bli smärtfri. En välinformerad patient har dock lättare att acceptera att 
smärtfrihet inte alltid är ett realistiskt mål (Kawi, 2016). Sjuksköterskan kan istället 
försöka hjälpa personen att förändra smärtupplevelsen och göra den mer uthärdlig. För att 
åstadkomma detta är det viktigt med en grundlig undersökning av eventuella 
bakomliggande orsaker rent medicinskt, men att även en bio- psykosocial analys utförs. 
Denna syftar till att kartlägga hur smärtan påverkar patientens dagliga liv och kan vara till 
hjälp i behandlingen då ett brett underlag banar väg för lämpliga åtgärder (Berntzen et al., 
2011). En studie genomförd av Misiak och Snarska (2014) tar upp väsentliga 
problemområden vid långvariga smärttillstånd. Den vetenskapliga artikeln behandlar 
specifikt ryggsmärta och resultatet av studien stödjer det faktum att smärta är och bör ses 
som något komplext och mångdimensionellt där även den psykologiska aspekten är viktig 
för vårdpersonal att ta hänsyn till. Respondenter med depression upplevde exempelvis 
smärtan som mer intensiv än övriga deltagare i studien.  
 
Sjuksköterskan har en viktig funktion i det interdisciplinära samarbetet kring patienten. 
Hon bör fokusera på att främja en hälsosam livsstil och måste vara väl insatt i den 
övergripande behandlingsplanen för patienten, samt de enskilda mål som varje övrig 
vårdgivare har. Sjuksköterskan skapar ofta en unik relation till patienten som bygger på 
tillit och som utgör en grund för att åstadkomma tillfredställelse gällande vården och de 
etablerade målen (Raudenska, Jirkovsky & Javurkova, 2016). För att skapa denna kontakt 
behöver tid avsättas. Tidsbrist är en faktor som ett flertal sjuksköterskor anger som det 
största hindret för planering av vården. Väntan på andra vårdare och kontroll av att andra 
vårdare genomfört sina uppgifter är tidsödande moment som går att förändra genom 
omstrukturering av arbetsrutiner. Exempel på åtgärder är telefonfri tid på avdelningen och 
att låta expeditionsbiträden ta över uppgifter som inte kräver sjukvårdskunnande (Björvell, 
2011).  
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Motiverande samtal 
Motiverande samtal, MI, är en personcentrerad samtalsmetod som används i rådgivning 
och behandling för att underlätta förändringsprocesser hos en person. Denna metod har 
visat sig vara effektiv vid förändring av livsstilsrelaterade faktorer som missbruk, men 
även vid hälsorelaterade problem i stort och vid hantering av olika kroniska tillstånd 
(Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 2015). I en studie undersöker forskare 
vad motiverande samtal har för effekt på följsamhet vid användning av opioida läkemedel 
hos äldre personer med långvarig smärta. Resultatet av denna visar att en implementering 
av metoden minskar risken för opioidmissbruk men att det även har en positiv inverkan på 
psykologiska faktorer. Studien visar att motiverande samtal som genomsyras av empatiska 
och fördomsfria attityder hos sjuksköterskan, för att skapa en förtroendefull relation med 
deltagaren, kan ha en positiv inverkan på ångest och depression relaterat till långvarig 
smärta (Chang, Compton, Almeter & Fox, 2015). Sjuksköterskans roll vid behandling 
genom motiverande samtal är sammanfattningsvis att hjälpa personen att formulera en 
egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut 
och åtagande att genomföra förändringen (Socialstyrelsen, u.å.).  
 
Smärtskattning 
En noggrant genomförd smärtanalys är en förutsättning för att på bästa sätt kunna vårda 
personer med smärta (Breivik et al., 2008). Det är väsentligt att kliniskt använda 
bedömningsformulär eller skattningsskalor för att göra kartläggningen systematisk och 
välgrundad. Exempel på smärtskalor är så kallade visuella skalor där Visuell Analog Skala 
ingår. En utmaning för sjuksköterskan vid skattning av långvarig smärta är att denna inte 
alltid har tydliga fysiologiska tecken eller någon tydlig orsak (Bergman, Matthias, Coffing, 
& Krebs, 2013). Något som därför lämpar sig väl vid långvariga smärttillstånd är 
smärtteckningar med schematiska bilder av kroppen där patienten, eller sjuksköterskan, 
markerar lokalisation och utbredning (Berntzen et al., 2011). Vårdpersonal som inte aktivt 
skattar smärta, eller som av någon anledning misslyckas med detta, utgör stora hinder vid 
behandling av långvarig smärta (Prem, Karvannan, Chakravarthy, Binukumar, Jaykumar & 
Kumar, 2011). En systematisk smärtskattning med flera mätningar är minst lika viktigt 
som en väl genomförd skattning. Detta för att främja hälsa hos den drabbade och 
möjliggöra en översikt av smärtan över tid. Det är också viktigt för att avgöra om 
behandlingen har haft effekt (Borglin, Gustafsson & Krona, 2011). 
 
Bemötande  
Liksom smärta och hälsa är mångfacetterade begrepp är bemötande ett begrepp som anses 
svårdefinierat och kan ha olika betydelse för olika personer. Bemötandet i vårdsituationer 
kan bland annat handla om att visa vänlighet, hjälpsamhet, respekt samt visa engagemang i 
mötet mellan vårdpersonal och patient (Fossum, 2013). Det finns en given syn på att 
patienten ska vara delaktig i vården. Detta är ett förhållningssätt som utgår från respekt för 
individens autonomi. Sjuksköterskans förutsättningar att skapa delaktighet i mötet med 
patienten baseras på en rad olika faktorer. Bland annat förmåga att lyssna, den tidigare 
kunskap hon har, samt förmågan att förmedla information och bidra till ökad kunskap hos 
patienten. Ytterligare ett begrepp som kan relateras till patientdelaktighet och autonomi är 
personcentrerad vård. Detta begrepp innebär ett sätt att organisera vården kring patienten 
istället för den medicinska specialiteten (Eldh, 2014). Personcentrerad vård förutsätter att 
de som vårdar patienten samverkar och att den information som ges är begriplig, samt att 
kommunikation innefattar ett aktivt lyssnande på patientens berättelse (Ekman et al., 
2011).  
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Bemötandet vid omvårdnad påverkar patientens upplevelse av vården. Sett i efterhand kan 
mötet och kontakten med vårdpersonal helt bero på hur bemötandet var. Sjuksköterskan 
kan antingen bekräfta och respektera patientens upplevelse eller betvivla och förminska 
den. “Bekräftelse innebär att erkänna personens hela potential” (Friberg & Öhlén, 2014, 
sid 454). Med det menas att sjuksköterskan inte bara ser till patienten som sjuk. För att 
detta ska vara möjligt behöver sjuksköterskan ta sig tid till och visa vilja att lära känna 
personen för att kunna se dennes hela potential. Denna bekräftelse av patienten öppnar upp 
för motivation till utveckling och förändring hos patienten när hen kan känna sig trygg i att 
sjuksköterskan finns där som ett stöd (Friberg & Öhlén, 2014).  
 
Bemötande vid långvarig smärta 
Enligt Hansson et al. (2011) har tidigare studier visat på att personer med långvariga 
smärttillstånd generellt verkar uppleva bemötandet från vårdpersonal som dåligt. 
Personerna har då upplevt det som att de inte har blivit lyssnade på och inte heller blivit 
tagna på allvar. I den studie som de själva utfört verkar däremot deltagarna med långvariga 
smärttillstånd generellt uppleva bemötandet från vårdpersonalen som gott. Det är dock vid 
de tillfällen då patienterna upplevt ett sämre bemötande som förefaller fästa sig i deras 
minnen. När patienter upplever bemötandet som dåligt upplever de även sin smärta som 
värre på grund av känslor som hjälplöshet och att de känner sig missförstådda (Hansson et 
al., 2011). Om sjuksköterskan däremot lyssnar och tror på patienten kan detta vara 
avgörande för att bemötandet från patientens sida upplevs som gott (Holley, McMillan, 
Hagan, Palacios & Rosenberg, 2005). 
 
Problemformulering 

Långvarig smärta är ett samhällsproblem med höga kostnader och avsevärt försämrad 
livskvalité och hälsa bland de drabbade (Gustavsson, 2015). IASP (2015) beskriver 
problematiken kring det kunskaps- gap som finns mellan teori och praktik. Bristfällig 
utbildning i och förståelse av smärta hos sjuksköterskor, men även patienter, har 
rapporterats världen över. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att främja hälsa hos 
personer med långvarig smärta genom bland annat bemötande, delgivande av information, 
skattning och motiverande samtal. Hennes förhållningssätt är avgörande i detta möte. Det 
är därför av stor vikt att hon innehar adekvat kunskap i vården av dessa personer. Att vårda 
patienter med långvarig smärta kan dock innebära en utmaning för sjuksköterskan. Detta 
eftersom tillståndet är komplext och att behandlingen ofta har som mål att hjälpa personen 
att få insikt och se smärtan som en del av livet (Berntzen et al., 2011). Det innebär ett 
problem eftersom patienterna kan inneha en önskan att återgå till det liv de levde innan 
insjuknandet, vilket inte alltid är möjligt. Med bakgrund i ovan nämnda faktorer är det 
nödvändigt att belysa detta problem och samtidigt beskriva hur sjuksköterskan bör bemöta 
personer med långvarig smärta för att främja deras hälsa.  
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SYFTE   

Syftet med studien var att beskriva betydelsen av sjuksköterskans bemötande av patienten 
men även hennes kunskap om smärta och smärtbehandling så att hälsa kan främjas hos 
personer med långvarig smärta.  
 
