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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Patienter med långvarig smärta är en stor grupp i samhället. Långvarig 
smärta avser en smärta som har varat i minst tre månader. Den innebär ett fysiskt, 
psykiskt och socialt lidande för patienterna. Mötet mellan patient och vårdpersonal 
påverkar patienternas förmåga att hantera sin smärta och vardag. Det är således 
relevant att ta reda på patienternas upplevelser av mötet med vårdpersonalen.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter med långvarig smärta upplever mötet med 
vårdpersonal. 
 
Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats. Litteratursökningen utfördes i 
CINAHL och MEDLINE. Tio artiklar med kvalitativ design som besvarade syftet valdes 
ut. Artiklarna analyserades enligt Fribergs femstegsmodell och sammanställdes till ett 
resultat. 
 
Resultat: Resultatet visade att patienterna med långvarig smärta upplevde mötet med 
vårdpersonalen både vårdande och bristande.  I resultatet framkom två kategorier 
vilka var Ett vårdande möte och Maktlöshet som beskrevs av respektive 
underkategorier. 
 
Slutsats: Patienterna med långvarig smärta behöver bli bemötta med förståelse och 
bli trodda. Ökad kunskap hos vårdpersonalen om långvarig smärta och patienternas 
upplevelse av mötet behövs för att patienterna ska uppleva ett vårdande möte. Ett 
vårdande möte kan leda till att deras hälsa förbättras och lidandet minskar. 
 
Nyckelord: Långvarig smärta, patientperspektiv, kommunikation, vårdande möte.



  

  

 
Summary  
 
Main title: How patients with chronic pain experience the encounter with healthcare 
professionals. 
 
Subtitle: - a literature review. 
 
Background: Patients with chronic pain are a large group of society. Chronic pain 
involves suffering to the patient. A meeting between patient and healthcare 
professionals affects the patient's ability to handle his pain and everyday life. It is thus 
relevant to ascertain the patient's experiences of the encounter with healthcare 
professionals. 
 
Aim: The aim was to describe how patients with chronic pain experience the encounter 
with healthcare professionals. 
 
Method: A literature review with an inductive approach. Ten scientific articles with 
qualitative design were included.  
 
Result: The result showed that patients with chronic pain experienced the 
relationship in the healthcare both as caring and inadequate. In the result, two 
categories emerged which were  Caring encounter and  Powerlessness described by 
the respective subcategories. 
 
Conclusion: Patients with chronic pain need to be treated with understanding and 
being believed. Increased knowledge of healthcare professionals about chronic pain 
and the patient's experience of the healthcare relationship is necessary for the patient 
to experience a caring relationship. A caring relationship can lead to their improved 
health and diminished suffering. 
 
Keywords: chronic pain, patient perspective, communication, caring encounter.
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Inledning  

"Suffering cannot be found in a laboratory test or imaging study; it is only observable 
by communicating with the sufferer" – John D Loeser (Wemyss-Gorman, 2011, s x).  
 
Personer med långvarig smärtproblematik är en stor grupp i vårt samhälle. 
Uppskattningsvis lider cirka 1,2 miljoner människor i Sverige av långvarig smärta. 
Kostnaderna för långvarig smärta i den svenska vården beräknades 2006 uppgå till 
cirka 90 miljarder SEK/år och var den näst vanligaste orsaken till 
långtidssjukskrivning (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). De 
socioekonomiska kostnaderna kopplade till långvarig smärta uppgår till cirka 300 
miljarder SEK/år i Sverige och det är cirka 10 % av Sveriges bruttonationalprodukt, 
BNP, (Gustavsson, 2012). Långvarig smärta kan innebära ett stort lidande 
för människan. Därför är det av vikt att synliggöra patienternas upplevelse av mötet 
med vårdpersonalen. Att bli trodd är betydelsefullt för patienter med långvarig smärta 
(Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). Om patienterna möts av bristande 
förståelse och erkännande från vårdpersonalen kan det leda till risk för psykisk ohälsa, 
ökad smärta och nedsatt fysisk funktion. Ignoreras patienterna kan det till och med 
aktivera inflammatoriska processer i kroppen genom effekt på proinflammatoriska 
cytokiner och glukokortikoidkänsligheten (Kool et al., 2010). Patienterna har rätt att 
bli bemötta med respekt och värdighet i vården oavsett sjukdom, 
funktionsnedsättning, kön eller etnicitet (Svensk sjuksköterskeförening 
[SSF], 2014). Genom att beskriva hur patienterna med långvarig smärta upplever 
mötet i vården kan vårdpersonalens  förhållningssätt till dem identifieras. Om 
sjuksköterskan förstår patienternas upplevelse kan det leda till bättre bemötande och 
till en mer lyckad smärtlindring. Det i sin tur kan medföra minskat lidande och bättre 
hälsa (Courtenay & Carey, 2008).    

