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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

En betydande del av befolkningen lider av långvarig smärta. Smärtan påverkar patientens 

hälsorelaterade livskvalitet. Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar i mötet med 

patienter med långvarig smärta. 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva mötets betydelse mellan sjuksköterska och patienter med långvarig 

smärta samt aspekter av hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Metod  

 

Allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Sökningen utfördes med databaserna 

PubMed och Cinahl med hjälp av sökord. Kvalitetsgranskningen skedde utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats. Efter 

kvalitetsbedömningen bedömdes 15 artiklar kvalificera sig för resultatdelen. Därefter 

utfördes en innehållsanalys. 

 

Resultat 

 

Fyra teman utkristalliserades: Fysiska aspekter, Psykiska aspekter, Existentiella aspekter 

och Psykosociala aspekter. Utifrån detta framkom två huvudfynd: Långvarig smärta 

påverkar patientens upplevda hälsorelaterade livskvalitet på många sätt. Sjuksköterskans 

bemötande påverkar patientens upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Slutsats 

 

Mötet med sjuksköterskan har betydelse för patienter med långvarig smärta och aspekter 

av hälsorelaterad livskvalitet. Betydelsen kan vara positiv eller negativ. Kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten samt bemötandet var mycket viktigt.  

 

Nyckelord: Patientupplevelse, möte, långvarig smärta, hälsorelaterad livskvalitet 
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INLEDNING 

Långvarig smärta har betydelse för patientens upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet, 

eftersom det har en inverkan på många hälsofrämjande faktorer. Det kan handla om 

förmågan till rörlighet, aktiviteter och social samvaro samt frånvaro av ångest och 

nedstämdhet. Långvarig smärta kan även kopplas till ökad dödlighet (Gustavsson, 2015). 

Sjuksköterskans möte med patienter med långvarig smärta innebär flera utmaningar och 

dilemman. Fortbildning inom området är viktigt (Miller, Eldredge & Dalton, 2017). Mot 

bakgrund av detta ämnar denna litteraturöversikt beskriva patientupplevelser. 

 

BAKGRUND 

Hälsorelaterad livskvalitet 

 

Långvarig smärta påverkar faktorer som är centrala för den hälsorelaterade livskvaliteten i 

och med att symtom som depression, ångest och problem med sömnen är vanliga. 

Vardagliga aktiviteter påverkas och långvarig smärta kan kopplas till ökad dödlighet 

(Gustavsson, 2015). Begreppet hälsorelaterad livskvalitet innefattar psykiskt, fysiskt och 

socialt välbefinnande och kan bland annat mätas med hjälp av enkäter. Hälsorelaterad 

livskvalitet handlar om områden där hälsan påverkar människans upplevelse av ett gott liv 

och är ett smalare begrepp än livskvalitet (Bowling, 2017). Inom forskning är fysiska och 

emotionella komponenter vanligt förekommande när hälsorelaterad livskvalitet mäts. 

Dessa två komponenter har visat sig vara komplexa att mäta. Genom att använda vitalitet 

som ett område kan båda dessa komponenter återspeglas. Vitalitet kan bland annat 

definieras som energi, uthållighet och fysisk eller mental kraft (Deng, Guyer, & Ware, 

2018). Användningen av hälsorelaterad livskvalitet som verktyg kan ge information om 

olika aspekter som är av betydelse för patienterna, samtidigt som de kompletterar kliniska 

utvärderingar. I synnerhet kan studier med hjälp av denna typ av bedömning identifiera och 

övervaka faktorer för hälsorelaterad livskvalitet, vilket möjliggör skräddarsydd hjälp och 

prioriterade insatser. Dessutom är upprätthållande eller förbättring av patientens 

hälsorelaterade livskvalitet ett mål för att ta hand om kroniska sjukdomar (Martinez-

Martin, 2017). I följande stycken beskrivs begreppen hälsa och livskvalitet. 

 

Hälsa 

Begreppet hälsa har många innebörder. World Health Organization (WHO) (2018) 

definierade 1948 hälsa som “Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. Begreppet har samband 

med filosofiska, religiösa, politiska, ekonomiska, kulturella samt etiska värderingar och 

tankesätt. Hälsa är också ett centralt begrepp inom vården, där det exempelvis beskriver ett 

tillstånd, resultat och/eller mål. Hälsa kan även beskriva lycka, välbefinnande och 

livskvalitet. Inom omvårdnadsvetenskapen ses hälsa ur ett holistiskt perspektiv kopplat till 

människan. Där beskrivs hälsa som en process som den enskilde människan skapar och 

upplever utifrån det dagliga livet (Willman, 2014). 

 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett subjektivt och mångdimensionellt begrepp, vilket gör det svårt att 

definiera (Wärnå-Furu, 2017). Det råder delade meningar över relationen mellan 
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begreppen livskvalitet och hälsa. Willman (2014) beskriver att det inte finns något entydigt 

samband. Det handlar inte bara om “hur folk har det” utan även “hur dom tar det”. WHO 

(2018) definierar livskvalitet enligt följande:  

 

“Quality of Life as an individual's perception of their position in life in the context of the 

culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 

standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the 

person's physical health, psychological state, personal beliefs, social relationships and 

their relationship to salient features of their environment”.  

 

När det gäller patienters upplevelse av smärta i förhållande till livskvalitet beskriver 

forskare i en studie att patienter med långvarig smärta kan få en högre livskvalitet om de 

accepterar sin smärta i stället för att försöka bekämpa och kontrollera den (Ojala, Piirainen, 

Sipilä, Suutama, Häkkinen, 2013). Biterman (2015) beskriver livskvalitet som en 

multidimensionell företeelse och en subjektiv upplevelse av ett gott liv. Faktorer som kan 

påverka livskvalitet är hälsa, materiell levnadsnivå, sociala relationer samt ekonomisk och 

fysisk trygghet. Hos en patientgrupp med reumatoid artrit analyserades livskvaliteten 

genom att patienterna fick skatta sin upplevelse av exempelvis rörlighet, social aktivitet 

samt stöd från familj och vänner (Bączyk & Kozłowska, 2016). Långvarig ryggsmärta är 

en invalidiserande sjukdom och ett stort folkhälsoproblem som begränsar livskvaliteten. 

Psykologiska faktorer kan få större inverkan på funktionshinder och livskvalitet än själva 

smärtan (Scolisch, Hallner, Wittenberg, Hasenbring & Rusu, 2012). 

Smärta 

 

Definition smärta 

Smärta definieras av Internationell association for the study of pain (IASP) som “en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig 

vävnadsskada eller beskriven som sådan skada” (Norrbrink & Lundeberg, 2014a, s. 11). 

Smärta är en upplevelse som är både individuell och subjektiv. Det går alltså inte att 

jämföra en persons smärtupplevelse med någon annan (Norrbrink & Lundeberg, 2014a). 

 

Klassificering av smärta 

Smärta klassificeras efter tidsaspekt: akut och långvarig smärta, samt orsak: nociceptiv, 

neuropatisk och nociplastisk smärta. Långvarig smärta definieras som smärta som pågått i 

mer än tre eller sex månader, beroende på vilka kriterier som använts. Smärtan ska inte 

heller ha ett förväntat eller förutsägbart slut. Nociceptiv smärta beror på att 

smärtreceptorer, så kallade nociceptorer, aktiveras efter en skada på annan vävnad än 

nervvävnad. Neuropatisk smärta uppstår efter en skada eller sjukdom i det 

somatosensoriska nervsystemet. När det gäller nociplastisk smärta finns inga tecken på 

vävnadsskada eller skada och sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet, utan smärtan 

orsakas av störd smärtmodulering (Lundeberg & Norrbrink, 2014). 

Långvarigt smärttillstånd 

 

Enligt Norrbrink och Lundeberg (2014b) kan flera faktorer bidra till ett långvarigt 

smärttillstånd. Förutom individuella faktorer som exempelvis kön, ålder, familjesituation, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hallner%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22458419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wittenberg%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22458419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hasenbring%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22458419
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sjukdomar, ekonomi och arbete kan akut smärta som inte läker ut leda till något som kallas 

sensitisering. Sensitisering innebär att det sker förändringar i det centrala och perifera 

nervsystemet och till skillnad mot akut smärta är förändringarna ofta irreversibla. Perifer 

sensitisering skapar en ökad retbarhet i perifera nociceptorer/smärtneuron. Vid central 

sensitisering ökar retbarheten i det centrala nervsystemet genom att sekundära smärtneuron 

blir känsligare. Det innebär att känsligheten för både normal smärtsam och icke smärtsam 

stimuli sänks. Även närliggande smärtneuron blir känsligare, vilket leder till att smärtan 

upplevs komma från ett större område (Norrbrink & Lundeberg, 2014b). Ökad 

smärtkänslighet är något som är karakteristisk för patienter med långvarig smärta och 

stress kan inducera, upprätthålla och intensifiera smärtkänslighet (Studer et al, 2016). 

Enligt Landmark, Dale, Romundstad, Woodhouse, Kaasa & Borchgrevink (2018) är 

prognosen till att börja med ganska god hos patienter med långvarig smärta, men när 

smärtan pågått under flera år blir prognosen dålig.  

 

Behandlingsmetoder vid långvarig smärta 

En betydande del av befolkningen lider av icke malign långvarig smärta som inte 

behandlas av smärtspecialister. Patienterna måste hantera sitt tillstånd i samarbete med 

personal som etablerar behandlingsprogram under osäkra omständigheter med få riktlinjer 

(Nilsen & Anderssen, 2013). Även Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen och Gallacher 

(2006) menar att få patienter med långvarig smärta behandlas av smärtspecialister. Enligt 

dessa forskare drabbas dessutom nästan hälften av patienterna av otillräcklig smärtlindring 

och besvären påverkar kvaliteten på både arbetslivet och det sociala livet. Det är vanligt att 

långvarig smärta inte går att bota helt, istället blir behandlingen inriktad på att ge patienten 

en så god livskvalitet som möjligt. Undantag finns, exempelvis hos patienter med svår 

artros i knä eller höft och där en plastikoperation leder till smärtfrihet (Magnusson & 

Mannerheimer, 2015). Innan behandling måste patientens smärta bedömas. Det kan ske 

med hjälp av olika smärtskattningsinstrument, exempelvis visuell analog skala (VAS) där 

patienten själv skattar sin upplevelse mellan extremvärden som “Ingen smärta alls” och 

“Värsta tänkbara smärta” (Norrbrink, Lund & Lundeberg, 2014). Det är viktigt att ta 

hänsyn till hela patientens tillstånd vid behandling av långvarig smärta. Därför förespråkas 

ofta en multimodal behandling med psykologiska, mekaniska och farmakologiska 

komponenter inblandade (Magnusson & Mannerheimer, 2015). Enligt Scala, Decoster, 

Faouzi, Burnand och Rodondi (2018) ger farmakologisk behandling en begränsad lindring 

av långvarig smärta. Därför föreslås ofta olika icke-farmakologiska och 

självhanteringsmetoder som kräver patientens motivation.Vid en tid av intensiva 

diskussioner om fördelarna och riskerna med opioider verkar patienterna vara beredda att 

prova andra behandlingsmetoder. 

