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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Långvarig smärta är ett vanligt förekommande och komplext fenomen. Den har olika 

bakomliggande orsaker, påverkas av många faktorer och är svår att värdera objektivt. En 

vanligt förekommande attityd hos vårdgivaren är en allmän misstro mot patienten med 

långvarig smärta. Smärtproblematiken ställer höga krav på alla inblandade 

yrkeskategoriers arbete och deras roll i analysen och behandlingen av besvären samt på 

deras förmåga att stödja patienten. En särskild fokus ligger på hur vårdgivaren bemöter 

patienten med långvarig smärta. Det förekommer ofta att personalen fokuserar på den 

fysiska komponenten av smärta och glömmer de emotionella, sociala och andliga faktorer 

som påverkar patientens smärtupplevelse. För att skapa den trygga relationen och hjälpa 

patienten i smärthanteringen samt öka förståelsen för dennes lidande är det viktigt för 

vårdgivaren att vidareutveckla sin kunskap och praxis. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som ur vårdgivar- eller patientperspektiv 

är betydelsefulla vid bemötandet av patienter med långvarig smärta. 

 

Metod 

En systematisk litteraturstudie var den metod som valdes för föreliggande studie. 

Insamling av data utfördes i databaserna PubMed och CINAHL samt manuellt under 

period 02.05 – 02.13 år 2011. Totalt bearbetades och analyserades 17 vetenskapliga 

originalartiklar. De klassificerades, värderades och sammanställdes i en matris och 

inkluderades i resultatet.   

 

Resultat 

Resultatet visade att vårdgivarens upplevelser och erfarenheter vid möte med patienter med 

långvarig smärta handlade om kommunikation, tro och förståelse för patientens lidande, 

smärtanalys, patient – vårdgivarens relation, kunskap samt teamarbete runt patienten. Det 

fanns ett stort behov av en effektiv kommunikation mellan patienten och vårdgivaren. En 

vanligt förekommande reaktion på individens långvariga smärtbesvär var vårdgivarens 

misstro. Relationen mellan patienten och vårdgivaren påverkades negativt av en rad 

faktorer vilket ledde till att vården av patienter med långvarigt smärttillstånd uppfattades 

som frustrerande. Sjuksköterskans rätt till förskrivning av smärtstillande medicin, väl 

genomtänkt planering och utförande av sociala samt fysiska aktiviteter var metoder som 

kunde reducera individens smärta. Vid bemötande av individen saknade ett välfungerande 

samspel mellan inblandade yrkeskategorier. Kunskap om långvarigt smärttillstånd, 

specialistutbildning i medicinsktekniska färdigheter för smärtlindring och utbildning i 

kommunikation ansågs vara en förutsättning för ett bra bemötande av individer med 

långvarig smärta. 

 

Slutsats 

Vårdpersonalens förmåga att lyssna, samtala och tro på patienten leder till en bättre 

bemötande och resulterar i ett effektivt val av smärtbehandlingen. Vidare forskning inom 

området behövs. 

 

Nyckelord: långvarig smärta, omvårdnad, patient, smärtupplevelse, bemötande, 

kommunikation, interaktion.  
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BAKGRUND 

Smärta  

Den internationella organisationen för klinik och forskning av smärta, International 

Association for the Study of Pain (2009) definierar smärta enligt följande: ”Smärta är en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” Det är en upplevelse som har ett 

starkt samband med individens emotionella och psykologiska reaktioner och är svår att 

värderas objektivt (International Association for the Study of Pain [IASP], 2009). 

  

Man brukar klassificera smärta utifrån etiologi, sjukdomsbakgrund, lokalisation och 

tidsperspektiv. Smärtans uppkomstmekanism avgör om den klassificeras som nociceptiv, 

neurogen, psykogen eller idiopatisk (Jakobsson, 2007). Nociceptiv smärta uppkommer via 

retning av nociceptorer vid ett friskt nervsystem medan neurogen smärta uppstår till följd 

av en skada eller dysfunktion i nervsystemet. Psykogent smärttillstånd har ingen somatisk 

förklaring, det är relaterad till en psykisk sjukdom och behandlas inom psykiatrisk vård. 

Idiopatisk smärta eller smärta utan känd orsak är ett smärttillstånd som saknar patologisk 

förklaring trots att en noggrann undersökning har genomförts (Werner & Leden, 2010). 

 

Långvarig smärta 

Utifrån tidsförlopp skiljer man på akut respektive långvarig smärta. Akut smärta är 

kroppens varningssignal. Den uppstår oftast vid en vävnadsskada och karakteriseras av hög 

aktivitet i det autonoma nervsystemet och varar relativt kort tid. Långvarig smärta 

definieras som ett smärtstillstånd som kvarstår minst sex månader efter att skadan har läkts 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010). Ofta använder man begreppet ”kronisk smärta” som 

alternativ till ”långvarig”. Statens beredning för medicinsk utvärdering (2006) betonar: ”I 

klinisk praxis är det lämpligt att använda begreppet långvarig smärta för att inte uttrycka 

en alltför uppgiven syn på prognosen.”  Ordet ”kronisk” är synonymt med orden 

”livslång”, ”obotlig” vilket inte riktigt motsvarar begreppet långvarig smärta (Jakobsson, 

2007).  

 

Prevalens och riskfaktorer 

 

Långvarig smärta är ett vanligt symtom och förekommer hos ca 40-50 % av den vuxna 

befolkningen i Sverige (Gerdle, Björk, Henriksson & Bengtsson, 2004; SBU, 2006). 

Sammanlagt i europeiska länder utgör prevalensen av långvarig smärta 19 %. Långvarig 

smärta är alltså ett vanligt förekommande fenomen i Europa och kan bedömas som ett 

folkhälsoproblem (Brevik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006).  

Muskuloskeletala smärtor i skuldror, nacke, ländrygg, knä och ben är mest förekommande 

bland långvariga smärtillstånd (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006; 

Gerdle et al., 2004). Herpes Zoster, en rad reumatiska sjukdomar samt kirurgiska ingrepp 

kan också ge smärtbesvär som består under en lång period efter den ursprungliga 

sjukdomens aktiva fas. Även alldagliga kraftiga smärtor som saknar någon medicinsk 

förklaring som spänningshuvudvärk räknas som långvariga smärttillstånd (Almås, 2009). 

Långvariga smärtor förekommer även ofta som följd av en del somatiska diagnoser som till 

exempel stroke, multipelskleros, ryggmärgskador (SBU, 2006).  
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Fysiologi  

 

Utveckling av en långvarig smärta är en individuell och komplex process som kan ha olika 

bakomliggande mekanismer och kan påverkas av flera faktorer. Smärtan övergår från akut 

till långvarig när den primära orsaken till smärtan inte upphör på förväntat sätt. Bland 

orsaker till långvarig smärta finns kvarstående stimulering av smärtneuron, då skadan inte 

har läkts eller inflammatorisk process står kvar. Bestående smärtupplevelse kan även 

uppkomma när skadade nerver eller dysfungerat nervsystem leder konstanta smärtimpulser 

till hjärnan (Werner & Leden, 2010). En ytterliggare orsak kan vara spinala reflexer vilka 

via aktivering av motoriska och sympatiska neuroner i ryggmärgen framkallar 

muskelkontraktion och syrebrist i vävnaden. Ischemi genererar en stegrad frisättning av 

noradrenalin vilken i sin tur bidrar till kvarstående smärtupplevelse. 

Reducerad aktivitet i kroppens egna smärthämmande mekanismer kan även gynna 

uppkomsten av långvarig smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

 

Smärtbedömning  

För att sammanställa orsaken av smärta och vilken typ av smärta patienten lider av samt 

hur smärtan påverkar dennes livskvalitet gör man en smärtanalys/smärtbedömning. En 

noggrant genomfört smärtbedömning hjälper att hitta en effektiv smärtlindring samt 

underlättar att frånskilja smärtsymtom från eventuellt uppkommande biverkningar. 

Smärtbedömning består av olika delar: anamnes, observation och 

smärtskattning/smärtmätning (Brattberg, 1995).  

 

Svar på frågor som när, var och hur gör det ont söker man i anamnes (Brattberg, 1995). 

Grunden för en ordentlig anamnes är en fungerande dialog med patienten, där patienten 

inte bara lokaliserar smärta utan även beskriver sina upplevelser av smärtan och dess 

påverkan på vardagliga livet. Det kan uppstå situationer då samtalet med patienten 

försvåras, till exempel patienten inte kan/vill beskriva sin smärta, när patienten inte har 

någon tillit till sjuksköterskan eller när sjuksköterskan uttrycker sig på ett sätt att patienten 

inte förstår. Därför är det av stor vikt att komplettera dialogen med observationer. Patienter 

som lider av smärta uppvisar ofta beteendeförändringar. För att undvika misstolkningar bör 

man tillsammans med patienten kartlägga orsaken till det förändrade beteendet (Hawthorn 

& Redmond, 1999). 

 

 Smärtskattning genomförs med hjälp av olika skattningsskalor och smärtinstrument. De 

flesta skalor mäter bara smärtintensitet och är komplement till den totala 

smärtbedömningen (Hall-Lord & Jakobsson, 2007). Det är viktigt att få ett trovärdigt 

smärtvärde där patienten själv skattar sin smärta. För att undvika misstolkningen av 

smärtmätningen är det betydelsefullt att patienten är väl instruerad om hanteringen av den 

aktuella skalan. Exempel på skalor är Visuell Analog Skala, Verbal Deskriptiv Skala och 

Numerisk Skala. Dessa tre skalor har visat sig vara bland de mest pålitliga och användbara 

för mätningen av smärtintensitet (Williamson & Hoggart, 2005). 

 

Fortfarande inträffar det att smärta bedöms felaktigt och ofta underskattas. Patienten kan 

uppleva sin smärta som mer intensiv än både läkare och sjuksköterskor bedömer den. 

Därför är det av stor vikt att smärtskatta, observera beteendeförändringar samt att ha en bra 

dialog med patienten (Sjöström, 1995).  
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Smärta ur ett psykologiskt perspektiv  

Långvarig smärta är ett mångdimensionellt begrepp och ska betraktas utifrån en komplex 

helhetsmodell, som i litteraturen kallas för en biopsykosocialmodell eller ett 

biopsykosocialsynsätt (SBU, 2006). Det finns ett tydligt ömsesidigt samband mellan 

medverkande krafter av psykologisk natur, individens beteende och upplevelse av smärtan 

(Gerdle & Gullacksen, 2007). Att se och förstå problemet utifrån en psykologisk synvinkel 

kan förbättra behandlingen, ge mer kunskap om preventiva åtgärder som kan minska 

besvär och funktionshinder (Linton, 2005). 

 

Smärtupplevelse 

 

Individens smärtupplevelse kan beskrivas utifrån tre grundläggande komponenter. Den 

första som kallas för en sensoriskt diskriminativ komponent är smärtans lokalisation och 

intensitet. Den andra är det obehag som följer med smärtan och kallas för smärtans 

affektiva komponent. De affektiva faktorerna avspeglar individens emotionella reaktioner. 

Individens tankar, funderingar, värderingar, förväntningar samt handlingar till följd av 

smärtan utformar smärtans kognitiva komponent som är den tredje komponenten 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

 

Faktorer som påverkar smärtupplevelse 

 

Den långvariga smärtans progress är en kraftfull och sammansatt process där miljöfaktorer 

och faktorer av psykologisk art är av stor vikt. Det är inte fullständigt kartlagt vilka 

faktorer har en avgörande betydelse för uppkomsten och bevarande av långvarig smärta 

och dess komponenter. En rad psykologiska faktorer spelar en betydande roll när det gäller 

individens upplevelse av och beteende vid smärtan. Smärtans mening, kontroll över 

smärtan, psykologisk belastning samt emotionell status är faktorer som har inflytande på 

individens upplevelse av smärtan (SBU, 2006). 

 

Smärtans mening kan ha olika betydelse för olika personer. Till exempel har upplevelse av 

smärta i samband med förlossning oftast en positiv mening (Hawthorn & Redmond, 1999). 

Däremot att hitta en positiv mening eller kunna förklara smärta som varningssignal vid 

kronisk smärta blir mer komplicerat. Individen får då en mer negativ upplevelse av 

smärtan. Det blir svårare för denne att hitta olika strategier för att hantera smärtan och 

lindra den. När patienten har en negativ upplevelse av smärtan är det betydelsefullt att 

hjälpa denne att hitta en mer positiv mening. När det gäller patienten med kronisk smärta 

där smärtan ofta upplevs som okontrollerad, bör man visa att det går att hitta en lämplig 

smärtlindring (Ferrell & Dean, 1995). 