Bakgrund  

Smärta  
Definition på smärta beskrivs enligt International Association for the 
Study of Pain, IASP, som "En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad 
med faktisk eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada". 
Smärtan är alltid subjektiv och är kopplad till personens tidigare erfarenhet och 
upplevelse av smärta. Om personen upplever och beskriver sina besvär som smärta ska 
den accepteras som smärta oavsett om det saknas faktiska bevis (International 
Association for the Study of Pain, 2018). Smärta är ett flerdimensionellt fenomen. Det 
betyder att fysiologiska aktiviteter vävs samman med förklaringsmodeller om 
emotioner. Fysiskt smärta kan delas in i olika typer. Nociceptiv smärta orsakas av en 
vävnadsskada eller hot om vävnadsskada och kan vara ytlig eller djup, den kan även 
innebära en överförd smärta (referred pain). Referred pain betyder att smärtan från 
ett angripet organ förflyttas till ett annat område. Vid till exempel en hjärtinfarkt kan 
smärtan upplevas på vänster sida av halsen och utstråla i vänster arm. 
Neuropatisk smärta uppstår när nerver har skadats på grund av till exempel kirurgiska 
ingrepp eller vid kronisk inflammatorisk sjukdom. Orsaken till neuropatiska 
smärttillstånd kan ibland vara okänd. Smärta av oklar orsak kallas idiopatisk 
smärta. Det innebär att det inte finns någon påvisbar vävnadsskada eller känd psykisk 
sjukdom som kan vara anledning till smärtan. Psykogen smärta omfattar psykiska 
sjukdomar där smärta är ett utav de viktigaste symptomen. För att kallas psykogen 
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måste det finnas en psykiatrisk diagnos som kan ge smärta (Berntzen, Danielsen & 
Almås, 2011).   

Långvarig  smärta    
Långvarig smärta avser en smärta som har varat i minst tre månader. Långvarig smärta 
kan beskrivas som ett ihållande och ibland till och med livslångt tillstånd som kan 
medföra funktionsnedsättning. Långvarig smärta kan bero på en sjukdom eller skada 
som grundorsak, men ofta är smärtan diffus och utan påvisbar orsak. Akut smärta som 
behandlas otillräckligt riskerar att bli långvarig (Berntzen et al., 2011). Akut smärtas 
syfte är att vara en varningssignal för att hjälpa oss att undvika att bli skadade. 
Långvarig smärta däremot tros sakna biologisk betydelse och leder till lidande utan att 
tillföra något positivt för individen. Utvecklingen av långvarig smärta är en 
process som påverkas av flera faktorer (Linton, 2013). Predisponerande 
faktorer eller sårbarhetsfaktorer innefattar vilken personlighet vi har. Det 
påverkar våra känslor, tankar, vår motivation och hur vi handlar. Neurotisk eller 
pessimistisk läggning anses vara en riskfaktor för utveckling av långvarig smärta 
(Asmundson & Katz, 2009). Utlösande faktorer triggar igång utvecklingsprocessen av 
långvarig smärta. Smärtans intensitet och om smärtan är återkommande är faktorer 
som kan trigga i gång utvecklingen (Katz & Seltzer, 2009). Psykologiskt trauma eller 
depression/ångest kan också vara utlösande faktorer för långvarig 
smärta. Buffertfaktorer ses som motverkande till utvecklingsprocessen. 
Buffertfaktorer kan vara copingstrategier, socialt stöd från omgivningen, god vård 
samt accepterande av smärtan. Motor-katalysator-faktorer driver 
utvecklingsprocessen och förstärker den. Exempel på motor-katalysator-faktorer är 
lärande, tankar, känslor och påverkan från omgivningen. Den sista delen 
som ingår i utvecklingsprocessen är vidmakthållande faktorer. De psykiska påföljderna 
till exempel depression och ångest och de sociala förändringar som sker hjälper till att 
bevara den onda cirkeln som uppkommit vid långvarig smärta. En naturlig reaktion att 
dra sig undan vid långvarig sjukdom resulterar i en gradvis isolering och förändring i 
relationer (Linton, 2013).   