 
METOD  

Val av Metod 

Arbetet utformades som en litteraturöversikt där relevanta artiklar inom ämnet långvarig 
smärta studerades. Enligt Polit och Beck (2017) ger denna metod möjlighet att få en 
övergripande bild av forskningen samt möjlighet att belysa eventuella kunskapsluckor. 
Denna metod valdes då kursens tidsbegränsning utgjorde ett hinder för att utföra en mer 
omfattande systematisk litteraturöversikt. En systematisk litteraturöversikt syftar, enligt 
Polit och Beck (2017), till att sammanställa samtlig forskning inom valt område, vilket 
tidsbegränsningen inte tillät. Att utföra en litteraturöversikt innebär en granskning av 
vetenskapliga artiklar, i detta fall artiklar om betydelsen av sjuksköterskans bemötande och 
hennes kunskap om smärta och smärtbehandling vid långvarig smärta. 
 
Med utgångspunkt i det formulerade syftet samt problemformuleringen, valdes det kritiskt 
granskade materialet ut. Arbetet baserades på förstahandskällor, för att få ett tillförlitligt 
resultat. Datainsamlingen utfördes genom sökningar efter vetenskapliga artiklar i 
databaserna PubMed och CINAHL som enligt Polit och Beck (2017) är relevanta databaser 
då de innehåller studier inom ämnet omvårdnad. Sökningen baserades på utvalda sökord 
utifrån litteraturöversiktens syfte. 
 
Urval 

Karlsson (2012) beskriver att det första steget för att hitta relevant information är att ta 
reda på vad man vill veta. Vi började därför med att tydliggöra vad sökningen skulle 
resultera i. För studien innebar det att hitta information om sjuksköterskans bemötande vid 
och kunskap om långvarig smärta. Detta utifrån litteraturöversiktens syfte och före 
artikelsökningen tog vi ställning till hur mycket information som skulle inhämtas och om 
denna skulle vara vetenskaplig. Hur aktuell denna information skulle vara och vilka språk 
som var intressanta för sökningen var också relevanta faktorer att ha i åtanke. Detta 
framhäver Karlsson (2012) som en viktig del av informationssökning. Med stöd av 
Sophiahemmet Högskolas kriterier för litteraturöversikt ansåg vi att mellan 15-20 artiklar 
skulle inhämtas och att dessa skulle vara vetenskapliga och skrivna på engelska. 
Översikten baserades således på vetenskapliga artiklar från två olika databaser. Karlsson 
(2012) beskriver att de olika databaserna innehållsmässigt skiljer sig åt och att det därför 
kan vara en god idé att lägga ner tid på att förstå hur en specifik databas fungerar. 
Litteraturöversikten begränsades därför till databaserna CINAHL och PubMed.  
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Enligt Henricson (2012) krävs en tidsbegränsning i sökningen för att tillgå aktuell 
forskning inom valt område. I detta arbete exkluderades artiklar publicerade innan år 2006. 
De vetenskapliga artiklar som inkluderades var “peer reviewed”, skrivna på engelska och 
hade en sammanfattning (abstrakt) tillgänglig. Genom att läsa en artikels sammanfattande 
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del kan dess relevans för en viss studie avgöras (Polit & Beck, 2017). Sökresultaten valdes 
för denna studie ut baserat på detta. Att en artikel är “peer reviewed” innebär att en 
sakkunnig granskning av innehållet utförts av forskare med kunskaper inom det specifika 
forskningsfältet (Vetenskapsrådet, 2011).  
 
En litteraturöversikt bör, enligt Polit och Beck (2017), baseras på primärkällor, vilket 
innebar att information från andra litteraturöversikter i detta fall exkluderades. Detta 
gjordes genom att vi valde bort de artiklar där titel, abstrakt eller övrigt innehåll antydde att 
den enbart var en sammanställning av forskning. Då arbetets syfte var relativt brett gjordes 
inga exklusioner avseende kön, ålder eller kvantitativa vetenskapliga artiklar. Forsberg och 
Wengström (2016) menar att kvantitativ forskning inom omvårdnad bland annat syftar till 
att hitta bevis för vilken behandlingsmetod eller omvårdnadsåtgärd som är till störst nytta 
för patienten. Om vi i vår studie skulle ha exkluderat denna typ av artiklar fanns risken att 
värdefull information förbisetts. Vi valde även att ha en bred syn på sjuksköterskans 
betydelse och inkluderade artiklar av god kvalitet som utöver bemötande vid långvarig 
smärta exempelvis berörde smärtskattning och cancersmärta (som kan ha en duration på > 
6 månader och således räknas som långvarig). En artikel innefattade även akut smärta, men 
då denna obehandlad kan övergå till att bli långvarig samt att artikeln även berörde 
långvarig smärta, ansåg vi att den var relevant för vår studie.  
 
Datainsamling  

Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes ämnesordlistan svensk Medical Subject 
Headings (MeSH) för att finna korrekta medicinska sökord. Dessa togs fram genom att vi i 
ämnesordlistan sökte på relevanta ord utifrån studiens syfte och i samråd med en 
bibliotekarie vid Sophiahemmet Högskola. De sökord eller MeSh-termer som slutligen var 
relevanta i relation till studiens syfte var “Chronic Pain” kombinerat med följande: nursing, 
prevention and control, psychology, rehabilitation, therapy, attitude of Health personnel, 
self care/methods, Chronic disease, Pain management/methods, health knowledge, 
attitudes, och practice i olika kombinationer. Vid sökningen användes booleska operatörer 
(AND/OR/NOT) för att på olika sätt kombinera sökorden. Detta i enlighet med Forsberg 
och Wengström (2016) som menar att detta kan göras för att åstadkomma ett mer specifikt 
sökresultat. 
 
Vi arbetade separat med sökningar i varsin databas. Vid dessa sökningar identifierades och 
granskades först artiklarna utifrån sin titel och sammanfattning (abstrakt) för att avgöra om 
dessa var i linje med studiens syfte. Därefter lästes artiklarna i fulltext och inkluderades om 
de innehöll något som svarade mot arbetets syfte. Samtliga artiklar granskades sedan av 
oss båda för att avgöra om de kunde inkluderas i arbetet. Artikelsökningen resulterade i 15 
inkluderade artiklar och sökningen sammanställdes i en tabell (Tabell 1). 
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Tabell 1. Databassökningar utförda i CINAHL och PubMed  
 
Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
2016-09-
17 

Chronic pain AND pain 
management AND nursing  
 

45 6 2 3 

CINAHL 
2016-09-
16 

Chronic pain AND nursing AND 
attitude of Health personnel 

7 7 3 1 

CINAHL 
2016-09-
15 

(MH "Chronic Pain") AND 
nursing 

111 25 10 1 

CINAHL 
2016-09-
15 

(MH "Chronic Pain/PF/NU") 405 50 15 2 

PubMed 
2016-09-
21 

(((((“Chronic 
Pain/nursing”[Mesh]) OR 
(“Chronic Pain/prevention and 
control”[Mesh] OR (“Chronic 
Pain/psychology”[Mesh] OR 
(“Chronic 
Pain/rehabilitation”[Mesh] OR 
(“Chronic Pain/therapy”[Mesh] 
AND (“Health Knowledge, 
Attitudes, Practice”[Mesh]  

69 12 4 3 

PubMed 
2016-09-
09 

(((((“Chronic Pain/nursing” 
[Mesh] OR (Chronic 
Pain/prevention and 
control”[Mesh] AND OR 
(“Chronic 
Pain/psychology”[Mesh] OR 
(Chronic 
Pain/rehabilitation”[Mesh] OR 
(“Chronic Pain/therapy”[Mesh] 
AND (Attitude of Health 
Personnel”[Mesh] 

51 15  8  4  

PubMed  
2016- 
09-26 

("Chronic Pain/nursing"[Mesh]) 
AND ("Models, Nursing"[Mesh] 
OR "Self Care"[Mesh] ) 

6 2 1 1 

TOTALT 694 117 43 15 
 
MH= Major Heading, PF= Psychosocial Factors (subheading), NU= Nursing (subheading) 
 
 



 9     

Databearbetning  

För att urskilja vetenskapliga artiklar med relevans för arbetet användes vid första urvalet 
deras rubriker och sammanfattningar (abstrakt). De artiklar som behandlade ämnen 
gällande sjuksköterskans bemötande och/eller kunskaper om långvarig smärta och/eller 
behandling av denna valdes ut och sparades för grundligare genomgång. Därefter lästes 
samtliga artiklar igenom med samma granskning som för rubriker och sammanfattningar 
och de som saknade relevans för litteraturöversiktens syfte valdes bort. En slutlig 
kvalitetsgranskning av artiklarna genomfördes av oss båda, vilket bör göras enligt 
Wallengren och Henricson (2015).  
 