 

Känslan av kontroll hjälper till att behärska besvärliga situationer. Denna känsla har en 

direkt koppling till individen med kronisk smärta. Individen med kronisk smärta förlorar 

lätt kontroll över sin situation. Dessutom förstärks smärtupplevelsen i situationer där 

individer upplever att smärtan kontrolleras av något annat än de själva. Minskad kontroll 

över situationen leder till en hjälplöshetskänsla och en reducerad förmåga till att övervinna 

smärtan (Walker, Akinsanya, Davis & Marcer, 1989). 
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En annan faktor som kan påverka smärtupplevelse är brist på kunskap. Genom att höja 

individens kunskapsnivå kan man återvinna dennes kontroll över smärtan (Hawthorn & 

Redmond, 1999). Smärtpatienten upplever ett stort behov av information och vill gärna 

höra en förklaring till sin smärta, som kan hjälpa denne att förstå och hantera problemet 

(SBU, 2006). 

 

Det finns ett tydligt samband mellan individens emotionella status och upplevelsen av 

smärta. I vilken grad de påverkas av varandra är svårt att kartlägga. Negativa känslor som 

vrede och frustration kan uppstå som följd av smärta men de kan även förstärka den i en 

del andra fall (Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

En bra relation med vårdgivaren har en stor betydelse för patientens smärtupplevelse. 

Vårdpersonalens stöd, vägledning och valet av behandlingsalternativ samt vilja att 

överväga behandlingsbeslut ur individens perspektiv ger en bra grund för en stödjande 

relation (Frantsve & Kerns, 2007). En del patienter som söker hjälp på grund av sin smärta 

förväntar sig inte att tas på allvar (Petrie, Frampton, Large, Moss-Morris, Johnson, 

Meechan, 2005). Detta kan leda till en försämrad relation mellan vårdgivaren och 

patienten. En konflikt kan uppstå som kan försämra förutsättningarna för en bra behandlig 

samt ett adekvat omhändertagande (SBU, 2006). Förbättrat samarbete mellan patienten och 

vårdpersonalen leder till bättre patientvård samt bättre bedömningar av kronisk smärta 

(Brattberg, 1995). 

 

Omvårdnad av patienten med långvarig smärta 

Omvårdnad syftar till att hjälpa patienten att planera och genomföra åtgärder som kan 

förbättra dennes hälsa, förebygga sjukdom samt återuppbygga och bibehålla hälsa 

(Norberg, 1992). Sjuksköterskans uppgift går ut på att hjälpa patienten att utföra dessa 

åtgärder på ett sätt som patienten själv skulle kunna genomföra dem om han hade 

tillräckligt med kompetens, kraft och vilja. Sjuksköterskan ska på ett professionellt sätt 

utföra sina arbetsuppgifter och hjälpa patienten att så snart som möjligt återfå sitt 

oberoende (Henderson, 1991). Den moderna omvårdnaden strävar efter en evidensbaserad 

vård viket innebär att vårdpersonalen i samråd med patienten fattar beslut som baseras på 

resultat av vetenskapliga undersökningar (SBU, 2011). 

 

Sjuksköterskan ska ha kunskap om smärtfysiologi, smärtklassificering, 

läkemedelsbehandling och biverkningar samt ska kunna bemöta patienten på ett 

professionellt sätt. Dennes uppgift är bland annat att bedöma patientens tillstånd och 

behandlingsresultat. Personen som får vård har eget ansvar för en del av behandlingen 

medan vårdgivarens roll är att stödja och hjälpa denne. Sjuksköterskan ska ha en tydlig 

uppfattning om att åtgärder inriktade mot långvarig smärta endast kan lindra symtom men 

inte bota patienten. Hon ska ha en god kommunikation med patienten och den ansvariga 

läkaren, iaktta patientens smärtupplevelse och tillämpa lämpliga åtgärder ifall 

smärtproblematiken inte upphör (Almås, 2009). 

 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i omvårdnaden av smärtpatienten. Till dennes kompetens 

hör uppföljning, utvärdering av smärta och administrering av läkemedel. Denne har 

möjligheter till ett tvärvetenskapligt samarbete med andra inblandade yrkeskategorier. Hos 

smärtspecialiserade sjuksköterskor kan kompetensen i bedömning och dokumentation av 

smärta förbättras med hjälp av olika utbildningsinsatser. Detta kan i sin tur även lyfta upp 
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patientens kunskapsnivå om sin egen situation och förbättra dennes smärtkontroll. I detta 

sammanhang kan sköterskans ledarroll i teamarbete med vårdpersonalen vara av betydelse 

(Courtenay & Carey, 2008).   

 

Bemötande av patienter med långvarig smärta i vården  

Ordet bemöta har flera synonymer som mottaga; uppträda emot; behandla; svara på (ngt) 

besvara; möta; träffa (Svenska Akademiens ordbok, 2010). I vården är detta begrepp 

mångdimensionellt och handlar till och med om kroppsspråk mellan patienter och personal 

och dennes anhöriga: hur vi hälsar, tittar i ögonen på varandra, sitter, står samt om hur vi 

tar emot patienter (Fossum, 2007). 

 

Som det nämndes ovan är smärta ett mångdimensionellt fenomen. I bemötande med 

patienten med långvarig smärta fokuserar sjuksköterskan ofta på den fysiska dimensionen 

av smärta och glömmer att det finns emotionella, sociala och andliga faktorer som påverkat 

patientens smärtupplevelse. Resultatet kan bli att man frångår att smärta är en individuell 

upplevelse och generaliserar den (Hawthorn & Redmond, 1999). 

 

I vården möts olika människor med olika kulturer, med olika social och ekonomisk 

bakgrund. Möten äger rum på olika villkor där den ena har makt och behörighet och den 

andra befinner sig i beroendeställning. Det som för dessa parter samman är patientens 

problem. Ofta upplever man svårigheter med att hitta en rätt samtalsnivå vid mötet med 

patienten. Genom att försöka se patienten som en unik individ blir det lättare att se dennes 

egna resurser och lyfta fram dem. På så sätt förstärks patientens självförtroende och 

känslan av kontroll (Brattberg, 1995). 

 

För att bygga en bra relation och ett förtroende mellan patienten och personalen är det 

betydelsefullt att reflektera över och värdera problem tillsammans med patienten, hjälpa 

den berörda att förstå orsaken till uppkomsten av problemet samt hjälpa till att hitta ett sätt 

att påverka eller kontrollera smärtan. En ställning som genomsyras av respekt, 

accepterande och engagemang skapar en avspänd miljö och gör det lättare för patienten att 

öppna sig och dela med sig av sina upplevelser av symptomen samt dess påverkan på 

kroppen (Fossum, 2007). 

 

Tro på patienten 

 

Den rådande attityden mot patienten med långvarig smärta är en allmän misstro från 

vårdgivaren, kollegorna, familjen och bekanta (Breivik et al., 2006). Patienten upplever 

ofta att dennes smärta, intensitet och utbredning ifrågasätts. Det minsta ifrågasättandet från 

vårdgivarens sida kan upplevas av smärtpatienten som en kränkning och är likvärdigt med 

okunskap och oprofessionalitet som gör det svårare att skapa en bra kontakt med patienten 

(SBU, 2006). 

 

Kvinnor med kronisk smärta upplever ofta att de blir missförstådda och misstrodda och 

detta påverkar deras självkänsla och känslan av värdighet negativt. Dessutom har det visat 

sig att läkare är mer benägna att välja en optimal smärtlindring för manliga patienter än för 

kvinnliga. I möte med vårdgivaren påtvingas kvinnor hitta ett sätt att förmedla sin smärta 

och upplevelse utan att riskera dess trovärdighet (Frantsve & Kerns, 2007). Patienten som 

saknar smärtdiagnos kan känna sig förkrossad. En tydlig diagnos är ett bevis på individens 
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smärta. Den fastställer även patientens trovärdighet inte bara inför läkaren utan också inför 

familjen, arbetsgivaren, medarbetarna och vännerna (Dewar, Gregg, White, Lander, 2009).   

 

Kommunikation  

 

Hawthorn och Redmond (1999) säger att vårdgivare måste lära sig att lyssna på ett sätt 

som hjälper den lidande personen att finna fram till det verkliga problemet och finna ett 

sätt att konfrontera och hantera det. Kommunikation kan tolkas som samarbete, samråd, 

möjlighet att utbyta meningar, erhålla upplysningar (Svenska akademiens ordbok, 2010). 

Kommunikationen är nödvändig i bemötande av patienten och består både av kroppsspråk 

och verbala uttryck. Hur personalen förmedlar kunskap, ger information, uttrycker känslor 

och empati har betydelse för ett lyckat möte och patientens välbefinnande. Samtidigt 

handlar det inte enbart om patientens upplevelse av mötet utan även om sjuksköterskans 

upplevelse av en upprättad kontakt med patienten och av att mötets budskap har nått fram 

(Fossum, 2007). 

 

I samtal med patienten kan svårigheter i kommunikationen uppstå. 

Kommunikationsproblem uppkommer oftast på grund av att fokus ligger på sjukdomen 

och behandlingen men inte på patientens hälsoproblem och livssituation (Fossum, 2007).  

 

Grunden till en lyckad kontakt och betryggande relation med patienten etableras redan vid 

det första samtalet (Brattberg, 1995). Dialog med patienten ska utöva uppbyggandet av 

relationen och undersökningen av svårigheter även omfatta information och 

överenskommelser om hanteringen av patientens problem. Detta ska anpassas utifrån 

patientens önskemål, behov och problemets natur. Det är viktigt att få det bekräftat att 

patienten har förstått informationen samt känner sig bekväm i den utvalda behandlingen 

eller lösningen av problemet (Andersson, 2007). 

 

Grunden för kommunikation är att kunna lyssna. Förmågan att lyssna utvecklas 

kontinuerligt under kontakter och möten med patienten. Genom aktivt lyssnande visas 

förståelse för patientens situation och upplevelse. Det är viktigt att följa och stödja 

patientens tankegång, acceptera patientens berättelse utan att låta sina värderingar påverka 

omdömet. Att lyssna genom att vara tyst ger patienten och vårdpersonalen tid att bearbeta 

det som sagts (Brattberg, 1995).  

 

Professionellt förhållningssätt 

Att bemöta patienten på ett professionellt sätt handlar om att ha kännedom om 

människovärde, om respekt och hjälpsamhet, om mottagande och uppträdande samt om 

information och behandling. Personalen ska sträva efter att främja patientens behov utan 

att styras av egna samt att kunna förmedla sina kunskaper och erfarenheter. Ökad 

medvetandegrad om egna känslor och dess uttryck hjälper till att ha kontroll över dem i 

möte med patienten och minskar risken för övergrepp på patientens integritet och trygghet 

(Klang Söderkvist, 2007). 

 

En frågeställning om etik är viktig inom sjukvården. Personalen ger omsorg till patienter 

och ofta utgår från handlingar utan att reflektera över dem. Den etiska reflektionen är 

nödvändigt för att inte begränsa patientens autonomi där fokus ligger på information och 

dennes självbestämmande. Under reflektionen bör man utgå från egen intuition med 
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förutsättning att det finns förmåga till inlevelse i andra personers situation och om egna 

medvetna och omedvetna värderingar (Arlebrink, 2006).  

 

Empati framställs som en förmåga att fånga och förstå den unika individens känslor och att 

vägledas av dessa i möte med den berörda. Empati baseras på tre viktiga aspekter: egen 

känslomässiga reaktion på andras känslor; en intellektuell bedömning av andras upplevelse 

samt eget beteende där viljan att visa förståelse för situationen och förmedla medkänsla är 

grundläggande. Det är även viktigt att förstå skillnaden mellan sympati och empati. 

Sympati handlar ofta om att dela synpunkter med någon annan samt vara positivt inställd. 

Däremot att handa empatisk inte betyder att dela individens värderingar och synpunkter 

men ha medkänslan och visa respekt (Holm, 2009). 

 

Trots kontinuerlig förbättring i möten mellan patienten och vårdgivaren fortfarande uppstår 

det problem. Det förekommer att vårdgivaren inte visar empati tillräckligt och har en 

negativ inställning till gemensamt beslut med patienten när denne har en lägre utbildning, 

socialstatus eller tillhör en etnisk minoritetsgrupp (Frantsve & Kerns, 2007; Dewar et al., 

2009).  

