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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Smärta är en subjektiv upplevelse som orsakar hälften av alla vuxnas kontakt med svensk 

sjukvård. Smärta kan ge negativa konsekvenser för patientens hälsa. Sjuksköterskan bör 

därför ha kunskap om patientens unika situation i syfte att planera individanpassad 

omvårdnad. Möten mellan sjuksköterskor och patienter sker varje dag och lägger grunden 

för den kommande vårdrelationen. Relationen ska bygga på jämlikhet och respekt med 

aktivt deltagande från båda parter.   

 

Syfte  
 

Att beskriva patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskan vid smärta 

 

Metod  
 

Litteraturstudie där 16 vetenskapliga artiklar inkluderades från databaserna Pubmed och 

CINAHL. Detta i syfte att belysa befintlig vetenskaplig forskning inom området. 

Tillvägagångssättet ansågs kunna besvara studiens syfte samt lyfta aktuell forskning i 

större delar av världen och inte endast Sverige.  

 

Resultat 
 

Resultatet presenteras i teman. Upplevelsen av delaktighet och partnerskap berör 

patienternas önskan om och erfarenheter av att få ta del av och påverka den egna 

smärtvården. Upplevelsen av psykologiskt stöd berör patienternas behov av emotionellt 

stöttning i vårdrelationen. I upplevelsen av bristande kommunikation identifierar 

patienterna bristfälliga faktorer gällande samtal, icke-verbal kommunikation och 

informationen i mötet med sjuksköterskan. Upplevelsen av bemötande beskriver hur 

sjuksköterskans attityd och engagemang i vårdrelationen påverkar mötet.  

 

Slutsats 
 

En förståelse för patientens perspektiv är nödvändig för att utöva professionell omvårdnad. 

Mötet med patienter med smärtproblematik måste vara individuellt utformat. Det vill 

belysas att eftersom smärta är en subjektiv upplevelse, är också mötet vid smärta det. En 

positiv inställning till vårdrelationen och ett lyckat möte med sjuksköterskan ger en 

smärtlindrad och nöjd patient. Och patientens lindrande lidande och nöjdhet är något som 

berör alla sjuksköterskor.   

 

Nyckelord: Smärta, bemötande, vårdgivare-vårdtagarerelation, kommunikation, mötet 
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INLEDNING 

¨It snuck up on me, first as stiffness in my lower back, then as piercing jolts shooting down 

my legs. One morning as I walked to the bus stop, I had to stop every few feet to catch my 

breath. // For years, pain kept me from making important life decisions--I was even afraid 

to have a baby because I'd heard so many tales about pregnancy increasing lower-back 

pain. How could I possibly take a chance? // Of course, there are things I simply will never 

be able to do, like smack a tennis ball over the net or wear sexy high heels” (Rosen, 2003). 

 

Detta är utdrag från en kvinnas berättelse om hur det är att leva med smärta, något alla 

någon gång under sitt liv kommer att behöva erfara. Smärta är en upplevelse som är olika 

för oss alla, vilket kan försvåra vår objektiva roll som sjuksköterskor när vi ska möta en 

person med smärta. Denna komplexitet är något författarna finner intressant, därav blev 

smärta ett självklart val för denna litteraturöversikt. 

 

BAKGRUND 

Smärta 

Norrbrink och Lundeberg (2014, s.11) beskriver smärta som en “individuell och subjektiv 

upplevelse som kan beskrivas på många olika sätt.”. Förhållandet mellan uppkomsten av 

smärta och en persons tidigare erfarenheter av smärta påverkar smärtupplevelsen och 

därmed även behandlingen. Den vanligaste kontaktorsaken med hälso- och sjukvård är 

smärta. Närmare hälften av alla vuxna patienter inom svensk sjukvård sökte vård på grund 

av just smärta, varav dessa cirka 40 procent hade lidit av sin smärta i över fyra månader 

(Berntzen, Danielsen & Almås, 2011; Quinlan-Colwell, 2009). 

 

Smärta har, enligt Norrbrink och Lundeberg (2014) tre komponenter, den sensorisk 

diskriminativa avser smärtans intensitet, placering och varaktighet. Affektiv smärta 

beskriver besvären och obehaget som uppkommer. Utöver dessa räknas den kognitiva 

komponenten in, vilket beskriver effekten smärtan har på tankar och handlingar. Begreppet 

går även att dela in i sub-grupper, baserat på orsak och tidsaspekt. Nociceptiv smärta 

klassificeras som uppstådd på grund av faktisk eller hotande skada på vävnad som inte är 

nerver. Sedan finns så kallad neuropatisk smärta, som är föranledd av skada i den 

somatosensoriska nervsystemet. Till sist kan smärta delas in i idiopatisk smärta, som 

förklaras som obehag uppstått utan känd neurobiologisk orsak (Lundeberg & Norrbrink, 

2014).  Sedan finns även ett begrepp som innefattar besvär vid psykiatriska diagnoser, med 

smärta som symtom. Denna smärta benämns psykogen (Berntzen m. fl. 2011). Gällande 

tidsaspeketen går smärta att dela in kronisk och akut. Den sistnämnda klassificeras som 

smärta med en varaktighet kortare än tre månader och som avtar vid behandling av skadan. 

Kronisk smärta däremot har en duration på över tre månader. Den kan även vara konstant 

eller intermittent (Norrbrink & Lundeberg, 2014; Berntzen m.fl., 2011) 

 

Konsekvenser av smärta 

 

De fysiologiska konsekvenserna smärta kan ha på kroppen är huvudvärk, yrsel, 

hjärtklappning, andningssvårigheter och koncentrationssvårigheter (Kallenberg, 2013).  

Vid smärta aktiveras centrala nervsystemet som skickar signaler från ryggmärg till hjärna, 

sedan till nerverna och därifrån till det skadade området. De skadade cellerna i kroppen 

utlöser en rad kemiska mediatorer, vilket orsakar yttligare vävnadsskada som har både 

kort- och långtidseffekter påverkar hjärt-, mag-, njur-, endokrina, andningsvägar, och   
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metabola funktioner och orsakar undertryckande av immunsystemet. Misskött smärta kan 

leda till depression och ångest (Glowacki, 2015). 

 

De psykologiska konsekvenserna av att leva med smärta är komplexa. Enligt Ahlstrand, 

Björk, Thyberg, Börsbo & Falkmer (2012) relaterar patienter sin smärta till trötthet, stress 

och humörpåverkningar. De upplever också en stress över att planera sina dagar eftersom 

smärtan ibland är ett hinder för att utöva inplanerade aktiviteter. Detta kan leda till att 

människor med smärta undviker sociala sammanhang med vänner och familj. Även 

Norrbrink och Lundeberg (2014) beskriver smärta som en källa till negativ livskvalité och 

ökad ångest och oro. Vanligtvis är inte smärtans intensitet det som står i direkt korrelation 

till den psykiska ohälsan, utan beroendet av hjälp med vardagliga sysslor. Detta ger känslor 

av frustration, rädsla och otillräcklighet (Ahlstrand m.fl., 2012; Kratz, Hirsh, Ehde & 

Jensen, 2013; Ojala m.fl., 2014). Ett återkommande problem i det vardagliga livet med 

smärta är trötthet. En ständig trötthet minskar smärttåligheten och kan öka risken för 

nedstämdhet och depression (Kallenberg, 2013). 

 

Behandling av smärta 

Syftet att behandla smärta är att patienten ska besparas från lidande. Behandlingen görs 

antingen på ett farmakologiskt sätt, ett icke-farmakologiskt sätt, även kallat 

komplementärmedicinska metoder, eller en kombination av dessa två. Valet av 

behandlingsmetod baseras på evidens, vårdpersonalens kliniska erfarenhet och patientens 

preferenser (Norrbrink & Lundeberg, 2014; Berntzen m. fl., 2011). I syfte att behandla 

smärta bör den först bedömas.   

 

Bedömning av smärta 

 

Smärtbedömning består av tre delar, en smärtanamnes, en smärtskattning och en klinisk 

undersökning. Smärtanamnesen innefattar själva smärtbilden, med andra ord smärtans 

lokalisation, duration och karaktär, inklusive tidigare beprövad smärtbehandling. I 

anamnesen ska även associerade besvär, som sömnstörningar eller minnessvårigheter, samt 

smärthanteringsstrategier ingå (Norrbrink, Lund & Lundeberg, 2014). För att anamnesen 

ska bli så deskriptiv som möjligt ska patienter med smärta bemötas och bedömas utifrån ett 

biopsykosocialt perspektiv, med hänsyn till kroppsliga och personliga påverkande faktorer 

(Norrbrink m.fl., 2014; Quinlan-Colwell, 2009). 

 

Smärta är något, som enligt Norrbink m.fl. (2014) bara patienten själv kan uppskatta och 

för detta finns ett antal hjälpmedel, som benämns smärtskattningsinstrument. 

I Sverige är ett av de vanligaste verktygen den numeriska skattningsskalan, som innebär att 

patienten ska skatta sin smärta med en siffra mellan noll till tio. Noll är likvärdigt med 

ingen smärta alls och tio motsvarar värsta tänkbara obehag av smärta. Det andra 

smärtskattningsinstrumentet är visuell analog skattningsskala, som förkortas VAS. Med 

hjälp av detta linjalliknande instrument ska patienten skatta sin smärta mellan ingen smärta 

alls och värsta tänkbara smärta. Vilken sedan representeras av en siffra som återfinns på 

baksidan av detta hjälpmedel (Norrbrink m.fl., 2014; McLafferty & Farley, 2008). Utöver 

dessa använder sjukvården sig av verbala skattningsskalor, då patienten får beskriva sitt 

obehag med ord som lindrig, måttlig eller stark. Ytterligare ett instrument är de så kallade 

smärtteckningarna, där patienten på en avbild på människokroppen ombeds markera 

smärtans lokalisation, samt dess karaktär, huruvida smärtan är molande, brännande, 
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huggande eller stickande. Till sist görs en noggrann klinisk undersökning, i syfte att hitta 

smärtans ursprung och hur den påverkar kroppens funktioner (Norrbink m.fl., 2014). 

 

Det kan ibland vara komplicerat att fastställa en adekvat smärtstatus. Patientens förmåga 

att förstå och på ett korrekt sätt använda de tidigare nämnda skattningsinstrumenten i 

kombination med noggrann tolkning av dessa resultat ligger på sjukvårdspersonalens 

ansvar. En tydlig dokumentation och till sist utvärdering av smärtlindringen är avgörande 

för adekvat smärtlindring och vidare bedömning (McLafferty & Farley, 2008). 