Konsekvenser  av  långvarig  smärta    
Långvarig smärta innebär ett lidande för människan (Linton, 2013). 
Smärtan påverkar patienternas kroppsuppfattning och självkänsla som i sin tur kan 
påverka hur de kan beskriva sin situation för vården för att få det stöd som behövs för 
att kunna hantera sitt fortsatta liv (Crowe et al., 2016).  Patienterna med långvarig 
smärta upplever sig ofta som ständigt trötta, både på grund av att smärtan i sig är 
tröttande men också på grund av sömnbrist (Berntzen et al., 2011; SBU, 
2006). Patienterna med långvarig smärta lider ofta av samtidig depression. Om det är 
depressionen som ger smärta eller smärtan som ger depression är oklart (Linton & 
Bergbom, 2011; Surah, Baranidharan & Morley, 2014). Att ha en långvarig sjukdom 
påverkar även sociala relationer och kan medföra funktionsnedsättning i vardagen 
(Linton, 2013; Årestedt, Persson & Benzein, 2014). I drabbade familjer är det en 
utmaning för patienterna och närstående att få ett fungerande vardagsliv tillsammans 
(Årestedt et al., 2014). I familjerna som delar ansvar och arbetsbörda relaterat till 
sjukdomen upplevs vardagen mer fungerande och mer positiv (Robinson, 2017).  

Omvårdnad  vid  smärta  
Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Omvårdnad 
sker på personnivå och har en humanistisk grundsyn. Den utgår från ett filosofiskt och 



  

   3  

existentiellt synsätt där människan är en del i ett sammanhang och kan ta ansvar och 
skapa sitt eget liv och livsmening (SSF, 2016a). En god omvårdnad innebär att både ha 
kunskap inom det vetenskapliga området och att arbeta nära patienterna (SSF, 
2017). Sjuksköterskan har en viktig roll och ansvar för att lindra patienternas 
smärta. Det är viktigt att alltid bemöta och acceptera att patienternas upplevelse av 
smärta är sann. Att inte bli trodd kan vara svårare att uthärda än själva smärtan. Om 
sjuksköterskan inte tror eller registrerar patienternas uttryck på smärta kan hen 
istället bli en bromskloss i smärtbehandlingen (Berntzen et al., 2011). För att ge en god 
vård krävs en helhetssyn och ett patientperspektiv samt tid för att möta patienterna på 
ett öppet sätt (Ekebergh, 2009). Om patienterna inte blir sedda som en helhet kan det 
medföra vårdlidande. Bristande smärtlindring är en form av vårdlidande som kan 
uppstå om patienternas upplevelse förbises (Kasén et al., 2008). Patienterna som 
upplever vårdlidande  känner sig kränkta, maktlösa och att de fråntas sin möjlighet att 
vara aktiv i sin hälsoprocess. Orsaker till att patienterna upplever vårdlidande kan vara 
kunskapsbrist och avsaknad av reflektion hos vårdpersonalen (Dahlberg, 2002). 
Sjuksköterskans ansvar är också att utveckla metoder genom förbättringsarbete som 
ökar kvalité och säkerheten för patienterna (SSF, 2017). Utvecklingen av 
bedömningsinstrument och metoder som identifierar patienternas smärta bidrar till 
att sjuksköterskan kan få en ökad förståelse för deras upplevelse vilket leder till en 
bättre smärtbehandling, minskat lidande och bättre hälsa (Courtenay & Carey, 2008). 
Upplevelsen av ohälsa kan påverkas av bland annat smärta (SSF, 2016b). 
Sjuksköterskan har moraliskt ansvar att ingripa när människans hälsa hotas (SSF 
2014).  