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som ur patient- eller vårdgivarperspektiv 

är betydelsefulla vid bemötandet av patienter med långvarig smärta. 

 

METOD 

Val av metod 

 

En systematisk litteraturstudie ansågs vara en bra metod för att uppnå föreliggande syftet. 

Detta innebar att författarna systematiskt sökte, bearbetade, kritiskt granskade och 

sammanställde litteraturen inom ett valt område. I fokus av litteraturstudien stod en 

tidigare bearbetad och beskriven kunskap samt en aktuell forskning.  

Informationsökningen baserades på vetenskapliga artiklar och omfattade experimentella 

studier samt kvalitativa och kvantitativa undersökningar. 

 

Urval och urvalskriterier 

För att välja relevanta informationskällor bestämdes en rad inklusionskriterier vilka 

begränsade sökningen. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska, ryska, polska 

eller ukrainska då dessa är de språk som författarna behärskar i tal och skrift och detta val 

skulle ge bredare spektrum av informationen. Enbart vetenskapliga peer-reviewed artiklar 

söktes vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) garanterade att artiklarna var 

tillförlitliga och enhetliga gällande struktur, tillgängliga för andra forskare, kritisk 

granskade och att forskningsresultaten publicerades för första gången. För att försäkra 

artiklarnas aktualitet och relevans ur tidsperspektiv söktes artiklar publicerade senast år 

2000.  

Exklusionskriterierna fastställdes gällande artiklar som beskrev cancersmärta, postoperativ 

smärta, långvarig smärta hos barn och ungdomar upp till 19 år, farmakologisk och 

fysikalisk smärtbehandling samt smärtrehabilitering.  
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Datainsamling 

Informationsökningen utfördes i februari 2011 via databaser PubMed, CINAHL vilka 

täckte medicin, omvårdnad, psykologisk forskning inom medicin, och andra närbelägna 

områden (Tabell I).  

 

Sökstrategi 

 

Sökningen i databasen PubMed gjordes med hjälp av nedanstående MeSH-termer: 

”pain intractable”, “patient”, “nurse-patient relations”, “professional-patient relations”, 

“attitude of health personnel”, “chronic disease”, “communication”, “nursing”, “behavior”. 

Sökorden kombinerades med hjälp av så kallade booleska operatorerna ”NOT”, ”AND”. 

Kombinationen av ovan nämnda operatorer användes för att begränsa sökningen och att få 

”smalare” respektive resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Sjuttio sex abstrakts av 

identifierade artiklar i databasen PubMed granskades och 26 artiklar valdes.  Alla 26 

artiklar lästes i sin helhet och otta av dem inkluderades i studiens resultat.  

 

Engelska termer, som “chronic pain”, ”professional-patient relations”, ”nurse-patient 

relations”, ”nurse attitudes”, ”communication”, ”patient bedside”, användes som Cinahl 

Headings i CINAHL. Antalet abstrakts som granskades i sökningen i databasen CINAHL 

var 51. Trettio två artiklar valdes för granskningen varav sju ansågs ha samband med syfte 

och valdes i resultat. Det totala antalet vetenskapliga artiklar som valdes efter sökningen i 

båda databaserna och ingick i studien var 15. 

 

Sökordkombinationer som användes vid databassökning i CINAHL och PubMed visas i 

Tabell 1. 
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Tabell I. Resultat av databassökning i PubMed och CINAHL. 

 

Databas 

Datum för 

sökning 

Sökord Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

Artiklar 

PubMed 

11.02.07 

Pain, Intractable AND 

Professional-Patient 

Relations 

27 3 1 0 

PubMed 

11.02.08 

Pain, Intractable AND 

Attitude of Health 

Personnel 

25 5 3 3 

PubMed 

11.02.08 

Chronic Disease AND 

Nurse-Patient Relations 

125 13 8 1 

PubMed 

11.02.09 

Chronic Disease AND Pain 

OR Pain, Intractable AND 

Professional-Patient 

Relations 

185 38 10 4 

PubMed 

11.02.10 

Pain, Intractable AND 

Behavior 

122 16 4 0 

CINAHL 

11.02.10 

Professional-Patient 

Relations OR Nurse-

Patient Relations AND 

Chronic Pain 

65 17 11 0 

CINAHL 

11.02.10 

Nurse Attitudes AND 

Chronic Pain  

15 6 5 1 

CINAHL 

11.02.11 

Communication AND 

Chronic Pain 

51 18 12 3 

CINAHL 

11.02.11 

Communication OR Nurse-

Patient Relations OR 

Nurse Attitudes OR Patient 

Bedside AND Chronic 

Pain 

22 10 4 3 

 Totalt 637 126 58 15 

 

Även manuell sökning användes som en sökstrategi. När referenslistan i en intressant 

utifrån problemområde artikel analyserades, hittade författarna där hänvisningar till en 

mängd artiklar som berörde ämnesområde. Två artiklar hittades med hjälp av denna 

sökning. Totalt hittades 17 artiklar.  
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Bearbetning och analys av data 

Urval av data gjordes i fyra etapper enligt Forsbergs och Wengströms (2008) 

rekommendationer. Först identifierades artiklar utifrån deras titel, sedan granskades deras 

abstrakt. Artiklarna som besvarade studiens frågeställningar och syfte valdes ut och lästes i 

sin helhet. Texten som innehöll en signifikant information färgmarkerades. Dessutom 

kontrollerade författarna om tidskrifterna med publicerade artiklarna var granskade. För att 

förenkla bearbetning, sammanställning och analys av information gjordes en kort 

sammanfattning av de väsentliga rönen. Slutligen valdes artiklar som ansågs vara mest 

relevanta för föreliggande studien i resultatdelen och sammanställdes i en matris (Bilaga 

II). 

 

Klassificering och kvalitetsbedömning 

 

Ett bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering av vetenskapliga artiklar enligt 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stolz och Bahtsevani (2006) användes 

för systematisk granskning och kvalitetsbedömning av studier som ingick i föreliggande 

litteraturstudiens resultat (Bilaga I). 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Föreliggande litteraturöversikt strävade efter hög validitet och reliabilitet genom att 

omfatta enbart granskade vetenskapliga tidskrifter och peer-reviewed originalartiklar. Med 

hänsyn till att eventuella subjektiva feltolkningar kunde uppstå vid analys och granskning 

av engelskspråkiga originalartiklar användes Nordstedts Engelska Ordbok (1998). 

Artiklarna översattes, lästes och granskades av båda författarna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Under arbetets gång följde författarna en rad etiska principer vilka enligt Helgesson (2006) 

ger en gynnsam grund för en bra forskningskvalité. Vetenskapens objektivitet var en 

förutsättning för att studien skulle vara öppen, fri från förutfattade meningar och skulle 

opartiskt avspegla verkligheten. Samma princip berörde även denna litteraturöversikts 

resultat och förutsatt att samtliga påståenden och slutsatser som rapporterades i studien var 

verkliga och sanna. Både positiva och negativa fynd som framkom i studier redovisades i 

den föreliggande litteraturöversikts resultat. Författarna till föreliggande studie hade som 

mål att bearbeta och presentera resultat av andra studier utan fabricering, förfalskning och 

plagiat. Vid datainsamlingen, bearbetningen och analysen kontrollerades bland annat att de 

utvalda artiklarna hade genomgått en etisk granskning. För att försäkra en riktig tolkning 

av materialet översattes samtliga artiklar med hjälp av Nordstedts Engelska Ordbok (1998) 

och granskades av båda författarna. Vid artiklarnas granskning och sammanställning 

användes också Norstedts Svensk ordbok (1999) och Bonniers Synonym Ordbok (Walter, 

2000). Strävan var att författarnas egna värderingar och åsikter inte skulle påverka studiens 

resultat.  
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RESULTAT 

Kommunikation 

Kommunikationen ansågs vara en viktig del av interaktion mellan vårdgivaren och 

patienten (Blomqvist, 2003; Boscart, 2009; Dudgeon, Cerrard, Jensen, Rhodes & Tyler, 

2002; Spiers, 2006; Matthias et al., 2010; Pris, Farmer, Harris, Hope, Kennedy & Mayou, 

2006). Studier fann att det fanns ett stort behov av en öppen och effektiv kommunikation 

mellan patienten och vårdgivaren (Blomqvist, 2002; Dudgeon et al., 2002; Norman et al., 

2010).  

 

Flera studier (Matthias et al., 2010; Pris et al., 2006; Weiner & Rudy, 2002; Dudgeon et 

al., 2002; Norman et al., 2010; Blomqvist, 2003; Steihaug & Malterud, 2003) kom fram till 

att ett av patientens krav var att bli lyssnad och förstådd. Patientens autonomi samt dennes 

deltagande i behandlingsprogram kunde successivt förstärkas tack vare en kontinuerlig 

kontakt och samtal med vårdgivaren (Matthias et al., 2010; Boscart, 2009). Genom att 

aktivt samtala och lyssna fick personalen möjligheten att lindra individens smärta och 

stärka dennes självförtroende (Blomqvist, 2002; Boscart, 2009). Bristen på uppmärksamhet 

samt okontrollerat kroppsspråk hos läkaren väckte missnöje hos patienter och ledde till att 

en del av dem avbröt behandlingen och andra sökte hjälp hos en annan läkare (Pris et al., 

2006; Matthias et al., 2010). 

 

Vårdgivaren upplevde vården av patienter som saknade förmågan att uttrycka sig verbalt 

som svår (Blomqvist, 2003). För att upptäcka smärtan var personalen beroende av sin egen 

empatiska förmåga att läsa av ett icke verbal språk (Steihaug & Malterud, 2003). Samma 

studie konstaterade att icke verbal kommunikation var ett komplement till den verbala 

dialogen där ord bekräftades med kroppsspråk och hjälpte till att se helheten i patientens 

smärtupplevelse.  

 

Sjuksköterskor hade svårt att kommunicera med patienter som inte var villiga att berätta 

om sin smärta. Brister i kommunikationen som förekom i patienters tidigare erfarenheter 

ledde till att de inte fick någon hjälp. Följaktligen ansåg dessa personer att de inte hade 

något behov av samtal om sina smärtproblem eftersom de inte förväntade sig att få hjälp av 

vårdpersonalen (Blomberg, Hylander & Törnkvist, 2008; Spiers, 2006; Blomberg et al., 

2008).  

 

En studie (Spiers, 2006) beskrev sjuksköterskornas sätt att kommunicera med patienten i 

fall denne inte ville visa eller hade svårt att stå ut med sin smärta. Sjuksköterskorna 

använde ofullständiga meningar för att ta reda på oklarheter, vilket gjorde att patienten 

tolkade meningarna som antingen stödde dennes stoicism eller utgjorde ett bra tillfälle att 

prata om sin smärtupplevelse. Skönmålande termer i smärtbeskrivningen var en viktig del i 

strategin att inte accentuera patientens smärtupplevelse. Nedgraderande termer, såsom 

”obehag”, ”besvär” användes även när smärttillståndet krävde mer analgetika. 

Sjuksköterskorna använde även patientens egna fraser och på så sätt undveks tillämpning 

av vårdgivarens egen tolkning av smärtupplevelsen. McDonald (2009) påvisade att äldre 

vuxna hade lättare att ge information om smärtans lokalisation, duration och intensitet men 

svårare om behandlingseffekter. Vårdgivarens öppna frågor om smärta ledde till mer ett 

informationsrikt samtal och ökade patienternas delaktighet genom att låta dem ta initiativ 
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till egen vård (Boscart, 2009).   

 

En positiv kommunikation mellan patient och sjuksköterska var avgörande för patienternas 

livskvalité och välbefinnande (Boscart, 2009; Stenner & Courtenay, 2008; Matthias et al., 

2010). Studier (Boscart, 2009; Stenner & Courtenay, 2008; Matthias et al., 2010) kom fram 

till att vårdpersonalens utbildning i kommunikativa färdigheter kunde förbättra samspelet 

mellan vårdgivare och patienter som lider av kronisk smärta.  