 

Farmakologisk behandling 

 

Den medicinska behandlingen av smärta görs med läkemedel kallade analgetika. Dessa går 

att dela in i opioida och icke-opioida läkemedel. De sistnämnda används vid svag till 

måttlig smärta, eller i kombination med opioider vid intensivare smärttillstånd. Exempel på 

icke-opioider är Paracetamol, glukokortikoider och Non Steriodal Anti-Inflammatory 

Drugs, kallade NSAID (Berntzen m.fl., 2011; Molin, 2014). 

 

Opioidanalgetika är ett samlingsnamn för läkemedel som verkar med substanser liknande 

kroppens egna smärthämningssystem. Dessa kallas även för morfinliknande preparat och 

används mot långvarig eller svår akut smärta. Som vid frakturer eller mjukdelsskador. 

Nackdelen med dessa opioider är att de har ett flertal biverkningar och påverkar kroppens 

naturliga funktioner, vilket kan förlänga sjukdomsförloppet (Berntzen m.fl., 2011; Molin, 

2014). 

 

Icke-farmakologisk behandling  

 

Den vanligaste icke-farmakologiska behandlingen rekommenderad är fysisk aktivitet och 

träning, som inte bara fungerar smärtlindrande i sig, utan även förebygger uppkomsten av 

smärta och bidrar till förbättrad hälsa. Alla aspekter av hälsan påverkas positivt och 

inaktiva smärtpatienters välbefinnande, sociala liv och sömn förbättras även markant med 

fysisk aktivitet (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

 

Andra icke-farmakologiska behandlingar eftersträvar aktivering av icke-smärtsamma 

nerver i huden för att avleda kroppen från obehaget. Exempel på sådana behandlingar är 

massage, vibration, akupunktur, värme och kyla, samt transkutan elektrisk nervstimulering, 

förkortat TENS (Brentzen m.fl., 2011; Norrbrink & Lundeberg, 2014). Till sist finns även 

psykologiska metoder för att behandla smärta, som kognitiv beteendeterapi och acceptance 

committment therapy (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

 

Omvårdnad vid smärta 

I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, § 2) står det att “Målet för hälso- och sjukvården är 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.” 

[Kursivering tillfogas]. Sjukvård ska således ges på rättvisa grunder oavsett patientens 

ålder, kön, trosuppfattning, etnicitet, sexualitet, politiska åsikt eller sociala status. 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses, 2014). Smärta 

innefattar samtliga begrepp och är något varje sjuksköterska kommer i kontakt med under 

sitt yrkessamma liv. Sjuksköterskan bör enligt Florin (2009) ha kunskap om patientens 
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unika situation för att kunna planera och arbeta med individanpassad omvårdnad.  En 

referensram som systematiskt framarbetades, i syfte att individualisera omvårdnaden var 

omvårdnadsprocessen 

 

Omvårdnadsprocessen vid smärta 

 

Modellen introducerades år 1950 i USA och är internationellt godkänd som ramverk för 

omvårdnad. Modellen fungerar som en ett förhållningssätt för sjuksköterskan i 

utformningen av planering och utförande av individanpassad omvårdnad. 

Omvårdnadsprocessen innefattar fem steg där första steget är datainsamlingen.  

 

Datainsamlingen sker redan vid första mötet mellan smärtpatient och sjuksköterska. Florin 

(2009) menar att datainsamlingen är första steget till att lära känna patienten. 

Informationen kan inhämtas genom exempelvis intervju med patienten, 

kroppsundersökning och tidigare journalhandlingar. Informationen behöver inte vara 

verbal utan kan uttryckas icke-verbalt genom kroppsspråket. Gregersen (2011) beskriver 

vidare att sjuksköterskan ska bedöma vad som kan orsaka smärtan och hur patienten 

uttrycker smärtan i sitt beteende, både verbalt och icke-verbalt. Florin (2009) menar att 

datan kan delas upp i subjektiv och objektiv data. Subjektiv data är symtom som patienten 

upplever men som inte kan uppfattas av utomstående. Smärtintensiteten och ångest kan 

vara subjektiva anmärkningar. Objektivdata är symtom, alternativ tecken som kan 

observeras av andra. Förhöjd pulsfrekvens, svettningar och blekhet kan vara objektiva 

tecken på smärta. Bergh (2009) beskriver vidare att information om exempel sömnvanor, 

livsstil, sociala sammanhang, aktiviteter, näringstillstånd och psykologiska tillstånd är 

viktiga områden att notera hos smärtpatienten, då smärta kan påverka hela patientens 

livssituation. 

 

Taha, Muhammed & El-Aziz (2015) menar på att den medicinska diagnosen hos en 

smärtpatient kan vara problematisk att ställa. Riskfaktorer så som ålder, fetma, rökning, 

jobb, livsstil, psykologiska faktorer, sociala sammanhang och ineffektiv fysisk aktivitet 

kan orsaka smärtans uppkomst. Sjuksköterskans uppgift är att utifrån den insamlade 

informationen utforma omvårdnadsdiagnoser med hänsyn till identifierade resurser och 

risker hos patienten. Diagnoserna kan utformas med hjälp av North American Nursing 

Diagnosis Association, förkortat NANDA. NANDA omfattar cirka 180 

omvårdnadsdiagnoser. Den funna bakgrundsinformationen hjälper till att avgränsa 

problemområdet, vilket assisterar vid formuleringen av en NANDA diagnos (Florin, 2009). 

Ett problemområde hos smärtpatienten kan vara sömn eller socialt samliv. De utformade 

diagnoserna ligger till grund för planering av omvårdnad (Bergh, 2009; Florin, 2009). 

 

Utifrån diagnoserna planeras mål och åtgärder för patienten. Omvårdnadsdiagnoserna, 

målen och åtgärderna bildar tillsammans patientens omvårdnadsplan. Målen utformas med 

fördel av kriterierna att det ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och 

tidsbestämt, vilket förkortas SMART. Detta ska ske i samråd med patienten. Ett mål för en 

smärtpatient kan exempelvis vara att patienten ska uppfatta smärtan som hanterbar inom 

två dygn (Florin, 2009). Åtgärderna som kan vara aktuella hos smärtpatienten är 

patientutbildning, råd, hjälp vid förflyttning och information om läkemedel (SBU, 2006; 

Bergh, 2009). Omvårdnadsåtgärderna ska främja hälsa, förebygga ohälsa samt stärka 

personens välbefinnande (Florin, 2009). 
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Under rubriken genomförande presenteras det hur omvårdnaden för patienten ska utföras 

(Florin, 2009). SBU (2006) menar på att en framgångsrik smärtbehandling förutsätter att 

patienten medverkar aktivt i sin planering och behandling av sin smärta. Patientens 

delaktighet i kombination med sjuksköterskans handledande möjliggör och främjar 

följsamhet. 

 

Omvårdnadens mål och åtgärder ska av sjuksköterskan utvärderas, detta för att komma 

fram till åtgärdernas effekt på patientens hälsotillstånd. Utvärderingen är en viktig del i 

sjukvårdens kvalitetsarbete. Ett förväntat resultat hos smärtpatienten kan i enlighet till med 

det tidigare nämnda omvårdnadsmålet vara att smärtan inom två dygn har blivit hanterbar 

(Florin, 2009). Florin (2009) beskriver vidare att en systematisk utvärdering innefattar att 

jämföra det förväntade resultatet med aktuellt resultat. Sedan tas beslut huruvida 

omvårdnadsplanen fortfarande är aktuell eller behöver modifieras alternativt avslutas. 

 

En studie gjord av Slatyer, Williams, & Michael (2015) visar att sjuksköterskor upplever 

minskad tro på sig själva och sin yrkesroll när de möter patienter med svår 

smärtproblematik och att det väcker ett inre kaos av ångest och stress. Med detta menas att 

sjuksköterskan ofta måste hantera sin egen subjektiva upplevelse av patientens smärta, 

samtidigt som hen ska lindra patientens lidande. I studier om sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters bedömning av smärta framkom det att beroende på 

sjuksköterskans egna och patientens egenskaper så bedömdes smärtan olikvärdigt (Hall-

Lord & Larsson, 2006; Alspach, 2010). Enligt dessa studier påverkades bedömningen av 

patienters smärta på grund av faktorer som ålder, allvarlighetsgraden på sjukdomen, samt 

vårdpersonalens egen arbetslivserfarenhet. Likt våra personliga övertygelser och 

värderingar kan påverka vår praxis för omvårdnad, kan personliga kunskap och 

erfarenheter av smärta färga känsligheten och lyhördheten för patienternas upplevelse 

(Alspach, 2010). 

 

Ämnet omvårdnad innefattar ett antal begrepp, som enligt Lindberg (2015) fungerar som 

byggstenar för sjuksköterskans förhållningssätt. Omvårdnaden sjuksköterskan ger vid 

smärta börjar med mötet med patienten. 

 

Mötet mellan patient och sjuksköterska 

 

Omvårdnadsbegreppet mötet rör, enligt Fossum (2013) att skapa en relation till patienten. 

Detta i syfte att tillsammans kartlägga problem, för att sedan enas om bedömning och 

eventuell behandling. Möten sker varje dag i vården och det finns ett antal avgörande 

faktorer för mötets kvalitet, så som under vilka omständigheter mötet sker och vilken 

relation personerna har. Varje möte är unikt och kräver därför en mångsidighet hos 

vårdpersonal för att bringa patienten eller anhöriga ett positivt möte.  

 

Vid smärta möter sjuksköterskan olika typer av lidande patienter, vilket enligt Arman 

(2015) kräver en kompetens som är en essentiell för god vård. För att vården ska vara just 

vårdande förutsätter dessa möten som är genuina, där vårdgivaren bjuder in patienten till 

att delta. En närvarande och öppen sjuksköterska som visar respekt och bekräftar patienten 

och dennes delaktighet i sin egen vård är essentiellt. Har mötet dessa egenskaper ges 

patienten en potential till minskat lidande, ökat välbefinnande och återställd hälsa.    

 

Mötet mellan patient och sjuksköterska börjar oftast med ett samtal, men Fredriksson 

(2012) uppmärksammar att det finns en tydlig skillnad mellan begreppen samtal och 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slatyer%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25035166
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25035166
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kommunikation. Samtal beskrivs som att utbyta information, medan kommunikation är 

något som görs i gemenskap och skapar en förbindelse mellan människor. En central del av 

denna kommunikation och mötet är vad som i Sverige benämns som bemötande (Ekebergh 

& Dahlberg, 2015). Fossum (2013) beskriver bemötande som hur samtal genomförs och 

utförs, samt kroppsspråket, exempelvis hur vi hälsar, vart vi tittar, hur vi sitter eller står i 

förhållande till patient och anhöriga. En studie gjord av Ellison (2015) ger en beskrivning 

av kommunikation inom vården som är snarlik med det svenska begreppet bemötande. 