Mötet  med  vårdpersonal    
Mötet mellan patienterna och vårdpersonalen beskrivs som ett tillfälle där 
verkligheten kan delas. Mötet uppstår av patienternas behov av vård och de är i 
beroendeställning till vårdpersonalen. Det är viktigt att reflektera över vilken makt 
vårdpersonalen besitter. Mötet berör både patienterna och vårdpersonalen (SSF, 
2016b). Att patienterna får förtroende för vårdpersonalen är en hörnsten för att 
utveckla ett partnerskap. Förtroendet måste vara ömsesidigt mellan patienterna och 
vårdpersonalen (Halldorsdottir, 2008). När patienterna och vårdpersonalen lär känna 
varandra vågar patienterna öppna sig och anförtro sig (Carlsson, 2007; Halldorsdottir, 
2008). Patienterna och vårdpersonalen ska utveckla en närhet, men vårdpersonalen 
ska ändå behålla sitt professionella förhållningssätt och ett bekvämt avstånd med 
respekt och medkänsla ska upprätthållas (Halldorsdottir, 2008). I mötet krävs mod 
och vilja av både patienterna och vårdpersonalen att våga medverka. Vårdpersonalen 
måste vara tillräckligt stark för att ta emot det som patienterna vill förmedla (Carlsson, 
2007). Är vårdpersonalen distanserad kan det leda till att patienterna känner sig 
hindrade att ta upp känsliga ämnen och inte vågar ställa frågor. Patienterna med 
långvarig smärta som blir optimalt bemötta blir mer självständiga och har lättare att 
hantera sin egenvård och sin vardag (Jakobsson, 2008).  

Erikssons  omvårdnadsteori  
Erikssons omvårdnadsteori grundar sig på begreppen människa, hälsa, vård och 
lidande. Eriksson (1995) beskriver människan som en dynamisk enhet som består av 
själ, kropp och ande. Kärnan inom människan består av en andlig och en psykisk 
dimension. Den psykiska dimensionen kallar hon självet och har en relation till både 
det konkreta och det abstrakta. Hon beskriver att kroppen är ett hölje som bildar den 
unika individen som har relationer till andra människor. Själen är kärnan som har en 
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relation till den andliga dimensionen (Eriksson, 1995). Enligt Eriksson (1989) 
definieras hälsa som en dynamisk process som ständigt är i rörelse. Hälsa innebär en 
integration av kropp, själ och ande och ses som en helhet. Den innefattar både 
ett psykiskt och ett kroppsligt tillstånd där det psykiska ses som sundhet medans det 
kroppsliga ses som friskhet. Välbefinnande innefattar både kroppsligt, själsligt och 
andligt välbehag. Människans personliga upplevelser av välbefinnande är referens på 
vad hälsa är för varje enskild individ (Eriksson, 1989). Vårdandet är centralt i 
sjuksköterskerollen. Eriksson (1995) beskriver vårdandet som ett naturligt  
beteendemönster för människan och aktiveras i en omsorgsfrämjande miljö. 
Vårdandet är att hela och inbegriper hela människan ur ett holistiskt perspektiv 
samt har ett hälsofrämjande syfte. Hon skiljer på naturlig vård och professionell vård, 
där den naturliga är fundamental i jämförelse med den professionella vården som har 
en annan form och innefattar både medicin, själavård och omvårdnad (Eriksson, 
1995). Begreppet lidande tar Eriksson (1994) upp som en naturlig del av livet. Hon 
menar att lidande och kärlek är de mest innerliga förnimmelser själen har och utgör 
därför viktiga aspekter i hälso- och livsprocesserna. I vården finns tre olika lidande 
enligt Eriksson, sjukdomslidandet som är en följd av sjukdomen i sig, vårdlidandet som 
är orsakat av vården samt livslidandet som kan upplevas i det egna unika 
livet (Eriksson, 1994). Vid långvarig smärta påverkas hela människan. Konsekvenserna 
av den långvariga smärtan såsom ensamhet, oro, ångest och förtvivlan  innebär också 
ett stort lidande som kan likställas med den fysiska smärtan (Ojala et al., 2015). Genom 
att förstå och bekräfta patienternas upplevelse av mötet kan vårdlidandet undvikas 
eller minskas. Med god vård kan sjukdomslidande och livslidande minskas. Brist på 
god vård kan resultera i sorg, ensamhet och att patienterna känner sig utlämnade 
(Dahlberg, 2002).  

Syfte  

Syftet var att beskriva hur patienter med långvarig smärta upplever mötet med 
vårdpersonal. 
 