 

Tro på patienten och förståelse för patientens lidande 

Patienter med långvarig smärta upplevde ofta misstro från vårdgivarens sida (Blomberg et 

al., 2008; Matthias et al., 2010; Price et al, 2006; Spiers, 2006; Dudgeon et al., 2002; 

Norman et al., 2010; Thunberg, Carlsson & Hallberg, 2001). Patienter hade svårt att göra 

sig trodda och var tvungna att arbeta hårt för att övertyga vårdgivaren att "tro" och "lyssna 

på dem" (Dudgeon et al., 2002). Sjuksköterskor hade inte tilltro och ignorerade patienters 

smärtbesvär (Blomberg et al., 2008). Även läkare tog inte patienternas smärta på allvar 

(Thunberg et al., 2001; Dudgeon et al., 2002; Mattbias et al, 2008; Wilsey, Fishman, 

Ogden, Tsodikov & Bertakis, 2008). I en studie (Price et al., 2005) riktade läkaren sina 

ansträngningar mot att ge patienten en individanpassad vård. Att bemöta individer med 

smärtproblematiken på detta sätt motsvarade patienternas förväntningar och bidrog till 

känslan av att deras smärta togs på allvar. 

 

Thunberg et al. (2001) kom fram till att individens berättelser om smärttillstånd var en 

utgångspunkt i vårdgivarens arbete och att det var av stor vikt att läkaren och 

sjuksköterskan trodde på, accepterade och tog berättelserna på alvar. Rädslan att inte bli 

tagen på allvar bidrog till att patienterna var motvilliga att berätta om sin smärta (Blomberg 

et al., 2008; Weiner & Rudy, 2002).   

 

En studie (Wilsey et al., 2008) visade att smärtan ifrågasattes när patienter med kroniska 

smärtbesvär sökte akutvård. Det var svårt för dem att få smärtstillande medel och de blev 

bemötta som missbrukare. Vårdpersonalen misstänkte att det inte var smärta i sig som var 

anledningen till besöket utan tablettmissbruket och behovet av nya recept. Brist på tillit hos 

vårdgivaren väckte patienternas missnöje med bemötandet (Price et al., 2006; Wilsey et al., 

2008).  

 

Patienter hade en känsla av att deras smärtupplevelse blev missförstådd eller inte 

uppskattad (Spiers, 2006; Thunberg et al., 2001). Att "bli förstådd" innebar att vårdgivaren 

skulle förstå patientens smärtor och den effekt som smärtupplevelsen hade på dennes liv. 

Kontakt med vårdgivaren som inte hade någon förståelse för individens lidande kunde leda 

till patientens känsla av sårbarhet, isolering och ensamhet (Teh, Karp, Kleinman, 

Reynolds, Weiner & Cleary, 2009). Däremot gav förståelsen och erkännandet av smärtan 

och lidandet en bra grund för vårdpersonalens och patientens samarbete (Spiers, 2006; 

Boscart, 2009) samt bekräftade att smärtan var äkta (Teh et al., 2009). Dudgeon et al. 

(2002) konstaterade att en del patienter trodde att orsaken till vårdgivarens misstro kunde 

vara föreställningen av att smärtan var ”ett olöst mysterium” - något som ingen verkade 

veta någonting om. 

 

Genom att fördomsfritt beskriva en individ ur biologisk, social och psykologisk vinkel gick 

vårdgivarens ansträngning först ut på att hitta en somatisk orsak till smärtan (Thunberg et 
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al., 200; Norman, et al., 2010). En diagnos eller en förklaring till individens 

smärtupplevelse underlättade hälso- och sjukvårdspersonalens förståelse för vad individen 

gick igenom (Norman et al., 2010). Diagnosen gav förståelsen för smärtfysiologin och 

orsaken till smärtan och ledde till valet av behandlingsstrategin. När det inte fanns bevis 

till en allvarlig somatisk orsak, sökte man psykologiska och sociala orsaker (Thunberg et 

al., 2001).  

 

Smärtbedömning 

Sjuksköterskan ignorerade aldrig situationer då patienter klagade över smärtan och vid 

varje tillfälle undersökte hon smärttillståndet (Spiers, 2006). En grundligt genomfört 

smärtbedömning hjälpte vårdgivaren att utarbeta en behandlingsplan som tillfredsställde 

patienternas behov (Ryan, Hassell, Thwaites, Mankey & Home, 2007). 

 

Blomberg et al. (2008) kom fram till att smärtbedömningen kunde vara en passiv eller en 

aktiv process. En passiv process innebar att sjuksköterskorna inte upptäckte smärtan själva 

utan fick information om patientens smärta från andra källor t.ex. patienten själv, dennes 

anhöriga, vårdbiträden eller under behandlingen av individens andra sjukdomar. En passiv 

smärtbedömning ledde till att valet av rätt behandling tog längre tid. Smärtbedömningen 

blev en aktiv process när sjuksköterskorna engagerade sig i samtalet med patienten och tog 

initiativet genom att ställa frågor om olika möjliga smärtproblem även om smärtan inte var 

synlig. Direkta frågor om smärtupplevelsen och observationen av patientens beteende 

ledde till en bättre och snabbare analys och smärtlindring. 

 

McDonald (2009) fann att vårdgivaren upplevde ofta svårigheter vid smärtbedömningen 

hos äldre personer. Det handlade oftast om frågor angående smärtlokalisation, 

smärtduration och smärtintensitet. Smärtlokalisationen var ett mindre abstrakt begrepp än 

andra och krävde mindre sakkunskap för beskrivning. Smärtdurationen nämndes av nästan 

hälften av de äldre vuxna, särskilt när det handlade om tidpunkten för viktiga aktiviteter 

som sömn eller fysisk aktivitet. Smärtintensitet var en av de smärtegenskaperna som 

bedömdes mest och oftast. När patientens självrapportering av smärtor var oförenlig med 

dennes verbala eller icke-verbala beteende tydde detta på patientens vilja at härda ut 

smärtan (Spiers, 2006; Blomqvist, 2002). I dessa situationer var personalen osäker på om 

patienten hade ont eller inte (Blomqvist, 2002). Patientens stoicism blev då ett problem 

som hindrade sjuksköterskans försök att åtgärda smärtan. Å ena sidan borde sjuksköterskan 

stödja patientens behov av att bli sedd som stoiker men å andra sidan var hon tvungen att 

noggrant bedöma smärtan och åtgärda den (Spiers, 2006).   

 

När personalen lade ner mer tid på samtal med patienten gav det bättre möjligheter för 

bedömning av smärtsymptom samt hjälpte vårdgivaren att fastställa kognitiva, emotionella, 

funktionella, fysiska faktorer som kunde påverka patientens förmåga att hantera smärtan 

(Ryan et al, 2007).  

 

Thunberg et al. (2001) kom fram till att en biopsykosocialmodell som skulle hjälpa 

vårdgivaren att beskriva smärtan utifrån ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv 

fungerade inte i praktiken. Studien ansåg att förklaringen till detta var en brist på en 

gemensam strategi hos olika personalkategorier som deltog i omvårdnaden av individer 

med långvarig smärta.  
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 Interaktion mellan patient och vårdgivare 

En meningsfull relation som baserades på förtroende och ömsesidig respekt mellan 

vårdgivaren och vårdtagaren hade en hög prioritet hos individer med långvarig smärta och 

spelade en avgörande roll för deras välbefinnande (Teh et al., 2009; Price et al., 2006; 

Stenner & Courtenay, 2008).  

 

Omvårdnaden av patienter med kronisk smärta som var inriktad på individens behov och 

inte bara på vårdpersonalens attityder och preferenser förbättrade smärtbehandlingen 

(Blomqvist, 2002; Price et al., 2006). En studie (Price et al., 2006) påpekade att kvinnorna 

hade förväntningar på att få en individuellt anpassad vård samt engagemang och respekt 

från vårdgivaren. En bra relation med vårdgivaren samt dennes personliga egenskaper var 

viktiga faktorer som påverkade kvinnornas känsla av trygghet. Patienten förväntade sig att 

vårdgivaren skulle känna medlidande för dennes smärta och funktionshinder, uppfatta det 

psykosociala sambandet i smärtupplevelsen och uppleva denne som en hel individ (Teh et 

al., 2009). 

 

Förtroendet till vårdgivarens kompetens resulterade ofta i ett gemensamt beslut gällande 

behandligsåtgärder (Teh et al., 2009). Det var svårt för vissa patienter att prata om sin 

smärta eftersom de inte hade tillit till personalen (Blomberg et al 2008; Wilsey et all, 

2008). Kontinuiteten i vården ökade patientens förtroende för vårdgivaren samt förstärkte 

dennes integritet (Teh et al., 2009; Matthias et al., 2008). Vårdpersonalen var försiktig med 

att inte skada individens integritet när patienten vägrade ta emot hjälp. Att få komma 

närmare patienten upplevdes som en utmaning (Blomqvist, 2002). 

 

Patienterna uppskattade när vårdgivaren kom ihåg dem. Att bli ihågkommen var en signal 

att vara "känd" som en individ med bakgrund och historia snarare som ”ett nummer”. Det 

gynnade även patientens känsla av trygghet. Läkaren eller sjuksköterskan som kom ihåg 

sina patienter ansågs vara en empatisk person (Teh et al., 2009). Flera patienter 

rapporterade att de hade kontakt med en och samma vårdgivare under många år. En 

långvarig relation gynnade individens upplevelse av att vårdgivaren var vällbekant med 

patienten och förstod dennes problematik. Förståelsen från vårdgivarens sida ansågs vara 

en viktig komponent i patient – vårdgivare relationen (Teh et al., 2009; Price et al., 2005). 

Patienter som hade goda relationer med vårdpersonalen var ofta mer nöjda med omsorgen 

(Teh et al., 2009).  

 

Vid mötet i vården förekom situationer när vårdgivaren upplevde patienter som aggressiva 

och beskrev det som att patienterna visade ”sina klor”. En sjuksköterska berättade: 

”Många patienter känner att de är här mot sin vilja och tror att när de är här så kommer 

de att botas… men tyvärr händer det sällan.” (Thunberg et al., 2001). Blomqvist (2002) 

gav ett exempel på en motsatt situation där personalen som utförde smärtsamma 

omvårdnadsåtgärder var frustrerade eftersom åtgärden krävde försiktighet och 

uppmärksamhet. Att inte veta hur en äldre person upplevde omvårdnaden samt att inte veta 

hur man kunde lindra smärtan väckte ångest hos vårdpersonalen (Blomqvist, 2002). 

 

Olika faktorer påverkade negativt relationen mellan patienter och vårdgivare (Blomberg et 

al., 2007). Smärtproblem som saknade en tydlig orsak kunde vara en källa till irritation för 

både vårdgivare och patienter och kunde påverka relationen mellan dessa negativt (Wilsey 

et al, 2008, Price et al., 2005). Blomqvist (2002) påstod att personer vars medicinska 
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diagnoser var okända eller diffusa uppfattades överdriva sin smärta och väckte personalens 

frustration och tveksamhet. Även vårdande av dessa personer uppfattades som 

frustrerande. I samma studie betonades att välkänt och synligt smärtursprung förutsatte 

personalens positiva känslor och kommentarer mot äldre individer. Relationen blev 

negativt påverkad även i de fall där orsaken till smärta identifierades och behandlades men 

smärtan fortsatte att finnas kvar (Price et al., 2005). I sådana fall klagade patienter över att 

deras läkare inte gav dem uppmuntran eller inte förstod deras behandlingsbehov. Många 

upplevde att vårdgivaren ofta var otillgänglig (Mattbias et al., 2008; Price et al., 2006).  

 

Dudgeon et al. (2002) konstaterade att vårdgivarens reaktion på patientens smärtbeteende 

var olika. En del ogillade när patienter överdrev smärtan och ibland utrycktes det rent av 

med ilskan. Somliga ansåg att individens smärtbeteende var en naturlig del av 

funktionshinder och skulle accepteras och ursäktas. 

 

I de fall där sjuksköterskan aktivt engagerade sig i patientens behandling och vård och 

gjorde täta uppföljningsbesök skapades trygga relationer. Hon hjälpte patienter att 

reflektera över smärtproblem och uppmuntrade dem hitta individuella strategier att hantera 

smärtan på egen hand. I de fall där patienter hade bättre relation till sjuksköterskan än till 

läkaren var det hennes roll att förmedla smärtproblematiken till läkaren och även till andra 

yrkeskategorier (Blomberg et al., 2008).  

 

En positiv attityd tycktes vara ett sätt att hantera komplicerade situationer (Spiers, 2006). 