 

Multimodal rehabilitering 

Statens Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) publicerade 2006 

rapporten “Metoder för behandling av långvarig smärta”. Därefter har ytterligare 

forskningsresultat kommit och rapporten uppdaterades 2011. SBU beskriver multimodal 

rehabilitering som en biopsykosocial metod där man ser till helheten, vilket innebär att 

man inkluderar både medicinska och sociala åtgärder efter patientens behov. Flera olika 

professioner, exempelvis läkare, fysioterapeuter, psykoterapeuter och sjuksköterskor, 

arbetar i team där även patienten ingår. Behandlingen består av en kombination av till 

exempel fysisk träning, stödsamtal samt manuella eller fysikaliska metoder (SBU, 2006). 

Som ett komplement har Sveriges kommuner och landsting (SKL) (2012) kommit ut med 

en rapport med kompetensbeskrivningar för professioner inom multimodala 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Collett%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16095934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ventafridda%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16095934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16095934
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallacher%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16095934
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Scala%2C+E
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Faouzi%2C+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Burnand%2C+B
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Rodondi%2C+P-Y
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rehabiliteringsprogram. Sjuksköterskans uppgift är bland annat att främja hälsa och öka 

livskvaliteten. Ofta är det sköterskan som möter patienten först och identifierar samt 

bedömer smärta och identifierar omvårdnadsbehov. Uppgiften är också att stötta och 

motivera patienten till att nå uppsatta mål. Det är också sjuksköterskan som tillsammans 

med läkaren har farmakologisk kompetens, vilket innebär att följa upp effekter och 

biverkningar av läkemedelsbehandling. 

 

Multimodala intervention kan vara en effektiv behandling för patienter med långvarig 

nacksmärta (Ris et al, 2016). För att förbättra vården och hantering av dessa patienter är 

det viktigt att ta tillvara på de berörda patienternas erfarenheter. Eftersom patienter med 

långvarig smärta ofta har långa relationer med vården kan teamets interaktioner med 

patienterna påverka behandlingsresultatet (Mittinty, Lee, de C Williams & Curran, 2017). 

Hälso- och sjukvårdspersonal uppfattar multimodal rehabilitering som en användbar metod 

för behandling av patienter med långvarig smärta. Samtidigt konfronteras de med känslor 

av att inte kunna erbjuda denna behandling till patienter som inte skulle återvända till 

jobbet, vilket stred mot deras etiska åsikter om lika vård för alla patienter (Stenberg, Pietilä 

Holmner, Stålnacke & Enthoven, 2016). Enligt Caes, Fisher Clinch, och Eccleston (2018) 

behövs mer bedömningar av effektiviteten för att kliniker och forskare ska kunna ta fram 

verkningsfulla behandlingskomponenter.  

 

Psykologiska metoder är numera en vanlig del inom multimodal behandling. Två modeller 

är Kognitiv beteendeterapi (KBT) samt Acceptance and commitment therapy (ACT). Inom 

KBT arbetar man med att förändra inlärda beteenden och förändra dessa. ACT syftar till att 

uppmärksamma de tankar och problem som finns, men inte nödvändigtvis förändra dessa 

utan i stället acceptera att de finns och göra det bästa av situationen (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014c). Forskning har visat att det kan vara betydelsefullt att kombinera ACT-

specifik behandling med mer universell rehabilitering (Thompson, Vowles, Sowden, 

Ashworth & Levell, 2018). 

Mötet mellan sjuksköterska och patient 

 

För att öka förståelsen av verkligheten används bestämda begrepp. Genom att reflektera 

över begreppens betydelse kan vår förståelse för vårdandets praktik öka (Wiklund Gustin 

& Bergbom, 2017). I denna studie är det valda begreppet mötet, vilket avser att belysa 

betydelsen av mötet mellan sjuksköterska och patient.  

 

Sjuksköterskans och patientens upplevelse av gemenskap kan liknas av ett rum som kallas 

för “vårdande hermeneutiskt möte”. Det är ett vårdande rum, vilket innebär att patienten 

får hjälp att gå vidare mot hälsa. Rummet underlättar förståelsen mellan parterna utan att 

allt behöver uttryckas i ord. Hermeneutiska principer ligger till grund för mötet och innebär 

att vi lättare kan få ihop delar till en helhet (Rehnsfeldt, 2017). Enligt Andersson (2013) 

har mötet betydelse för vårdens kvalitet och hur vårdens resultat blir. Det finns inga 

formella lagar som ska följas i ett möte. Men sjuksköterskan har ändå ett ansvar att bemöta 

patienten på ett professionellt sätt (Ivarsson, 2015). Mötet påverkar patientens självkänsla 

och förmåga att klara sig i det vardagliga livet (Latham, 2015). Grundström, Kjølhede, 

Berterö, och Alehagen (2015) talar om bekräftande möten. Ett sådant möte kännetecknas 

bland annat av att erkänna patienten, ta sig tid att lyssna och ge en möjlig förklaring till 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29042187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curran%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29042187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stenberg%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26728252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pietil%C3%A4%20Holmner%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26728252
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pietil%C3%A4%20Holmner%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26728252
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problemen. Patientkommunikation är en nyckelkompetens för sjuksköterskor som är 

inblandade i klinisk vård (Duprez et al, 2016). Förutom orden som sägs får vårt 

kroppsspråk betydelse för hur mottagaren tolkar informationen (Fossum, 2013). Samtal 

mellan sjuksköterskan och patienten blir komplexa när det handlar om smärta. Det finns 

utmaningar och dilemman när det gäller kommunikation (Miller, Eldredge & Dalton, 

2017). Matthias et al, (2010) tar bland annat upp kommunikations- och 

relationssvårigheter. Trots att möten mellan patient och sjuksköterska kan vara korta och 

rutinmässiga så måste sjuksköterskan engagera sig i patientens egna erfarenheter och 

tidigare kunskaper för att individens välbefinnande ska öka (Uhrenfeldt, Sørensen, 

Bahnsen & Pedersen, 2018). Långvarig smärta innebär ett lidande för den drabbade och 

mötet med vårdpersonal påverkar hanteringen av en besvärlig livssituation. En positiv 

inställning från vårdens sida kan innebära ökat hopp för den drabbade. Upplevelsen av att 

smärtan ifrågasätts och att sjuksköterskan inte visar empati kan förstärka lidandet (Säll 

Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011). Enligt Alpers (2018) får patienter som 

känner sig sedda och inkluderade av vårdpersonalen mod och inre styrka. Tillit till 

vårdpersonal är lätt att riva ner och svår att etablera, men tillit är avgörande för en god 

relation mellan personal och patient. Naturlig omtanke kan uttryckas genom uppmuntran, 

ett leende eller en klapp på ryggen.  

 

Svensk sjuksköterskeförening har gett ut “Kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor”. Där framgår bland annat vikten av personcentrerad vård, vilket innebär att 

patienten ska bli sedd som unik med egna önskningar, behov och resurser. Relaterat till 

mötet innebär det att sjuksköterskan ska utgå från den enskilde patientens berättelser och 

att samtalet ska genomsyras av en ömsesidig öppenhet och respekt för varandras kunskap 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Ekman, Norberg och Swedberg (2014) 

fokuserar personcentrerad omvårdnad på relationen mellan patienten och vårdaren. Även 

enligt dem handlar ett personcentrerat synsätt om att se patienten som en människa med 

egna förmågor och egenskaper. Dessa förmågor och egenskaper kan tas tillvara eller 

negligeras. Haverfield, Giannitrapani, Timko och Lorenz (2018) menar att personcentrerad 

vårdkommunikation är ett lösningsorienterat verktyg, särskilt vid integration med 

smärtpatienter. Smärtlindringen måste riktas mot patienten och dennes erfarenhet, 

inklusive den sociala miljön (Bergström et al, 2017). Enligt St Marie (2016) kan 

personcentrerad vård med konsekventa och bekväma vårdmöten minska risken för att 

patienter att undvika att hamna i ett opioidmissbruk (St Marie, 2016). 

Problemformulering 

 

Långvarig smärta har betydelse för patientens upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet. 

Hälsofrämjande faktorer som påverkas är bland annat ekonomi, arbets- och 

aktivitetsförmåga samt sociala relationer. Patienten kan även drabbas av depression, ångest 

och sömnsvårigheter (Gustavsson, 2015). Med anledning av den mångfacetterade inverkan 

på patienten bör hänsyn tas till alla delar i behandlingen av långvarig smärta. 

Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar (Miller et al., 2017) och måste se till helheten i 

mötet med patienten (Ueland, 2017). Mötet ska utgå från patientens berättelse och 

genomsyras av en ömsesidig öppenhet och respekt för varandras kunskap (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Smärta är en subjektiv upplevelse och att tro på patientens 

berättelse och inte ifrågasätta dennes upplevelser tillhör sjuksköterskans profession. Allt 

annat är brist på kunskap (Bergh, 2014). Därför är det av intresse att beskriva mötets 

https://www.researchgate.net/profile/Veerle_Duprez
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergstr%C3%B6m%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28052711
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betydelse mellan sjuksköterska och patienter med långvarig smärta samt aspekter av 

hälsorelaterad livskvalitet. 

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva mötets betydelse mellan sjuksköterska och patienter med långvarig 

smärta samt aspekter av hälsorelaterad livskvalitet. 

 

METOD 

Val av metod 

 

Metoden som valdes var en allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Enligt Forsberg 

och Wengström (2016) är ett syfte med denna metod att kartlägga kunskapsläget inom ett 

ämnesområde. En litteraturöversikt är även ett sätt att få reda på om ytterligare forskning 

behövs inom området. I en allmän litteraturöversikt sker ett urval av artiklar som sedan 

beskrivs och analyseras (Rosén, 2017). Både kvantitativ och kvalitativ ansats kan användas 

i det vetenskapliga arbetssättet. Den kvalitativa ansatsen strävar mot att förstå människans 

subjektiva upplevelse av en situation för att därefter få en helhetsförståelse (Forsberg & 

Wengström, 2016). 

Urval 

 

Vetenskapliga artiklar valdes och inklusions- och exklusionskriterier begränsade 

litteratursökningen. Att redovisa urvalskriterier är en princip som minskar risken att 

slumpen påverkar resultatet (Rosén, 2017). 

  

Inklusionskriterier 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är forskning färskvara. Det har i denna studie 

inneburit att endast artiklar publicerade mellan 2012 och 2018 har inkluderats. Både 

artiklar med sjuksköterske- och patientperspektiv relaterade till mötets betydelse har 

inkluderats. Enligt Polit och Beck (2017) bör litteraturöversikter begränsas till att innehålla 

artiklar utifrån de språkkunskaper som finns. Därför är inkluderade artiklar skrivna på 

engelska. Inkluderade artiklar har även varit peer reviewed för att säkerställa att de varit 

publicerade i en vetenskaplig tidskrift (Östlund, 2017) och granskade av en eller flera 

oberoende experter inom området (Polit & Beck, 2017). 