Studien skildrar sjuksköterskans ansvar att tillhandahålla säker patientvård, 

patienttillfredsställelse, vårdsamordning och säker kommunikation under ett arbetspass. 

Varje sjuksköterska har enligt Ellison (2015) möjlighet att dagligen göra en positiv 

inverkan på behandlingsresultat genom att arbeta för patienter, sjuksköterskor och 

sjuksköterskeyrkets bästa, med hjälp av god kommunikation. Enligt Liddle, Baxter och 

Gracey (2007) var patienterna inte alltid nöjda med kommunikationen vid smärtdiagnosen, 

men att de uppskattade bemötandet och det givna känslomässiga stödet de erbjudits.  

 

Fossum (2013) beskriver även att bemötandet har stor betydelse för patienternas 

upplevelse av omhändertagandet, samt vården överlag, då sjuksköterskan inom vården 

möter rädda, oroliga och osäkra patienter. Fossum, (2013); Ekebergh (2015); Arman 

(2015) belyser alla vikten av sjuksköterskans människosyn, människovärde, respekt, 

engagemang, uppträdande, mottagande och behandling i mötet med en patient. Även 

Wiklund Gustin (2012) uppmärksammar vårdarens inställning till mötet som en avgörande 

faktor till patientens känsla av sammanhang. Exempelvis huruvida sjuksköterskan tar sig 

an mötet med en undran om hur hen ska vara, snarare än vad hen ska göra. Som beskrivet 

kan mötet mellan sjuksköterska och patient komma att påverka vårdupplevlsen och 

Rehnsfeldt (2012) beskriver betydelsen av ömsesidighet och gemenskap i mötet, som 

starten till en god och effektiv vårdrelation. 

 

 Vårdrelation 

 

Eriksson (1994) beskriver att en grund för vård är en mänsklig förbindelse med syfte att 

minska lidande. Denna förbindelse förutsätter att människor möts och inleder en så kallad 

vårdande relation. I mötet uppstår etiskt laddade situationer och som vårdare är detta något 

som ska hanteras i det vardagliga patientnära arbetet. Som tidigare nämnt av Arman (2015) 

är mötet förenat med sjuksköterskans och patientens förhållningssätt jämte varandra och 

därmed relationen som uppstår emellan dem. Vidare beskrivs denna relation som en källa 

för ökat välbefinnande och minskat lidande för patienten, samt att den medför en 

meningsfullhet i vårdandet (Wiklund, 2003). Vårdrelationen innehåller, enligt Arman 

(2015) en vilja om att göra gott och grundar sig enligt Katie Erikssons (1994) 

omvårdnadsteori på kärlek och omsorg till andra människor, i syfte att lindra deras lidande. 

Erikssons teori uttrycker att detta är vårdandets fundamentala syfte och upplevelsen av 

smärta är direkt relaterat till lidande för patienten.  

 

En god vårdrelation förutsätter både en tillgänglig och engagerad vårdare, men även en 

patient som är villig och öppen för en sådan förbindelse, då dennes integritet ska bevaras 

(Wiklund, 2003). Utan denna ömsesidighet blir vårdandet enbart diverse arbetsuppgifter 

som rutinmässigt genomförs. I och med att sjuksköterskan, med sina medicinska och 

omvårdnadsmässiga kunskaper hamnar i en maktposition gentemot patienten är det viktigt 

att detta inflytande används för att hjälpa, och inte skada patienten (Fossum, 2013).  
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Ekebergh (2015) uttrycker att patientens eget ansvar och delaktighet är centralt i 

vårdrelationen och är det som gör vården effektiv. Grunden för detta medansvar läggs i 

mötet, då sjuksköterskan bjuder in patienten till att ta del av vårdprocessen. En öppenhet 

mot patienten är ett villkor för att patienten ambition att delta, likväl som patienten 

ambition att delta är ett villkor för att vården ska vara just vårdande. Detta är applicerbart 

vid smärta, som angivet av May, Rose och Johnstone (2000). I studien argumenterar 

patienterna att de besitter en kunskap, en expertis om den egna kroppen och smärtan, som 

de anser att vårdpersonal borde ta hänsyn till. Men de hävdar att de istället mötte 

skepticism, vilket de ansåg skadande för vårdrelationen.   

 

Problemformulering 

Smärta är, som tidigare nämnt en individuell och subjektiv upplevelse, med många fysiska 

och psykiska konsekvenser. Behandling av smärta görs med en kombination av 

farmakologi och medicinsk-komplementära metoder, men i syfte att behandla smärta, bör 

den först bedömas. Denna bedömning anses ibland problematisk, då patientutbildning och 

sjuksköterskans förmåga att tolka patientens personliga upplevelse ligger till grund för en 

adekvat smärtlindring och en god vårdrelation (McLafferty & Farley, 2008).   

 

En studie gjord av Liddle, Baxter och Gracey (2007) visar på att patienterna inte alltid var 

nöjda med kommunikationen vid smärtdiagnosen, men att de uppskattade det givna 

känslomässiga stödet de erbjudits. Detta kan, enligt Alspach (2010) komma att påverka 

sjuksköterskans professionalitet, då dennes personliga kunskap och erfarenheter av smärta 

färgar känsligheten och lyhördheten för patienterna. Att försöka förstå sin patients smärta 

och bemöta den rätt, utan att ta på sig den själv är något många sjuksköterskor anser vara 

svårt (Hall-Lord & Larsson, 2006). Kan detta komma att påverka mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten. May, Rose och Johnstone (2000) belyser att patienter besitter 

en kunskap om den egna kroppen och smärtan, vilket vårdpersonal borde ta hänsyn till. 

Tidigare forskning har, som exemplifierats av både Alspach (2010);  Hall-lord och Larsson 

(2006) i stor omfattning fokuserat på sjuksköterskans upplevelse av att möta 

smärtpatienter. Ger detta verkligen en rättvis bild av hur den ömsesidiga vårdrelationen 

och mötet mellan patient och sjuksköterska egentligen ser ut. Borde inte patientens aspekt 

vara likvärdigt betydelsefull att undersöka. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=May%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11119777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rose%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11119777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnstone%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11119777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=May%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11119777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rose%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11119777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnstone%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11119777
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SYFTE  

Att beskriva patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskan vid smärta 

 

METOD 

Val av Metod 

Metoden som valdes var en icke-systematisk litteraturöversikt där både kvalitativa och 

kvantitativa studier inkluderades. Litteraturöversikt är en metod som enligt Forsberg och 

Wengström (2013) används i syfte att sammanställa litteratur inom ett visst område efter 

en systematisk sökning och kritiskt granskande. Patel och Davidson (2012) menar på att ett 

forsknings- eller utredningsarbete inleds med ett problem, något författaren avser reda ut 

eller kasta ljus på. Problemet i fråga behöver inte alltid vara något problematiskt, utan kan 

vara något av rent intresse eller ett ämne som inbjuder till fördjupad kunskap. 

Litteraturöversikten resulterar i att aktuell forskning identifieras och presenteras inom det 

valda området.  

 

Urval 

Urvalskriterierna som valdes för artiklarna var avgränsning till vuxna individer, över 18 år. 

Detta på grund av att smärtskattning, bemötande och behandling skiljer sig signifikant vid 

vård av barn med smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Patientgruppen som undersöktes 

i denna studie var patienter med både kronisk och akut smärtproblematik, både på sjukhus 

och på boenden/mottagningar. För att erhålla olika patientupplevelser, med olika 

smärtdynamik och för att skildra smärtupplevelsen på olika institutioner gjordes detta 

urval.  

 

Artiklarnas språk avgränsades till svenska och engelska, de språk som författarna 

behärskar. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2005-2015, så att resultatet 

baserades på senaste vetenskapliga forskning. I syfte att endast få fram vetenskapliga 

artiklar användes funktionen Peer Review, som avgränsar sökningen till artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2006). Forsberg & Wengström (2013)  

beskriver även peer-reviewed som en metod för säkerställning av artiklarna tillförlitlighet. 

De artiklar som exkluderades var de av formatet reviews, då de är litteraturöversikter och 

innehållet redan är tolkat av utomstående part.  

 

Patienter som led av förlossningssmärta, palliativ smärta och cancerrelaterad smärta 

undersöktes inte då upplevelsen av mötet med sjuksköterskan vid dessa typer av smärta 

skiljer sig markant. Förlossningssmärta har en positiv anknytning, vilket avviker från 

annan smärta, som specificeras av lidande. Därför valdes denna patientgrupp bort. 

Behandlingen av palliativ smärta skiljer sig från sedvanlig vård och upplevelsen kring 

palliativ smärta lyfter existentiella och andliga behov som skiljer sig från annan smärta 

(Lindqvist & Rasmussen, 2000). Därför valdes palliativ smärta bort. Till sist gjordes 

urvalet att utesluta cancerrelaterad smärta, då ämnet ansågs vara för brett. Mycket 

forskning finns kring cancersmärta och författarna avsåg att lyfta ett ämne som inte var lika 

uppmärksammat.  
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Datainsamling 

Datainsamling utfördes under januari till mars 2016 med hjälp av databaserna PubMed och 

CINAHL i syfte att hitta vetenskapliga artiklar. Sökningen redovisas i tabellen (tabell 1). 

CINAHL är en databas specialiserad på artiklar inom omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. PubMed är en bredare databas och innehåller artiklar inom medicin, 

omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Databassökning  

 

Första sökningen gjordes medvetet med ett omfattande sökord, som var mesh-termen Pain, 

vilket senare kombinerades med andra sökord för att begränsa antal träffar. Författarna 

utarbetade söktermer och ämnesord som svarade mot studiens syfte. Ämnesorden (Mesh-

termer) som användes i PubMed var; acute pain, nurse-patient-relation, pain och nursing 

assessment, nurse-patient- relationsship, communication, patient, experience och patient 

experience. I CINAHL användes CINAHL-headings; Pain, communicaton, nurse-patient 

relations, patient satisfaction och Chronic pain. I avsikt att framkalla resultat som 

besvarade syftet kombinerades dessa i olika varianter. Booleska operatorn  AND har 

används i syfte att finna artiklar innehållande alla valda sökord eller ämnesord (Forsberg & 

Wengström, 2013). Även operatorn NOT användes i syfte att utesluta cancer och barn i 

sökningarna. Detta gjordes för att avgränsa resultaten och komma så nära in på syftet som 

möjligt. 