Personalen märkte att ett skämt kunde väcka distraktion eller smärtlindring (Blomqvist, 

2002). Vårdgivarens genomtänkta planerig och genomförande av olika sociala och fysiska 

aktiviteter samt stöd för patientens engagemang i något annat än smärtan var exempel på 

metoder som kunde reducera individens smärta (Blomqvist, 2002; Blomberg et al., 2008). 

Att hjälpa patienter att kontakta en läkare eller en annan hälso- och sjukvårdsspecialist 

kunde också lindra smärtan. Kontakten kunde innebära en utgångspunkt för en diskussion 

om smärtproblematiken eller ett förslag på en lämplig smärtlindring (Blomqvist, 2002). 

 

Sjuksköterskans rättighet att skriva ut analgetiska läkemedel ansågs vara en fördel i 

omvårdnaden av individer med kroniskt smärttillstånd. Sjuksköterskans förenade 

erfarenhet och kunskap om smärta, medicinering och smärtbedömning med 

läkemedelsförskrivning visade sig vara mer effektivt vid smärtbehandling. Detta ledde till 

en förbättrad relation till personalen, ökade patientförtroende samt tillgång till en snabbare 

behandling. Sjuksköterskans rätt att föreskriva smärtstillande medicin resulterade även i 

mer kontinuerlig vård och en ökad klinisk effektivitet (Stenner & Courtenay, 2008). 

 

Teamarbete mellan vårdgivare 

Flera studier (Thunberg et al., 2001; Blomberg et al., 2008; Stenner & Courtenay, 2008) 

kom fram att det fanns ett stort behov av välfungerande samspel mellan alla inblandade 

yrkeskategorier. Läkaren var ansvarig för diagnosen, utskrivningen av patienter. Han var 

en teamledare med bekräftad auktoritet, starka rättigheter och potential att ha kontroll över 

personalen (Thunberg et al., 2001). När läkaren engagerade sig i utvecklingen av 

teamarbetet gav det en trygghetskänsla även för andra teammedlemmar. I visa fall var 

läkaren skeptisk mot andra yrkeskategoriers kompetens i frågor som berörde smärtlindring. 

Han hade även svårt att inse patientens komplexa behov av andra yrkeskategoriers hjälp 

(Ryan et all, 2007; Stenner & Courtenay, 2008). Varje patient besökte ofta en läkare, en 
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sjukgymnast och en arbetsterapeut. Även om vårdgivare jobbade i ett team var patienten 

tvungen att besöka en vårdgivare i taget. Denna praktiska rutin och den hierarkiska 

organisationen på sjukhus innebar att patienten bemöttes med fokus på en aspekt i taget 

istället för att ses i sin helhet (Thunberg et al., 2001).  

 

När sjuksköterskor i Blombergs et al. (2008) studie insåg att deras kompetens inom 

smärthantering var otillräcklig räknade de med hjälp av andra yrkeskategorier. I de fall där 

teamarbetet inte var patientcentrerat kände personalen sig splittrad i motsatts till ett 

välfungerande team, som hade en genomtänkt plan vilken ledde till en bättre hantering av 

smärtproblematiken (Blomberg, 2008). Vissa sjuksköterskor var förmedlare mellan olika 

yrkesgrupper. Denna funktion upplevdes som svår på grund av brister i kommunikationen 

och samarbetet i teamet. En viktig aspekt i samarbetet var att få återkoppling från andra 

yrkesgrupper (Blomberg et al., 2008; Stenner & Courtenay, 2008).  

 

Alla yrkeskategorier representerade i Thunbergs et al. (2001) studie upplevde problem med 

att uttrycka sina åsikter. De hade svårigheter att skapa en förståelse för vad andra i teamet 

ansåg och tänkte. Att diskutera andras område ansågs inte vara populärt och man skulle 

hålla sig till sitt yrkesområde.  

 

Vårdgivarens kunskapsnivå 

Flera studier (Blomberg, 2008; Stenner & Courtenay, 2008; Törnkvist, Gardulf & Srender, 

2003) lyfte fram sjuksköterskans centrala roll i möte med individer med långvarig smärta 

och vikten av kontinuerlig utveckling av hennes professionella kompetens. 

Sjuksköterskorna tyckte att de saknade kunskap om smärtproblematiken samt 

medicinsktekniska färdigheter för smärtlindring (Blomberg, 2008, Stenner & Courtenay, 

2008). Normans, et al. (2010) betonade att även läkaren ofta saknade kunskap och 

förståelse när där gällde långvarigt smärttillstånd. 

 

Sjuksköterskor som hade genomgått särskild utbildning i behandling och vård av smärta, 

upplevde mindre svårigheter i praktiken, kände sig säkrare i sin roll och engagerade sig 

mer i patientens smärtproblematik (Törnkvist et al., 2003). Specialistutbildningar, ökad 

kompetens, samarbete mellan olika yrkeskategorier ökade vårdgivarens kunskapsnivå även 

i frågan om bemötande av individer med långvarig smärta (Blomberg, 2008).  Utbildningar 

i kommunikationen förstärkte personalens medvetenhet om samspelet med patienten. Detta 

avspeglades även i kommunikationskvalitén och höjde vårdgivarens uppmärksamhet och 

förståelse för patientens smärtbeteende (Boscart, 2008).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod för detta litteraturbaserade 

examensarbete. Metoden grundas på Fribergs (2006) modell för litteraturöversikt och har 

ett mål att beskriva befintlig kunskap och forskning inom det utvalda problemområdet. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) omfattar metoden en systematisk sökning, kritisk 

granskning och sammanställning av vetenskapliga artiklar. 

 

Utgångspunkten i föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskans bemötande av 

patienten med långvarig smärta. Under arbetets gång blev syftet med forskningsöversikten 

förändrat på grund av bristen på vetenskapliga artiklar som endast var inriktade på 

sjuksköterskans roll i omvårdnaden och bemötandet av smärtpatienten. Studier där andra 

yrkeskategorier medverkade i omvårdnadsprocessen som till exempel sjukgymnaster, 

läkare, undersköterskor valdes att inkluderas i resultatet. Följaktligen kom författarna fram 

till en ny syfteformulering: att beskriva faktorer som ur patient- eller vårdgivarperspektiv 

är betydelsefulla vid bemötandet av patienter med långvarig smärta. 

 

Från början bestämde författarna att genomföra sökningen i databaser CINAHL, PubMed 

och PSYCINFO. De nämnda databaserna valdes med hänsyn till de berörda 

ämnesområdena som omvårdnad, medicin och psykologisk forskning och detta enligt 

Forsberg och Wengström (2008) kan ge ett större antal träffar och kan minska risken för 

bortfall av relevanta artiklar. Sökningen i databaserna CINAHL och PubMed har gett ett 

stort antal träffar. Detta ledde till slutsatsen att begränsa sökningen och inte använda 

databasen PSYCINFO.  

 

Vid urvalet av sökord blev ett dilemma angående den engelska översättningen av ordet 

”bemötande”. Enligt Fossum (2007) kan man översätta detta ord som ”treatment”, ”kind 

treatment”, ”relations”, ”relationship”, ”interaction”, ”approach” och ”bedside manner”. 

När ordet ”treatment” användes vid en pilot sökning fick författarna ett antal träffar som 

för det mesta handlade om smärtbehandling vilket inte besvarade föreliggande studies 

syfte. Däremot refererade orden ”relations”, ”relationship”, ”interaction”, ”approach” och 

”bedside manner” till en rad MeSH-termer och Cinahl Headings, som i sin tur resulterade i 

en del adekvata träffar.  Författarna vill understryka att uttrycket ”långvarig smärta” i 

databaserna CINAHL och PubMed tolkas på olika sätt. Den engelska termen ”pain 

intractable” används som MeSH-term och “chronic pain” som Cinahl Headings. MeSH-

termer ”pain” och ”chronic disease” kombineras med andra sökord. Detta enligt Forsberg 

och Wengström (2008) gör sökningen bredare och ökar den systematiska studiens 

trovärdighet. 

 

För att få ett bredare spektrum av informationen och för att välja relevanta, tillförlitliga och 

aktuella informationskällor begränsades sökningen med urvalskriterierna. Med det menas 

val av begränsningar utifrån studietypen, publiceringsåret och språket. Urvalskriterier för 

en resultativ datainsamlig fastställs med hänsyn till syftet (Forsberg & Wengström, 2008). 

Den föreliggande studien skulle inkludera enbart vetenskapliga peer-reviewed artiklar 

skrivna på engelska, svenska, ryska, polska och ukrainska som har varit publicerade under 

de senaste tio aren. Dock gav inte sökningen några träffar av svensk-, -polsk-, rysk-, eller 
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ukrainskspråkiga artiklar och av den anledningen inkluderar resultatdelen enbart 

engelskspråkiga artiklar.  

 

Informationen som är ointressant med hänsyn till syftet utformar exklusionskriterier och 

kan väljas bort (Friberg, 2006). På grund av detta bestämde författarna att studier som hade 

i fokus cancersmärta, postoperativ smärta, långvarig smärta hos barn och ungdomar upp till 

19 år, farmakologisk och fysikalisk smärtbehandling ingick inte i föreliggande studiens 

resultat. Den systematiska sökningen i databaserna CINAHL och PubMed begränsades inte 

till ålder i urvalsgruppen. Vid ett försök att införa en sådan begränsning gav sökningen 

endast ett begränsat fåtal träffar och relevanta artiklar föll bort. För att undvika bortfallet 

men samtidigt behålla åldersgränsen bestämde författarna att artiklar som handlade om 

långvarig smärta hos barn och ungdomar upp till 19 år skulle väljas bort vid granskningen 

av abstrakt. Sökningen hade inga begränsningar beträffande genus- eller geografiskt 

perspektiv. Detta enligt Forsberg och Wengström (2008) kan bidra till att lyfta upp 

föreliggande studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

 

Som nämndes i bakgrunden användes ofta begreppet ”kronisk smärta” som alternativ till 

”långvarig”. Ordet ”kronisk” är synonymt med orden ”livslång”, ”obotlig” vilket enligt 

Jakobsson (2007) inte riktigt motsvarar begreppet långvarig smärta. Till denne studie 

valdes artiklar ut som handlade om båda begrepp. Utifrån frågeställningen gjordes ingen 

skillnad på patienter med långvarig eller kronisk smärta utan båda typerna av 

smärtpatienter uppmärksammades i lika stor grad.  

 

För att bekräfta att datainsamlingen gick på rätt sätt och syftet uppnåddes enligt vad som 

hade planerats använde författarna sig av begreppen validitet och reliabilitet.  

Validiteten avser att det som mäts är relevant i sammanhanget medan med reliabiliteten 

menas att mättningen utförs på ett tillförlitligt sätt. Dessa begrepp förutsätter att studiens 

resultat kan generaliseras, det vill säga samma resultat kan finnas vid upprepade försök 

(Forsberg & Wengström, 2008). För att eftersträva hög validitet och reliabilitet valdes 

enbart granskade vetenskapliga tidskrifter och peer-reviewed originalartiklar.  Med hänsyn 

till att eventuella subjektiva feltolkningar kan uppstå vid analys och granskning av 

engelskspråkiga originalartiklar användes Nordstedts Engelska Ordbok (1998). Trots detta 

är det sannolikt att feltolkningar i översättningen kan förekomma.  

 

En vetenskaplig forskning baseras på etiska principer som förstärker forskningskvalité 

(Helgesson, 2006). En av principerna berör vetenskapens objektivitet och är en 

förutsättning som i sig innebär bland annat att studie ska vara öppen, fri från förutfattade 

meningar och opartiskt avspegla verkligheten. Ytterliggare moment som alltid tas upp i ett 

forskningsetiskt sammanhang är fabricering, förfalskning och plagiat. Ett påhittat, smusslat 

resultat och förvrängda data i syfte att bättre anpassa till studiens mål samt kopiering av 

andras forskning och användning i eget namn gör forskaren skyldig till brott. 

Objektivitetsprincipen berör även forskningsresultat och förutsätter att påståenden och 

slutsatser som rapporteras i studien är sanna och går ihop med verkligheten (Helgesson, 

2006).  

 

Identifiering och värdering av relevanta studier lyfter upp kvalitén av den systematiska 

litteraturstudien. Kvalitativa och kvantitativa studierna ska bedömas utifrån specificerade 

kvalitetskrav (Forsberg & Wengström, 2008). I föreliggande studie bedömdes artiklarnas 

kvalité med hjälp av bedömningsunderlaget för vetenskaplig klassificering av 
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vetenskapliga artiklar enligt Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stolz och 

Bahtsevani (2006) (Bilaga I) och utifrån Forsberg och Wengströms (2008) 

rekommendationer valdes studier med låg kvalité bort. Då författarna inte har någon 

erfarenhet att bedöma studiers kvalité enligt ovannämnd bedömningsunderlag kan delar av 

kvalitets värderingar vara ofullkomliga. 