 

Exklusionskriterier 

För att nå studiens syfte kan sökningarna behöva exkludera artiklar med vissa typer av 

deltagare (Polit & Beck, 2017). Det har i denna studie inneburit att artiklar där patienterna 

är under 18 år har exkluderats. Även patienter med malign smärta uteslöts. Långvarig 

smärta kan även drabba barn och ungdomar (Lundeberg & Holm, 2014), men för att 

begränsa studiens omfattning har patienter under 18 år exkluderats. Av samma skäl har 

patienter med malign smärta exkluderats från denna studie. 
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Datainsamling 

 

Databassökning gjordes i september och början av oktober 2018. Elektroniska databaser 

som använts för denna studie har varit Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature (Cinahl) och Public Medline (PubMed). Dessa databaser valdes utifrån att de 

båda hanterar forskning inom området omvårdnad. Cinahl behandlar i huvudsak forskning 

inom omvårdnad och innehåller bland annat vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

doktorsavhandlingar och abstrakt på olika språk. PubMed hanterar också mycket forskning 

inom omvårdnad, men har bredare fokus än Cinahl, bland annat inom medicinområdet. 

PubMed hanterar i huvudsak vetenskapliga tidskriftsartiklar och flertalet av artiklarna är 

skrivna på engelska (Forsberg & Wengström, 2016). Databasen Cinahl använder sig av 

ämnesord som kallas Cinahl Headings. PubMed använder sig av systemet Medical Subject 

Headings som förkortas MeSH (Karlsson, 2017). 

 

Databassökning 

Enligt Polit och Beck (2017) behövs en sökplan med tydliga beslut om att avgränsa 

sökningarna för att säkerställa reproducerbarheten. För att hitta rätt sökord har nyckelord 

tagits från studiens syfte. De ord som användes var bland annat: patientupplevelse, möte, 

långvarig smärta och hälsorelaterad livskvalitet. För översättning till engelska medicinska 

termer användes Karolinska Institutets ordbok Svensk MeSH. Sökord som användes var 

bland annat chronic pain, communication AND patient-centered. Sedan gjordes en bred 

sökning med olika sökordskombinationer för att få en överblick av publicerade artiklar. 

Kombinationer som användes var bland annat: nursing AND relation, AND patient AND 

chronic pain. Dessa kombinationer gav många träffar och nya kombinationer togs fram i 

ett försök att begränsa antal träffar. De nya kombinationerna som ligger till grund för 

resultatet redovisas i tabell 1. I tabellen redovisas inte dubbletter av artiklar. Där framgår 

även PubMed Mesh-termer och Cinahl headings. Sökordet chronic pain var med i alla 

kombinationer. Med stöd av Forsberg och Wengström (2016) gjordes fritextsökning som är 

ett vanligt sätt att välja sökbegrepp utifrån studiens syfte. Det innebar att sökningar gjordes 

via enstaka nyckelord och ordkombinationer.  

 

I enighet med Forsberg och Wengström (2016) gjordes kombinationen av sökorden med de 

booleska operatorerna “AND” och “OR” och “NOT”. Att använda “AND” ger ett smalare 

resultat då det begränsar sökningen genom att hitta artiklar som innehåller båda sökorden. 

För att få ett bredare resultat kan “OR” användas. Då blir det träff om endast ett av 

sökorden återfinns. “NOT” begränsar sökningen genom att hitta referenser som innehåller 

ett av sökorden, men inte det andra (Forsberg & Wengström, 2016). I de fall där 

sökträffarna varit många har de senast publicerade valts om övriga kriterier uppfyllts. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i Cinahl och PubMed 

Databas 

Datum 

Ämnesord 

 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

2018-09-20 

Chronic pain, AND 

quality of life, NOT 

Cancer Pain [Cinahl 

Headings] 

254 29 8 2 

Cinahl 

2018-09-20 

Patient experiences, 

AND Chronic pain, NOT 

Cancer Pain 

[Cinahl Headings] 

49 34 5 3 

Cinahl 

2018-09-20 

Patient-Centered Care, 

AND Chronic pain, 

NOT Cancer Pain 

[Cinahl Headings] 

23 15 6 1 

PubMed 

2018-09-20  

 

Chronic pain AND 

Patient-Centered 

Care [MeSH] 

9 5 2 1 

PubMed 

2018-09-21  

 

Chronic 

Pain/nursing, OR 

Chronic 

Pain/rehabilitation/ 

AND 

communication 

[MeSH] 

34 25 7 1 

Cinahl 

2018-10-02 

Patients experiences, 

AND Nurse, AND 

Treatment, NOT 

Cancer Pain 

126 8 5 1 

Cinahl 

2018-10-02 

Patient, AND Pain, 

AND Coping skills 

45 12 8 1 

Cinahl 

2018-10-02 

Protracted, AND 

Pain, AND Life 

8 2 2 1 

Delsumma  548 130 44 11 

Manuell 

sökning 

  20 5 4 

TOTALT 548 150 49 15 
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Manuell sökning 

Manuell sökning innebär att sökning sker genom litteratur och artiklar för att hitta annan 

relevant information. Det kan bland annat göras genom att studera referenslistan i 

intressanta artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Fyra av de artiklar som efter 

granskning inkluderades i resultatet hittades på detta sätt. Dessa var Gebauer, Scherrer, 

Salas, Burge och Schneider (2015), Gordon, Rice, Allcock, Bell, Dunbar, Gilbert och 

Wallace, (2017), Guclu, Guclu, Ozaner, Senormanci och Konkan (2012), Sandh och 

Boström (2015). 

Databearbetning  

 

Artiklar söktes fram i Cinahl och PubMed med hjälp av urval och sökord. Därefter valdes 

artiklar ut genom att läsa abstrakt och relatera dessa till studiens syfte och frågeställning. 

Genom att läsa artiklarnas abstrakt gjordes ett första urval utifrån uppsatta inklusions- och 

exklusionskriterier (Forsberg och Wengström, 2016). Om artikelns abstrakt bedömdes vara 

relevant lästes artikeln i sin helhet innan gemensamt beslut om inkludering togs. Totalt 

lästes 50 artiklar i sin helhet. Av dessa exkluderades 34 stycken då de inte var relevanta för 

uppsatsens syfte. Det är betydelsefullt att värdera artiklarnas kvalitet för att få fakta som är 

evidensbaserad (Rosén, 2017). För att bedöma artiklarnas kvalitet användes Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag (bilaga A) 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). 

Bedömningsunderlaget kategoriserar artiklarna utifrån kvalitet: hög (I), medel (II) och låg 

(III). Resultatet av denna klassificering presenteras i en matris (bilaga B). Sammanlagt 

inkluderades 15 vetenskapliga artiklar i denna studie. 

Dataanalys 

 

En dataanalys genomfördes i enlighet med den Friberg (2017) beskriver i fyra steg: I det 

första steget lästes de 15 inkluderade artiklarna noggrant, fokus låg på att förstå helheten 

och göra en sammanfattning. I steg två identifierades olika områden som exempelvis 

metod och resultat och dokumenterades i en matris (bilaga B). I steg tre identifierades 

teman i de olika artiklarnas resultat med fokus på att urskilja likheter och skillnader. Dessa 

teman har legat till grund för resultatet.  

 

Med stöd av Forsberg och Wengström (2016) har litteraturöversikt med kvalitativ analys 

använts i denna studie. Detta har inneburit att identifiera fenomen för att få en förståelse 

om vad som kännetecknar dessa. Upplevelser och betydelser om vad fenomenet innebar 

för inblandade, kartlades och kategoriserades (Forsberg & Wengström, 2016). De valda 

artiklarna var en helhet som i analysen delades sönder för att identifiera specifika fenomen. 

När detta gjorts sattes delarna samman till ny helhet som utgjorde resultatet (Friberg, 

2017). Utvalda forskningsartiklar baserade på både kvantitativ och kvalitativ metod har 

analyserats för att synliggöra syftet med denna undersökning.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guclu%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23208904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozaner%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23208904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Senormanci%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23208904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Konkan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23208904
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Forskningsetiska överväganden 

 

Avvikelser från god forskningssed kan ske medvetet eller omedvetet. Förvanska, fabricera 

och/eller plagiera är avvikelser från god forskningssed (Helgesson, 2015). Inget av detta 

har medvetet utförts i denna studie. Med stöd av Forsberg och Wengström (2016) har 

etiska överväganden gällande urval och resultatpresentation gjorts. Det innebär att endast 

vetenskapliga artiklar där etiskt övervägande utförts eller där forskarna fått godkännande 

från en etisk kommitté har inkluderats. Enligt Helgesson (2015) är informerat samtycke 

betydelsefullt för deltagarnas autonomi och integritet. Etik kan förstås som ett teoretiskt 

reflekterande kring värdefrågor och normativa frågor. Det kan exempelvis vara frågor 

angående vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel samt vad som bör göras eller inte. Detta 

innebär en systematisering, analys och kritik av argument för olika uppfattningar 

(Helgesson, 2015). Forsberg och Wengström (2016) menar vidare att både artiklar som 

stöder och inte stöder den egna åsikten ska tas med. I denna studie innebar det att eget 

tyckande inte avgjorde vilka vetenskapliga artiklar som inkluderades. 

 

RESULTAT 

Resultatet består av 15 vetenskapliga artiklar som har analyserats och presenterats. Fyra 

teman utkristalliserades: Fysiska aspekter, Psykiska aspekter, Existentiella aspekter och 

Psykosociala aspekter. Att behandla patienter med långvarig smärta var utmanande då 

deras smärta var subjektiv och svår att mäta (Guclu, Guclu, Ozaner, Senormanci & 

Konkan, 2012; Howarth, Warne & Haigh, 2012; Jonsdottir, Gunnarsdottir, Oskarsson & 

Jonsdottir, 2016; Koskinen, Aho & Nyholm, 2016). 

Fysiska aspekter 

 

Patienter rapporterade att kroppslig smärta även var ett lidande orsakat av vården genom 

otillräcklig behandling, fel ordval eller vårdgivarens felaktiga sätt att se och röra patienten 

(Barbara, 2016; Koskinen et al., 2016). Negativa upplevelser från vården gav konsekvenser 

för patientens hälsa (Barbara, 2016; Gordon et al., 2018; Koskinen et al., 2016; Sjö & 

Bergsten, 2018). Utifrån en patientrapport framkom att kroniska buksmärtor inte ansågs 

tillräckligt allvarliga för att behandlas på akuten. I primärvården ansågs besvären så svåra 

att de borde behandlas akut. Frustration över vårdens hantering av ärendet ledde till 

destruktivt beteende för patienten, varvid patienten senare togs in på sjukhus för akut 

pankreatit (Barbara, 2016). 

 

Patientrapporter visade att det var betydelsefullt för patienter med långvarig smärta att 

förstå varför smärtan fanns (Franklin, Smith & Fowler, 2018; Larsson, Gard, Karlsson & 

Persson, 2016; Oosterhof Dekker, Sloots, Bartels & Dekker, 2017; Sjö & Bergsten, 2018), 

likaså att bli trodd och tagen på allvar (Franklin et al., 2018; Koskinen et al., 2016). 