Dataanalys  

15 artiklar behölls för vidare analys och granskades ännu en gång med stöd av Polit och 
Beck (2017) som menar att artiklar bör granskas fler än en gång. Nu genom 
kvalitetsgranskning med stöd av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 
kvantitativ och kvalitativ metod: en matris för redovisning av sortering, granskning och 
kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Berg, Dencker och 
Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (se bilaga A-B). I denna 
matris sammanställdes information om artiklarnas studier, vilket gjorde innehållet mer 
överskådligt. Vid denna granskning och sammanställning markerades först den text i 
artiklarna som innehöll information om studiens syfte, metod, deltagarantal och bortfall, 
resultat och vem eller vilka som utfört studien och studiens namn. Artikelns kvalitet 
bedömdes bland annat utifrån deltagarantal och tillvägagångssätt. Således blev all fakta i 
undersökningarna utplockad ur sin kontext och granskad ytterligare, vilket minimerade 
risken för feltolkning. Därefter bearbetades den sammanställda informationen i matrisen 
genom att vi utförde en granskning av vad artiklarna hade gemensamt. Det gjordes genom 
att stryka under de delar i artiklarnas resultat som behandlade samma områden samt att 
markera de fraser i artiklarna som ansågs relevanta för arbetets syfte. Denna information 
koncentrerades sedan till teman och underteman som blev rubriker för resultatet. Detta i 
enlighet med hur Polit och Beck (2017) beskriver hur urval, sammanfattning och 
tematisering vid artikelgranskning kan utföras. Teman och underteman diskuterades mellan 
oss författare och vid det handledningstillfälle som hade fokus på arbetets resultat. Vid 
detta tillfälle rådgjorde vi med handledare och övriga deltagande studenter huruvida våra 
framtagna teman var logiska och behandlade artiklarnas gemensamma resultat. Därefter 
ändrades och förtydligades de teman och underteman som av gruppen upplevdes som 
otydliga.  
 
 
Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik är de etiska överväganden som genomsyrar hela det vetenskapliga arbetet, 
såväl innan som under själva genomförandet (Kjellström, 2012). Den som utför studien bär 
själv ansvaret att se till att forskningen är moraliskt acceptabel och av god kvalitet 
(CODEX, 2016). Kjellström (2012) betonar vikten av att undersöka något av betydelse, att 
bidra med kunskap som gagnar individen, professionen eller samhället. Detta var något vi 
reflekterade kring vid val av ämne för vår studie. Att beskriva betydelsen av 
sjuksköterskans bemötande av patienten men även hennes kunskap om smärta och 
smärtbehandling så att hälsa kan främjas hos personer med långvarig smärta ansåg vi 
gagna samtliga tre ovan nämnda delar.  
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För att minska risken för att deltagare i en studie utnyttjas eller skadas finns så kallade 
etiska principer utformade. Dessa etiska principer behandlar människor och deras lika 
värde, respekt för den personliga integriteten, autonomin och självbestämmandet hos 
deltagaren samt beskriver att forskaren bör sträva efter att alltid göra gott (Kjellström, 
2012). God forskningsetisk kvalitet förutsätter förenlighet med grundläggande 
forskningsetiska principer (CODEX, 2016). I denna litteraturöversikt var det således av 
stor vikt att, med bakgrund i dessa principer, etiskt granska de artiklar som slutligen valdes 
ut. Detta gjordes genom att vi vid genomgång av artiklarna sökte efter innehåll med etiska 
överväganden som forskarna redovisat. Om något sådant innehåll inte fanns att tillgå letade 
vi i löpande text, i enlighet med Helgesson (2015), efter redovisningar gällande informerat 
samtycke, konfidentialitet samt att forskarna i studien var oberoende. Ytterligare en aspekt 
vi tog hänsyn till vid val av artiklar var ifall samtliga forskare som utfört studien arbetade 
vid samma institut. Vi ansåg att en spridning av arbetsplatser minskade risken för 
eventuellt vinkling av studiens resultat då forskarnas gemensamma och subjektiva 
intressen inte låg till grund för resultatet.
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RESULTAT  

Utifrån granskningen av de 15 inkluderade artiklarna kommer resultatet att presenteras 
utifrån två bärande teman med underteman. Det första är “kunskap” som innefattar 
“kunskap hos sjuksköterskan” och “kunskap hos patienten”. Det andra är “mötet med 
patienten” som innefattar “bemötande” och “hinder i bemötandet” där sjuksköterskans 
förhållningssätt gentemot patienten belyses.  
 
Kunskap 

Kunskap hos sjuksköterskan  
I en studie av Desai och Chaturvedi (2012) framkom det att sjuksköterskornas egentliga 
kunskap om smärta var otillräcklig. Exempelvis ansåg 23 procent av deltagarna att smärta 
inte var en subjektiv upplevelse vilket forskarna menade går emot den definition som finns 
fastställd av IASP. Sjuksköterskorna bar på felaktig kunskap och myter om smärta trots 
mångårig erfarenhet inom yrket. Problemet gällande sjuksköterskans kunskap belystes 
även av Schreiber, Cantrell, Moe, Hench, McKinney, Lewis, Weir och Brockopp (2014). 
De fann att sjuksköterskornas kunskap inte förbättrades efter deras intervention, vilket de 
menade kunde bero på brister i utbildningens utformning. Exempelvis genom att den var 
för kort och/eller att dess innehåll och upplägg behövde förändras. I samma studie visade 
det sig dessutom att personer med fysiologiska tecken på smärta blev mer 
uppmärksammade än de patienter som hade smärta utan fysiologiska tecken, vilket 
forskarna fann anmärkningsvärt. I Matthias, Miech, Myers, Sargent och Matthews (2012) 
studie framkom det att en välinformerad sjuksköterska med adekvat kunskap om smärta 
bidrog till att patienterna upplevde vården som bättre trots att smärtan inte nödvändigtvis 
blivit lindrigare. De menade att detta kunde bero på att sjuksköterskan innehade kunskap 
om att smärtan var individuell och till följd av detta var mer öppen och förstående för 
patientens egen upplevelse.  
 
Enligt Tse och Ho (2014) bidrog deras intervention med ett utbildningsprogram om smärta 
till ökad kunskap hos vårdpersonalen, där sjuksköterskor ingick. Long (2014) framhävde i 
sin studie att utbildning kunde ha en stor inverkan då deras intervention visade på 
förbättrad kunskap, förbättrade attityder och förståelse samt uppdagade myter gällande 
långvarig smärta. Siedlecki, Modic, Bernhofer, Sorrell, Strumble och Kato (2012) beskrev 
att sjuksköterskans kunskap och attityder var betydande faktorer för om hon åtog sig 
ansvar över att hantera patientens smärta eller inte. Sjuksköterskor i studien efterlyste ett 
interdisciplinärt samarbete och gemensam utbildning gällande smärta, främst med läkare. 
De menade att detta skulle kunna ha förbättrat vården för personer med långvarig smärta.   
 
Takai och Uchida (2009) undersökte olika förhållningssätt hos sjuksköterskan och annan 
vårdpersonal gällande omvårdnad vid långvarig smärta. De fann att de sjuksköterskor som 
ansåg sig ha större erfarenhet, samt hade utbildning i att vårda patienter med långvarig 
smärta, också i större utsträckning svarade korrekt på frågorna i studiens formulär. De 
validerade dessutom vikten av smärtskattning och utredning av eventuella biverkningar 
efter smärtlindrande farmakologiska preparat högre än annan vårdpersonal och 
sjuksköterskor med lägre utbildning.  
 
Vikten av en väl utförd smärtskattning för att bereda väg för relevanta behandlingsmetoder 
beskrevs av Schreiber et al. (2014). I deras studie jämfördes sjuksköterskors skattning av 
smärta med patienternas egen skattning av densamma. Även sjuksköterskans kunskap 



 12     

utreddes och jämfördes, detta före och efter en utbildningsperiod. Det framkom att efter 
genomförd utbildning minskade inkonsekvensen mellan patientens och sjuksköterskans 
smärtskattning med 50 procent. Deras skattning stämde därmed bättre överens efter att 
sjuksköterskans kunskap inom smärtskattning förbättrats vilket resulterade i att patienterna 
erhöll en mer adekvat behandling av sin smärta.  
 
Kunskap hos patienten 
Enligt Bhana, Thompson Alchin och Thompson (2015) skedde en förändring i 
inställningen hos patienterna när de fick kunskap om sin smärta. Det öppnade upp för 
förståelse kring smärtan och hur de själva kunde gå vidare med den. Inte nödvändigtvis 
med behandling utan genom att förstå och känna sin kropp och dess begränsningar. 
Patienterna i studien hade varierande kunskap och förväntningar. Vissa patienter 
förväntade sig att få hjälp med att finna sätt att hantera smärtan för att kunna utföra 
aktiviteter som de ansåg rimliga. De insåg att smärtan skulle kvarstå men ville få verktyg 
att göra den mer hanterlig. I samma studie framkom även att deltagare hade orimligt höga 
förväntningar på olika läkemedels effekter och att bli smärtfria. Denna syn på läkemedel 
och smärta ansåg författarna var problematisk då den inte är i linje med hur kunskap om 
långvarig smärta och dess behandlingsstrategier ser ut.  
 
Ojala, Häkkinen, Karppinen, Sipil, Suutama och Piirainen (2015) beskrev i sin studie att 
effekterna av långvarig smärta till stor del var psykologiska och menade därför att en så 
kallad multimodal, eller multidisciplinär, behandling var nödvändig. De beskrev att 
rehabiliteringen, eller behandlingen, borde ha två mål, att först och främst uppenbara den 
subjektiva delen av smärtan och att sedan hjälpa patienten till förståelse och hantering av 
den. Vikten av att patienten förstår sin smärta och de mekanismer som ligger bakom 
framhävde även Bhana et al. (2015). Deltagarna, personer som besökte ett center för 
smärthantering, uttryckte en önskan om att förstå sin smärta samt lära sig leva med den i 
ett så normalt liv som möjligt. I en studie av Matthias et al. (2012) beskrevs att 
sjuksköterskan borde göra patienten delaktig och att hjälpa denne förstå vad som fungerade 
för den specifika smärtan och hur denna borde hanteras. Detta eftersom smärtupplevelsen 
beskrevs som individuell. Ytterligare en studie av Van Oosterwijck, Meeus, Paul, De 
Schryver, Pascal, Lambrecht och Nijs (2013) visade på att patienter som fick kunskap om 
den bakomliggande fysiologin till långvarig smärta ökade deras förståelse, vilket ledde till 
att de bättre kunde hantera den. Denna förståelse lade grunden för ett accepterande av 
smärtan vilket ledde till minskad oro. Deras hälsouppfattning, fysiologiska funktion, 
mentala hälsa och vitalitet förändrades positivt.   
 