 

Resultatdiskussion 

Kommunikation   

 

Såsom beskrevs i bakgrunden och i resultatet ställs det höga krav på vårdgivarens förmåga 

att kommunicera med patienter med långvarig smärta. Redan vid första samtalet får 

personalen information om patientens smärtupplevelse, skapar en bild av problematikens 

grad och undersöker möjligheter till hanteringen av smärtan (Brattberg, 1995). Dessutom 

ger vårdgivarens förmåga och skicklighet att utföra samtalet en gynnsam start för en bra 

relation med patienten. Frantsve och Kerns (2007) påvisar i studien om läkarens roll i 

förhållande till smärtpatienten att läkare med en mindre kontrollerande och en mer 

efterlåten roll får mer nöjda patienter jämfört med läkaren som använder sig av en mer 

dominerande position i relationen. De verbala utryck som läkaren använder för att prata om 

smärta med patienten kan på olika sätt påverka behandlingsresultat. Detta bekräftades av 

flera studier (Boscart, 2009; Stenner & Courtenay, 2008)  vilka även uppmärksammade att 

patienternas bristande kommunikativa förmåga försvårade val av en adekvat 

smärtbehandling. Steihaug och Malterud (2003) påpekade att ett komplement till den 

verbala kommunikationen är icke-verbal kommunikation. Ett kroppsspråk hjälper att se det 

som inte är sagt eller få bekräftelse till det som var sagt. Vi bör även uppmärksamma 

betydelsen av personalens icke verbala kommunikation. Det är svårt att bygga en relation 

till patienten när man med sitt kroppsspråk visar ointresse för dennes smärtproblematik.  

 

Förmågan att lyssna och följa patientens berättelse hjälper personalen att göra en adekvat 

bedömning utan att lägga in sina egna värderingar och är en förutsättning för ökat 

förtroende till vårdpersonalen. När patienten får tala om sin smärta och känslor med någon 

som förstår dem stärks även deras självförtroende (Brattberg, 1995). 

 

När patienter berättar om sin smärta utrycker de inte bara sin upplevelse men ger även 

viktig information om smärtans förekomst, lokalisation och intensitet. Därför är det oerhört 

viktigt att patienten och vårdpersonalen använder samma språk. Författarna till 

föreliggande studie anser att ett program utvecklat av American Pain Foundation (Rhiner, 

2004) kan vara till nytta för vårdgivare som har kontakt med individer med långvarig 

smärta. Programmet är inriktat på att förbättra kommunikation med patienter med diverse 

smärtproblematik. Huvudsyftet är att ge information, öka medvetenhet, stödja och förbättra 

patientens livskvalité. Fokus i programmet ligger på att skapa ett gemensamt språk som 

hjälper patienten att beskriva smärtan och underlättar för vårdpersonalens bedömning av 

den. Detta kan uppnås genom en gemensam vokabulär för smärtbeskrivning. American 

Pain Foundation föreslår två nya verktyg i form av en anteckningsbok för patienten och ett 

frågeformulär för vårdgivaren. Frågeformulär för vårdgivaren består av vägledande 

meningar som t.ex. ”Prata med patienten om smärta.”, ”Fråga om patientens nuvarande 

behandling och grad av smärtintensitet.”. Anteckningsboken för patienten är utformad på 

ett mer begripligt språk och underlättar patientens dagliga utvärdering av sin smärta. 

Utvärderingen görs med hjälp av en skala samt en bild för att markera smärtområdet. 
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Dessa två verktyg kompletterar och stödjer varandra och är utformade med en gemensam 

vokabulär. Verktygen hjälper patienten att identifiera den typen av smärta som denne 

upplever och hjälper personalen att sammanställa de begrepp som används i formuläret. 

tillämpning av dessa verktyg ökar förståelsen och förbättrar kommunikationen mellan de 

olika parterna (Rhiner, 2004).  

 

Boscart (2009) betonade att för att åstadkomma positiva förändringar i bemötandet av 

patienter med långvarig smärtproblematik finns det behov att öka kunskap om 

kommunikation. En utvidgad kommunikationsutbildning hjälper vårdpersonalen att möta 

smärtpatienten, skapa ett förtroende och välja en effektiv behandling. Patienten har nytta 

av utbildningen eftersom ett professionellt genomfört samtal leder till förändringar i 

dennes beteende och ökar engagemang i besluttagande. Dessutom förbättras relationen 

mellan läkaren och patienten samt smärtbehandlingens effektivitet. Patienten som har 

förtroende för vårdpersonalen har inget behov av att söka hjälp på en annan vårdenhet. 

Detta minskar risken för motstridiga behandlingsplaner (Frantsve & Kerns, 2007). 

 

Tro på patienten och förståelse för patientens lidande  

 

Det allmänna ifrågasättandet och till och med smärtans oacceptans påverkar patientens 

självkänsla negativt (Frantsve & Kerns, 2007). Thunberg et al (2003) konstaterade att 

vårdgivarens misstro till patientens smärta var ett vanligt förekommande fenomen som inte 

var en adekvat lösning på problemet. Författarna till föreliggande studie tycker att man 

måste reflektera över och komma fram till åtgärder för att minimera denna förekomst. 

Genom förståelse över att smärta är en subjektiv upplevelse och att det finns olika faktorer 

som påverkar den, kan personalen acceptera patientens smärta utan att ifrågasätta den. I 

kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ligger 

betoning på sjuksköterskans förmåga att vara uppmärksam samt på hennes förmåga att 

bemöta patientens sjukdomsupplevelse och lidande samt lindra detta så långt som möjligt. 

Att personens individuella smärtupplevelse är den äkta – ska vara sjuksköterskans 

utgångspunkt vid möten med patienter med långvarig smärta. 

 

 Oron över att patienten med smärtproblematiken kan börja missbruka smärtfarmaka gör 

att läkaren blir försiktigare i förskrivning av morfinpreparat. Följaktligen kan patienten bli 

av med smärtlindringen som denne ständigt har ett stort behov av. Därför kan 

smärtlindrande läkemedel anses enligt Dewars et al (2009) vara en källa till till konflikt 

med vårdgivaren. Vårdgivaren värderar ofta patienten som ”drug-seeking”. White och 

Siebold (2008) beskriver att patienten känner sig förnedrad när sjuksköterskan ifrågasätter 

dennes behov av analgetika och betraktar denne som en person som ”söker en drog” och 

ibland även uttrycker denna uppfattning.  

 

Price et al. (2005)  rapporterade att när vårdgivaren strävade efter att ge patienten en 

individanpassad vård och betraktade sina patienter som individer snarare än ”fall” av 

sjukdomen motsvarade detta bemötande patienters förväntningar. När patienter märker att 

vårdgivaren har förståelse för deras smärtsituation kan de enklare tala om sina 

smärtupplevelser och dess påverkan på privat livet och patienten kommer inte känna ett 

behov att anpassa sin berättelse för att låta trovärdig. 

 

Patienterna med långvarig smärta vars livssituation är komplicerad på grund av en rad 

psykologiska och sociala problem bildar en grupp som anses vara utsatt för diskriminering 
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och nedprioritering (SBU, 2006). Patienten har förståelse och förväntar sig inte att 

sjuksköterskan helt ska kunna lindra smärtan. Samtidigt önskar sig patienten att bli 

behandlad med respekt och värdighet.  Den skulle kanske hellre vilja samverka med 

sjuksköterskan, än att hamna i en kontradiktorisk relation (White & Siebold, 2008). 

 

Smärtbedömning 

 

För att hitta en lämplig smärtlindring för patienten med kroniskt smärttillstånd är det av 

stor vikt att genomföra en noggrann smärtbedömning. En grundligt genomfört 

smärtbedömning hjälpte vårdgivaren att välja en adekvat behandling som skulle reducera 

patientens smärtupplevelse och tillfredställa dennes behov (Ryan et al, 2007). 

Författarna till föreliggande litteraturöversikt anser att en rad faktorer kan underlätta 

smärtbedömningen hos patienten. Till de faktorerna hör blad annat en positiv patient – 

vårdgivare relation, en välfungerad dialog och tillit. Frantsve och Kerns (2007) påstår att 

en positiv interaktion mellan patienten med långvarig smärta och vårdgivaren leder till en 

tillförlitlig bedömning av kronisk smärta. Forskarna understryker att tillförlitlighet av 

smärtbedömningen beror i en stor grad på patientens egen redogörelse som baseras på 

dennes subjektiva, inre upplevelse. Därför är det av stor vikt att skapa en bra relation med 

patienten vilket kan förstärka relevans av patientens utlämnade information vid 

diagnostisering av smärta.  

 

Vid ett misslyckat möte med sjukvården försöker den drabbade att trots allt behålla 

kontakten och fånga vårdgivarens uppmärksamhet genom att använda sig av egna 

”strategier”. Detta innebär att individen undviker att överbelasta vårdgivaren med 

information om sin smärta och avslöjar bara en del av sina besvär vilket leder till att 

smärtan lätt kan bli underskattad (Dewars et al, 2009). Även patientens ångest, depression, 

uppriktig ilska och frustration i samband med smärtupplevelse kan påverka en korrekt 

bedömning och en planerad smärtlindring (Frantsve & Kerns, 2007). 

 

Interaktion mellan vårdgivare och patient  

 

En bra relation med vårgivaren leder till att personer med kronisk smärta förblir nöjda med 

behandlingen trots kvarstående besvär och ihållande funktionshinder vilket tyder på att 

patientens välbefinnande inte endast beror på smärtans intensitet. Dessutom leder den till 

en bättre patientvård vilket inkluderar en tillförlitlig bedömning av kronisk smärta samt 

utveckling och genomförande av lämpliga och effektiva åtgärder vid smärtbehandlingen 

(Frantsve & Kerns, 2007).   

 

Vårdpersonalens attityder speglar sig i relationer med patienter med kronisk smärta.  

Frantsve och Kerns (2007) menar att en bra relation även är avgörande för behandlingen 

oavsett smärtans etiologi och underlättar och förbättrar bedömning av kroniskt 

smärttillstånd. Forskarna understryker att tillförlitlighet av smärtbedömningen i en stor 

grad beror på patientens egen redogörelse som baseras på dennes subjektiva upplevelse. 

Därför är det av stor vikt att skapa en bra relation med patienten vilket kan förstärka 

relevansen av patientens utlämnade information vid diagnostisering av smärta.  

 

Patienten som lider av kronisk smärta har ofta svårigheter att lösa problem. Detta förvärrar 

hantering av smärtan, ökar stressen samt påverkar negativt patientens vardagliga 

aktiviteter. Genom att identifiera problem, sätta realistiska mål, undersöka möjliga 
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alternativ och välja nödvändiga åtgärder kan sjuksköterskan hjälpa patienten att lösa 

problemet samt förstärka dennes självförtroende och känslan av kontroll (Richardsson et 

al., 2006). 

 

Dewars et all (2009) uppmärksammar att vid misslyckade möten med sjukvården kommer 

den drabbade trots allt fortsätta söka hjälp hos vårdgivaren och försöka få vårdgivarens 

uppmärksamhet genom att använda sig av sina egna ”strategier”. Strategierna innebär att 

individen undviker att överbelasta vårdgivaren med information om sin smärta och bara 

avslöjar en del av sina besvär vilket leder till att smärtan lätt kan bli underskattad. 

Författarna till föreliggande översikt anser att patienten inte behöver anpassa sig till vården 

för att få hjälp. De måste vara välkomna med sin smärta och bli bemöta på ett värdigt och 

empatiskt sätt.  

 

Teamarbete mellan vårdgivare 

 

Teamarbetet hade en viktig roll för kvalificerad vård av patienter med kronisk smärta 

(Thunberg et al., 2001; Blomberg et al., 2007; Stenner & Courtenay, 2008). Detta bekräftas 

av Brown och Richardson (2006) som poängterar att ett välfungerande multidisciplinärt 

team kan effektivt behandla kronisk smärta. Ett väl planerat samarbete är en viktig 

förutsättning för teamet. Genom samarbetet förstärks förståelse av egna samt andras roller, 

som leder till gemensamma värderingar och beslut. Det primära syftet med att arbeta i 

team är att dela med sig av individuella kunskaper och skapa ett gemensamt vetande som 

hjälper att se patientens problem och behov i sin helhet (Sandberg, 2006). 