 

Författarna sökte med de utarbetade söktermerna och ämnesorden och använde sig av 

studiens inklusions- och exklusionskriterier för att hitta artiklar motsvarande studiens syfte. 

En urvalsstruktur användes med hjälp av Forsberg och Wengström (2013). Strukturen gick 

ut på att artiklarnas titlar och syften granskades först. Om syftet var relevant lästes hela 

abstrakt. Artiklar med relevanta abstrakt skrevs ut och granskades av båda författarna. 

Sedan togs ett gemensamt beslut om huruvida artiklarna skulle inkluderas. Ett första urval 

av artiklar gjordes. 
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Tabell 1. Valda sökordskombinationer vid databassökning 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

11/2-16 

Pain AND 

patient 

satisfaction 

(från år 2005) 

438 10 3 1 

PubMed 

11/2-16 

Nursing 

assessment 

AND pain 

(från år 2000) 

23 7 2 1 

CINAHL 

12/2-16 

chronic pain 

AND nurse-

patient 

relations 

(från år 2005) 

22 7 3 1 

PubMed 16/2-

16 
Pain AND 

nurse-patient-

relationsship 

AND patient 

experience, 

English, från år 

2005 

116 10 4 1 

CINAHL 

23/2-16 

Pain/nursing 

AND Patient 

satisfaction 

NOT cancer 

NOT children, 

från år 2000 

28 5 2 1 

PubMed  

4/3-16 

Pain AND 

Nurse-patient 

relations (etik) 

AND patient 

satisfaction  

1 1 1 1 

Manuella 

sökningar 
    3 

TOTALT  628 40 15 16 

 

Manuell sökning 

För att komplettera de genomförda databassökningarna utfördes manuella sökningar. 

Författarna inkluderade en artikel från Cinahls sökruta ”similiar articles” efter sökning på 

sökorden; pain, patient satisfaction och nursing. Yttligare en artikel från sökrutan ”similiar 

articles” inkluderas från Pubmed efter sökning på sökorden acute pain och nurse-patient-
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relation. Den sista manuella sökningen gjorde på PubMed, från den tidigare funna 

frisökningen.  

 

Databearbetning 

 

Samtliga artiklar klassificerades och värderades för att säkerställa artiklarnas kvalité. Vid 

databearbetningen användes ett bedömningsinstrument (Bilaga A) modifierad av Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Resultatet 

redovisas i en matris (Bilaga B) utarbetad av Willman m.fl. (2011)  

 

Dataanalys 

Databassökningen resulterade i 16 stycken vetenskapliga artiklar. I Forsberg och 

Wengström (2013) läses att den största utmaningen vid kvalitativ forskning är “Att göra 

stora mängder data förståeliga, att minska volymen av information och att identifiera 

mönster” (s. 150). De 16 funna artiklarna analyserades till en början individuellt av 

samtliga författare för att öka pålitligheten över det funna resultatet. Henricsson (2015) 

menar att datan med fördel ska läsas av samtliga författare då det höjer trovärdigheten på 

studien samt att risken att viktig data missas minskas ju fler ögon texten analyseras av. 

Datan behandlades utifrån studiens syfte. Text som ansågs vara värdefull för studien 

överströks med färgpennor och anteckningar gjordes i marginalerna. Denna granskning 

gjordes individuellt, i syfte att inte färga andra författares åsikter och för att minimera 

risken för slumpmässiga fel. Frånvaro av slumpmässiga fel är vad Forsberg och 

Wengström (2013) kallar tillförlitlighet. Sedan diskuterades den funna informationen 

mellan författarna innan artiklarna granskades ytterligare några gånger. Detta för att inte gå 

miste om värdefull data. Sedan togs ett gemensamt beslut om datan svarade mot studiens 

syfte. I samtliga inkluderade artiklar framkom tydliga teman vilket författarna i studien var 

överens om. Väsentlig information grupperades sedan under funna teman. Dessa teman var 

behjälpliga vid placering av information, som adekvata underrubriker. Rubrikerna 

presenteras i resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Smärta är, som tidigare nämnt en subjektiv upplevelse. Hur granskades då denna 

individuella känsla utan värderingar från författarna. Helgesson (2015) påstår att en viktigt 

etiskt övervägande vid litteraturstudier är att artikeln är granskad av en utomstående part, 

samt etiskt godkänd. Vidare tar Helgesson upp konceptet om förvanskning och förklarar 

det som att till exempelvis ändra befintliga mätvärden i syfte att svara på författarens egna 

hypoteser eller att selektivt redogöra för resultaten. Detta genom att exkludera särskilda 

experiment eller mättillfällen som då inte svarar på de hypoteser författaren hade sedan 

innan. Ett exempel på förvanskning var att under datainsamlingen utesluta artiklar som inte 

överensstämmer med de egna uppfattningar och erfarenheter som fanns av ämnet. Det var 

därför av vikt att under både datainsamlingen och analysen bibehålla objektivitet. Detta 

samt alla källor inom ämnet fick sitt utrymme, så att de kunde kompareras och vara en del 

av resultatet.  
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RESULTAT 

I analysen av de inkluderade studierna framkom fyra teman. Dessa var upplevelsen av 

delaktighet och partnerskap, upplevelsen av psykologiskt stöd, upplevelsen av bristande 

kommunikation och upplevelsen av bemötande. 

 

Upplevelsen av delaktighet och partnerskap 

Matthias , Miech, Myers, Sargent & Bair (2012) belyste erfarenheten av vårdrelationen 

med sjuksköterskan. De uttryckte att patienterna värderade sjuksköterskans insatser och 

erfarenheter, samtidigt som de själva ville bibehålla sin autonomi och integritet. De såg 

sjuksköterskan som en “coach”eller “brainstorming partner” och uppmärksammade dennes 

vilja att tillsammans utarbeta individuell anpassad vård kring smärtan. Även andra studier 

(Slade, Molloy & Keating, 2009; Vaartio, Leino-Kilpi, Suominen & Puukka, 2008) 

beskrev vårdrelationen som ett partnerskap, där jämnlikhet och respekt låg till grund för en 

bra smärtlindring. Detta exemplifierades genom att vården beskrevs som en “team effort” 

och något som gjordes i samförstånd mellan sjuksköterskan och patienten.  

 

En noggrann smärtbedömning baserad på sjuksköterskans kliniska kunskap och 

erfarenheter i samband med patientens fysiologiska och psykologiska behov var nyckeln 

till effektiv smärtlindring. Patienter som tog del av planering och behandling av sin smärta 

förstod att de hade ett inflytande på vården som de aldrig tidigare upplevt (Sherwood, 

Adams-McNeill, Strack, Nieto & Thompson, 2000; Matthias m.fl., 2012). De menar att 

sjuksköterskan, med det tidigare nämnda partnerskapet kunde ställa krav på deltagarnas 

följsamhet och på så sätt göra dem ansvariga för sitt eget tillfrisknande.  I ett flertal studier 

(Slade m.fl,  2009; Alaloul, Williams, Myers, Jones & Logsdon, 2015; Clarke m.fl., 2014; 

Ryan, Lillie, Thwaites & Adams, 2013) poängterade patienterna att det var av vikt att få ta 

del av sin egen vård och rehabilitering. Här belyste deltagarna dock en bristande vilja till 

patientdelaktighet från sjuksköterskan och att denne borde respektera patienternas 

självkännedom, då smärta är en individuell och subjektiv upplevelse.  

 

Upplevelsen av psykologiskt stöd 

Psykologiskt stöd ansågs vara en central del av mötet med sjuksköterskan. Att 

sjuksköterskan var en bra lyssnare och duktig på att motivera var egenskaper som återkom 

i ett flertal studier (Ryan m.fl., 2013;  Matthias m. fl., 2012; Clarke m. fl., 2008). 

Uppmuntran och positiv feedback när en, trots svår smärta lyckades utföra enkla 

handlingar ansåg patienterna i Gran, Festvåg och Landmark (2010) vara ett exempel på hur 

psykologiskt stöd gav en positiv upplevelse av mötet.  

 

Det attribut hos sjuksköterskan som var mest eftersträvat var empati, att denne kunde sätta 

sig in i patientens lidande och verkligen förstå. Vissa studier (Dawood & Gallini, 2010; 

White, 2007; Sherwwod m.fl., 2000; Eide m.fl. 2011; Clarke m.fl., 2014) talade för att en 

engagerad och empatisk sjuksköterska i sig kunde lindra smärtan, medan Ryan m.fl. (2013) 

menade att hon aldrig kommer förstå smärtans fulla effekt på det sociala och emotionella 

livet. Empati var, som tidigare nämnt ett attribut patienterna sökte efter i mötet med 

sjuksköterskan, men ibland blev empatin missplacerad. Detta ledde till ett större lidande 

för patienten. När patienterna bevittnade en stressad och sysselsatt sjuksköterska var de av 

åsikten att inte störa och genomled hellre sin smärta än att påkalla uppmärksamhet 

(Dawood & Gallini, 2010; Manias & Williams, 2007; Sherwood m.fl., 2000). En specifik 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clarke%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clarke%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187952
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händelse togs upp i Dawood och Gallini (2010), då en patient en hel natt undvek att kalla 

på sjuksköterskan, trots smärta. Detta på grund av att han förbarmade sig över 

sjuksköterskan, som enligt honom verkade så stressad och upptagen. Patientens 

missplacerade empati gjorde att den egna smärtan förblev obehandlad och därmed ökade i 

intensitet under tidens gång.  

 

Upplevelsen av bristande kommunikation 

Kommunikationen uttrycktes vara den mest bristfälliga delen av patientens möte med 

sjuksköterskan, vilket ansågs vara skadande för vårdrelationen (Dawood & Gallini, 2010; 

Darlow m. fl., 2013; Slade m.fl. 2009; Manias & Williams, 2007; Gran m.fl. 2009; Alaloul 

m.fl. 2015; Clarke m.fl., 2014). Otydlig kommunikation, som huruvida vart, när och hur 

mötet med sjuksköterskan skulle ske ansåg patienterna vara ett problem. Patienterna i Gran 

m.fl. (2009) beskrev att de ofta fick “snart” som svar på frågan om när de skulle få hjälp. 

Problemet de uttryckte var att de inte visste hur lång tid snart var, eller vad som menades 

med ordet snart. I likhet beskrev Clarke m. fl. (2014) att det talades över huvudet på 

vårdtagarna. Båda dessa fynd ledde till att kommunikationen ibland uppfattades som 

förminskande och nedvärderande (Gran m.fl., 2009; Clarke m.fl., 2014; Dawood & Gallini, 

2010). I Dawood och Gallini (2010) tillades det även att icke befintlig kommunikation, 

som att inte förklara när eller hur omvårdnadshandlingar skulle ske, skadade 

patientupplevelsen. Enkla saker som att sjuksköterskan bad om lov att göra undersökningar 

eller presenterade sig vid namn uppskattades av alla deltagare.  