Patienterna efterfrågade bättre förståelse från vårdpersonalen (Gordon et al., 2018; Sjö & 

Bergsten, 2018) samt att det inte skulle vara så svårt att övertyga vårdpersonalen om vilken 

nivå av smärta de hade (Gordon et al., 2018; Koskinen et al., 2016). Patientintervjuer 

visade att vårdpersonal ifrågasatte och misstrodde patienter som led av långvarig smärta 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guclu%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23208904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozaner%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23208904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Senormanci%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23208904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Konkan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23208904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunnarsdottir%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27553131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oskarsson%20GK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27553131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsdottir%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27553131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsdottir%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27553131
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eftersom smärtan inte alltid var synligt (Koskinen et al., 2016). Enligt patienter hade 

negativa upplevelser i bemötande lett till att de i högre grad smärtlindrade sig med 

läkemedel (Barbara, 2016). Sjuksköterskor menade att smärtskattningsinstrument var ett 

bra verktyg för att nå ett gemensamt språk (Koskinen et al., 2016; Sandh & Boström, 

2015). 

 

Utifrån patientintervjuer var det betydelsefullt att bedöma långvarig smärta i ett brett 

spektrum och att vårdpersonalen lyssnade, gav patienterna tid att berätta om sin smärta och 

hur det påverkade deras livssituation (Franklin et al. 2018; Jonsdottir et al., 2016;). 

Sjuksköterskor rapporterade att det var otillräckligt att bara observera patientens icke-

verbala tecken på smärta för att uppnå god smärtlindring (Sandh & Boström, 2015). 

Patienter ansåg att det fanns en tendens till övermedicinering, eftersom 

behandlingsalternativen var så begränsade (Gordon et al., 2018). I en annan intervjustudie 

kom det fram att patienter ansåg att läkemedel var det mest tillförlitliga (Lukewich, Mann, 

VanDenKerkhof & Tranmer, 2015). En allmän känsla hos patienterna var att anpassa sig 

till regelbunden smärta. Många med långvarig smärta hade glömt bort hur det var att leva 

ett smärtfritt liv (Ojala et al, 2014). 

Psykiska aspekter 

 

Utifrån patientintervjuer medförde långvarig smärta en stor inverkan på patienternas 

livskvalitet (Gordon et al., 2018; Koskinen et al., 2016; Ojala et al., 2014). Försämrad 

livskvalitet för patienter med långvarig smärta visade sig vara rädsla för smärta, smärtans 

kontinuitet samt oförutsägbarhet (Ojala et al., 2014). Patienter rapporterade att långvarig 

smärta ledde till begränsningar i deras liv och kunde förändra deras personlighet samt 

skapa skuldkänslor (Franklin et al., 2018; Koskinen et al., 2016). I andra studier, bestående 

av patientintervjuer, framkom att smärtan inverkade på hälsan genom att bland annat 

påverka aktiviteter, arbete, relationer, humör och sömn (Gordon et al., 2018; Franklin et 

al., 2018). Rapporter utifrån patienters uppfattningar av smärta och reaktioner på smärta 

visade sig vara specifika för var och en och förde med sig individuella bekymmer (Glucu 

et al., 2012).  

 

Utifrån intervjuer med patienter belystes vikten av att mötas med vänlighet (Barbara, 

2016). Patienter med långvarig smärta ville ses och bemötas som unika individer 

(Koskinen et al., 2016; Gordon et al., 2018). Genom detta kunde de uppleva att deras 

mänskliga värdighet upprätthölls trots smärtan (Gordon et al., 2018), medan behandlingar 

med avvikelse och arrogans resulterade i att patienter upplevde kränkt värdighet, 

skamkänslor, ytterligare lidande och intensifierade smärtupplevelser (Koskinen et al., 

2016). Lidandet för patienten förlängdes om de upplevde inkonsekvenser i vården eller 

kände sig utmärkta (Barbara, 2016). Patientintervjuer visade behovet av ett holistiskt 

tillvägagångssätt för att få förståelse över patientens egna resurser (Ojala, Häkkinen, 

Karppinen, Sipilä, Suutama & Piirainen, 2014).  

 

Behandling av långvarig smärta genom personcentrerad vård välkomnades av patienter 

(Barbara, 2016; Howarth et al., 2012; Koskinen.et al., 2016; Ojala et al., 2014; Sjö & 

Bergsten, 2018). Genom att sjuksköterskan hade ett personcentrerat förhållningssätt kunde 

patienterna känna sig uppmuntrade i en ömsesidig förståelse utifrån individuella behov 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsdottir%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27553131
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(Barbara, 2016; Howarth et al., 2012; Sjö & Bergsten, 2018). Genom flertal möten med en 

sjuksköterska med fokus på personcentrerad vård ansåg patienter att deras egna behov och 

kunskapsnivå togs tillvara, vilket gav ökat välbefinnande. Vidare upplevde patienterna att i 

möten med sjuksköterskan kunde de ställa frågor de inte vågat eller kunnat tidigare (Sjö & 

Bergsten, 2018). Det kan finnas svårigheter med att bygga goda relationer mellan patienter 

och vårdpersonal. Enligt patienterna var orsaken bland annat att den långvariga smärtan 

påverkade dem negativt emotionellt, vilket ledde till att de ofta kände sig otillräckliga 

(Gordon et al., 2018). I en annan studie baserad på frågeformulär framkom att patienter 

med långvarig smärta ansåg det betydelsefullt att få hjälp att utforska sin smärta och på 

vilket sätt den påverkade det dagliga livet (Jonsdottir et al., 2016). Utifrån patientintervjuer 

framkom det att långvarig smärta lindrades genom förändrad inställning av verklighet och 

optimist, från pessimism och önsketänkande (Ojala et al., 2014). 

Existentiella aspekter  

 

Utifrån flera studier med patienter upplevdes långvarig smärta på olika sätt (Barbara, 2016; 

Franklin, et al., 2018; Koskinen et al., 2016; Ojala et al., 2014). Det kunde vara ett 

existentiellt lidande eftersom det påverkade hälsa, självständighet, ens hem samt nära och 

kära (Barbara, 2016; Koskinen et al., 2016). Patienter upplevde smärtan som dominerande 

genom att den försköt allt annat, tog över kroppen, själen och slutligen hela livet. Den 

kunde även upplevas som enorm och oförklarlig genom att sträcka sig långt bortom 

mänsklig förklaring samt kontrollerande på grund av egna tankar där hela livet sågs genom 

smärtan. Patienter beskrev den långvariga smärtan som ett förhållande det inte gick att 

skilja sig från (Barbara, 2016; Ojala et al., 2014).  

 

Patienter blev tvungna att planera sina liv för att minska smärtan (Franklin, et al., 2018). 

Enligt vissa patienter kunde den långvariga smärtan minska livskvaliteten i sådan 

utsträckning att livet inte kändes värt att leva (Barbara, 2016; Ojala et al., 2014). Trots 

detta ansåg de flesta patienter i en annan studie att livet var värt att leva (Ojala et al., 

2014).  

 

Utifrån patientupplevelser var hopp dynamiskt och nödvändigt (Eaves, Nichter och 

Ritenbaugh, 2016; Ojala et al., 2014). Det innebar att patienter gjorde sitt bästa för att 

eliminera smärtan, trots att den var kvar och slog till när patienten var som svagast (Ojala 

et al., 2014). Patientrapporter visade att förmågan att föreställa sig en bättre framtid, eller 

att vara öppen för alternativa möjligheter, var avgörande för att upprätthålla hopp vid 

långvarig smärta (Eaves et al., 2016). Utifrån patientintervjuer framkom att hoppet växte 

när smärtan inte störde eller begränsade patientens liv, men fick en tvär vändning så fort 

smärtan intensifieras (Ojala et al., 2014). För mycket hopp visade sig öka risken för 

upplevelse av besvikelse och förtvivlan (Eaves, Nichter och Ritenbaugh, 2016; Ojala et al., 

2014). Intervjusvaren visade även betydelsen av att patienten kunde värja sig mot 

orealistiska förväntningar för att inte förvärra smärtan (Eaves et al., 2016). 
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Psykosociala aspekter 

 

Utifrån patientrapporter framkom att långvarig smärta handlade om ett försämrat 

psykosocialt välbefinnande (Ojala et al., 2014). I en kvalitativ intervju- och 

observationsstudie instämde patienter om att psykosociala faktorer påverkade deras smärta, 

men de förväntade sig inte att dessa faktorer skulle orsaka smärta (Oosterhof, Dekker, 

Sloots, Bartels & Dekker, 2017).  

 

I en annan studie rapporterades att ju högre nivåer av ångest och depression patienten hade 

ju högre funktionsnedsättning gav det (Glucu et al., 2012). Enligt Gebauer, Scherrer, Salas, 

Burge och Schneider (2015) varierade det mellan patienter vilka psykosociala faktorer som 

bidrog till funktionsnedsättning. Patienter rapporterade även känslan av isolering och att de 

var undervärderade på grund av sin smärta och oförmögna att utföra vissa uppgifter 

(Franklin et al., 2018; Koskinen et al., 2016). Enligt Franklin et al. (2018) tyckte patienter 

med långvarig smärta att det var brist på förståelse från familj och vänner. Detta i motsats 

till en annan studie där patienter upplevde att de hade stöd från familj och vänner, vilket de 

ansåg betydelsefullt (Lukewhich et al., 2015). När patienter fick möta andra människor 

som delade bördan underlättades den tunga belastningen som smärtan medförde (Koskinen 

et al., 2016). 

 

Patienter upplevde smärtan som kontextuell, vilket innebar att i sammanhang där de 

upplevde negativa känslor blev smärtan starkare. Negativa sammanhang upplevdes bland 

annat på arbetsplatser eller i andra sammanhang där deras smärta inte togs på allvar (Ojala 

et al., 2014). Patienter uppgav att de hade problem i sitt arbetsliv på grund av sin hälsa, 

medan andra patienter i studien uppgav att de hade svårigheter i det sociala livet (Guclu, et 

al., 2012).  

 

I en kvalitativ intervjustudie rapporterade sjuksköterskor att ett personcentrerat 

förhållningssätt uppmuntrade patienterna, vilket ledde till en ömsesidig förståelse för 

individuella behov. Därtill har personcentrerad vård, genom konsekventa och bekväma 

vårdmöten med en sjuksköterska, visat sig minska risken för opioida missbruk (Barbara, 

2016). Genom att få behandlingar från personcentrerad interprofessionell verksamhet 

upplevde patienterna att deras hälsorelaterade livskvalitet ökade (Howarth et al., 2012). 

Om patienter var nöjda med vården lyckades de hålla motivationen för nytt beteende 

längre än de som var missnöjda (Oosterhof et al., 2017). I Franklin et al. (2018) studie 

rapporterade patienterna att behandlingstillfällen varit till hjälp för att lära sig att hantera 

sin långvarig smärta och få konsistens i det dagliga livet (Franklin et al., 2018). Patienter i 

en annan studie ansåg att ett fungerande samarbete i vårdteamet gav dem mer trovärdighet, 

vilket bidrog till ömsesidigt partnerskap och gav dem möjlighet att delta i vårdbeslut 

(Howarth et al., 2012). I en studie med sjuksköterskor visade det sig betydelsefullt att en 

smärtbedömning genomfördes i samspel mellan sjuksköterskan och patienten. Genom detta 

kunde patienten uppleva tillit och att kommunikationen med sjuksköterskan var bra (Sandh 

& Boström, 2015). Om mötet med vårdgivaren inbjöd till ett omtänksamt förhållande 

innebar det att patienten kunde känna medkänsla från vårdpersonalen, utan känsla av dom 

och misstro (Koskinen et al., 2016; Oosterhof et al., 2017). Patienter som var nöjda med 

behandlingsresultatet utvecklade tillsammans med vårdaren en gemensam förklaring och 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gebauer%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25754977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scherrer%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25754977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salas%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25754977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burge%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25754977
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förståelse för smärtan (Koskinen et al., 2016; Oosterhof et al., 2017) samt insåg att de 

själva hade en viktig roll för att lösa sina funktionshinder (Oosterhof et al., 2017). 