 

Studiens resultat visade att även brister i teamarbetet var vanligt förekommande. Atwal och 

Caldwell (2006) kategoriserar tre barriärer som har en negativ inverkan på samarbetet: 

läkare som underskattar andras sakkunskap; frånvarande förmåga hos medlemmar att 

samarbeta och olika tolkningar av teamarbetets struktur. Barriärerna har även negativ 

inverkan på arbetsklimatet. Författarna till föreliggande studie tycker att man kan undvika 

dessa barriärer och minska klyftor mellan olika yrkeskategorier genom att diskutera 

patientens problematik i grupp utifrån olika yrkesspecifika vinklar. Det är oerhört viktigt 

att ha en välfungerande dialog i teamet som leder till bättre interaktion med patienten och 

ökar dennes tillit till personalen. 

 

 

Sjuksköterskan hade en viktig roll och var länk inte bara mellan patienter och anhöriga 

men även mellan olika yrkeskategorier. Stenner och Courtenay (2008) visade dock att 

läkare var skeptiska mot sjuksköterskans kompetens när det gällde nya arbetsuppgifter. 

Även sjuksköterskor upplevde att det är svårt att vara förmedlare mellan olika 

yrkesgrupper. Författarna till föreliggande studie tror att läkarens misstro till 

sjuksköterskans förmåga att adekvat bedöma och ordinera läkemedel kan bero på att läkare 

har vägledande roll som ledare och troligen har svårt att acceptera förändringar i den 

hierarkisk strukturerade sjukvården och är motvilliga att släppa kontrollen. Som svar på 

detta kan sjuksköterskor känna sig förödmjukade och underskattade. Det skapar negativ 

arbetsmiljö och försämrar samarbetet. 

 

Genom ökat medvetande om förekommande svårigheter i teamarbete kan personalen 

reflektera över brister och utarbeta dem. Alla yrkeskategorier har till uppgift att hjälpa 

patienter i hanteringen av smärta. Detta kan lättare åstadkommas med ett gemensamt 
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välplanerat mål. Om personalen utgår ifrån patientcentrerad vård blir det lättare att inse 

fördelar med teamarbete och att utbyta tankar utan att känna sig inträngt på andras 

kompetensområde.  

 

Vårdgivarens kunskapsnivå 

 

Under arbetets gång har författarna  till föreliggande studie ansett att sjusköterskan har en 

betydelsefull roll i vården av patienter och hennes kunskap är viktig för smärthantering. 

McCaffery och Ferrell (1997) uppmärksammar att sjuksköterskor som har genomgått 

utbildningar är mer engagerade i smärtbehandlingen, har bättre förståelse för smärtans 

fysiologi och analgetikas effekt och är mer inspirerade att använda sig av nya kunskaper i 

praktiken. Studier av Blomberg (2008) och Boskart (2008)  påvisade att utbildningar ökade 

kompetensen samt förbättrade bemötandet av patienter.  

 

En teoretisk kunskapsbas enligt Twycross (2002) är grunden för rätt val av smärthantering 

som i sin tur ger en förbättrad relation och ökar patientens förtroende. Kunskap i 

kombination med praktisk erfarenhet, observationsförmåga och vårdpersonalens attityd 

leder till professionell vård. Vidare uppmärksammar Twycross (2002) med McCaffery och 

Ferrell (1997) att antalet utbildningar har ökat de senaste två decennierna men den 

förväntade förbättringen av smärthanteringen har dock inte ökat marginellt. Detta beror 

troligen på att det krävs en förmåga att reflektera över sina erfarenheter, vara kritisk mot 

brister och förändra sina beteendemönster. De aspekterna måste lyftas fram under 

utbildningen. Vidare förklarar McCaffery och Ferrell, (1997) att sjuksköterskan bör lära 

sig att vara kritisk i sin smärtanalys eftersom det förekommer att sjuksköterskor efter 

utförd utbildning fortsätter göra subjektiva bedömningar av patientens smärtbeskrivning. 

Alltså finns det behov att överblicka innehållet i utbildningen och redan i början 

understryka sjuksköterskans ansvar för korrekt smärtbedömning och användning av 

analgetika.  

 

För att skapa en trygg relation och hjälpa patienten att hantera smärtproblematik samt öka 

förståelse för dennes lidande är det viktig för sjuksköterskor att bevara och vidareutveckla 

sin praxis. Sjuksköterskan kan åstadkomma detta genom att reflektera över kunskap om 

smärtan och smärtproblematiken och kunna se skillnaden mellan olika typer av smärtan.  

Hon bör utveckla sin förståelse för patientens erfarenheter samt dennes upplevelse av 

smärtan. Sjuksköterskan bör känna igen missuppfattningar som förekommer bland 

sjukvårdspersonalen samt identifiera behov av att öka sin kompetens och kunskap. Genom 

att man tillsammans med patienten kontinuerligt utvärderar smärtan och behandlingen samt 

använder sig av termer som patienten förstår leder det till större tillit hos patienten (Shaw, 

2006). 

 

Slutsats 

Vårdpersonalens bemötande spelar en viktig roll för patienter med långvarig smärta. 

Förmåga att lyssna, samtala och tro på patienten leder till en bättre interaktion mellan dessa 

parter och resulterar i ett effektivt val av smärtbehandling och patientens smärthantering. 

En bra relation och personalens positiva attityder ökar patientens förtroende och 

välbefinnande även i de situationer när smärta inte kan diagnostiseras. Brist på kunskap 

kan orsaka felaktig bedömning och behandling av smärtan samt kan minska patientens 

förtroende till personalens kompetens. Det finns förförande ett behov att öka kunskapsnivå 



 

24 

 

gällande både kommunikation och smärtbedömning och förbättra vårdpersonalens förmåga 

att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Ett välfungerande multidisciplinärt team ger en 

kvalificerad vård till patienter med kronisk smärtan. Ett gemensamt mål, utbyte av 

kunskaper, planering underlättar förbättringar i patientens smärttillstånd och ökar 

patientens tillit till teamet. 

 

Fortsatta studier 

Betydelse av vårdpersonalens bemötande har lyfts fram i många studier. Dock förekommer 

det fortfarande en del brister. Författarna till föreliggande studie anser att det behövs vidare 

forskning inom området. Nya vetenskapliga insatser skulle belysa varför trots ökad 

kunskap om sambandet mellan bemötande och smärtproblematik brister finns kvar. 

Ytterliggare studier skulle kunna ge förslag till hur vårdpersonalen kan applicera sina 

kunskaper i praktiken för att förbättra interaktion med patienten.  
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I 

 

BILAGA I. BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VETENSKAPLIG KLASSIFICERING SAMT KVALITET AVSEENDE STUDIER 

MED KVANTITATIV OCH KVALITATIV METODANSATS 

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/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar. 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 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. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess; 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 

 

 

BILAGA II. MATRIS ÖVER VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I RESULTATET 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Blomberg, 

Hylander, 

Törnkvist 

(2008) 

Sverige 

Districk nurses` 

intolvement in 

pain care: a 

theoretical 

model. 

Syfte var att undersöka 

distriktssköterskors vård av 

patienter med kronisk smärta 

och att skapa en teoretisk 

modell som förklarar 

sjuksköterskans upplevelse 

vid vård av dessa patienter. 

 Distriktssköterskor i fem 

fokusgrupper intervjuades och 

därefter analyserades data enligt 

grundad teori metoden.  

20 

(0) 

En teoretisk modell beskrev tre viktiga villkor som hade 

påverkan på distriktssköterskans delaktighet i vård av smärta 

samt förklarade sambandet mellan aktiv/passiv upptäckt av 

smärta och patientens aktiva/passiva svar på 

smärtbehandling. 

I 

(K) 

Blomqvist 

(2003) 

Sverige 

Older people in 

persistent pain: 

nursing and 

paramedical 

staff 

perceptions and 

pain 

management. 

Syfte var att undersöka 

sjuksköterskors och 

paramedicinsk personals 

uppfattningar om 

smärtlindring av långvarig 

smärta hos äldre. 

En kvalitativ intervjustudie. 

Intervjuer med 52 

sjukvårdsbiträden, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter. Analysen 

baserades på berättelser om äldre 

med långvarig smärta. 

86 

(34) 

Äldre människor uppfattades som personer som överdrev 

smärtupplevelse. Äldre med vårdrelaterad och självorsakad 

smärta väckte frustration hos personalen. Äldre som 

uthärdade smärtan framkallade empati. Strategier som 

inaktivitet, medicinering, distraherad aktivitet, fysisk 

behandling, vila användes för smärtlindring. 

I 

(K) 

Boscart  

(2009) 

Canada 

A 

communication 

intervention for 

nursing staff in 

chronic care. 

Syfte med studie var att 

utvärdera effekten av 

pedagogiska insatser för 

förbättrad kvalité av verbal 

interaktion mellan 

vårdpersonal och patienter 

med kronisk vård. 

27 slumpmässig utvalda 

patienter och 27 utvalda 

sjuksköterskor ingick i studien. 

Det gjordes två ljudinspelningar. 
Data analyserades med hjälp av 

en kvalitativ komparativ metod.  

54 

(0) 

Resultat visade en förbättrad interaktion mellan vårdpersonal 

som genomgått utbildningen och patienter med kronisk 

sjukdom. Vårdpersonalen använde sig av lösning - 

fokuserade kommunikation som gav ett signifikant högre 

positivt samarbete.  

I 

(K) 

McDonald 

(2009) 

USA 

Older Adults’ 

pain 

descriptions. 

Syfte var att beskriva typer av 

information om smärta som 

beskrevs av äldre vuxna med 

kronisk smärta pga. 

osteoartrit. 

En randomiserad dubbelblind 

kvantitativ studie 

Slumpvis utvalda deltagare. 

Pilotstudie med 

öppna frågor 

207 

(0) 

Äldre vuxna hade lättare att ge information om smärtans 

plats, tidpunkt och intensitet, men sällan behandlingseffekter, 

motion, eller viktminskning. Öppna frågor framkallade mer 

information än slutna frågor.  

 

I 

(RCT) 



 

III 

 

 

Norman, 

Bender, 

Macdonald, 

Dunn, 

Dunne, 

Siu,Hitzik, 

Jadad, Hunter 

(2010) 

Kanada 

Questions that 

individuals with 

spinal cord 

injuri have 

regarding their 

chronic pain: a 

qualitative 

study 

Syfte var att undersöka de 

frågor som hemmaboende 

personer med en traumatisk 

ryggmärgsskada hade om sin 

kroniska smärta och att 

identifiera deras utvalda 

metoder för att skaffa denna 

information.  

Semistrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys 

användes för att identifiera 

deltagarnas frågor om smärta och 

att gruppera dem efter teman. 

12 

(0) 

Sex ämne relaterade till kronisk smärta identifierades. De 

inkluderade: orsak, kommunikation, förväntan, information, 

hantering och andras erfarenheter. För att få information om 

kronisk smärta använde deltagarna ett antal av olika 

informations källor inklusive vårdgivare, andra 

ryggmärgsskadade patienter och Internet.  

I 

(K) 

Dudgeon, 

Cerrard, 

Jensen, 

Rhodes, 

Tyler 

(2002) 

USA 

Physical 

disability and 

the experience 

of chronic pain. 

Syfte var att undersöka 

smärta som var relaterad till 

funktionshinder för att hjälpa 

rehabiliteringskliniker att 

skaffa förståelse, erfarenheter 

och att visa hur människor 

med funktionshinder 

hanterade det dagliga livet 

och möten med andra 

människor. 

 

Kvalitativ metod 

med fenomenologisk 

analys. Intervjuer 

med öppna och 

stängda frågor 

sammanställdes i 

kategorier/teman. 

 

9 

(0) 

Deltagarna beskrev smärta som en del av deras dagliga liv. 

De kännetecknade smärta som ett mysterium med oklara 

orsaker och konsekvenser, som ett personligt problem med 

otillräcklig kommunikation med familjen, vänner eller 

vårdgivare. 