 

Ett hinder för god smärtkommunikation kunde även vara kulturskillnader. I dialogen med 

sjuksköterskan framkom det svårigheter med språket då ordet smärta hade ha olika 

innebörd för patient och sjuksköterska. Icke verbal kommunikation skiljde sig också 

kulturellt. Ansiktsuttryck och kroppshållningar hade varierande innebörder och patienterna 

upplevde detta som en faktor till missförstånd i kommunikationen mellan dem och 

sjuksköterskan (Sherwood m.fl., 2000; Slade m.fl. 2009). 

 

Att delge sin smärtinformation till en sjuksköterska var en viktig del av mötet, men enligt 

Dillon-McDonald och Fedo (2009) ansåg patienter ofta att det var svårt att veta vilken sorts 

information som var av vikt. Vidare beskrev studien att patienter som blev avbrutna i sin 

smärtbeskrivning uppgav avsevärt mindre information om smärtans källa, lokalisation, 

duration och påverkan på livet. Anledningen till att sjuksköterskan ibland avbröt patienter 

var för att distrahera patienterna från smärtan eller för att effektivisera mötet tidsmässigt. 

Men detta påverkade inte bara mängden information, utan även smärtbedömningen, 

behandlingen och framför allt patientens upplevelse (Dillon-McDonald & Fedo, 2009; 

Manias & Williams, 2007; Eide m.fl., 2011).  

 

Ett annat problem som framkom i studien gjord av Slade m.fl. (2009) var att patienterna 

ständigt behövde återberätta informationen kring sin smärta för olika vårdpersonal och då 

utelämnade eller glömde bort viktig information. Inte bara påverkade detta mängden viktig 

data, utan väckte känslor av frustration och hopplöshet.  

 

Patienterna i Dawood och Gallini (2010) önskade mer “face-to-face” information och 

uttryckte en vilja att kunna ställa frågor direkt till sjuksköterskan, istället för att få 

skriftliga instruktioner eller råd. När de då inte fick tillfälle för muntlig information eller 

ansåg den skriftliga vara bristfällig, vände patienterna sig till internet eller sociala medier 

som substitut (Darlow m. fl., 2013). Bristfällig information överlag ansågs öka 
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smärtupplevelsen och färgade mötet med sjuksköterskan negativt för patienterna (Gran m. 

fl., 2009; Sherwood m.fl., 2000; Alaloul m. fl., 2015). För att denna känsla inte skulle 

uppstå betonade Sherwood m.fl. (2000) vikten av patientutbildning. Detta behövdes för att 

övervinna okunskap och orealistiska farhågor om att ta smärtstillande medel, samt för att 

minska patienters lidande. Ett återkommande problem i många studier var rädsla för 

missbruk och biverkningar, vilket Budge, Carryer och Boddy (2012); Gran m.fl. (2009); 

Sherwood m.fl. (2000) ger som exempel på varför patientutbildning och adekvat 

information var viktigt.   

 

Upplevelsen av sjuksköterskans bemötande 

I Dawood och Gallini (2010) framkom det att patienterna uppfattade kommunikationen i 

mötet med sjuksköterskan som förminskande och nedvärderande. Detta samt fyndet att 

personalen ansågs vara nonchalant och upptagen ledde till att patienterna drog sig för att 

kontakta sjuksköterskan, trots att de hade ont (Dawood & Gallini, 2010; Budge m.fl., 

2012). Detta var även en orsak till att patienterna i Clarke m.fl. (2014) drog sig för att ens 

kontakta sjukvården över huvudtaget vid smärtproblematik, då de var rädda att inte bli 

tagna på allvar.  

 

Låga förväntningar på och en negativ inställning till omvårdanden kring smärta ledde ofta 

till dåliga resultat och prognoser (Darlow m.fl. 2013; Sherwood m.fl., 2000). Med sina 

egna erfarenheter och åsikter kunde sjuksköterskan påverka patientens smärtupplevelse, 

både till det negativa och det positiva. Studien uppmärksammade också sjuksköterskan och 

övrig vårdpersonal som patienternas primärkälla och beskrev hur sjuksköterskan med sitt 

bemötande kunde prägla patienternas uppfattning av smärtan. Genom att sjuksköterskor 

generellt fokuserade på det sjuka och onda som smärtan förde med sig smittade denna 

negativitet och gav patienten en dålig erfarenhet av mötet med sjuksköterskan. Vidare 

speglades denna kritiska anda på patienternas autonomi och självförtroende genom att de 

kände skuld och misslyckande när de inte levde upp till sina egna och sjuksköterskans 

förväntningar. Ett missnöje återfanns bland många smärtpatienter gällande det bemötande 

de fick, trots att de fått adekvat smärtlindring Sherwood m.fl., (2000); Innis, Bikaunieks, 

Petryshen, Zellermeyer och Ciccarelli, (2004); Alaloul m.fl. (2015) menade i motsats att 

patienterna upplevde en oförändrad smärtproblematik, men var mer nöjda med det 

bemötandet de fick från engagerad personal.  

 

Likvärt som dåligt bemötande hade negativ effekt på patientens smärtupplevelse, kunde 

gott bemötande lindra smärta. Behandling för skadorna, en kontinuitet inom vården, men 

framför allt sjuksköterskans uppmuntran ansåg patienterna i White (2007) vara de mest 

framgångsrika smärtåtgärderna. Till exempel hade studien en individuell erfarenhet av en 

misstänkt bruten fot, men som efter försäkran om att det bara var en stukning, samt gott 

bemötande och positiv uppmuntran från sjuksköterskan sedan kunde gå hem, utan 

smärtlindring. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Ett område berört av många studier i resultatet är upplevelsen av delaktighet och 

partnerskap. Ett samarbete med sjuksköterskan var något patienterna både önskade och 

uppskattade, vilket enligt författarna överensstämmer med det svensk 

sjuksköterskeutbildning lär ut om att arbeta enligt omvårdnadsprocessen. Som tidigare 

nämnt ska planeringen av omvårdnaden ske i samförstånd med patientens preferenser, för 

att nå effektiv smärtlindring (Florin, 2009 & SBU, 2006). Detta bevisar den kliniska 

tillämpbarheten av fynden i denna studie, vilket vill belysas. Partnerskapet och 

delaktigheten som uppmärksammas i åtskilliga resultatstudier bedöms motsvara det 

omvårdnadsbegrepp tidigare beskrivet i bakgrunden som vårdrelation. Faktorer som bidrog 

till en bra patient-vårdarrelation var bibehållen autonomi, delaktighet, empati och 

förståelse. Detta stödjs av Katie Erikssons (1994) omvårdnadsteori, som baseras på kärlek 

och omsorg till andra människor och är vårdandets fundamentala syfte.  

 

I en studie av uttryckte patienterna en bristande vilja till delaktighet från sjuksköterskan. 

Denne ansågs arbeta efter sin agenda och borde enligt deltagarna ta hänsyn och respektera 

patienternas självkännedom, vilket även patienterna i May m.fl. (2000) ansåg. Den 

kunskap om den egna kroppen patienterna besitter är en bra grund för att låta dem vara 

delaktiga i sin egen vård, men detta kräver att sjuksköterskan besitter kunskap om 

individanpassad vård, vilket även Florin (2009) anser vara av vikt. Fossum (2013) 

beskriver att patienterna med bristande medicinsk kunskap hamnade i ett underläge jämte 

sjuksköterskan, men i och med den individuella upplevelsen smärta medför vet patienten 

bäst själv. Detta försvårar sjuksköterskans professionella yrkesroll, då hen besitter kunskap 

om smärta, men patienten innehar kunskap om just sin smärta. SBU (2006) menar att 

smärtbehandling ska genomföras av patienten medan sjuksköterskan antar en mer 

handledande roll. Författarna till denna studie förstår att det handlar om en balans i 

vårdrelationen, men detta kan vara komplicerat, vilket stärks av Hall-lord och Larsson 

(2006) samt Alspach (2010). Dessa studier talar om att sjuksköterskans egna 

smärtupplevelser färgar mötet och vårdrelationen till patienten.  

 

I mötet med sjuksköterskan och vårdrelationen med denne påvisar resultatet vikten av 

psykologiskt stöd. Kännetecken för uppskattat stöd var att sjuksköterskan lyssnade, var 

uppmuntrande och framför allt att hon var empatisk. Detta är en återkommande egenskap i 

många av de granskade studierna och något alla patienter var överens om att det var en 

essentiell del av mötet och vårdrelationen mellan dem och sjuksköterskan. Psykologiskt 

stöd vid smärta är av speciell vikt, då smärtan kan påverka hela patientens livssituation och 

ge både fysiska och psykiska konsekvenser (Norrbrink & Lundeberg, 2014; Bergh, 2009; 

Kullenberg, 2013; Glowacki, 2015; Ahlstrand m.fl., 2012; Kratz m.fl., 2013; Ojala m.fl., 

2014). Att med öppenhet kunna möta och förstå patientens livsvärld är essentiellt för att 

kunna ge denne psykologiskt stöd i mötet och vårdrelationen (Ekebergh, 2015). 

Individanpassat psykologiskt stöd anses dock vara en svårighet med sjuksköterskeyrket, 

framför allt vid smärta, som är så subjektivt. Av erfarenhet vill vissa patienter bli 

bekräftade i sin smärta och känna sjuksköterskans empati, medan andra vill använda denne 

som motivation och kravställande handledare. Detta stödjs av de olika fynden funna i 

resultatet. 

   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=May%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11119777
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Flera av resultatstudierna lyfter fram konceptet med missplacerad empati, då patienterna 

tycker synd om sjuksköterskorna för att de ter sig stressat eller ser upptagna. Detta väckte 

frågor hos författarna. Varför väcker sjuksköterskan medlidande eller sympati hos 

patienterna, som själva är i behov av vård. Författarna kan se undermedvetna könsroller 

som en förklaring till detta fenomen. Historiskt och statistiskt sätt är majoriteten av 

sjuksköterskor kvinnor och det anses vara ett kvinnligt yrke. Kan det vara så att kvinnans 

underlägsna roll på samhällsnivå på något sätt färgar vårdrelationen. En del av studierna i 

resultatet menar i motsats att det kanske är sjuksköterskorna själva som inte känner 

yrkesstolthet och autonomi i sin roll. Detta har då lett till att yrket anses vara av lägre status 

än till exempel läkare. Detta gavs i uttryck av patienterna i resultatet, som beskrev 

sjuksköterskan som ett bra psykologiskt stöd, med handlingslös i behandlingen av smärta. 