Mötet med patienten 

Bemötande 
Resultatet visade på att ett flertal faktorer påverkade en persons uppfattning av sin smärta, 
så som media, internet och närstående men vårdpersonalen är ändå var de som patienterna 
lyssnade mest till. Detta beskrev Darlow, Dowel, Baxter, Mathieson, Perry och Dean 
(2013) i sin studie som syftade till att undersöka vad patienterna hade för bild av, samt hur 
de upplevde akut respektive långvarig ryggsmärta. Enligt dem såg patienterna i studien 
vårdpersonalen, innefattande sjuksköterskan, som primärkällan av information. I 
ytterligare en studie, utförd av Matthias et al. (2010), jämfördes deltagarnas uppfattning av 
kommunikation och bemötande från så kallade Nurse Care Managers (NCM) gentemot 
erfarenheter av kommunikationen med husläkare inom primärvården. Resultatet visade att 
NCM hade ett mer förstående, stödjande och uppmuntrande bemötande samt att de 
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lyssnade mer till patienten. Personerna upplevde att de blev mer hjälpta att hantera smärtan 
med ett sådant förhållningssätt. Studien framhävde vikten av sjuksköterskans bemötande, 
eller i detta fall NCM, vid mötet med personer med långvarig smärta. Detta menade även 
Matthias et al. (2012) som skrev att NCM ska motivera samt förmedla känslomässigt stöd 
till patienten. Ojala et al. (2015) beskrev i sin studie vikten av att smärtpatienter blev tagna 
på allvar i mötet med vårdpersonal. I en studie utförd av Slayter, Williams och Michael 
(2015) framhävdes etableringen av kontakt med patienten. De nämnde även att olika 
organisatoriska förutsättningar antingen kunde förenkla eller försvåra denna kontakt, som 
exempelvis skiftarbete och arbetsbelastning. Takai et al. (2009) beskrev att det mest 
frekventa förhållningssättet vid omvårdnaden av personer med långvarig smärta var ett 
vänligt bemötande och stödjande inställning, samt ett aktivt lyssnande.  
 
Resultatet visade på att en alternativ metod för sjuksköterskan att använda i mötet med 
personer med långvarig smärta var musikterapi (Onieva-Zafra, Castro-Sánchez, Matarán-
Peñarrocha & Moreno-Lorenzo, 2013). Den psykologiska dimensionen av smärta beskrevs 
som viktig för vårdpersonal, i detta fall sjuksköterskan, att ta hänsyn till och tillståndet 
ansågs starkt kopplat till depression. Denna experimentella studie av Onieva-Zafra et al. 
(2013) visade att genom att lyssna på musik dagligen, under fyra veckors tid, upplevdes 
minskad smärta samt depression. 
 
Hinder i bemötandet 
Slatyer et al. (2015) beskrev i sin studie sjuksköterskans upplevelse av att arbeta med 
patienter som led av ihållande, svår smärta och hur det påverkade hennes arbete. De fann 
att i de fall där smärtan var svårbehandlad kunde sjuksköterskan känna sig hjälplös inför 
problemet och att hon skyddade sig genom att distansera sig från dessa patienter. De 
upptäckte utöver detta psykologiska strategier för att överbygga dessa hinder och en vilja 
hos sjuksköterskan att hitta alternativa vägar att hjälpa patienten. För att stärka sig själv 
använde sjuksköterskan sig av tre steg i form av att ta hjälp av kolleger, hitta andra sätt att 
stödja patienten och hitta alternativa vägar för att lindra smärtan. Sjuksköterskorna 
upplevde det som mest psykiskt påfrestande när farmakologisk smärtlindring inte hjälpte 
patienten och många kände sig i dessa fall bättre genom att de fanns där för patienten, även 
om de inte kunde åtgärda smärtan. De visade detta genom att ta sig tid att vara en stund 
med patienten, om så bara för att hålla dennes hand. Forskarna beskrev att smärta inte bara 
drabbade patienten och dennes närstående utan att det även gick ut över sjuksköterskan. De 
framhävde att användbara strategier därför behövs tas fram och användas systematiskt av 
de som kommer i kontakt med personer med komplexa, långvariga och svårbehandlade 
tillstånd. 
 
I en studie av Lukewich, Mann, VanDenKerhof och Tranmer (2015) framkom det andra 
hinder som försvårade för sjuksköterskans möjlighet att utforma vården för patienter med 
långvarig smärta. Dessa utgjordes av policyer och praxis på organisationsnivå. 
Sjuksköterskorna beskrev att de inte kunde ge god vård på grund av tidsbrist, brist på 
utrustning samt kostnader för vidareutbildning för att utöka sina kunskaper om smärta. 
Sammanfattningsvis upplevde sjuksköterskorna att de inte hade verktyg för att kunna 
hjälpa patienten och patienterna upplevde i sin tur att de inte fick den hjälp de önskade. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Resultatet visade på att bristen på kunskap hos sjuksköterskan och utbildning gällande 
smärta, främst långvarig, är ett problem. Inte bara hos sjuksköterskor utan även andra 
yrkeskategorier. Detta gäller kunskap kring vad smärta är, hur den kan yttra sig, vilka 
mekanismer som ligger bakom, vikten av smärtskattning och vilka behandlingsmetoder 
som finns att tillgå. En gemensam utbildning kring smärta, för sjuksköterskor men även 
läkare, kan leda till bättre vård för de drabbade personerna. För att sjuksköterskan ska 
kunna främja hälsa hos personer med långvarig smärta krävs kunskap kring begreppet 
hälsa, men också kring långvarig smärta och vad det konkret innebär för patienten (Desai 
& Chaturvedi, 2012; Long, 2014; Matthias et al., 2012; Schreiber et al., 2014; Siedlecki et 
al., 2012; Tse & Ho, 2014; Takai & Uchida, 2009). En studie visade dock att en 
implementering av utbildningsprogram gällande långvarig smärta inte resulterade i ökad 
kunskap hos sjuksköterskan. Författarna förklarade att detta kunde bero på brister i 
utbildningens utformning (Schrebier et al., 2014).  
 
I resultatet framkom även att sjuksköterskan bör ha kunskap om olika 
smärtskattningsinstrument som en del i utredningen. Detta eftersom personer utan 
fysiologiska tecken på smärta riskerar att bli misstrodda och inte uppmärksammas, vilket 
är ett problem då långvarig smärta ofta saknar uppenbara fysiologiska tecken och därför 
kan förbises (Schrieber et al., 2014). Utredning och skattning av långvarig smärta kan på 
grund av ovan nämnda orsaker upplevas som en utmaning för sjuksköterskan (Bergman et 
al., 2013). För att främja hälsa hos patienten och samtidigt uppmärksamma den subjektiva 
delen av smärtan krävs en systematisk smärtskattning med flera mätningar. Detta för att 
möjliggöra en översikt av smärtan över tid och om aktuell behandling har haft effekt 
(Borglin et al., 2011). Instrument som lämpar sig väl vid långvariga smärttillstånd är 
schematiska bilder av kroppen där patienten, eller sjuksköterskan, markerar lokalisation 
och utbredning (Berntzen et al., 2011). Vårdpersonal som inte aktivt skattar smärta utgör 
stora hinder vid behandling av långvarig smärta. Att medvetandegöra vårdpersonal om 
vikten av denna skattning i det dagliga arbetet förbättrar vården i stort och främjar därmed 
hälsa hos den drabbade (Prem et al., 2011). IASP (2015) betonar att det finns en 
kunskapslucka mellan teori och praktik samt bristfällig utbildning och förståelse av smärta 
hos vårdpersonal, men även patienter. 
 
Resultatet visade på att kunskap om långvarig smärta hos patienter öppnade upp för 
förståelse och bidrog till en vilja att finna sätt att hantera smärtan och skapa verktyg att 
göra den mer hanterlig. I vissa fall hade patienterna istället orimligt höga förväntningar på 
olika läkemedels effekter och att bli smärtfria (Bahna et al., 2015). Detta kan anses 
problematiskt då det inte går i linje med hur kunskaperna om långvarig smärta ser ut och 
belyser vikten av att sjuksköterskan informerar patienten om tillståndet.  
 
I resultatet betonades kopplingen mellan långvarig smärta och psykologiska effekter för 
den drabbade personen (Ojala et al., 2015; Onieva-Zafra et al., 2013). En metod som kan 
vara aktuell för sjuksköterskan att tillämpa i mötet med personer med långvarig smärta är 
motiverande samtal. Detta eftersom metoden kan ha en positiv inverkan på psykologiska 
faktorer som ångest och depression relaterat till tillståndet (Chang et al., 2015; Östlund et 
al., 2015). Motiverande samtal innebär att sjuksköterskan hjälper personen att formulera en 
egen förståelse av sitt problem, egna argument för förändring och att stärka dennes beslut 
och åtagande att genomföra förändringen (Chang et al., 2015; Socialstyrelsen, u.å.). I 
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resultatet beskrivs även musikterapi som en metod för sjuksköterskan att använda vid 
omvårdnaden av personer med långvarig smärta då det kan leda till minskad depression 
(Onieva-Zafra et al., 2013).  
 