 

Studier har visat kommunikationens betydelse gällande patientupplevelser i mötet med 

vårdpersonalen (Jonsdottir et al., 2016; Koskinen et al., 2016). Patienter som lärde sig nytt 

beteende gällande acceptans och hantering av sin smärta kunde nå ett så normalt liv som 

möjligt (Gordon et al., 2018; Koskinen et al., 2016; Oosterhof et al., 2017). I Oosterhof et 

al. (2017) studie framkom det att kommunikationen hade betydelse för huruvida patienter 

lärde sig ett nytt beteende i sina dagliga liv. Utifrån patienterna uppfattningar var feedback, 

träning i hemmet och reflektioner av egna erfarenheter avgörande (Oosterhof et al., 2017). 

Frekventa möten med sjuksköterskan förstärkte patienter på flera nivåer och genererade till 

ökad kunskap om det egna tillståndet med långvariga smärta (Sjö & Bergsten, 2018). Detta 

bekräftas även i andra studier där ny kunskap gällande det egna tillståndet visade sig öka 

den hälsorelaterade livskvaliteten (Franklin et al., 2018; Howarth et al., 2012; Koskinen et 

al., 2016; Ojala et al., 2014; Sjö & Bergsten, 2018). Genom ett tvärvetenskapligt program 

ansågs patienterna få ny kunskap om egenhantering av smärta, vilket ökade deras 

möjligheter till bättre hälsa och livskvalitet (Ojala et al., 2014). Detta bidrog till att de fick 

kunskap om egenhantering av smärta, vilket ökade patienternas möjligheter till bättre hälsa 

och livskvalitet (Ojala et al., 2014). I en annan studie ansåg patienterna att diskussionen 

kring självförvaltning kom för sent eller inte alls (Gordon et al. 2018). Patienterna ansåg att 

det var av betydelse att själv kunna hantera sin smärta (Lukewhich et al., 2015). Därtill var 

ett professionellt bemötande och en naturlig omtanke betydelsefullt för patienter med 

långvarig smärta (Barbara, 2016; Howarth et al., 2012; Koskinen et al., 2016; Oosterhof et 

al., 2017; Sjö & Bergsten, 2018).  

 

Enligt Oosterhof et al. (2017) intervju- och observationsstudie påverkade interaktionen 

mellan patient och den professionella vårdaren behandlingsresultatet. Öppen 

kommunikation skapades genom att regelbundet kontrollera om patienten hade förstått den 

givna informationen. Detta ökade chansen till överensstämmelse mellan patient och 

professionell vårdpersonal (Oosterhof et al., 2017). Faktorer som förknippades med en 

högkvalitativ interaktion var patientens upplevelse av öppenhet och att tas på allvar 

(Koskinen et al., 2016; Oosterhof et al., 2017). Enligt patienterna var informationen viktig 

för att kunna förstå sin smärta och att lära sig strategier för egenvård (Franklin et al., 2018; 

Howarth et al., 2012). Enligt patienter skapade ett fungerande samarbete i vårdteam en 

trovärdighet för partnerskap, vilket ökade deras möjlighet att delta i vårdbeslut (Howarth et 

al., 2012). Om informationen var otillräcklig, och tiden för frågor knapp, menade 

patienterna att de sökte vård oftare (Franklin et al., 2018). Enligt Oosterhof et al. (2017) 

fanns det inte alltid en ömsesidig öppen kommunikation som tog tillvara på patienters egna 

uppfattningar, kunskaper, färdigheter och inlärningssätt. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonsdottir%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27553131
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Syftet var att beskriva mötets betydelse mellan sjuksköterska och patienter med långvarig 

smärta samt aspekter av hälsorelaterad livskvalitet. I resultatet utkristalliserades fyra 

teman: Fysiska aspekter, Psykiska aspekter, Existentiella aspekter och Psykosociala 

aspekter. Ur dessa teman framkom två huvudfynd som var relevanta i relation till studiens 

syfte.  Det första fyndet var att långvarig smärta påverkade patientens upplevda 

hälsorelaterade livskvalitet på många sätt. Det andra fyndet var att sjuksköterskans 

bemötande påverkade patientens upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet.  

 

Det första fyndet visade att långvarig smärta kunde få stor inverkan på patienternas 

livskvalitet (Gordon et al., 2018; Koskinen et al., 2016; Ojala et al., 2014). Det betyder att 

ett korrekt och mångfacetterat omhändertagande har betydelse. Långvarig smärta innebar 

ett lidande som sträckte sig längre än den fysiska smärtan. Smärtan kunde få stor inverkan 

på den hälsorelaterade livskvaliteten genom att påverka hela det dagliga livet med 

exempelvis aktiviteter, arbete och relationer (Gordon et al., 2018). Detta stämde överens 

med bakgrundens förklaringar av hälsorelaterad livskvalitet där Bowling (2017) menade att 

hälsorelaterad livskvalitet var ett smalare begrepp än livskvalitet och handlade om 

områden där hälsan påverkade människans upplevelse av ett gott liv. Martinez-Martin 

(2017) menade att begreppet innefattade psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. 

Resultatet visade att långvarig smärta ofta inte gick att bota, istället behövde patienter lära 

sig att hantera smärtan för att leva ett så normalt liv som möjligt (Gordon et al., 2018). 

Detta innebär att sjuksköterskans uppgift kan bli att minska smärtan i möjligaste mån samt 

bidra till att öka patientens livskvalitet genom stöd och undervisning om copingstrategier. 

Komplikationer av långvarig smärta kunde vara ångest och nedstämdhet, vilket kunde ha 

en koppling till ökad dödlighet (Gustavsson, 2015). Detta syntes även i resultatdelen där 

forskare menade att den långvariga smärtan kunde minska livskvaliteten i sådan 

utsträckning att livet inte kändes värt att leva (Ojala et al., 2014; Barbara, 2016). Även här 

kan sjuksköterskan ha en viktig roll genom att stödja patienter som tappat livsglädjen och 

hoppet om en skaplig livskvalitet. Många artiklar som studerade patienter med långvarig 

smärta hade använt sig av den bredare benämningen “livskvalitet” när det diskuterat 

behandlingsmetoder inom vården. Artiklarna inkluderades ändå eftersom de hade hög 

relevans för studien, trots att det i studiens syfte används den smalare benämningen 

“hälsorelaterad livskvalitet”. Valet grundar sig på att dessa artiklar hade hög relevans för 

studiens syfte. 

 

Att känna hopp var nödvändigt för att uppleva hälsa. Detta eftersom hoppet var knutet till 

människans föreställning om framtid och tilltron till en ny morgondag. Hoppets innehåll 

var varierande och kunde exempelvis handla om kampanda, önskan och möjlighet, vilket 

ledde till hälsa (Willman, 2014). Trots att hopp var nödvändigt visade forskning att för 

mycket hopp ökade risken för besvikelse och förtvivlan, vilket kunde förvärra den 

långvariga smärtan. Därför var det viktigt att förväntningarna var realistiska (Eaves et al., 

2016; Ojala et al., 2014). Detta betyder att det är viktig för sjuksköterskan att ha kunskap 

inom området, för att inte inge falska förhoppningar hos patienter med långvarig smärta.  
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Patienter som blivit väl bemötta under vårdtiden fick gynnsamma psykologiska effekter 

genom att hoppet om en väl fungerande rehabilitering och återhämtning ökade (Krause & 

Edles, 2015). Lidande ansågs som ett kärnbegrepp inom vårdvetenskap. Begreppet hade en 

dubbelhet genom att vara nedbrytande samtidigt som det var en förutsättning för att 

utvecklas som person. Lidande stod i relation till hälsa genom att människan behövde 

behärska sitt lidande. Som professionell sjuksköterska var en av huvuduppgifterna att 

lindra lidande. Professionellt och personligt bemötande inkluderade förmågan att 

uppmärksamma och möta patienters lidande (Arman, 2017). De omvårdnadsåtgärder som 

sattes in kunde öka hoppet och hjälpa patienterna att anpassa sig till framtiden 

(Encarnacao, Costa Oliveira & Martins, 2018). Utifrån flera vetenskapliga artiklar 

framkom att positiv inställning från vårdens sida kunde innebära ökat hopp för den 

drabbade. Upplevelsen av att smärtan ifrågasattes och att sjuksköterskan inte visade empati 

kunde förstärka lidandet (Gordon et al., 2018; Koskinen et al., 2016). Detta beskrevs även i 

bakgrunden (Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011). Det betyder att 

sjuksköterskan aldrig bör ifrågasätta patientens smärta, då smärta är en subjektiv 

upplevelse och det visade sig att misstro kan öka lidandet.  

 

Förutom enskilt lidande hade långvarig smärta ett betydande hälso- och samhällsintresse. 

Hälso- och sjukvårdskostnaderna ökade från år till år och även den enskilda personen 

drabbades ekonomiskt genom inkomstbortfall på grund av sjukskrivning och ökade 

kostnader för vård, läkemedel och läkarbesök. Även dessa aspekter är viktiga att ha i 

åtanke för sjuksköterskor i samband med vården. Patienter med långvarig smärta led även 

av andra symtom som exempelvis depression, ångest och sömnsvårigheter. SBU har 

utvärderat behandlingsmetoder vid långvarig smärta samt hur biologiska, psykologiska och 

omgivningsfaktorer på ett komplext sätt påverkar situationen. Enligt SBU var multimodal 

rehabilitering den mest effektiva behandlingen mot långvarig smärta. Däremot saknades 

stöd för att multimodal rehabilitering skulle minska smärtan (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU], 2006). Enligt Ojala et al. (2014) kunde 

tvärvetenskapliga program där patienterna fick kunskap om egenhantering av smärta öka 

patientens möjligheter till bättre hälsa och livskvalitet. Howarth et al. (2012) påpekades 

vikten av vårdteamets samarbete för att säkerställa god vård. Utifrån detta avseende har 

sjuksköterskan en viktig roll som spindeln i nätet genom sin kontakt med olika inblandade 

professioner. 

 

I bakgrunden framkom att psykologiska metoder var vanliga inom multimodal behandling. 

Två modeller är KBT, samt ACT (Norrbrink & Lundeberg, 2014c). Resultatdelen visade 

att många måste acceptera att de aldrig blir bra, utan de måste lära sig att hantera sin 

smärta och försöka leva så normalt som möjligt (Gordon et al., 2018; Koskinen, Aho & 

Nyholm, 2016). Detta menade forskarna kunde ske genom en förändring av framtida 

livssyn (Koskinen, Aho & Nyholm, 2016). En användbar behandlingsform kunde då vara 

ACT som syftade till att uppmärksamma de tankar och problem som fanns, acceptera att de 

fanns och göra det bästa av situationen (Norrbrink & Lundeberg, 2014c).  