Material  och  metod  

Design  
Uppsatsen är en litteraturöversikt baserad på artiklar av kvalitativ design. Kvalitativ 
design studerar personers erfarenheter ur ett holistiskt perspektiv (Henricson & 
Billhult, 2012). Kvalitativa artiklar valdes då de på en djupare nivå beskriver ett 
fenomen (Patel & Davidsson, 2011).  Genom en litteraturöversikt kan kunskapsläget 
från forskning inom ett visst problemområde kartläggas (Friberg, 2017a). Artiklarna 
sammanställdes utifrån uppsatsens syfte med induktiv ansats. Att arbeta induktivt 
innebär att studera artiklarna utan att först ha förankrat dem i en teori (Patel & 
Davidsson, 2011).  

Urval  och  datainsamling  
En inledande informationssökning genomfördes. Den gjordes elektroniskt i 
databaserna CINAHL och PubMed och via tryckt litteratur. En bred 
informationssökning ger en överblick och inringning av ämnet och skapar grunden för 
sökarbetet (Östlundh, 2017).  Följande sökord identifierades utifrån syftet: relation*, 
nurs*, patient*, chronic pain*, persistent pain, long term pain, patient perspective, 
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patient experience, patient view, patient perceptions, caring, empathy, protracted pain, 
patient perspectives of nursing care. Ämnesordsregistret Swedish MeSH användes för 
att få fram fler relevanta sökord. Den egentliga sökningen utfördes i CINAHL och 
MEDLINE i fritext med identifierade sökord (Bilaga 1). Inklusionskriterierna var att 
artiklarna motsvarade syftet, var vetenskapligt granskade enligt peer reviewed, hade en 
kvalitativ ansats och var skrivna på engelska eller svenska. Med vårdpersonal i syftet 
inkluderades alla professioner som samverkade runt patienterna. Exklusionskriterier 
var barn under 18 år och patienter med smärta relaterad till cancer. Cancersmärta 
exkluderades eftersom den inledande informationssökningen påvisade att de artiklar 
som passade syftet ofta hade exkluderat icke-malign smärta. Booleska termerna AND, 
OR och NOT användes. Booleska termer används för att söka efter artiklar med mer 
än ett ord då termerna sammankopplar orden. AND och NOT avgränsar sökningen och 
gör sökningen mer specifik, medan OR expanderar sökningen (Karlsson, 2012). 
Trunkering användes med asterix *. Trunkering innebär att sökningen sker på 
ordstammen utan ändelser (Karlsson, 2012). Begränsningsfunktioner var 
publiceringsårtal 2007-2017. I CINAHL användes även peer reviewed, vilket var 
automatiskt i MEDLINE. Ur sökningen valdes relevanta titlar som antogs kunna passa 
vårt syfte. Därefter lästes deras abstrakt. Om artiklarna ansågs kunna passa i vår 
litteraturöversikt lästes de sedan i sin helhet. Artiklar som passade syftet 
kvalitetsgranskades enskilt och tillsammans enligt protokoll för kvalitativ metod 
framtagen av avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). 
Kriterierna för att godkännas i litteraturöversikten var att 4 av 4 frågor i del ett 
besvarades med ja och minst 7 av 8 frågor i del två besvarades med ja. Tio artiklar totalt 
valdes ut för att analyseras. 