Författarna av denna studie är av åsikten att nutidens sjuksköterskor bör försöka utrota 

denna underminering av yrkesrollen. ICN (2014) har som mål att stärka 

sjuksköterskeproffesionen och inverka på hälsorelaterade ärenden. Detta är något varje 

sjuksköterska bör sträva efter. 

 

I både mötet och vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient, påvisar resultatet att den 

sistnämnda ansåg att kommunikationen var den mest bristfälliga. Att kommunikationen var 

otydlig, upplevdes som förminskande eller rentav inte befintlig ansågs vara problematiskt 

och ökade smärtupplevelsen. 

 

Resultatet påvisar att kulturen har viss effekt i mötet mellan patient och sjuksköterska vid 

smärta. Detta stödjs av Narayan (2010) som understryker att kommunikationssvårigheter 

mellan kulturer rör både verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation och kulturella 

förhållningssätt till smärta och vårdrelationen. Missförstånd uppstod inom alla faktorer och 

illustrerar betydelsen av sjuksköterskans mångsidighet, som uttryckt av Fossum (2013). 

Behovet av öppenhet och positiv inställning till mötet med patienten beskrivet av Wiklund 

Gustin (2012) blir enligt författarna till denna studie särskilt viktigt i mötet med andra 

kulturer.  

 

Det framkom i vissa resultatstudier och i Narayan (2010) att smärtpatienter uttryckte en 

motvilja till att ta medicin. Detta på grund av att de såg smärta som en oundviklig del av 

livet, som något som ska härdas. Andra beskrev en rädsla för läkemedelsberoende eller 

biverkningar. Den stigmatisering som finns kring smärtlindrande läkemedel i samhället gör 

så att människor känner en osäkerhet till att ta medicin, vilket stödjs av åsikterna i några av 

de granskade studierna. Likt smärtan bara ansågs vara ett överkomligt symtom ansågs 

medicinen ej vara av vikt, till skillnad från annan medicinering. I och med dessa fynd 

belyses sjuksköterskans ansvar som informatör och vikten av effektiv kommunikation i 

vårdrelationen. Detta för att kunna tillhandahålla patientsäkerhet och framför allt 

patientens nöjdhet med den givna vården (Ellison, 2015).  Även resultatstudierna 

poängterar vikten av god patientutbildning, för att kvalitetssäkra vård och ge patienten en 

positiv upplevelse av den.    

 

I resultatet fann författarna att det rådde delade meningar om sjuksköterskans bemötande 

vid smärta. I somliga studier resultatet uppskattade patienterna bemötandet de fick, fastän 

smärtan inte blev adekvat behandlad. Detta kan bottna i en okunskap hos patienterna. De 

anses inte vara tillräckligt insatta i vad adekvat smärtlindring innebär och nöjer sig därför 

med att endast erhålla trevligt bemötande, vilket även resultatet betonar. 
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Tvärtemot menade andra studier att en besvikelse fanns hos patienterna, då de fått korrekt 

smärtlindring, men på grund av underhaltigt bemötande upplevde sjuksköterska som 

likgiltig och oförmögen att känna empati. Varför upplevs sjuksköterskan på detta sätt. Kan 

det vara så att eftersom en inom vårdande yrken möter andras subjektiva smärta och 

lindande och därmed måste möta de egna känslorna som uppstår i och med detta, som 

beskrivet av både Arman (2015); Slayter m.fl. (2015). Författarna är av åsikten att 

anledningen till att sjuksköterskan ofta upplevs som avvisande och indefferent kan vara 

tecken på självbevarelsedrift. Med detta menas att eftersom sjuksköterskan varje dag möter 

människor med smärta och bevisligen (Arman, 2015; Slayter m.fl., 2015) värderar denna 

smärta i relation till egna erfarenheter, kan det dåliga bemötandet i själva verket vara ett 

försök till distans. Även Arman (2015) är av denna åsikt och beskriver att sjuksköterskans 

medlidande tränas bort och slipas av inom vårdande yrken. Detta leder till att 

sjuksköterskan omedvetet ignorerar patientens önskan om bekräftelse och empati. Fokus 

på negativa aspekter av smärtan färgar enligt resultatet patientens upplevelse. Det är av 

vikt att en inom professionen inte tillåter sig att på detta sätt sakna medlidande, då det 

bevisligen har effekt på patienten upplevelse av mötet vid smärta. Sjuksköterskans 

erfarenhet av att hantera patienters smärta ska enligt Hall-Lord och Larsson (2006); 

Alspach (2010) påverka hur smärtan bemöts. Men enligt en resultatstudie har 

arbetslivserfarenhet ingenting med bedömning, behandling eller bemötande av smärta att 

göra.  

 

Som beskrivet av Fossum (2013); Florin (2009) är varje möte unikt och sjuksköterskan ska 

vara införstådd med detta och ge individanpassad vård, speciellt vid smärta. Trots detta 

upplever många patienter i de granskade studierna att de blir generaliserade och att deras 

personliga upplevelse av smärta blir bagatelliserad. Hur sjuksköterskans inställning till 

patienten och dennes behov speglar upplevelsen av mötet ger en insikt och en möjlighet till 

förbättring från sjuksköterskans sida. Alla upplever smärta olika och alla har egna 

förväntningar på vad mötet och vårdrelationen med sjuksköterskan innebär. Författarna vill 

därför belysa vikten av att kunna individanpassa mötet, likväl som vården. Görs detta rätt 

ökar patientens välbefinnande och därmed lättas smärtan, som påvisat av resultatet.  

 

Den individanpassning som omvårdnaden av smärta kräver blir extra tydlig när 

jämförelsen dras mellan smärtans tre komponenter och Katie Erikssons omvårdnadsteori. 

Smärta har olika komponenter, som beskriver olika upplevelser av smärta. Bland annat 

smärtans fysiska och psykiska påverkan på hälsa (Norrbrink & Lundeberg, 2014). En 

jämförelse kan göras med Eriksson modell om vad hälsa är, kallat hälsokorset. Hälsokorset 

är en teori om att människans hälsa består av en symbios av både kroppsligt och själsligt 

välbefinnande (Eriksson, 1994). Både smärta och hälsa ter sig ha liknande beståndsdelar 

och Eriksson belyser även hon att omvårdnaden ska vara anpassad efter den egna individen 

och, som tidigare nämnt vara uppbyggd på kärlek och omtanke av andra människor.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) stadgar att sjukvårds ska ges på lika grunder och 

vara rättvist utformad. Är detta möjligt vid den subjektiva smärtan och den 

individanpassade vård den kräver. Som nämnt av Hall-Lord och Larsson (2006); Alspach 

(2010) särskiljer sjuksköterskor och patienter smärtan baserat på personliga erfarenheter 

och preferenser. Strider detta per automatik mot HSL eller finns det utrymme för tolkning 

gällande smärta, så länge patientens lidande blir lindrat, enligt Erikssons teori (1994). 

Författarna är av åsikten att hur mycket en sjuksköterska än försöker bibehålla objektivitet, 

kommer de egna smärtupplevelserna alltid finnas i bakhuvudet.  
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Metoddiskussion  

En litteraturstudie syftar till att forskning utförd av andra tolkas och sammanställs till ett 

resultat (Segesten, 2006). Forsberg och Wengström (2013) beskriver vidare att 

omvårdnaden är i behov av sammanställda forskningsresultat vilket även styrker valet av 

vald metod. Författarna till denna studie anser att studiens resultat kan komma att påverka 

positivt på den nuvarande vården inom smärtproblematik. Syftet med denna studie var att 

beskriva patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskan vid smärtproblematik. Syftet 

hade möjligtvis fått svar genom exempelvis en intervjustudie, men författarna sökte efter 

en mer omfattande bild än bara inom Sverige. Därför valdes en litteraturöversikt som 

metod för att få en bredare syn på det valda ämnet. Enligt Willman m.fl (2011) bör 

forskarna använda olika typer av studier för att kunna uppnå evidensbaserad omvårdnad.  

Av den anledningen valdes att inkludera artiklar som var både kvantitativa och med 

kvalitativ karaktär i resultatet. Missad eller feltolkad information är en av bristerna med 

denna metod, då författarnas förståelse av ämnet ligger till grund för all analys. 

 

I denna studie används vetenskapliga artiklar som grundas på olika forskningsmetoder: 

kvalitativa och kvantitativa ansatser. Författarna anser att användningen av denna 

kombination har resulterat i att studiens tillförlitlighet förbättrades i enlighet med 

Henricson (2012). Studien var en icke-systematisk studie, på grund av tidsbrist. En 

systematisk studie skulle eventuellt varit bättre då det tvingar författarna att ta del och 

granska allt inom det valda forskningsområdet. Men i studien har författarna dock arbetat 

systematiskt med relevant metodreferens som stöd för att få resultatet så pålitligt som 

möjligt. 

 

De artiklar författarna läst var alla på engelska, språket författarna känner till bäst efter sitt 

modersmål. Detta kan tillföra studien en svaghet, då det kan finnas relevant forskning 

publicerad på andra språk. Risken för feltolkning vid användning av studier på okända 

språk är dock att materialet misstolkas. Därför borde valet av språk ses som en styrka, 

snarare än en nackdel. Trots författarnas bekantskap med engelska finns alltid en risk för 

misstolkning, därför har ordböcker och Google translate nyttjats när svårigheter med 

språket uppstått. Faktum kvarstår att risk för feltolkning alltid finns vid forskningsöversikt 

av ett annat språk. Antal författare till denna studie har varit två stycken. Att tillsammans 

haft möjlighet att diskutera de vetenskapliga artiklarnas innehåll ansågs vara en styrka för 

studien.  Forskningen denna uppsats är baserad på är från studier utförda i Europa, 

Nordamerika, Australien och Nya Zeeland. Inom dessa områden kan det förekomma vissa 

olikheter gällande sjukvård, men rent generellt har dessa regioner sjukvård som liknar 

Sveriges, vilket enligt Polit och Beck (2009) ökar överförbarheten för denna 

litteraturstudie. 

 

I det första urvalet gjordes avgränsningen till artiklar publicerade mellan år 2005 och 2015. 