 

Det andra fyndet visade att sjuksköterskans bemötande påverkade patientens upplevelse av 

hälsorelaterad livskvalitet. Redan i bakgrunden beskrevs mötets betydelse för vårdens 

kvalitet och hur resultatet blev (Andersson, 2013), vilket ledde fram till att vi ville veta mer 

om på vilket sätt mötet påverkade patienter med långvarig smärta. Flera forskare från 

resultatdelen var överens om att smärta var en personlig upplevelse (Guclu, Guclu et al., 

2012; Jonsdottir et al., 2016; Koskinen et al., 2016). Även Norrbrink och Lundeberg 

(2014) talade om smärta som en individuell och subjektiv upplevelse, där det inte gick att 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guclu%2520DG%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=23208904
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jämföra en persons smärtupplevelse med någon annans (Norrbrink & Lundeberg, 2014a). 

Koskinen et al. (2016) menade att om patienten sågs som unik, deras smärta togs på allvar 

och det fanns en strävan till att sätta sig in i deras situation införlivades hopp och styrka. 

Denna forskning stämde väl överens med Svensk sjuksköterskeförenings 

“Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor”, vilket synliggjordes redan i 

bakgrunden. Kompetensbeskrivningen visar bland annat vikten av personcentrerad vård 

och att patienten ses som en unik individ med egna önskningar, behov och resurser. I mötet 

innebär det att sjuksköterskan ska utgå från den enskilde patientens berättelser och att 

samtalet skulle genomsyras av en ömsesidig öppenhet och respekt för varandras kunskap 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I bakgrunden nämndes att Haverfield, 

Giannitrapani, Timko och Lorenz (2018) såg personcentrerad vårdkommunikation som ett 

lösningsorienterat verktyg i mötet med smärtpatienter. Detta förstärktes av studien där 

personcentrerad vård gav möjlighet att nyttja de styrkor patienten fortfarande hade (Ojala 

et al., 2014). Fors (2014) menade att ett personcentrerat samtal inte var en teknik för att 

samtala, utan ett sätt att förhålla sig patienten. Som professionell sjuksköterska innebar det 

att lyssna in patienten för att till att börja med identifiera vem personen är. Därefter kunde 

samtalet fokuseras på vad som skulle göras, och på vilket sätt, för att komma vidare i 

processen. Genom att lyssna in patienten och skapa tillit kunde välbefinnande och hälsa 

nås. Utifrån denna bakgrund behöver sjuksköterskan ha med sig ett helhetstänkande och 

vara medveten om att den långvariga smärtans mångfacettering. Sjuksköterskan hade ett 

ansvar att bemöta patienten på ett professionellt sätt trots att inga formella lagar fanns 

(Ivarsson, 2015). Ett bra möte kännetecknades av öppenhet och dubbelriktad 

kommunikation (Sjö och Bergsten, 2018). Det var viktigt med ett professionell bemötande 

och en naturlig omtanke i mötet med patienter som led av långvarig smärta (Koskinen, 

Aho och Nyholm, 2016).  

 

Forskning visade att depression som behandlades kunde minska risken att få 

funktionshinder (Gebauer, Scherrer, Salas, Burge och Schneider, 2015). Genom att 

behandla depressionen och minska risken för funktionshinder borde den hälsorelaterade 

livskvaliteten öka. En slutsats som kan dras är att sjuksköterskan bör vara uppmärksam på 

symtom som kan tyda på att patienten är deprimerad. Att hjälpa patienter att bättre hantera 

sin smärta genom att hitta fungerande copingstrategier var av största vikt. Här anser vi, 

liksom flera forskare (Lukewich et al., 2015; Jonsdottir et al., 2016), att sjuksköterskan kan 

bidra till en förbättring genom kommunikationen med patienter med långvarig smärta. 

Sjuksköterskan kunde tillsammans med patienten kartlägga smärtan och dess betydelse i 

det dagliga livet (Jonsdottir et al., 2016). På så vis kunde patientens känsla av att kunna 

kontrollera smärtan öka. För att kunna möta behovet av komplex och utmanande 

kommunikation inom vården behövdes evidensbaserad utbildning med hög kvalitet 

(Jonsdottir et al., 2016). Patientkommunikation ansågs vara en nyckelkompetens för 

sjuksköterskor som var inblandade i klinisk vård (Duprez et al., (2016). 

 

Förtroendet mellan vårdpersonal och patienter var betydelsefullt enligt ICN:s Etiska kod 

för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Mötet var “ett tillfälle där 

verkligheten delas och partnerskap uppnås om ömsesidig öppenhet finns”. Patient och 

sjuksköterska hade samma värde, men relationen blev ändå ojämn, då mötet uppstod med 

anledning av patientens vårdbehov. Som sjuksköterska var det betydelsefullt att vara 

medveten om detta ojämlika förhållande i och med att patienten var i någon form av 

beroendeställning (Svensk sjuksköterskeförening, 2016, s.7). Enligt Fossum (2013) var 

vårdande kommunikation inte enbart ett budskap som överfördes mellan sjuksköterska och 

patient, utan också ett sätt att lindra lidande och att utföra något gemensamt. Samtal 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scherrer%2520JF%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=25754977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salas%2520J%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=25754977
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burge%2520S%255BAuthor%255D&cauthor=true&cauthor_uid=25754977
https://www.researchgate.net/profile/Veerle_Duprez
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definierades som en relation där flera parter deltog. Men kommunikation inom hälso- och 

sjukvård var komplext och utmanande (Jonsdottir et al., 2016). Patienter med långvarig 

smärta berättade att de upplevt arrogans och ojämlikheter i vården. De talade också om hur 

påfrestande det var att inte bli trodd och tagen på allvar. Sammanhanget hade betydelse för 

upplevelsen av smärta, negativa sammanhang ökade smärtan och vice versa (Koskinen et 

al., 2016; Ojala et al., 2014). Ett negativ sammanhang kunde vara då patienternas smärta 

inte togs på allvar (Ojala et al., 2014). Patienternas smärtintensitet ökade när de inte blev 

sedda och behandlade med värdighet (Koskinen et al., 2016). I bakgrunden beskrevs kort 

vikten av att bedöma patientens smärta innan behandling. Ett smärtskattningsinstrument 

var visuell analog skala (VAS) där patienten själv skattade sin upplevelse mellan 

extremvärden som “Ingen smärta” och “Värsta tänkbara smärta” (Bergh, 2014). Sandh och 

Boström (2015) menade att instrument för att bedöma smärta kunde vara ett sätt att ge 

patient och sjuksköterska ett gemensamt språk. Detta kunde förbättra kommunikationen 

och leda till en mer individanpassad behandling (Sandh och Boström, 2015). Utifrån dessa 

resonemang ses det som betydelsefullt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har 

kunskap om att upptäcka, bedöma och behandla akut smärta så att den läker ut i de fall det 

är möjligt. Akut smärta som inte läkte ut kunde leda till något som kallas sensitisering och 

på så vis bli bestående (Norrbrink & Lundeberg, 2014b). 

 

Med bakgrund av dessa två huvudfynd anses att långvarig smärta fick stor inverkan på den 

hälsorelaterade livskvaliteten samt att mötet med sjuksköterskan har betydelse för patienter 

med långvarig smärta och aspekter av hälsorelaterad livskvalitet. 

Metoddiskussion 

 

Med stöd av Forsberg och Wengström (2016) valdes en allmän litteraturöversikt för att få 

en överblick om forskningsläget samt en kvalitativ ansats för att skapa en bild av 

patientens levda erfarenheter av långvarig smärta. Inklusions- och exklusionskriterier 

begränsade litteratursökningen. Med anledning av en önskan om att få en bredare 

förståelse för problemområdet användes vetenskapliga artiklar baserade på både kvantitativ 

och kvalitativ metod. Patienters skattning av livskvalitet görs ofta med kvantitativa 

metoder, medan kvalitativa metoder lämpar sig bättre för att få en djupare förståelse för 

den upplevda livskvaliteten. Kvantitativa och kvalitativa metoder kan därför komplettera 

varandra (SBU, 2017), vilket det gjort i denna studie. En intervjustudie skulle också kunna 

ha utförts för att besvara vårt syfte, men valdes bort på grund av forskningsetiska skäl.  

 

Ambitionen var att begränsa oss till tre år gamla artiklar, men det visade sig svårt då inte 

tillräckligt med artiklar hittades. Därför utökades sökningen till det dubbla, sex år, vilket 

fungerade tillfredsställande. Artiklar med både sjuksköterske- och patientperspektiv valdes. 

Detta då patientens perspektiv kunde bidra till en förståelse för sjuksköterskans betydelse i 

mötet och sjuksköterskans perspektiv kunde ge en uppfattning om utmaningar och 

dilemman i den professionella rollen. Resultatet visade att det var mer bemötandet än 

mötet som kommit fram. Bemötandet hade i många fall inkluderat något som kallades för 

vårdpersonal eller vårdteam och inte bara sjuksköterskor. Detta är en svaghet med studien, 

men det som presenterats i dessa artiklar är högst relevant i sjuksköterskans 

omvårdnadsprofession då sjuksköterskan ingår i det så kallade “professionella 

vårdteamet”. Något som visade sig var hur patienter förväntade sig att bli bemötta i vården, 
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exempelvis att de ville bli tagna på allvar, få tillräcklig med information om sitt tillstånd 

och göras delaktig i sin egen vård.  

 

Till att börja med inkluderades enbart patienter mellan 18 och 64 år med icke malign 

långvarig smärta. Då det senare visade sig att relevanta artiklar inkluderat patienter över 64 

år valdes även att ta med dessa. Valet grundade sig på att undersökningarna inte enbart 

riktade sig mot patienter över 64 år, utan vuxna över 18 år. Det har i denna studie inneburit 

att i de utvalda artiklar där patienter deltagit är de över 18 år. Valet har grundat sig på att 

barn är förenade med vårdnadshavare, vilket ledde till att barn och föräldraperspektiv var 

återkommande inom forskning kring barns hälsa. I en observationsstudie utvärderades 

barns smärtintensitet utifrån deras livskvalitet före och efter behandling. Livskvaliteten 

utvärderades även ur föräldraperspektivet (Boitor et al., 2018). Under uppväxtåren 

förändrades det nociceptiva systemet och smärtskattningen såg annorlunda ut gentemot 

vuxna. Även den verbala förmågan varierade mellan åldrar (Lundeberg & Holm, 2014), 

vilket gjorde det svårare att nå syftet med studien. Även artiklar med fokus på patienter 

med malign smärta har exkluderats. Valet grundade sig på att studien genomfördes på 

begränsad tid. Även om det är mest fördelaktigt att inkludera all forskning som bedöms 

vara relevant är detta inte alltid praktiskt genomförbart (Forsberg & Wengström, 

2016).  Begränsningen visade sig i efterhand vara bra. Hade malign smärta tagits med hade 

urvalet inte varit möjligt att hantera under denna studie. Även om mötet hade stor 

betydelse hos patienter med malign smärta, ser målet med behandlingen oftast annorlunda 

ut gentemot patienter med långvarig smärta. Dessutom kan patienter med malign smärta 

även behöva en annan typ av psykologiskt stöd, med tanke på eventuell dödsångest och 

rädsla. Genom att enbart använda peer reviewed artiklar, som anses hålla högre kvalitet 

(Polit & Beck, 2017), kvalitetssäkrades studien. En nackdel var att med PubMed var denna 

begränsning tvungen att göras manuellt, vilket tog längre tid jämfört med Cinahl där 

avgränsningen gjordes på ett enklare sätt.  