Dataanalys  
Artiklarna analyserades och sammanställdes enligt en femstegsmodell av Friberg 
(2017a). I första steget lästes artiklarna upprepade gånger enskilt för att få en 
uppfattning om innehållet. Artiklarna lästes i sin helhet med fokus på resultatdelen. 
En schematisk översikt gjordes för att underlätta överblicken av artiklarna där 
författare, titel, år, land, syfte, metod, resultat och kvalitetsgranskningsresultat 
presenterades (Bilaga 3).  Valda artiklar läses flera gånger för att få en uppfattning om  
vad de handlar om. Fokus ska vara på resultatdelen (Friberg, 2017a). I andra steget 
identifierades alla nyckelfynd i den enskilda artikelns resultat. Ställning togs till vad 
som var mest framträdande i resultatet relaterat till litteraturöversiktens syfte, 
att beskriva hur  patienter med långvarig smärta upplever mötet med vårdpersonal. 
Litteraturstudiens syfte ska hela tiden hållas i minnet under analysarbetet (Friberg, 
2017a). Med artiklarna i utskriven form användes färgpennor för att tydliggöra 
nyckelfynden. Färgmarkeringarna gjordes enskilt och därefter jämfördes 
markeringarna. Därefter granskades resultatet i varje artikel ytterligare en gång 
tillsammans för att säkerställa att inga fynd missades. Enligt Friberg (2017a) ska de 
nyckelfynd som är framträdande i varje artikels resultat identifieras i relation till 
litteraturöversiktens syfte. I tredje steget sammanställdes en schematisk översikt av 
varje artikels nyckelfynd relaterat till syftet av litteraturöversikten. Alla fynd klipptes 
ut och artiklarna kodades med siffror som lapparna märktes med. För att få en 
schematisk översikt ska en sammanställning göras av varje studies resultat. Det gör det 
lättare att se vad som ska analyseras (Friberg, 2017a). I fjärde steget jämfördes likheter 
och skillnader mellan de olika nyckelfynden. Underkategorier och kategorier bildades 
av de fynd som kunde kopplas till varandra. Nyckelfynden i de olika studiernas resultat 
ska jämföras för att identifiera likheter och skillnader. Fynd som har likheter förs 
samman och skapar övergripande kategorier (Friberg, 2017a). I sista och femte steget 



  

   6  

presenterades den färdiga analysen av artiklarna vilket blev resultatet i 
litteraturöversikten. Texten skapades av nyckelfynden och förklarande text och 
refererades till artiklarna i resultatet. Enligt Friberg (2017a) ska en beskrivning som 
har en grund i de nya kategorierna formuleras och presenteras på ett läsbart och tydligt 
sätt.  

Etiska  överväganden  
Studentarbeten på grundnivå klassas generellt inte som forskning och kräver inte 
tillstånd från etikprövningsnämnden (Kjellström, 2012). Dock bör litteraturöversikter  
innebära att de forskningsetiska aspekterna noga övervägs. Det som studeras måste ha 
en mening och vara viktigt på individ- och/eller samhällsnivå (Patel & Davidsson, 
2008). Studierna ska ha god vetenskaplig kvalitet och genomföras etiskt (Kjellström, 
2012). Artiklarna i litteraturöversikten genomgick etiskt övervägande. Etiskt 
övervägande innebär att det finns etiskt godkännande i artikeln eller att publicerande 
tidskrift har etiska principer fastställda på sin hemsida. Artiklarna ska inte heller 
selekteras utan de artiklar i den avgränsade sökningen som passar syftet 
i litteraturöversikten ska inkluderas utan urval. Selekterat urval ses som en risk 
vid litteraturöversikter men genom ett kritiskt förhållningssätt vid urval, läsning och 
skrivprocess kan det undvikas (Friberg, 2017b). Förförståelsen i litteraturöversikten 
bestod av att författarna hade personliga erfarenheter från arbetsliv och/eller att någon 
inom familjen hade långvarig smärta och upplevelser från kontakt med vården.  

Resultat  

Litteraturöversiktens resultat beskriver patienternas upplevelser av mötet med 
vårdpersonalen. Resultatet presenteras i två kategorier: ”Ett vårdande möte” och 
”Maktlöshet”. Respektive kategori byggs upp av tillhörande underkategorier (Tabell 1). 

Tabell 1. Kategorier och underkategorier.  
 

Kategori Underkategori 

Ett vårdande möte Bekräftelse 
Empati 
Delaktighet 

Maktlöshet Inte bli trodd 
Ensamhet 
Skuld 
Kunskapsbrist och bristande intresse från 
vårdpersonal 

 

Ett  vårdande  möte  
Patienternas upplevelse av mötet med vårdpersonalen beskrivs i underkategorierna 
bekräftelse, empati och delaktighet. 