I resultatet framkom att kommunikationen samt en förstående inställning med ett aktivt 
lyssnande i mötet med patienten är en förutsättning för att skapa förtroende och kontakt. 
Bemötandet har således stor inverkan på den drabbade personens upplevelse av sin smärta. 
Att främja hälsa hos patienter med långvariga smärttillstånd innebär ett gott bemötande 
med ett aktivt lyssnande, en förstående inställning samt en vilja att utbilda patienten 
(Matthias et al., 2010; Matthias et al., 2012; Ojala et al., 2015; Slayter et al., 2015; Takai et 
al., 2009). Bemötandet vid omvårdnad är centralt för sjuksköterskan då det påverkar 
patientens hela upplevelse av vården. Sjuksköterskan bör därmed skapa förutsättningar för 
personen att bli delaktig i den egna vården, med respekt för individens autonomi och 
organisera vården kring patienten istället för den medicinska specialiteten (Baggens et al., 
2014; Eldh, 2014). I resultatet beskrivs att patienter med långvarig smärta inte alltid blir 
fria från den, utan att de istället behöver verktyg att lära sig leva ett funktionellt liv med sin 
smärta. Sjuksköterskan bör därför göra patienten delaktig och att hjälpa denne förstå vad 
som fungerar för den specifika smärtan och hur denna kan hanteras. Detta eftersom 
smärtupplevelsen är individuell (Bhana et al., 2015; Matthias et al., 2012). Med detta sagt 
bör ett holistiskt synsätt med fokus på upplevelser hos den drabbade personen, snarare än 
faktisk sjukdom, vara det som ligger till grund för omvårdnaden och bemötandet. Med en 
holistisk syn ses hälsa som något mer än enbart frånvaro av sjukdom och blir således 
subjektivt (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Smärta definieras bland annat som en 
obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse (IASP, 2012 ), vilket ytterligare betonar 
vikten av att sjuksköterskan tar hänsyn till upplevelser hos personer med långvarig smärta. 
Hennes unika relation till patienten bygger på tillit och utgör en grund för att åstadkomma 
tillfredsställelse gällande vården (Raudenska et al., 2016). 
 
I resultatet framkom det att det fanns hinder för sjuksköterskan i bemötandet av patienter 
med långvarig smärta. Bland annat organisatoriska förutsättningar på arbetsplatsen som 
antingen kan förenkla eller försvåra för kontakten, och därav främjandet av hälsa hos 
patienten. Arbetsbördan, arbetspassens utformning och tidsbrist gavs som exempel 
(Lukewich et al., Slayter et al., 2015). Tidsbrist är en faktor som ett flertal sjuksköterskor 
anger som det största hindret för att planera vården. Tiden kan inte per definition vara ett 
hinder i sig, utan det är istället väsentligt att uppmärksamma arbetsuppgifter som anses 
tidskrävande. Väntan på andra vårdare och kontroll av att andra vårdare genomfört sina 
uppgifter är tidsödande moment som går att förändra genom omstrukturering av 
arbetsrutiner (Björvell, 2011). Med bakgrund i detta bör arbetsrutiner skapas som förenklar 
arbetet för sjuksköterskan. Organisatoriska förutsättningar bör underlätta för 
patientkontakten och ställning bör tas till på vilket sätt sjuksköterskans kompetens bäst 
kommer patienten till godo. Det visade sig också att även om främjandet av hälsa är målet 
med sjuksköterskans omvårdnadshandlingar, kan det i samband med långvarig smärta 
innebära en påfrestning för henne. För att vårda personer med långvarig smärta behöver 
sjuksköterskan därmed ha förståelse för hur patientens situation påverkar henne vid 
omvårdnaden.  
 
Fastställda verktyg behövs för att hantera svåra situationer samt en förståelse för reaktioner 
som kan uppkomma. Detta framkom tydligt i en studie av Slatyer et al. (2015). Studien 
betonade att sjuksköterskor som vet hur de ska hantera dessa patienter, även när läkemedel 
eller annan behandling inte hjälper, ändå kan uppleva att de främjar personens hälsa och 
välbefinnande på ett mer indirekt sätt än att smärtan och orsakerna till den försvinner. 
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Långvarig smärta är ett komplicerat tillstånd och sjuksköterskan behöver känna trygghet i 
hur hon ska bemöta dessa personer för att på bästa sätt främja deras hälsa. Tillsammans 
med patienten behöver realistiska mål utformas som både sjuksköterskan och den drabbade 
personen anser rimligt. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2014) bör denna vård utformas 
tillsammans med patienten eftersom dennes upplevelse av vad hälsa är, är individuell. 
Ytterligare faktorer som kan bidra till tillståndets komplexitet är att behandlingen många 
gånger har som mål att hjälpa personer att få insikt och se smärta som en del av livet 
(Berntzen et al., 2011). Detta kan tänkas svårt att acceptera för den drabbade personen, 
vilket leder till ytterligare utmaningar för sjuksköterskan. Här framhävs vikten av att 
sjuksköterskan informerar patienten, eftersom en välinformerad patient har lättare att 
acceptera att smärtfrihet inte alltid är ett realistiskt mål (Kawi, 2016). 
 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva betydelsen av sjuksköterskans bemötande av patienten 
men även hennes kunskap om smärta och smärtbehandling så att hälsa kan främjas hos 
personer med långvarig smärta. Det relativt breda syftet innefattade därmed både 
sjuksköterskan och patienten. Vid val av metod så övervägdes intervjuer, men eftersom vi 
ansåg att patienter, inneliggande på sjukhus, inte skulle exkluderas utformades studien som 
en litteraturöversikt. Detta eftersom det vid intervjustudier kan vara svårare att erhålla ett 
patientperspektiv. Vid tidiga sökningar i databaser med artiklar kopplade till omvårdnad 
fann vi att forskning fanns inom området, vilket var en förutsättning för att kunna 
genomföra en litteraturöversikt. Vidare anser vi att denna litteraturöversikt bidrar med en 
överskådlig sammanställning av aktuell forskning och belyser kunskapsluckor inom 
området. En systematisk litteraturstudie hade varit att föredra då den hade bidragit med 
mer en utförlig bild av forskningen, men arbetets tidsbegränsning tillät inte detta.   
 
Vid datainsamlingen användes CINAHL och PubMed och vi utökade våra kunskaper i 
sökteknik, det vill säga hur artiklar tas fram i databaserna med hjälp av MeSh-termer och 
booleska termer, vid ett handledningstillfälle med en bibliotekarie från Sophiahemmet 
Högskola. Vi anser i efterhand att det hade varit möjligt att även inkludera databasen 
PsycINFO eftersom vi ville framhäva vikten av den psykologiska inverkan på personer 
med långvarig smärta. Dock fann vi, i CINAHL och PubMed, flera artiklar som beskrev 
hur långvarig smärta påverkar patienten där de psykologiska effekterna inkluderades. 
Diskussion kan föras kring hur de valda MeSh-termerna påverkat resultatet. Förutom dessa 
sökningar genomfördes fritextsökningar för att minska risken för att relevanta artiklar 
förbisågs. Mot den bakgrunden ansåg vi att resultatet av sökningar med MeSh-termer blev 
mer tillförlitlig och att artiklarna i högre grad behandlade ämnen som var relevanta för 
syftet.  
 
Metoden med framtagning av teman blir i slutändan en fråga om tolkning och är därför 
beroende av vem som utför studien. Det är med andra ord troligt att andra personer skulle 
kunna komma fram till resultat som skiljer sig från resultatet i detta arbete, vilket kan ses 
som negativt. Metoden bör beskrivas och utformas som ett recept för att studien ska kunna 
upprepas och ge samma resultat (Polit & beck, 2017). Vi ifrågasätter dock om detta, vid en 
litteraturöversikt, är möjligt. Då tidigare erfarenheter har stor inverkan på urval av artiklar 
menar vi att en delvis subjektiv tolkning är svår att undvika.  
 
Vidare kan resultatet ha påverkats av att vi genomförde datainsamlingen var för sig 
eftersom våra förkunskaper skiljer sig åt. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten av studien 
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negativt, vilket beskrivs av Henricson och Wengström (2015) som menar att 
tillförlitligheten ökar när två eller fler personer tillsammans söker och bearbetar 
information. Denna uppdelning gjordes framför allt av tidsmässiga skäl. Något som talar 
för att de inkluderade artiklarna var relevanta för studiens syfte samt att våra teman och 
underteman var logiska var att arbetet under skrivprocessen granskades av en 
handledningsgrupp. Vid dessa tillfällen fick kurskamrater och handledare läsa arbetet och 
ge synpunkter. Utifrån detta diskuterade vi om resultatet med utformade teman ansågs 
rimliga, vilket i enlighet med Henricson (2012) gynnade trovärdigheten till resultatet och 
forskningsprocessen. Även syftet, som till en början innefattade “sjuksköterskan roll”, 
bearbetades kontinuerligt och begreppet togs slutligen bort då det ansågs för brett. Istället 
ersattes det med tydligare begrepp, nämligen sjuksköterskans kunskap och bemötande. 
Detta bidrog även till en tydligare omvårdnadsvetenskaplig förankring.  
     