 

En annan nackdel med PubMed var att flera av artiklarna från PubMed hade läkaren och 

andra professioner i fokus och beskrev mötet mellan dessa professioner och patienten. För 

att hitta rätt sökord togs nyckelord från studiens syfte. De ord som användes var chronic 

pain, communication AND patient-centered. Kombinationen gjordes med de booleska 

operatorerna “AND”, “OR” och “NOT”. Chronic pain var alltid med. När sökträffarna 

varit många har de senast publicerade valts, om övriga kriterier uppfyllts. Det var 

svårigheter att utifrån dessa ord hitta tillräckligt många artiklar som svarade på uppsatsens 

syfte. Därför blev det nödvändigt att formulera om och försöka hitta olika sorters MeSH-

termer och Cinahl Headings för att göra nya försök med. Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) kan reliabiliteten innefatta termerna reproducerbarhet och tillförlitlighet. 

Reproducerbarheten kan bli sämre med manuell sökning då det inte visas exakt hur dessa 

artiklar söktes fram. Manuell sökning kan utföras genom att studera intressanta artiklars 

referenslistor. På så vis hittades fyra artiklar. Trots risken med sämre reproducerbarhet, och 

därmed tillförlitlighet, valdes ändå att inkludera dessa artiklar då de tillförde mycket och 

var tagna från artiklar av god kvalitet. För att hitta ytterligare artiklar har slutligen en 

fritextsökning gjorts i databasen Cinahl. Genom denna sökning hittades ytterligare fyra 

artiklar.  

 

Med stöd av Forsberg och Wengström (2016) värderades artikelns syfte samt vilka 

frågeställningar som eventuellt ställdes. Även design, urval, bortfall, datainsamling och 
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analys värderades. Enligt råd från Forsberg och Wengström (2016) har inga artiklar med 

låg kvalitet (3) tagits med. Trots stöd i Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats samt litteratur upplevdes detta moment som svårt. För att ändå säkerställa att 

värderingen blev bra gjordes till att börja med varsin bedömning som sedan diskuterades. 

Skildes åsikter åt togs en gemensam diskussion innan valet gjordes. Det var 15 artiklar som 

bedömdes kvalificera sig för att ingå i resultatdelen. Artiklar som valdes var skrivna på 

engelska, då båda har kunskap i språket. Ingen av oss har dock engelska som modersmål, 

vilket ökade risken för feltolkningar (Kjellström, 2017). För att minska risken översattes 

svåra ord med hjälp av ordbok samt kontrollerades med varandra om vi uppfattat artikeln 

på samma sätt.  

 

Det arbetssätt för analys som Friberg (2017) beskrev fungerade bra i arbetet. Att identifiera 

teman gjorde att det blev lättare att urskilja resultat som svarade på studiens syfte. 

Nackdelen var att det var mycket text att gå igenom och bearbeta.  

 

Forskningsetiska övervägande har varit med under arbetets gång. Enligt Kjellström (2017) 

var två grundvärden i vetenskapligt arbete hederlighet och ärlighet. Mot bakgrund av detta 

har ingen plagiering medvetet förekommit, inte heller har något resultat medvetet 

förvrängts. Enligt Forsberg och Wengström (2016) var det viktigt att vara noggrann i sin 

redovisning, vilket följt med under arbetets gång. 

Slutsats 

 

Resultatet visade att mötet med sjuksköterskan hade betydelse för patienter med långvarig 

smärta och aspekter av hälsorelaterad livskvalitet. Betydelsen kunde vara av både positiv 

och negativ art. Kommunikationen och bemötandet var mycket viktigt. Att sjuksköterskan 

hade ett personcentrerat synsätt upplevdes som positivt av patienten. De kände sig 

uppmuntrade genom att få förståelse för sina personliga behov, bli tagna på allvar, få 

kunskap om sin smärta och känna sig delaktiga i sin egen vård. Detta inverkade positivt på 

deras smärta, behandling och den upplevda hälsorelaterade livskvaliteten. När patienten i 

stället mötte vårdgivare som saknade förmåga att kommunicera samt se och möta patienten 

med värdighet intensifierades smärtan. Även behandlingsresultatet och den upplevda 

hälsorelaterade livskvaliteten försämrades. 

 

Fortsatta studier  

I studien har det visat sig att mötet har betydelse för den hälsorelaterade livskvaliteten. 

Därför vore det intressant med ny forskning där sjuksköterskans roll hamnar mer i fokus 

gällande mötet med patienten. Ofta studeras ämnet ur ett vårdteamsperspektiv och 

sjuksköterskans specifika roll blir då inte lika synligt i mötet. Därtill vore det intressant att 

ta del av ytterligare forskning inom ämnet och då med ett svenskt perspektiv i en nordisk 

kontext. Det skulle även vara värdefullt för hälso- och sjukvården med förslag på strategier 

och handlingsplaner för ett bättre patientmöte då det visat sig ha så stor betydelse. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Långvarig smärta består av många olika delar och har betydelse för den hälsorelaterade 

livskvaliteten. Förutom själva smärtan lider dessa människor ofta av depression, ångest och 

oro. Dessutom kan de ha svårigheter med sociala relationer, arbete och ekonomi. Mötet 
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med sjuksköterskan visade sig ha stor betydelse för den hälsorelaterade livskvaliteten hos 

patienter med långvarig smärta. Med anledning av den mångfacetterade inverkan och att 

kropp och själ hör ihop måste sjuksköterskor se till helheten och ha denna aspekt med sig i 

mötet med patienten. Vår förhoppning är att denna studie kan öppna upp för reflektioner 

och en dialog på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. Då det personliga lidandet 

sträcker sig långt bortom smärtan för denna patientgrupp och har ett betydande hälso- och 

samhällsintresse anser vi att området bör prioriteras. 
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Bilaga A 
 

Tabell 1. 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). 

 

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

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 välgenomförd 

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 välgenomförd 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/deltagre 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 

välgenomförd 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. Avvsikten 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. 



II 

 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Barbara, M. 
2016 
USA 
 

Primary care 

experiences of people 

who live with chronic 

pain and receive 

opioids to manage 

pain: A qualitative 

methodology. 

Att hjälpa patienter 

som levde med 

långvarig smärta och 

fick opioider med nya 

perspektiv att hantera 

sin smärta. 

Design: Kvalitativ 

narrativ utredning 
Urval: Patienter med 

långvarig smärta 

som behandlas med 

opioider 
Datainsamling: 
Frågeformulär, 

intervjuer & 

fältobservationer. 
Analys: Tematiska 

tolkningar analyser 

12 
(-) 

 

Resultatet visade att det var möjligt att 

tillhandahålla patientcentrerad vård vid 

hantering av patienter med smärta och 

okänd risk för receptbelagd 

opioidmissbruk. Förståelse av influenser 

som skapade risk för opioidrmissbruk 

kunde hjälpa sjuksköterskan att förbättra 

vården genom att tillhandahålla 

konsekventa och bekväma vårdmöten 

och hjälpa patienterna att skydda sig mot 

risken för opioida missbruk i recept. 

K 
II 

 

Eaves, E., Nichter, 

M., & Ritenbaugh, 

C. 
2016 
  

Ways of Hoping: 

Navigating the 

Paradox of Hope and 

Despair in Chronic 

Pain 

Att se vilka skillnader 

som fanns i 

deltagarnas 

beskrivningar av hopp 

och förväntningar. 

Målet var att 

synliggöra tre 

aspekter av hopp. 

Design: 

Semistrukturerade, 

öppna intervjuer och 

randomiserade fas 2-

försök. 
Urval: Informanter 

med långvarig smärta. 
Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: 

Fenomenologisk 

analys 

44 
(-) 

  

Resultatet visade att det fanns 

återkommande hinder. Dessa var 

osäkerhet, rädsla samt resursbrist inför 

att rapportera symtom som kunde leda 

till sjukhusvistelse. För mycket hopp 

ökade risken för upplevelse av 

besvikelse och förtvivlan. Att kunna 

föreställa sig en bättre framtid, eller att 

vara öppen för alternativa möjligheter, 

var avgörande för att upprätthålla hopp 

vid långvarig smärta 
 

RCT 

I 

Bilaga B 



III 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Franklin, Smith, 

Fowler, & Neil 
2018 
England 
 

A qualitative 

investigation of 

factors that matter to 

individuals in the pain 

management process 

Att identifiera de 

nyckelfaktorer som 

påverkade 

individernas 

erfarenheter i 

hanteringen av 

långvarig smärta 

Design: Semi-

strukturerade 

intervjuer 
Urval: Deltagare i en 

sjukhusbaserad 

smärthantering. 
Datainsamling: 
Halvstrukturerade 

intervjuer  
Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

8 
(-) 

 

Resultatet visade att det var 

betydelsefullt för patienter med 

långvarig smärta att förstå varför 

smärtan fanns samt bli trodd och tagen 

på allvar. Tre huvudteman fanns: 

påverkan av tillstånd i det dagliga livet, 

kliniska interaktioner och 

smärthanteringsprocessen. Förståelsen 

av tillståndet var av stor betydelse för 

deltagarna. 

K 

II 
 

Gebauer, S., Scherrer 

J.F., Salas J., Burge. 

S. & Schneider, F.D. 
2015 
USA 
  

Disability and 

disability benefit 

seeking in chronic 

low back pain. 

Att avgöra om 

psykosociala faktorer 

bidrog till 

funktionsnedsättning 

och vilka dessa 

faktorer i så fall var. 

Design: RCT 
Urval: Patienter från 

10 primärvårds 

kliniker 
Datainsamling: 
Frågeformulär 
Analys: 

Hypotesgenererande 

analyser med fokus på 

att identifiera 

egenskaper som kan 

leda till att patienter 

får funktionshinder. 

213 
(-) 

  

Resultatet visade att faktorerna mellan 

patienter skiljde sig åt, men depression 

kunde vara en faktor som om den 

behandlas kunde minska antalet 

patienter som i slutändan kommer att få 

funktionshinder. Det varierade vilka 

psykosociala faktorer som bidrog till 

funktionsnedsättning. 

RCT 

I 

 



IV 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gordon, K., Rice, H., 

Allcock, N., Bell, P., 

Dunbar, M., Gilbert, 

S., & Wallace, H.,  
2017 
Skottland 
 

Barriers to self-

management of 

chronic pain in 

primary care: a 

qualitative focus 

group study. 

Att studera yttranden 

från vårdpersonal och 

patienter med 

långvarig smärta för 

att identifiera hinder 

för att underlätta och 

anta självhantering. 