 

I 

(K) 

Matthias, 

Bair, Nyland, 

Huffman, 

Stubbs, 

Damush,  

Kroenke  

(2008) 

USA 

Self –

Manadement 

Support and 

Communication 

from Nurse 

Care 

Management 

Coppared with 

Primary Care 

Physicians: A 

focus Grup 

Study of 

Patients with 

Chronic 

Musculoskeleta

l Pain 

Syfte var att undersöka 

kommunikationens betydelse 

och dess påverkan på 

självförvaltning program och 

patientens upplevelse samt 

granska sjuksköterskans och 

läkarens 

kommunikationskompetens i 

möte med patienter med 

kronisk muskuloskeletal 

smärta. 

 

Fyra fokusgrupper bildades: 3-6 

patienter i varje grupp. Två 

fokusgrupper bestod av kvinnor 

(n=11) och två av män (n=7). 

Deltagarna intervjuades med 

hjälp av öppna semistrukturerade 

frågor. 

18  

(0) 

 

Patientens relation med läkare och sjuksköterskor hade 

avgörande betydelse för lyckad genomförande av 

behandlingsprogram. Sjuksköterskorna var hjälpsamma och 

den vård av smärta som de erbjöd var effektiv. 

Sjuksköterskorna stödde, förstod och lyssnade på patienter 

mer än läkare. Läkarna påvisade brist på tid och misstro på 

patienterna. 

I 

(K) 



 

IV 

 

Price, 

Farmer, 

Harris, Hope, 

Kennedy, 

Mayou 

(2006) 

UK 

Attitudes of 

women with 

chronic pelvis 

pain to the 

gynaecological 

consultation: a 

qualitative 

study 

Syfte med studie var att 

beskriva attityder som 

kvinnor med kronisk 

bäckensmärta hade mot 

gynekologmottagningar och 

att komma fram till hur deras 

hälsa och sjukvård kan 

förbättras. 

Data samlades genom 

semistrukturerade individuella 

intervjuer och analyserades 

enligt en grundad teori metoden. 

Inklusionskriterier: kvinnor 

mellan 18-70 år med kronisk 

bäckensmärta, ej gravida. 

26 

(0) 

I resultatet framgick att kvinnorna ville: a) att ha personlig 

omvårdnad; b) att bli förstådda och tagna på alvar; c) att få 

förklaringar lika mycket som behandling; d) att få en rätt 

försäkring som godtar deras smärtorsak och behandling. Det 

fanns ett stort behov att förbättra bemötande av kvinnor med 

kronisk bäckensmärtan på öppenvårdmottagning. 

I 

(K) 

Ryan, 

Hassell, 

Thwaites, 

Manley, 

Home 

 (2007)  

UK 

Developing a 

new model of 

care for patients 

with chonic 

musculoskeleral 

pain. 

Syfte var att utvärdera 

effekten av sjuksköterskans 

roll som konsult för att 

utveckla en ny modell för 

vård för patienter med 

kronisk muskuloskeletal 

smärta. 

7 sjuksköterskor deltog i 

semistrukturerad kvalitativ 

intervju. Data analyserades med 

hjälp av innehållsanalys. En 

retrospektiv granskning av 60 

intervjuer gjordes för att 

utvärdera sjuksköterskan roll. 

67 

(0) 

Sjuksköterska utsågs att leda, utveckla och genomföra en 

ny tjänst för patienter med kronisk muskuloskeletal smärta.   
Majoriteten av patienter som hade en regelbunden kontakt 

med sjuksköterskan hade mindre antal besök till andra 

smärtspecialister. 

I 

(K) 

Stenner and 

Courtenay 

(2008)  

UK 

Benefits of 

nurse 

prescribing for 

patient in pain 

:nurses` views 

Syfte med studie var att 

undersöka sjuksköterskans 

synpunkter om fördelar med 

föreskrift av läkemedel för 

patienter med akut och 

kronisk smärta. 

 Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sjuksköterskor 

som vårdade patienter med akut 

och kronisk smärta. Intervjuarna 

spelades in och analyserades. 

26 

(0) 

Sjuksköterskor fick mer kunskap om analgetika och dess 

verkan efter dem hade fått rätt till förskrivning av läkemedel. 

Sjuksköterskorna rapporterade om fördelar beträffande 

kommunikation och relation med patienter, snabbare tillgång 

till behandlingen, bättre vårdkvalitet och val av läkemedel 

samt bättre säkerhet.  

I 

(K) 

Steihaug, 

Malterud 

(2003) 

Danmark 

 

Part process 

analysis:a 

qualitative 

method for 

studying 

provider-

patientt 

interction 

Syfte med studie var att med 

hjälp av en special anpassad 

forsknings metod komma 

fram till grundläggande bas 

och riktlinjer som förbättrar 

samspel mellan patienter och 

läkare. 

  

 

 En kvalitativ metod som 

studerar kommunikation på 

mikronivå användes. En 

utbildning och diskussionsgrupp 

i tre behandlingsgrupper 

videofilmades under perioden 

1996-97. Därefter valdes en 

dialog i en diskussionsgrupp att 

belysa Part Analys Metoden. 

31 

(0) 

I resultatet framgick att Part Analys Metod var lämplig för 

analys av interaktion med kvinnor med kronisk 

muskelsmärta. Analys bestod av tre delar och hjälper att 

förstå hur verbal och icke verbal kommunikation och relation 

har påverkan på interaktion mellan patienten och läkaren. 

  

I 

(K) 

Spiers 

(2006) 

Kanada 

 

Expressing and 

responding to 

pain and 

stoicism in 

home-care nurs-

patient 

Syftet var att undersöka och 

beskriva interaktioner och 

erfarenheter av att uttrycka 

och reagera på smärta i 

samspel mellan sjuksköterska 

och patient i hemvård. 

En kvalitativ etologi design med 

hjälp av videofilmade besök och 

kompletterande intervjuer av 

deltagare. 

Video inspelningar gjordes 

i hemsjukvård. 

20 

(0) 

 

 

Sjuksköterskor undersökte smärta och ignorerade aldrig 

smärtans existens. Sjuksköterskorna använde sig av 

omformuleringar av smärtupplevelse. Humor var en viktig 

strategi att kunna hjälpa patienten att upprätthålla sin stoicism 

och samtidigt reducera smärtan. Att kommunicera var det av 

stor vikt för både sjuksköterskor och patienter. 

I 

(K) 

 

 

 

 



 

V 

 

interactions.   

Teh, Karp, 

Kleinman, 

Reynolds, 

Weiner & 

Cleary 

(2009) 

USA 

Older people’s 

experiences of 

patient- 

centered 

treatment for 

chronic pain: a 

qualitative 

study 

Syfte var att analysera 

erfarenheter av äldre som 

söker vård pga. kronisk 

smärta, med hänsyn på 

patientcentrerad omvårdnad 

och patient- vårdgivare 

relation. 

 

Bandspelade och transkriberade 

djupintervjuer som analyserades 

genom en teoretisk referensram. 

15 

(0) 

Äldre vuxna med kroniska smärtor hade olika åsikter i frågan 

om deras behandlingsbeslut. Många deltog i besluten genom 

att begära eller säga ”nej” för behandlingar, kräva vård av 

bättre kvalitet eller genom att söka vård utanför och hantera 

smärtor på egen hand. Andra föredrog att låta sina 

leverantörer att ta beslut. En ömsesidig respekt i relation 

patient- vårdgivare relation var viktigt för denna 

patientgrupp. Deltagarna betonade vikten av "att höras" och 

"att vara förstod "av vårdgivaren. 

 

I 

(K) 

Thunberg, 

Carlsson, 

Hallberg  

(2001) 

Sverige 

 

 

 

 

 

Health care 

professionals’ 

understanding 

of chronic pain: 

a grounded 

theory study. 

Syftet var att undersöka hur 

sjukvårdspersonal förstod 

kronisk smärta. 

Djupintervjuer med personalen 

analyserades enligt grundad teori 

metoden. 15 kvinnor och 7 män 

mellan 31-65 år. Olika 

personalgrupper var 

representerade; sju läkare, tre 

psykologer, två sjukgymnaster, 

åtta legitimerade sjuksköterskor 

och två socialarbetare.  

 

22 

(0) 

Vårdgivarens förståelse som var grundat i intervjuer beskrevs 

i 3 större kategorier dvs. professionell flertydlighet, 

vårdgivarens verkliga behandlingssätt och vårdgivarens 

åsikter om idealistisk vård. Alla deltagare hade idéer om ett 

idealiskt sätt att hantera smärta. Samtidigt, uttryckte de olika 

biomedicinska principerna i deras sätt arbeta med problemet. 

 

K 

(I) 

 

Törnkvist, 

Gardulf, 

Srender 

(2003) 

Sverige 

Effects of 'pain-

advisers': 

district nurses' 

opinions 

regarding their 

own 

knowledge, 

management 

and 

documentation 

of patients in 

chronic pain. 

 

Syfte var att undersöka om 

distriktssköterskornas åsikter, 

kunskap i smärtkontroll, 

dokumentation och 

omvårdnad av patienter med 

kroniska smärttillstånd 

förändrades efter 

utbildningen av 

distriktssköterskor - 

konsulter. 

En kontrollerad 

interventionsstudie av prospektiv 

karaktär. 

Frågeformulär. Två grupper av 

distriktssköterskor 

Statistisk analys 

Chi-två Wilcoxon test 

(jämförelse mellan två 

grupper samt en individuell 

jämförelse). 

53 

(0) 

 Distriktssköterskor i studie år 1996 rapporterade att de oftare 

träffade patienter med kroniska smärttillstånd, jämfört med 

sjuksköterskorna i studie år 1998.  År 1998 rapporterades 

förbättringar på flera områden när det gäller arbetsvillkor, 

kunskap, ledning och smärtbedömning av patienter med 

kroniska smärttillstånd jämfört med 1996. Distriktssköterskor 

i båda områden (studie och kontrollområde) under 1996 och 

1998 ansåg dock att många aspekter av behandling av 

patienter med kroniska smärttillstånd var fortfarande 

otillfredsställande. 

RCT 

I 

Weiner and 

Rudy  

(2002) 

Attitudinal 

Barriers to 

Effective 

Syfte med studie var att 

undersöka vårdpersonalens 

och boendes inställningar till 

Deltagare: 75 sjuksköterskor, 75 

utbildade vårdbiträde och 75 

personer utan akut sjukdom eller 

225 

(0) 

10 av 12 utvärderade begrepp hade ”bra” och ”utmärkt” 

tillförlitlighets index (boende 0,46 - 0,80; vårdbiträde 0,57- 

0,76, sjuksköterskor 0,62-0,94). Boende påvisade rädsla för 

RCT 

(I) 

 



 

VI 

 

USA Treatment of 

Persistent Pain 

in Nursing 

Home 

Residents 

 

långvarig smärta samt hur 

attityder kan vara en hinder 

för att upptäcka och behandla 

smärta. 

 

akut smärta men som hade någon 

smärta nästan varje dag. Tre 

utformade enkäter om 

smärtattityder skickades till 

deltagarna. Skillnaden i 

attityderna analyserades med 

hjälp av MANOVA (multivariate 

 analysis of variance). 

missbruk och beroende samt att deras kronisk smärta inte 

förändrades och att smärtorsaken var patologisk. 

Sjuksköterskor och undersköterskor påvisade att tidsbrist och 

ignorering av smärtan var en hinder för en effektiv 

smärtbehandling.  

 

Wilswy, 

Fishman, 

Ogden, 

Tsodikov, 

Bertakis 

(2008)  

USA 

Cronic pain 

Management in 

the Emergency 

Depatrment:A 

Survey of 

Attitydes and 

Beliefs 

Syfte med studie var att 

avgöra patientens och 

vårdgivarens övertygelse om 

att icke malign kronisk 

smärta påverkade 

smärtbedömning och 

smärthantering på 

akutmottagningen. 

 

Kvantitativ enkätundersökning.   

Data samlades från 103 (19 

bortfall) patienter från 18 –års 

ålder och uppåt och hade fått 

opioidbehandling för kronisk 

smärta, 34 läkare och 44 (1 

bortfall) sjuksköterskor.  

181 

(20) 

 

 Patienter var betydligt mer benägna att tro att deras smärta 

måste ha någon fysisk orsak och måste diagnostiseras och 

behandlas. Läkarna var mer benägna att tro att patienter 

saknade kontakt med primärvårdsläkare. Sjuksköterskorna 

trodde mer att patienter sökte vård på akutmottagningen på 

grund av missbruk. Alla tyckte att kronisk smärta hade låg 

prioritet. Båda grupperna ansåg att det var problematisk att 

ordinera opioider. 

P 

(I) 

 

 

 

 

 