Bekräftelse  
När patienterna fick berätta sin historia för vårdpersonalen gav det en känsla av 
bekräftelse och en vilja att ändra sitt beteende för att kunna hantera sin smärta 
(Tveiten & Knutsen, 2011). Om vårdpersonalen hade ett öppet och icke dömande 
förhållningssätt underlättade det för patienterna att känna sig trodda (Sternke, 
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Abrahamson & Bair, 2016). Patienternas upplevelse av att bli trodda ledde till 
bekräftelse, hopp och ökad förmåga att kunna hantera sin smärta (Howarth, Warne & 
High, 2014). När patienterna kände sig sedda som hela unika människor och inte som 
enbart smärtpatienter upplevde de sig bekräftade (Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson 
& Rask, 2011; Tveiten & Knutsen, 2011;). Att känna sig sedd innebar också att bli 
tilltalad med förnamn (Howart et al., 2014) och att vårdpersonalen visade att de kände 
igen patienterna från tidigare möten (Tveiten & Knutsen, 2011). Bekräftelse upplevdes 
också när vårdpersonalen inte bara tog sig tid att lyssna utan verkligen lyssnade på ett 
genuint äkta sätt (Koskinen, Aho & Nyholm, 2016; Matthias et al., 2008). Då kände sig 
patienterna stärkta (Tveiten & Knutsen, 2011) och smärtan lindrades (Koskinen et al., 
2016). Om patienterna fick en diagnos upplevdes det som ett erkännande och gav nytt 
hopp om framtiden. Patienterna upplevde också att de fick sin värdighet tillbaka 
(Hansson et al., 2011).  

Empati  
Patienterna upplevde empati från vårdpersonalen när de bemöttes med vänlighet, 
öppenhet och hjälpsamhet. Vänligheten innebar att patienterna kände sig välkomna. 
Öppenheten beskrevs som en miljö som inte var dömande. Hjälpsamhet innebar att 
vårdpersonalen var omtänksamma, stödjande och effektiva (Sternke et al., 2016). När 
patienterna upplevde vårdpersonalen engagerad och stöttande fick de mer styrka att 
utföra dagliga rutiner i egenvården. De upplevde vårdpersonalen som hjälpsam och 
effektiv även om inte smärtan minskade (Matthias et al., 2008). När vårdpersonalen 
visade empati kände sig patienterna hörda och förstådda (Sternke et al., 2016). De 
uppskattade möjligheten att få prata med någon som brydde sig om deras känslor 
(Matthias et al., 2008). När förståelse mellan patienterna och vårdpersonalen uppstod 
upplevde patienterna sig tagna på allvar (Hansson et al., 2011) och fick en känsla av 
kontroll (Tveiten & Knutsen, 2011). 

Delaktighet  
Delaktighet upplevdes när patienternas egna behov och önskemål om behandling fick 
utrymme i mötet med vårdpersonalen. Det var viktigt att bli tillfrågad om sitt mående 
och få förklara sin livssituation då patienterna upplevde sig vara experter på sina egna 
kroppar (Hansson et al., 2011). Patienterna upplevde delaktighet när de fick berätta sin 
historia och att vårdpersonalen tog hänsyn till deras unika situation innan de föreslog 
behandling (Evers et al., 2017). Patienterna upplevde att nyckeln till en effektiv 
smärtbehandling var att vårdpersonalen lärde känna dem och förstod deras 
individuella behov (Sternke et al., 2016). Patienternas möjlighet till delaktighet 
påverkades av deras egen kunskap (Hansson et al., 2011) och den tid de fick 
tillsammans med vårdpersonalen (Matthias et al, 2008). 

Maktlöshet  
Patienternas upplevelse av maktlöshet i mötet med vårdpersonalen beskrivs i 
underkategorierna inte bli trodd, ensamhet, skuld och kunskapsbrist och bristande 
intresse. 