Design:  Intervjuer 

med fokusgrupper 
Urval:  
Patienter med 

långvarig smärta, 

vårdpersonal, 

vårdgivare  
Datainsamling:  
Intervjuer 
Analys: Tematisk 

analys 

54+38+9 
(-) 

Resultatet visade att det fanns fyra 

viktiga teman: patient-HCP-

konsultation; patientens erfarenhet; 

begränsade behandlingsalternativ och 

organisatoriska hinder. Dessa 

utmaningar måste hanteras för att uppnå 

effektiv självhantering av smärta i en 

brittisk primärvård. Negativa 

upplevelser från vården kunde ge 

konsekvenser för patientens hälsa. 

K 
I 

 

 



V 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Guclu, D.G., Guclu, 

O., Ozaner, A., 

Senormanci, O. & 

Konkan, R. 
2012 
Turkiet 
   

The relationship 

between disability, 

quality of life and 

fear-avoidance 

beliefs in patients 

with chronic low 

back pain. 

Att undersöka 

förhållandet mellan 

rädsla och 

undvikande med 

funktionshinder hos 

patienter med 

långvarig ryggsmärta 

och förutsägelse av 

livskvalitet. 

Design: Kvantitativ 
Urval: Patienter mellan 18-66 

år med långvarig ryggsmärta 

under minst tre månader.  
Datainsamling:Frågeformulär. 

VAS: smärtskattning. Beck 

Anxiety Inventor 

självbedömningsskala:mäta 

ångestnivå. Beck Depression 

Inventory: riskbedömning för 

depression och mäta 

svårighetsgraden och 

förändringar. Somatosensory 

Amplication Scale: 

självvärderingsskala för att 

kartlägga störande fysiska 

känslor som inte indikerar en 

sjukdom. Fear and Avoidence 

Belief Questionnaire: 

utvärdera inställningen till 

fysiska aktiviteter och arbete. 

Roland Morris Disability 

Questionnare: utvärdera 

funktionsnedsättningar.  
Analys: Beskrivande statistisk 

analys, Kolmogorov-Smirnov 

distributionstest samt Pearson 

Correlation Analysis 
. 

105  

(-) 

 

Resultatet visade att uppfattningen av 

smärta och reaktioner på smärta var 

specifika för personen men kunde 

föra med sig andra bekymmer I den 

aktuella studien uppgav 43,8 procent 

av patienterna att de hade problem i 

sitt arbetsliv på grund av sin hälsa 

och 49,5 procent uppgav att de hade 

svårigheter i det sociala livet. Högre 

nivåer av ångest, depression ledde till 

högre funktionsnedsättning. 
 

P 

I 

 



VI 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Howarth, M., Warne, T. & 

Haigh, C. 2012 

England 

  

'Let's stick together' - 

A grounded theory 

exploration of 

interprofessional 

working used to 

provide person 

centered chronic back 

pain services 

 

Att personcentrerad 

interprofessionell 

verksamhet erkänns 

som huvudstrategin 

för hantering av 

långvarig ryggsmärta. 

Men komplexiteten 

med långvarig smärta 

kan innebära 

utmaningar för 

vårdteamet. 

Forskarna ville därför 

utforska 

personcentrerad vård 

ur det vårdande 

teamets perspektiv. 

Design: 

Halvstrukturerade 

intervjuer  

Urval: Vårdare inom 

team 

Datainsamling:  

Enskilda intervjuer 

samt fokusgrupper 

Analys: 

Transkriberad 

intervju, identifierade 

koder, därefter 

dataanalys 

12  

(-) 

 

Resultatet visade att tre kategorier var 

viktiga för ett bra samarbete i teamet: 

kollektivet, förhandlat utrymme och 

teamets mognad. 

Behandling av långvarig smärta 

genom personcentrerad vård 

välkomnas av patienter. 

 

K 

I 

 

Jonsdottir,T.,  Gunnarsdottir, 

S., Oskarsson, GK. & 

Jonsdottir, H. 

2016 

Island 

 

Patients' Perception 

of Chronic-Pain-

Related Patient-

Provider 

Communication in 

Relation to 

Sociodemographic 

and Pain-Related 

Variables: A Cross-

Sectional Nationwide 

Study 

Att studera prevalens 

och egenskaper hos 

långvarig smärta och 

dess påverkan på det 

dagliga livet och den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten. 

Design: Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Urval: Personer med 

långvarig smärta som 

uppsökt vård senaste 

6 månaderna. 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Kvantitativ 

dataanalys 

4500 

(-) 

Resultatet visade att det var 

betydelsefullt att bedöma långvarig 

smärta med ett brett spektrum genom 

att lyssna och ge patienter tid och 

support för att kommunicera sin 

långvariga smärta och hur det 

påverkar deras livssituation. 

P 

I 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunnarsdottir%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27553131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunnarsdottir%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27553131


VII 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Koskinen, C., Aho. 

S., & Nyholm, L. 

2016 

Finland 

   

Life with an 

unwelcome guest: 

Caring in a context of 

protracted bodily 

pain. 

Vad innebär det för 

människan att leva 

med långvarig 

kroppslig smärta. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Informanter 

med långvarig smärta 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys med 

en hermeneutisk 

metod 

4 

(-) 

  

Resultaten visade att långvarig smärta 

gör människorna mållösa, begränsar och 

berövar dem i sina liv. 

K 

II 

 

Larsson, B., Gard, G., 

Karlsson, L., & 

Persson, A. L. 

2016 

Sverige 

 

Patient expectations 

for a multimodal pain 

rehabilitation 

programme: active 

participation and 

coping skills. A 

qualitative study. 

Att beskriva vad 

patienter med 

långvarig smärta 

förväntade sig av ett 

multimodalt 

rehabiliteringsprogram. 

Design: Kvalitativa 

intervjuer 

Urval: Patienter med 

långvarig smärta 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

18 

(-) 

 

Resultatet visade att patienter ville delta 

aktivt i det multimodala 

rehabiliteringsprogrammet och lära sig 

adekvata strategier för det dagliga livet. 

K 

I 

Lukewich, J., Mann, 

E., VanDenKerkhof, 

E., & Tranmer, J. 

2015  

Kanada 

Self-management 

support for chronic 

pain in primary care: 

a cross-sectional 

study of patient 

experiences and 

nursing roles. 

Att hitta flera 

möjligheter till 

primärvårdspraxis för 

att underlätta 

självhantering av 

kronisk smärta, 

inklusive optimering 

av primärvården. 

Design: Två 

tvärsnittsstudier. 

Urval: Patienter och 

vårdpersonal 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Kvantitativ 

dataanalys 

1504 + 1911 

(-) 

 

Resultatet visade att patienter 

identifierade hinder och hjälpmedel att 

självhantera sin smärta och 

sjuksköterskor identifierade hinder och 

hjälpmedel för att optimera sin roll i 

primärvården. Patienterna upplevde det 

betydelsefullt att själva kunna hantera 

sin smärta. 

P 

I 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26752155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gard%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26752155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karlsson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26752155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Persson%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26752155


VIII 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ojala, T., Häkkinen, 

A., Karppinen, J., 

Sipilä, K., Suutama, 

T. & Piirainen, A. 
2014 
Finland 

 

The Dominance of 

Chronic Pain: A 

Phenomenological 

Study. 

Att undersöka 

livserfarenheten och 

hanteringen av kronisk 

smärta ur patientens 

perspektiv 

Design: Kvalitativa 

intervjuer, 

fenomenologisk studie 
Urval:  Patienter över 18 

år som haft långvarig 

smärta i minst tre 

månader, var villiga att 

prata om sina individuella 

erfarenheter av långvarig 

smärta och  kunde läsa 

och skriva på finska. 
Datainsamling:Intervjuer 
Analys: Giorgis fyrfas 

fenomenologiska metod. 

34 

(-) 
  

Resultatet visade att långvarig smärta 

försämrade informanternas 

psykosociala välbefinnande genom att 

smärtan kontrollerade tankar och 

gjorde livet smärtsamt. Ifall livet är 

fyllt med smärta, ses livet via smärta. 

Rädsla för konstant och ej förutsägbar 

smärta minskade livskvalitén. Utifrån 

intervjuer identifierades följande 

subteman utifrån det väsentliga temat 

"kroniska smärtans dominans": 

nämligen "smärta är mästaren", "livet 

är inte värt att leva". "kontextuell 

smärta" och " förväntan och hoppet”. 

K 

I 
 

Oosterhof, B., 

Dekker, J.,Sloots, 

M., Bartels, E. & 

Dekker, J. 

2017 

Tyskland 

Success or failure of 

chronic pain 

rehabilitation: the 

importance of good 

interaction - a 

qualitative study 

under patients and 

professionals. 

Att undersöka vilka 

faktorer som är 

förknippade med ett 

framgångsrikt 

behandlingsresultat 

hos patienter med 

långvarigsmärta och 

yrkesverksamma som 

deltar i ett 

rehabiliteringsprogram 

med särskilt fokus på 

patient-professionell 

interaktion. 

Design: Kvalitativa 

intervjuer och 

observationer 
Urval:  
Patienter och vårdare 
Datainsamling:  
Intervjuer och 

observation  
Analys: Intervjuer och 

observationer 

registrerades 

transkriberades. Därefter 

hermeneutisk dataanalys 

16 patienter 10 

vårdare 

Resultatet visade att om interaktionen 

mellan patient och den vårdande 

professionen höll hög kvalitet blev 

behandlingsresultatet bättre. 

Patienterna förstod att de själva hade 

en viktig roll för att lösa sina 

funktionshinder.  
 

K 

I 

 

 



IX 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sandh, M. & 

Boström, B. 

2015 

Sverige 

Nurses'perception of 

pain management and 

use of guideline. 
 

 Design: 

Tvärsnittsstudie 
Urval:  
Sjuksköterskor som 

senaste 10 åren 

genomgått en 

högskolekurs i 

smärta och 

smärtbehandling. 
Datainsamling:  
Frågeformulär 
Analys:  
Kvantitativ 

dataanalys 

219 
(-108) 

 

Resultatet visade att 

smärtskattningsinstrument 

kunde hjälpa patienter och 

vårdpersonal till ett gemensamt 

språk. Det visade sig också att 

riktlinjer för effektiv 

smärtlindring samt 

smärtbedömning inte alltid 

tillämpades i klinisk praxis. 

Sjuksköterskorna lyfte även 

fram att smärthanteringen inte 

alltid anpassades efter 

individen. 

P 
I 

 

Sjö A. S. & Bergsten, 

U. 2018 

Sverige 
 

Patients' experiences 

of frequent encounters 

with a rheumatology 

nurse-A tight control 

study including 

patients with 

rheumatoid arthritis. 

Att patientens 

erfarenhet av att under 

flera tillfällen träffa en 

sjuksköterska med 

fokus på 

personcentrerad vård 

Design:Kvalitativa 

intervjuer   
Urval: Patienter  
Datainsamling:  
Intervjuer 
Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys med 

ett induktivt 

tillvägagångssätt 

20 
(-) 
 

Resultatet visade att patienter 

välkomnade personcentrerad 

vård. Om sjuksköterskan hade 

ett personcentrerat 

förhållningssätt blev 

patienterna uppmuntrade i en 

ömsesidig förståelse utifrån 

individuella behov. 

K 
I 
 

 