Faktorer som vi diskuterade var även urvalet, det vill säga deltagarna, i de studier som 
redovisats i resultatet. I somliga inkluderade artiklar var deltagarna inte enbart 
sjuksköterskor, respektive personer med långvarig smärta, utan även läkare, dietister, 
undersköterskor, arbetsterapeuter och annan personal som på något sätt ansågs delaktiga i 
vården, kunde ingå i urvalet. Detta kan ha varit negativt för arbetet, då syftet innefattar 
sjuksköterskan och patienten och inte vårdpersonal i stort. I dessa studier redovisades i 
slutändan jämförelser som specifikt inkluderade sjuksköterskan och/eller patienten, vilket 
var en förutsättning att de kunde tas med i resultatet. Vissa studier undersökte hur den äldre 
personen påverkades av långvarig smärta, vilket kan skilja sig från hur yngre hanterar och 
upplever tillståndet. Dock bestämde vi oss tidigt i arbetet att inga exklusioner skulle göras 
utifrån kön och ålder, vilket medförde att dessa artiklar kunde inkluderas i resultatet.  
 
Inkluderade artiklar innehöll studier från olika länder. Bland annat USA, Finland och 
Indien. Detta medförde ett brett resultat, men kulturella skillnader finns mellan länderna 
gällande hur smärta uttrycks samt hur vården i länderna är utformad, vilket kan ha påverkat 
resultatet av vår studie. Frågor kan ställas kring huruvida resultatet av studier i dessa 
specifika länder kan generaliseras till hur vården fungerar i Sverige. Vid granskning av 
resultaten sågs dock inga markanta skillnader, utan liknande problem, brister och slutsatser 
fanns redovisade i artiklarna. De resultat som sammanställdes i matrisen var in linje med 
vårt syfte och kunde kopplas till den litteratur och forskning som fanns beskriven i 
bakgrunden, vilket ökade tillförlitligheten.  
 
Då samtliga artiklar var skrivna på engelska fanns en risk för feltolkning vid översättning, 
samtidigt som sökning av engelska artiklar var en förutsättning för att arbetet skulle kunna 
genomföras. Detta eftersom vi båda behärskar det engelska språket samt att en sökning av 
artiklar enbart skrivna på svenska gav ett för snävt resultat. Vid översättning användes 
lexikon för att minska risken för felaktig framställning av information. Vi strävade efter att 
i största möjliga mån korrekt redovisa informationen i artiklarna, eftersom det i enlighet 
med Vetenskapsrådet (2016) är oetiskt att förvränga information. Ytterligare en aspekt vi 
tog hänsyn till vid val av artiklar var ifall samtliga forskare som utfört studien arbetade för 
samma institut. Detta för att minska risken för eventuell vinkling av resultatet utifrån 
forskarnas gemensamma intressen. Följande var dock vid vissa fall svårt att avgöra och om 
artikelns innehåll ansågs relevant för arbetets syfte hade det företräde vid urvalet.  
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Slutsats   

Att sjuksköterskan innehar adekvat kunskap gällande tillståndet och hur det utreds är i 
mötet med personer med långvarig smärta avgörande. För att främja hälsa hos dessa 
personer måste hon även kunna förmedla information och således bidra till ökad kunskap 
hos den drabbade personen. Vidare är bemötandet viktigt då det har stor inverkan på 
personens upplevelse av sin smärta. Ett gott bemötande innebär ett aktivt lyssnande, 
förstående inställning, fördomsfria attityder samt en holistisk syn på begreppen smärta och 
hälsa. Sjuksköterskan skapar ofta en unik relation till patienten och organisatoriska 
förutsättningar måste skapas som möjliggör denna kontakt. Då resultatet tyder på att det 
finns ett behov av mer omfattande utbildning gällande smärta anser vi att en del av 
lösningen på problemet med bristande kunskap och förståelse ligger i att införa mer 
utbildning om smärta i sjuksköterskans grundutbildning. Detta för att få en spridning av ny 
forskning för att motverka den okunskap som råder.  
 
Fortsatta studier   
Under arbetets gång blev det tydligt att forskning inom ämnet långvarig smärta finns att 
tillgå, men att det finns en kunskapslucka mellan teori och praktik. Denna nya kunskap 
tillämpas därmed inte i tillräcklig utsträckning. Dock fann vi att i de studier som ämnade 
utbilda sjuksköterskor i vad långvarig smärta är och hur det på bästa sätt kan hanteras, 
främjar patientens hälsa eftersom sjuksköterskan då innehar medvetenhet om hur hon ska 
gå tillväga för att vårda dem. Vidare efterfrågas mer forskning som specifikt behandlar hur 
utbildning i smärta bör utformas för att vara effektiv och ge resultat. Mycket av den 
forskning som finns tillgänglig beskriver den äldres upplevelse av långvarig smärta. Då 
äldre kan uppleva tillståndet annorlunda i förhållande till yngre personer, skulle man i 
fortsatta studier kunna undersöka hur hälsa främjas hos denna specifika patientgrupp.  
 
Klinisk tillämpbarhet   
Litteraturöversikten tillför en sammanställd och konkret bild av delar av den forskning som 
finns inom ämnet. Den fyller således sitt syfte genom att göra denna forskning mer 
lättillgänglig och överskådlig. Våra förhoppningar är att den kan komma att användas som 
ett verktyg för att utöka läsarens förståelse av långvarig smärta och betydelsen av 
sjuksköterskans bemötande vid främjande av hälsa hos dessa patienter. Mot denna 
bakgrund skulle litteraturöversikten även kunna ligga till grund för en motivering till att 
mer utbildning kring smärta införs i sjuksköterskans grundutbildning eller på arbetsplatsen. 
Detta arbete kan även ligga till grund för att mer forskning om olika metoder och strategier 
utförs för att i framtiden kunna fastställa effektiva behandlingsmetoder för att bemöta 
personer med långvarig smärta. Detta för att främja hälsa hos personer med långvarig 
smärta som sjuksköterskan ofta möter i vården.  
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 
Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 
flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 
många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial (CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 
genomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara 
att utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 
urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 
för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

x Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Bhana N, Thompson 
L, Alchin J, 
Thompson B 

2015 
Nya Zeeland 

Patient expectations 
for chronic pain 
management 
 

Identifiera och främja 
förståelsen för 
patienternas 
förväntningar inför 
besök på Pain 
Manage Centre 
(PMC). 

Design: Kvalitativ  
Urval: 250 patienter 
som skulle besöka ett 
PCM för första 
gången. 
Datainsamling: 
Formulär med frågor 
om smärtan och 
patientens 
förväntningar 
skickades ut till 
patienterna.  
Dataanalys: 250 av 
dessa valdes ut 
randomiserat och 
fritextsvaren 
analyserades med 
ECA. Teman och 
underteman, eller 
subteman, 
sammanställdes till 
fritextkommentarer i 
resultatet. 

n = 250 
(0) 

 

Resultatet visade 
på att patienter 
önskar förstå sin 
smärta, leva med 
den i ett så 
normalt liv som 
möjligt och att 
förväntningarna 
på läkemedel är 
höga. 
 

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 



III 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Darlow B, Dowell A, 
Baxter GD, 

Mathieson F, Perry 
M, Dean S 

2013 
Nya Zeeland 

The enduring impact 
of what clinicians say 
to people with low 
back pain 

Utforska bildningen 
av och påverkan på 
attityder och bilder av 
hur personer upplever 
akut och kronisk 
smärta i nedre ryggen. 

Design: Kvalitativ 
studie. 
Urval: Tolv deltagare 
med akut smärta och 
elva deltagare med 
långvarig smärta i 
nedre delen av ryggen 
där ingen av 
deltagarna hade 
genomgått tidigare 
operation för 
åkomman. Alla var 
från en region på nya 
Zeeland.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. Deltagarna 
fick genomgå 
intervjuer där öppna 
frågor ställdes med 
ljudupptagning. Efter 
intervjun fick 
deltagarna fylla i två 
formulär.  
Dataanalys: 
Intervjuerna 
transkriberades ord 
för ord. Sedan följde 
framtagning och 
bearbetning av teman. 

n = 21 
(0) 

 

Media, internet, 
närstående och även 
tidigare erfarenhet är 
faktorer som inverkar 
på patientens bild av 
nedre ryggsmärta men 
vårdpersonalen är 
fortfarande de som de 
tror och lyssnar mest 
på och som de ser 
som primärkällan. 
Vårdpersonal kan 
därför ha stor 
inverkan på patienten 
när de förmedlar 
information och om 
denna är riktig eller 
inte.   

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 



IV 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Desai G, Chaturved 
SK 

2012 
Indien 

Pain with No Cause! 
Nurses’ Perception 

Undersökning av 
sjuksköterskors 
förståelse/uppfattning 
om långvarig smärta. 

Design: 
Semikvalitativ  
Urval: Legitimerade 
sjuksköterskor som 
deltog i 
utbildningsprogram 
gällande bedömning 
och hantering av olika 
långvariga 
smärttillstånd, samt 
behandlingsmetoder, 
vid National Institute 
of Mental Health and 
Neurosciences.  
Datainsamling: 
Frågeformulär 
innehållande 28 
påstående om 
långvarig smärta 
utformade av en 
expertgrupp (Pain 
Eductaion Group).  
Dataanalys: Kvalitativ 
innehållsanalys.  

n=44 
(0) 

 

Studien visar att 
bristfälliga kunskaper 
om långvarig smärta 
fanns bland 
sjuksköterskorna, 
främst gällande 
kommunikation och 
behandling. Adekvat 
utbildning gällande 
smärtskattning och 
hantering av långvarig 
smärta är därför 
viktigt. 

(K) 
II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 
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Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Long C 
2011 
USA 

Pain Management 
Education in Long-
Term Care: It Can 
Make a Difference 

Implementerande av 
ett 
utbildningsprogram 
om långvarig smärta 
för att förändra 
smärtvården och 
förbättra vården för 
de äldre. 