Detta korrigerades, då antalet relevanta artiklar inte kunde hittas. Efter att ha ändrat urvalet 

till artiklar från och med år 2000 påträffades två bra studier. Detta har inte påverkat 

resultatet markant, utan snarare betonat resultaten funna i övriga studier. Dessa studier 

uppfattar författarna som en styrka, eftersom patienters smärterfarenheter har visat sig vara 

lika aktuella trots tidsskillnaden. Författarna till studien valde att exkludera studier rörande 

förlossningssmärta och palliativsmärta. Detta beslut togs av författarna själva då egna 

uppfattningar och erfarenheter inom de nämnda exkluderade smärttyperna visar på att de 

skiljer sig i sjuksköterskas ansvar, arbetsuppgifter, patientvård, etc. Detta stödjs även av 

Lindqvist och Rasmussen (2000). Vid en första sökning inom området smärta fann 
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författarna ett rikligt artikelutbud. Dock efter granskning av några artiklars titlar och 

abstrakt framkom det att ungefär häften av studierna handlande om cancerrelaterad smärta. 

För att begränsa sökträffarna gjordes urvalet att utesluta cancerrelaterad smärta. Eftersom 

mycket forskning finns kring cancerrelaterad smärta kan resultatet ha kunnat bli 

missvisande om endast någon artikel inom området cancer inkluderats. Både kronisk och 

akut smärta inkluderades då författarna ville ta del av många olika smärtpatienter. Då 

varken palliativ smärta eller förlossningssmärta går under båda dessa begrepp var detta 

ytterligare en anledning till exklusion. Vidare såg författarna ingen märkbar skillnad i 

artiklarna gällande upplevelsen av mötet med sjuksköterskan vid akut smärta eller kronisk 

smärta. 

 

Datainsamling gjordes på databaserna CINAHL och PubMed. Då enbart två databaser har 

nyttjats kan detta ses som en faktor som minskar studiens trovärdighet. Men, då 

huvudämnet för denna uppsats var omvårdnad ansågs dessa två databaser kunna generera 

väsentliga artiklar. Samt att författarna var väl bekanta med dessa databaser sedan innan. 

Vid databassökningen användes så kallad boolesk sökteknik, vilket avgör vilket 

sammanband de valda söktermerna har jämte varandra (Östlundh, 2012). De vanligaste är 

AND, OR eller NOT. I sökningarna användes AND för att koppla ihop våra sökord, till 

exempel Pain AND Nurse-patient relations. Detta i syfte att reglera databasen till att söka 

efter artiklar med båda dessa termer, samt deras böjningsformer. Resultatet var artiklar som 

kom så nära inpå syftet som möjligt. 

 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att ett kriterium för genomförandet av en 

litteraturstudie är att de inkluderade artiklarna håller en god kvalité. Ett kriterium är att 

antal bortfall inte är för stort samt att antal deltagare i studien är tillräckligt. Ytterligare 

kriterium är att metoden är väl beskriven (Berg m.fl., 1999; Willman m.fl.,  2011). För att 

säkerställa uppsatsens kvalitet användes bedömningsinstrumentet (Bilaga A) modifierad av 

Berg m.fl. (1999) och Willman m.fl. (2011)  vid kvalitetsbedömningen av studiens artiklar. 

Genom att använda underlaget gavs en möjlighet att på ett metodiskt sätt bedöma om den 

aktuella artikeln var tillämpbar i litteraturstudien. Det ansågs svårt att bedöma artiklarna då 

erfarenheten av detta var begränsad. De studierna av hög kvalitet var en given del av 

resultatet, men även artiklar av sämre kvalitet användes om deras resultat svarade på syftet. 

En artikel av sämre kvalitet enligt bedömningsunderlaget inkluderades i resultatet. Artikeln 

var efter granskning av studiens författare en kvalitet tre. Denna inkluderades för att inte gå 

miste om viktig information. Att artiklarna har kvalitetsbedömts av fyra ögon och att 

endast vetenskapliga artiklar har används anser författarna till denna studie ha ökat denna 

studies vetenskaplig kvalitet.  

 

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskan vid 

smärta. Detta genom att framföra ett resultat med betydelsefull information inom 

omvårdnaden kring smärta. Under arbetets gång har ett etisk synsätt tillämpats där ingen 

egen data framställts. Författarna har under arbetes gång varit medvetna om den mänskliga 

faktorn i analysen av artiklarna. För att stärka tillförlitligheten har författarna som nämnt i 

metoden läst och granska alla artiklar till en början individuellt, för att sedan utmynna i en 

gemensam tolkning av texten. Detta ökar studiens pålitlighet, då risken för att materialet 

tolkats felaktigt minskar. Det finns emellertid alltid en risk för felaktig bedömning eller 

tolkning vid analys av en text, vilket författarna ber läsare ha hänsyn till. Syftet i studien av 

Darlow m.fl ( 2013) besvarade inte denna studiens syfte i en första anblick. Författarna till 

denna studie valde dock att läsa vidare i den vetenskapliga artikeln, eftersom den hittades 

under sökning med de utarbetade sökorden för studien. Sedan påvisades ett resultat i 
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Darlow m.fl. (2013) som besvarade denna studies syfte ordagrant. Därför inkluderades 

den. 

 

Slutsats 

Studiens resultat presenterar viktiga områden som påverkar detta möte. Anledningen till att 

människor som upplever smärta drar sig för att möta sjuksköterskan är av rädsla. Rädslan 

för att inte få uppleva delaktighet och partnerskap, då partnerskap ger ett bra intryck av 

både mötet och den fortsatta vårdrelationen med sjuksköterskan. De var även rädda för att 

inte erhålla god kommunikation och korrekt bemötande, då deras erfarenheter talar för 

motsatsen. Patienterna upplevde sig ofta illa bemötta, dåligt informerade och önskade mer 

empatiska sjuksköterskor. Kontentan är att mötet med patienter med smärtproblematik 

måste vara utformat efter den enskilda personen. Det vill belysas att eftersom smärta är en 

subjektiv upplevelse, är också mötet vid smärta det. En positiv inställning till 

vårdrelationen och ett lyckat möte med sjuksköterskan ger en smärtlindrad och nöjd 

patient. Och patientens lindrande lidande och nöjdhet är något som berör alla 

sjuksköterskor.   

 

Fortsatta studier 

 

Författarna anser att utbudet av studier ur patientens synvinkel gällande smärta är 

otillräckligt. Det har, genom databassökning framkommit att det saknas studier med 

frågeställningar som vad patienterna upplever, hur mötet påverkar patientens 

smärtupplevelse och dylikt.  Om mer kunskap rörande smärta fanns skulle omvårdnaden 

och behandlingen kunna möta patienternas behov på ett bättre sätt än vad författarna anser 

att det görs idag. Förslag på fortsatta studier kan exempelvis vara kvalitativa studier 

överlag, då subjektiviteten i smärta kan vara svår att fånga i det kvantitativa spektrat. Mer 

specifikt skulle författarna föreslå intervjustudier, då de direkt skulle fångar specifikt 

svenska patienterns uppfattning av mötet med sjuksköterskan. Ett passande upplägg på 

dessa intervjustudier skulle vara sådana med semistrukturerade upplägg, som då öppnar 

upp för patienten att med egna ord beskriva sin upplevelse, utan att styras in på ämnet 

alltför mycket. Generellt önskar författarna studier som syftar till att utforska patientens 

perspektiv, då åsikten är att denne är en likvärdigt viktig del av en vårdrelation. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Denna studie om patientens upplevelse av mötet med sjuksköterskan vid smärtproblematik 

anser författarna ha aktuell klinisk relevans och tillämpbarhet, då den syftar till att ge 

sjuksköterskan en insyn i patienternas upplevelse. Besitter sjuksköterskan kunskap om hur 

dennes arbetssätt, kommunikation och bemötande kan påverka mötet med patienten finns 

en möjlighet till förbättrad interaktion, något som enligt resultatet behövs.   
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BILAGA A 

                  

Bilaga 1 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

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

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Alaloul ,F., 

Williams, K., 

Myers, J., 

Jones, KD. & 

Logsdon, MC. 

(2015) 

USA 

  

Impact of a Script-

based 

Communication 

Intervention on 

Patient Satisfaction 

with Pain 

Management. 

Att utvärdera effekten på 

patienttillfredsställelsen vid 

en 

kommunikationintervention i 

samband med 

sjuksköterskeledd  

smärtbehandling 

En prospektiv, kvasi-

experimentell pretest-posttest 

design användes. Data 

samlades in från två enheter 

som erbjuder vård för 

patienter med olika 

medicinska-kirurgisk 

diagnoser på ett sjukhus i 

södra USA. 

n = 44 

(0) 

När sjuksköterskor använde tydlig och 

 konsekvent kommunikation med smärtpatienter 

 sågs en positiv effekt på  

patienttillfredsställelse och smärtlindring  

över tiden. Detta ingripande var enkelt och 

 effektivt. Det skulle kunna appliceras inom  

olika hälso- och sjukvårdsorganisationer 

CCT II 

Budge, C., 

Carryer, J. & 

Boddy, J. 

(2012) 

Nya Zeeland 

 

Learning from people 

with chronic pain: 

message for primary 

care practio 

Att fördjupa kunskaperna om 

människors erfarenheter av 

smärta i samband med 

långvarig sjukdom. Detta i 

syfte att informera 

primärvårds personal. 

Semistrukturerade intervjuer  n = 20,  

    (0) 
tre huvudteman identifierades. Medicinsk oro 

(biverkningar, ovilja att ta smärtstillande),  

smärthantering (acceptans, icke farmakologisk  

behandling), och smärthjälp 

(positiva och negativa erfarenheterna  

och bristande kontinuitet) 

K III 

Clarke, A., 

Martin, D., 

Jones, D., 

Schofield, P., 

Anthony , G., 

McNamee, P., 

Gray, D., &  

Smith BH. 

(2014) 

Storbritanien 

 

"I try and smile, I try 

and be cheery, I try 

not to be pushy. I try 

to say 'I'm here for 

help' but I leave 

feeling... worried": a 

qualitative study of 

perceptions of 

interactions with 

health professionals 

by community-based 

older adults with 

chronic pain 

Att undersöka äldre vuxna 

erfarenheter av att interagera 

med vårdpersonal, samt 

faktorer som kan optimera 

dessa interaktioner vid 

kronisk smärta 
 

Kvalitativa och individuella 

intervjuer, samt en 

gruppintervju.  Data 

transkriberades ordagrant och 

genomgick en så kallad  

Framework Analysis. 
 

n = 23 

    (0)  
Tre teman identifierades. “Söka hjälp” illustrerar 

frågor kring varför äldre människor i samhället 

kan eller inte kan söka hjälp för kronisk smärta, 

samt sociala faktorer som kan komma att 

påverka detta. “Betydelsen av diagnos” 

illustrerar önskan om professionell validering av 

deras tillstånd och en aversion mot vaga 

förklaringar baserade på personens ålder. “Bli 

lyssnad på och höras” illustrerar vikten av 

empatisk kommunikation och förståelse 

förväntningar med respekt för personens ålder. 
 

K II 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25439123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Myers%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25439123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25439123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Logsdon%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25439123
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clarke%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schofield%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anthony%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McNamee%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gray%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187952
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20BH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25187952
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Darlow, B., 

Dowel, a., 

Baxter,. 

GD.,Mathies

on, F., Perry, 

M., Dean S. 

(2013) 

Nya Zeeland  

The enduring impact of 

what clinicians say to 

people with low back pain 

Att undersöka hur 

vårdpersonalens attityder & 

uppfattningar påverkar hur 

patienter upplever mötet vid 

akut och kronisk 

ländryggsmärta 

Semistruktruerade kvalitativa 

intervjuver. Datan 

anlayserades med tolkande 

analys. 

n = 23 

(0) 

Vårdpersonalen har en betydande och bestående 

inflytande på de attityder och övertygelser  

människor med ländryggssmärta har. Det är  

viktigt att denna möjlighet används för att  

positivt påverka patienternas attityder,  

föreställningar och upplevelser 

K I 

Dawood, M. 

& Gallini, A. 

(2010)  
England 

Using discovery interviews 

to understand the patient 

experience 

Att undersöka patienternas 

upplevelser av värdighet 

inom vården 

Intervjustudie, granskningen 

skedde med så kallad  

dubbleblind review 

n = 18 

    (0) 
Fann fyra olika teman som patienterna upplevde  

påverkade deras värdighet. Dessa var hur  

smärtan bemöttes, hur vårdmiljön såg ut, hur  

mycket uppmärksamhet de fick och hur 

kommunikationen/informationen var utformad. 

 

K II 

Dillon 

McDonald, D 

& Fedo, J. 

(2009) 
USA 

Older adults` pain 

communication ”the effect 

of interruption” 

Att undersöka vad effekten 

avbrytande har vid 

smärtkommunikaton 

Icke randomiserad 

dubbelblind två grupps 

design.  Videofilmade 

intervjuer 

   n = 312 

     (0) 
Korta avbrott minskade mängden viktig  

smärtinformation medan de medvetna avbrotten 

 minskade yttligare överföring av viktig 

 smärtinformation 

CCT II 

Eide H1, 

Sibbern T, 

Egeland T, 

Finset A, 

Johannessen 

T, 

Miaskowski 

C, Rustøen T. 

(2011) 
Norge 

Fibromyalgia patients' 

communication of cues 

and concerns: interaction 

analysis of pain clinic 

consultations 
 

Att undersöka vilka typer av 

problem patienterna uttryckte 

i ett inledande samtal med en 

sjuksköterska på en 

smärtklinik, och hur dessa 

problem signalerade 

patienternas oro. 

Konsultationer/intervjuver 

filmade för att sedan kodas 

med hjälp av Verona Coding 

Definitions of Emotional 

Sequences 

 n = 63 

    (0) 
Patienterna gav mer hintar än vad de tog upp  

faktiska problem om deras smärta,  

den interprofessionella relationen, och  

den emotionella responsen dem fick 

K II 

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

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

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gran, SV,  

Festvåg, LS. 

& Landmark, 

BT. (2010) 
Norge 

Alone with my pain-it cant 

be explained, it has to 

experiences; Norweigan 

in-depth interview study of 

pain in nursing home 

residents 

Att undersöka upplevelsen av 

smärta hos boende på 

äldreboenden och hur 

smärtan påverka deras 

dagliga liv 

Kvalitativa intervjuver, som 

analyserade med Kvales 

metod för tolkande analys. 

n = 15 

(0) 

Två dimensioner av smärta framkom; den 

fysiska smärtan och smärtlidande. 
Den fysiska smärtan påverkades direkt  

av att bli dragen i, tagen på och av sjukgymnastik.  

Den påverkades indirekt av att vänta på hjälp  

länge, vänta på smärtstillande och bristande 

 information 

K II 

Innis J; 

Bikaunieks 

N; Petryshen 

P; 

Zellermeyer 

V; Ciccarelli 

L. (2004) 
Kanada 

Patient satisfaction and 

pain management; an 

educial approch   

Att öka patient 

tillfredsställelse och 

sjuksköterskans kunskap om 

smärtbedömning och 

behandling, samt 

sjuksköterskans 

dokumentation om patientens 

smärta 

Patientenkäter, 

personalenkäter och diagram 

över sjuksköterskans 

dokumentation av patientens 

smärta. 

   n = 199 

     (6) 
Kom fram till olika teman, patienttillfredställelse, 

sjuksköterskans kunskap och attityder  

och dokumentation. 

    K II 

Manias, E. & 

Williams, A.  

(2007)  
Australien 
 

Communication between 

patients with chronic 

kidney disease and nurses 

about managing pain in the 

acute hospital setting 

Att undersöka 

kommunikation mellan 

patienter med kronisk 

njursjukdom och 

sjuksköterskor om att hantera 

smärta i akut sjukhusmiljö 

Intervjutematisk metod 

användes för att analysera 

data 
 

   n = 67 

      (0) 
Understryker behovet om att fånga 

 dynamiska processer för hantering 

 av smärta hos patienter,  

för att underlätta den komplexa  

kommunikationen i denna utsatta grupp 

K I 

Matthias MS, 

Miech EJ, 

Myers LJ, 

Sargent C, 

Bair MJ. 

(2012) 
USA 

An expanded view of self-

management: patients' 

perceptions of education 

and support in an 

intervention for chronic 

musculoskeletal pain. 
 

Att undersöka 

uppfattningarna om en 

multikomponent intervention 

testad i en randomiserad 

kontrollerad studie för 

veteraner med kronisk 

muskeletal smärta. 

Semistrukturerade intervju 

med 26 av deltagarna. Datan 

analyserades med hjälp av 

grounded theoory 

   n = 242 

     (0) 
Deltagarna diskuterade vikten av självhjälp 

  och undervisningen dem fått, de identifierade 

sjuksköterskans roll som vårdande chef som 

 en integrerad del av patienternas förmåga att 

 själva hantera sin kroniska smärta. 3 teman 

 identifierades; att hjälpa patienter hitta vad  

som fungerar för deras smärta, att hålla  

patienterna ansvariga för sin egen smärtlindring, 

och att motivera och ge känslomässigt stöd. 

RCT II 

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

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

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

 Ryan, S., , 

Lillie, K.,  

Thwaites, C. 

& Adams, J. 

(2013)  

Storbritanien  

What I want clinicians to 

know'--experiences of 

people with arthritis 

Att undersöka uppfattningar 

och erfarenheter av folk med 

artros- och reumatoid 

artritsmärta om de kunskaper 

och färdigheter de vill att ssk 

ska besitta för att hantera 

patienternas vårdbehov 

Semistrukturerade intervjuer, 

som filmades och 

analyserade med hjälp av 

innehållsanalys 

n = 13 

(0) 

Deltagarna ville att ssk skulle lyssna, visa 

 empati och hjälpa dem hantera sin sjukdom,  

särskilt smärtan.  

 

K II  

Sherwood, 

G., Adams - 

Mc Neill, J., 

Starck, PL., 

Nieto, B. & 

Thompson, 

CJ. (2000) 
USA 

Qualitative assessment of 

hospitalized patients 

satisfaction with pain 

management. 

Att undersöka den akuta 

smärtupplevelsen hos 

sjukhuspatienter för att 

klargöra hur smärtan 

påverkar patientens nöjdhet 

med vården. 

Kvalitativa intervjuer med tre 

öppna frågor, som sedan 

analyserades med hjälp av 

deskriptiv analysmetod. 

     n = 241 

       (0) 
Fyra teman identifierades.  

Patientens smärtupplevelse, 

patienternas uppfattning av vårdpersonal,  

patienternas erfarenheter av smärthantering 

och resultaten av smärthantering. 

    K I 

Slade SC, 

Molloy E, 

Keating JL. 

(2009) 

Australien 

Listen to me, tell me': a 

qualitative study of 

partnership in care for 

people with non-specific 

chronic low back pain. 

Att undersöka och 

sammanfatta deltagarnas 

erfarenheter av 

träningsprogram för 

ospecifik kronisk 

ländryggsmärta. Samt att 

undersöka effekten dessa 

erfarenheter  har på motion, 

delaktighet och engagemang. 

Intervjuv, datan analyserades 

enskilt av två författare med 

hjälp av grounded theory 

    n = 18 

      (0) 
Det finns ett gap mellan vårdsökarnas  

erfarenheter och  preferenser för  

träningsprogram för ryggsmärtor. De  

vårdsökande ansåg att vårdgivarna borde vilja  

lyssna och överväga deras erfarenheter vid  

utformningen av dessa träningsprogram. 

 K I 

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

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

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Vaartio, H., 

Leino-Kilpi, 

H., 

Suominen, T. 

& Puukka, P. 

(2008) 
Finland 

The content of advocacy in 

procedural pain care - 

patients and nurses 

perspectives 

Att undersöka omvårdnadens 

hälsofrämjande effekt, från 

patienters och 

sjuksköterskors synpunkt i 

samband med 

vårdproceduren vid smärta. 

Tvärsnittsstudie genomfördes 

med ett flertal prov av 

patienter och sjuksköterskor i 

11 sjukhusenheter i Finland 

under 2007. Uppgifterna 

samlades in och analyserades 

med ett specifikt 

bedömningsinstrument 

n = 526 

(0) 

Hälsofrämjande är en integrerad del av  

omvårdnads- processen. Det är viktigt att denna 

etisk aspekt av professionell omvårdnad  

diskuteras i sjuksköterskeutbildningen och  

tillämpas systematiskt i omvårdnad praxis genom  

on-the-job training, återkoppling och samverkan. 

P II 

White, C.  

(2007) 
Emergency care 

interventions that can 

affekt pain relief 

Att undersöka vilka 

effekterna en akuta 

intervention har på patientens 

upplevelse av smärta vid icke 

livshotande skador 

Enkätstudie, som granskades 

med dubbelblind peer-review 
    n = 40 

       (0) 
Deltagarna ansåg att den mest effektiva  

smärtlindringen var korrekt behandling av deras  

skador, planerad efterbehandling, samt  

uppmuntran och tröst. 

 

P II 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaartio%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19146519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leino-Kilpi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19146519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leino-Kilpi%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19146519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suominen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19146519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Puukka%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19146519