Design: Kvasi- 
experimentell  
Urval: Deltagarna var 
legitimerade 
sjuksköterskor samt 
personal som deltog i 
omvårdnad/vårdplanering 
Indelning gjordes i två 
grupper: Professionell 
personal och certifierade 
vårdbiträden (CNA).     
Datainsamling: Kunskap 
relaterat till 
hantering/behandling 
(management) av 
långvarig smärta mättes 
genom två olika formulär 
för grupperna. Ett 
formellt 
utbildningsprogram om 
långvarig smärta 
implementerades som 
deltagare genomgick. 
Därefter mättes 
kunskapsnivån igen, med 
samma formulär, efter 
sex månaders tid. 
Dataanalys: 
Generaliserad linjär 
analysmodell. 

CNA staff 
n=10 
(12) 

 
Professional staff 

n=14 
(8) 

 

Utbildning kring 
hantering 
(management) av 
långvarig smärta kan 
ha stor inverkan på 
personal 
(innefattande 
sjuksköterskor) som 
arbetar inom 
äldrevården. 
Utbildning förbättrar 
kunskap, attityder, 
förståelse samt 
uppdagar myter 
gällande långvarig 
smärta och 
hanteringen av denna.  
 

(CCT) 
II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 



VI 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Lukewich J, Mann E, 
VanDenKerkhof E, 

Tranmer J 
2015 
USA 

Self-management 
support for chronic 
pain in primary care: 
A cross sectional 
study of patient 
experiences and 
nursing roles 

Beskrivning av self-
management ur 
individer med 
långvarig smärtas 
perspektiv och 
sjuksköterskans roll 
vid kontakt med dessa 
patienter i 
primärvården. 

Design: Två 
tvärsnittsstudier. 
Urval: Patienter med 
långvarig smärta som 
deltog i ett self-
management program 
och sjuksköterskor 
inom primärvården.  
Datainsamling: 
Frågeformuläret The 
chronic pain self-
management survey 
distribuerades till 
patienterna och 
Nursing roles survey 
gavs ut till 
sjuksköterskorna. 
Dataanalys: Analys 
med en variabel 
användes för att 
beskriva de 
sociodemografiska 
egenskaperna för båda 
undersökningarna. I 
övrigt genomfördes 
analyserna med hjälp 
av SPSS, version 22 
(Armonk, New York, 
United States). 

Sjuksköterskor 
n=1911 
(1557) 

Patienter 
n=1504 
(1164) 

Respondenter med 
kronisk smärta ansåg 
att sjuksköterskan var 
den person de ansåg 
sig få minst hjälp av 
vid självhantering av 
smärta. 
Sjuksköterskorna i 
studien identifierad ett 
flertal hinder gällande 
praxis och policyer på 
organisationsnivå som 
satte stopp för dem 
när de önskade 
optimera sin roll vid 
hjälpande av deras 
patienter. Några 
specifika problem 
som benämndes var 
tidsbrist, kostnader 
för vidareutbildning, 
brist på utrymme eller 
redskap/utrustning. 

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 

 



VII 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Matthias MS, Bair 
MJ, Nyland KA, 

Huffman MA, Stubbs 
DL, Damush TM, 

Kroenke K 
2010 
USA 

Self-management 
support and 
communication from 
nurse care managers 
compared with 
primary care 
physicians: A focus 
group study of 
patients with chronic 
musculoskeletal pain 

Rapportering av 
patienter med långvarig 
smärtas uppfattning av 
kommunikationen med 
Nurse Care Manager 
(NCM) i ett 
självbehandlingsprogram 
jämfört med 
kommunikationen med 
husläkare inom 
primärvården. 

Design: Kvalitativ 
focus group study. 
Urval: Deltagarna 
valdes specifikt ut för 
att få mångfald, ur 
SCAMP-programmet    
Datainsamling: 
Sessioner med de fyra 
slutgiltiga “fokus 
groups” där en 
moderator ställde 
öppna 
semistrukturerade 
frågor. Två andra 
forskare närvarade för 
att särskilt anteckna 
icke-verbala signaler. 
Sessionerna skedde 
under audio- och 
videoupptagning. 
Dataanalys: 
Sessionerna 
transkriberades och 
innehållet 
analyserades efter 
tematiskt innehåll 
enligt Owen (1984), 
Bernard (2002) och 
Miles & Huberman 
(1994). 

Studie 1 
n=250 (127) 

 
Studie 2 

n=18 
(0) 

Nurse Care Manager 
(NCM) beskrevs av 
deltagarna i studien 
som mer förstående, 
stödjande och 
uppmuntrande samt 
att de tog sig tid och 
lyssnade mer än vad 
husläkaren gjorde. 
Deltagarna upplevde 
att de därmed blev 
mer hjälpta med 
hanteringen av sin 
smärta av NCM 

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 



VIII 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Matthias M, S Miech, 
EJ, Myers LJ, Sargent 

C, Bair MJ 
2012 
USA 

An expanded view of 
self-management: 
patients' perceptions 
of education and 
support in an 
intervention 

Fastställa 
uppfattningar 
multikomponent 
intervention hos 
veteraner med kronisk 
musculoskeletal 
smärta. 

Design: Kvalitativ 
intervjustudie. 
Urval: 26 patienter 
som genomgått 
interventionen 
Evaluation of Stepped 
Care for Chronic Pain 
(ESCAPE).  
Datainsamling: 
Intervjuer ansikte mot 
ansikte med öppna 
frågor under 
ljudupptagning.  
Dataanalys: 
Transkribering av 
intervjuerna och 
sedan analys med stöd 
av Grounded theory 
(Charmaz) och 
kodning och 
tematisering. 

n= 26 
(0) 

Alla patienter beskrev 
vilken viktig roll 
Nurse Care Managern 
(NCM) hade för dem 
när de skulle hitta 
vägar för att 
underlätta sin smärta. 
Tre teman utvanns där 
alla berörde NCM:s 
roll: Hjälpa patienter 
att hitta vad som 
fungerar för just deras 
smärta, hålla 
patienterna ansvariga 
för sin egen pain-
management, 
motivera och 
förmedla 
känslomässigt stöd till 
patienten. 

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 

 

 

 

 



IX 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Onieva-Zafra MD, 
Castro-Sánchez, AM, 
Matarán-Peñarrocha 

GA, Moreno-Lorenzo 
C 

Effect of Music as 
Nursing Intervention 
for People Diagnosed 
with Fibromyalgia 

Att undersöka 
effekterna av musik 
som hjälpmedel vid 
behandling av 
personer med 
fibromyalgi 
(långvarigt 
smärttillstånd), 
utifrån ”Rogers’ 
theory of the unitary 
human”.  

Design: Experimentell och 
longitudell  
Urval: 60 patienter 
diagnostiserade med 
fibromyalgi blev 
slumpmässigt fördelade i 
två grupper, en med en 
musikintervention och en 
kontrollgrupp.  
Datainsamling: Deltagarna 
i 
musikinterventionsgruppen 
fick lyssna på musik under 
fyra veckors tid, samtidigt 
som de förde anteckningar 
om smärta och depression 
med hjälp av VAS, McGill 
Pain Questionnaire long 
form och Beck Depression 
Inventory.  
Dataanalys: Analysen 
gjordes utifrån Statistical 
Package for the Social 
Sciences (SPSS).  

n=55 
(5) 

 

Den grupp som fått 
musikterapi 
rapporterade minskad 
smärta samt minskad 
depressivitet i 
förhållande till 
kontrollgruppen där 
ingen skillnad 
rapporterades. 
Studien framhäver 
vikten av musikterapi 
som alternativ 
omvårdnadsåtgärd vid 
behandling av 
personer med 
fibromyalgi, vilket är 
ett exempel på 
långvarig smärta.  

RCT 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 
 
 
 
 
 
 



X 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Ojala T, Häkkinen 
A, Karppinen J, Sipil 

K, Suutama T, 
Piirainen A 

2015 
Finland 

Chronic pain affects 
the whole person – a 
phenomenological 
study 

Undersökning av 
deltagarnas 
perspektiv på de 
psykologiska 
effekterna av kronisk 
smärta. 

Design: Kvalitativ  
Urval: Deltagarna 
valdes från fyra 
geografiskt olika 
platser i Finland. De 
valdes med syftet att 
representera den 
heterogena gruppen 
”patienter med 
långvarig smärta”.  
Datainsamling:45 till 
90 minuter långa 
intervjuer med 
deltagarna 
innehållande öppna 
frågor. Intervjuerna 
transkriberades av en 
professionell 
transkriberare.  
Dataanalys: Datan 
analyserades utifrån 
Giorgi’s 
fenomenologiska 
metod.  

n=34 
(0) 

 

Effekterna av långvarig 
smärta är till stor del 
psykologiska, vilket indikerar 
ett behov av multidisciplinär 
rehabilitering. 
Rehabiliteringen/behandlingen 
bör ha två mål: att för det 
första uppenbara den 
subjektiva delen av smärtan 
och att för det andra hjälpa 
patienten till förståelse samt 
till hantering av den 
långvariga smärtan. Den mest 
kostnadseffektiva 
behandlingen är prevention, 
och därför måste alla 
smärtpatienter bli tagna på 
allvar. 
 

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 
 
 
 
 
 
 
 



XI 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Schreiber JA, Cantrell 
D, Moe KA, Hench J, 
McKinney E, Lewis 

CP, Weir A, 
Brockopp D 

2014 
USA 

Improving 
knowledge, 
assessment, and 
attitudes relatd to pain 
management: 
Evaluation of an 
intervention 

Utvärdering av 
effekten av en 
utbildande 
intervention designad 
för att förbättra 
hanteringen av smärta 
på en 
akutvårdsmottagning. 

Design: 
Kvasiexperimentell. 
Urval: Sjuksköterskor 
på medicinsk-
/kirurgisk- eller 
intensivvårdsavdelning, 
för vuxna patienter. 
Samt ortopediska 
patienter som uppfyllde 
kriterierna för studien.  
Datainsamling: 
Sjuksköterskorna fick 
fylla i ett frågeformulär 
före utbildningen i 
smärta och 
smärtskattning och 
patienterna fick en 
smärtdagbok. Efter 
utbildningen i smärta 
genomfördes 
datainsamling under tre 
månader där 
smärtskattningsiffror 
inhämtades. Därefter 
besvarades 
frågeformuläret igen- 
Dataanalys: 
Smärtskattning samt 
resultaten från 
formulären jämfördes. 

Sjuksköterskor=203 
(65) 

 
Patienter: 

n=30 
(0) 

 

50 % minskning i 
skillnaden mellan 
patienternas och 
sjuksköterskornas 
skattning av smärtan 
efter interventionen. 
Dock ingen skillnad i 
kunskaper om smärta 
före respektive efter 
interventionen. 
Patienter utan 
fysiologiska tecken 
blev inte lika väl 
omhändertagna som 
patienter med uttalade 
fysiologiska tecken på 
smärta. 
 

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 
 



XII 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Siedlecki S, Modic 
MB, Bernhofer E, 

Sorrell J, Strumble P, 
Kato I 
2012 
USA 

Exploring how 
Bedside Nurses Care 
for Patients with 
Chronic Pain: A 
Grounded Theory 
Study 

Att bidra med en 
teoretisk förståelse för 
sjuksköterskans 
skattning, hantering 
och beslutsfattande 
vid omvårdnad av 
patienter med 
långvarig smärta inom 
akutsjukvården. 

Design: Kvalitativ  
Urval: Legitimerade 
sjuksköterskor som 
arbetade på 
medicinsk-kirurgisk 
avdelning samt på 
akutvårdsmottagning. 
Intervjupersonerna 
valdes ut av sina 
chefer utifrån email 
om information samt 
förfrågan kring 
deltagande i studien.  
Datainsamling: 
Intervjuerna spelades 
in och samlades i ett 
elektroniskt filsystem.  
Dataanalys: Konstant 
jämförande 
analysmetod 
(Grounded Theory). 

n=48 
(0) 

 

Hantering av 
långvarig smärta vid 
den direkta 
omvårdnaden av 
patienter inom 
akutsjukvården är var 
en utmaning för 
sjuksköterskan. 
Sjuksköterskans 
kunskaper, attityder 
och urskiljande var 
betydande faktorer för 
om hon åtog sig 
ansvar över att 
hantera patientens 
smärta eller inte. Flera 
deltagare upplevde att 
ett interdisciplinärt 
samarbete och 
gemensam utbildning, 
främst mellan läkare 
och sjuksköterskor, 
skulle kunna förbättra 
smärtvården. 
 

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 
 
 
 
 
 
 



XIII 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Slatyer S, Williams A 
M, Michael R 

2015 
Australien 

Seeking 
empowerment to 
comfort patients in 
severe pain: A 
grounded theory study 
of the nurse’s 
perspective  

Att bidra med 
forskning som 
förklarar 
sjuksköterskans 
perspektiv av att 
vårda patienter med 
svår smärta. 
 

Design: Kvalitativ  
Urval: Sjuksköterskor 
som arbetade på fyra 
olika avdelningar på 
ett akutsjukhus i 
Australien, och som 
vårdade patienter med 
smärta som skattat 
denna till >7 på en 
numerisk skala. 
Patienter och 
sjuksköterskor 
identifierades av 
koordinatorer på 
avdelningarna. 
Datainsamling: 
Strukturerade 
observationer av 
deltagande patienter 
och sjuksköterskor, 
samt 
semistrukturerade 
intervjuer med 
sjuksköterskor. 
Intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades. 
Dataanalys: Konstant 
jämförande 
analysmetod. 

Grupp 1 
n=33 
(0) 

Grupp 2 
n=11 
(0) 

 

Sjuksköterskor som 
kände att de kunde 
hjälpa patienter med 
adekvat smärtlindring 
upplevde 
”empowerment” som 
förstärkte deras eget 
välmående. När 
smärtan hos patienten 
var bestående uppkom 
istället en känsla av 
maktlöshet som 
innebar utmattning 
och stress. Detta 
hanterades med hjälp 
och stöd från kollegor 
och att vara där för 
patienten och erbjuda 
icke-farmakologiska 
behandlingsmetoder. 
Kontakten med 
patienten är viktig, 
vilket organisatoriska 
förutsättningar kan 
försvåra i och med 
skiftarbete och stor 
arbetsbörda. Patienter 
kan uppskatta 
informationsblad. 

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 
 



XIV 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Takai Y, Uchida Y 
2009 
Japan 

Frequency and type of 
chronic pain care 
approaches used for 
elderly residents in 
Japan and the factors 
influencing 
these approaches 

Undersökning av 
frekvensen av olika 
förhållningssätt 
gällande omvårdnad 
vid långvarig smärta 
(Chronic Pain Care 
Approachers) vid vård 
av äldre, samt 
bedömning av olika 
faktorer relaterade till 
sjuksköterskor och 
övrig vårdpersonal 
som inverkar på 
denna vård. 

Design: Deskriptiv  
Urval: 
Bekvämlighetsurval. 
Legitimerade 
sjuksköterskor, 
certifierade vårdare 
som arbetade på 
långtidsboendet där 
undersökningen 
genomfördes, samt 
boende >65 år som 
hade långvarig 
smärta, var kognitivt 
intakta och kunde 
kommunicera verbalt. 
Datainsamling: 
Utformat 
frågeformulär utifrån 
en litteraturstudie 
bestående av fyra 
delar med frågor och 
påståenden gällande 
omvårdnad vid 
långvarig smärta, 
Chronic pain care 
(PCP).  
Dataanalys: 
Deskriptiv 
innehållsanalys 

n=123 
(65) 

 

De mest frekventa 
förhållningssätten vid 
omvårdnad av 
personer med 
långvarig smärta var 
vänlig/öm hantering 
och stöd, aktivt 
lyssnande samt 
erbjudande av 
fritidsaktiviteter. 
Faktorer som 
påverkade 
förhållningssättet vid 
omvårdnaden var 
kvalifikationer hos 
sjuksköterskan eller 
vårdaren, erfarenhet 
av äldrevård, samt 
erfarenhet av 
utbildning kring 
långvarig smärta. 
 

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 
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Författare 

År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Tse MM, Ho SS 
2014 
Kina 

Enhancing knowledge 
and attitudes in pain 
management: A pain 
management 
education program for 
nursing home staff 

Undersökning av 
effektiviteten av ett 
Pain-management 
program (PMP) med 
syfte att främja 
kunskap och attityder 
hos vårdpersonal vid 
pain management. 

Design: 
Kvasiexperimentell 
pre- och 
postteststudie. 
Urval:  
88 personer ur 
personalen på fyra 
olika vårdhem deltog. 
Datainsamling: 
Kunskaper och 
attityder om smärta 
samlades in före och 
efter pain 
management 
programmet som 
pågick åtta veckor. 
Dataanalys: Insamlad 
data kalkylerades och 
analyserades med 
Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ord för ord och denna 
text analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys- 
Enheter plockades ut 
och kategoriserades 
till teman som 
jämfördes och 
diskuterades. 

n= 88 
(0) 

 

Ett underskott av 
kunskap om smärta 
förekom hos 
vårdpersonalen på 
vårdhemmen (där 
sjuksköterskan ingår) 
innan PMP. Det blev 
en signifikant ökning 
av kunskaperna efter 
detta program. 
 

(K) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 



XVI 
 

Författare 
År (för publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Van Oosterwijck, J, 
Meeus, M, Paul, L, 

De Dchryver M, 
Pascal A, Lambrecht 

L, Nijs J 
2013 

Belgien 

Pain physiology 
education improves 
health status and 
endogenous pain 
inhibition in 
fibromyalgia: a 
double-blind 
randomized 
controlled trial 

Undersökning om 
intensivutbildning i 
smärtfysiologi är 
effektivt även för 
patienter med 
fibromyalgi. Och om 
det påverkar den 
försämrade, endogena 
smärthämningen hos 
dessa patienter. 

Design: 
Randomiserad 
kontrollerad studie 
(RCT). 
Urval: Trettio patienter 
med fibromyalgi 
randomiserades 
antingen till den 
experimentella 
smärtfysiologiutbildning 
eller till kontrollgruppen 
med stimulerande self-
management utbildning. 
Datainsamling:  
Först spatialt 
ackumulerades termisk 
nociceptiv stimuli. 
Sedan gjordes en 
uppskattning av 
smärttröskel med 
frågeformulär om 
påverkan på 
tankemönster, beteende 
samt hälsostrategi. Detta 
gjordes vid studiens 
början, efter 2 veckor 
och efter 3 månader. 
Dataanalys: 
 Effekterna kalkylerades 
och sammanställdes. 

n=30 
(0) 

 

Efter interventionen 
visade deltagarna i 
den experimentella 
gruppen utökade 
kunskaper om 
smärtfysiologi, de var 
mindre oroliga över 
sin smärta och utöver 
detta observerades 
förbättringar i fysisk 
funktion, vitalitet, 
mental hälsa och 
hälsouppfattning. 

(RCT) 
II 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög, II = Medel, 
III = Låg 