Inte  bli  trodd  
Patienterna med långvarig smärta upplevde att de inte blev trodda (Evers et al., 2017; 
Hansson et al, 2011; Howarth et al., 2014; Macdonald, 2008;  Tveiten & Knutsen, 2011; 
Yorkston, Johnson, Boesflug, Skala & amtmann, 2010) och inte heller fick hjälp utifrån 
deras behov (Hansson et al, 2011). De hade försökt med alla behandlingsmetoder som 
gick att få utan att få önskad effekt och upplevde en rädsla att inte få tillräckligt med 
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uppmärksamhet och inte bli tagna på allvar (Tveiten & knutsen, 2008). Om 
vårdpersonalen inte frågade om patienternas smärta och inte heller följde upp den, 
upplevdes en stark känsla av att inte bli trodda. Vårdpersonalen kunde istället säga att 
det inte fanns något mer att göra för att hjälpa dem med smärtan och att smärta var ett 
vanligt fenomen och det fanns människor med värre sjukdomar. Det kunde då medföra 
en upplevelse av att inte bli förstådda och sedda som överkänsliga samt en känsla av 
att ses som smitare och lata. Det beskrevs som väldigt förolämpande och förminskande 
(Hansson et al., 2011). Bemötandet som patienterna fick beskrevs som arrogant och 
nonchalant (Hansson et al., 2011; Howarth et al., 2014). Att bli bemött av 
misstänksamhet angående om smärtan verkligen existerade medförde att patienterna 
upplevde sig ifrågasatta och inte tagna på allvar (Howarth et al.,; 2014 Macdonald, 
2008). Det ledde till minskat förtroende för vårdpersonalen och en ökad svårighet att 
hantera sin smärta (Howarth et al., 2014). Att ständigt behöva förklara och bevisa för 
vårdpersonalen om smärtans verklighet upplevdes som frustrerande (Koskinen et al., 
2016; Matthias et al., 2008). När personalen inte bekräftade utan istället ifrågasatte 
kände sig patienterna inte sedda och hörda och upplevde att personalen inte ansåg dem 
trovärdiga (Howart et al., 2014; Yorkston et al., 2010). Det resulterade i att patienterna 
fick ett minskat självförtroende och självkänsla och upplevde en minskad styrka i att 
delta i sin behandling (Tveiten & Knutsen, 2008). Smärtan och oron kunde då öka och 
patienterna kunde själva uppleva tvivel på smärtans existens och i stället tro att de 
drabbats av psykisk ohälsa (Howarth et al., 2014). När smärtan inte följde det normala 
mönstret och inte var definierbart för andra så upplevde patienterna svårighet att bli 
uppfattade som trovärdiga och tagna på allvar (Yorkston et al., 2010). Patienterna 
upplevde då vårdpersonalen som negativ och oförstående om hur stark deras smärta 
var. När de upplevde en rädsla av att inte bli trodda angav de en högre nivå på en 
smärtskala än vad de egentligen hade (Hansson et al., 2011). Rädslan fanns för att inte 
bli tagna på allvar och inte heller få en effektiv behandling (Tveiten & Knutsen, 2011). 
Patienterna berättade också att de blev sedda som drogberoende och drogsökare av 
vårdpersonalen (Evers et al., 2017). Att bli bemött med misstänksamhet och 
förutfattade meningar kunde göra att smärtan intensifierades eller förlängdes 
(Koskinen et al., 2016). De kände sig också generaliserade när de sågs som drogsökare. 
Att uppleva sig bli grupperade och inte sedda som enskilda individer när de sökte vård 
för sin smärta kunde göra att patienternas smärta ökade  (Sternke et al., 2016). Det 
upplevdes som att bli ogiltigförklarade och inte trodda (Evers et al., 2017). När 
patienternas smärtupplevelse ifrågasattes påverkade det måendet och kunde leda till 
att lidande uppstod (Hansson et al., 2011; Howarth et al., 2014). En känsla av att inte 
bli lyssnade på upplevdes som ett stort problem (Matthias et al., 2008) och hade ett 
starkt samband med att inte bli trodda (Yorkston et al., 2010). Patienterna upplevde 
brist på uppmuntran, förståelse för sina behov och att vårdpersonalen inte ägnade dem 
tillräckligt med tid (Matthias et al., 2008). När vårdpersonalen uppträdde stressat så 
upplevde patienterna att de inte blev lyssnade på och inte heller sågs som unika 
personer (Evers et al, 2017). De upplevde också att vårdpersonalen inte förstod vad det 
innebar att leva med långvarig smärta eftersom de själva inte hade haft den 
upplevelsen (Matthias et al., 2008). Patienterna kände att de var experter på sina egna 
kroppar och därför var det känsligt när vårdpersonalen inte lyssnade eller trodde på 
dem (Yorkston et al., 2010). Upplevelser av att inte vara förstådda, inte bli lyssnade på, 
inte bli tagna på allvar och upplevelser av att bli förödmjukade och besvikna ledde till 
ytterligare lidande samt minskad värdighet för patienterna (Hansson et al., 2011; 
Koskinen et al., 2016). 
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Ensamhet  
Patienterna med långvarig smärta upplevde att de ofta fick träffa ny personal. Det gav 
en rädsla att bli övergivna och bli lämnade ensamma med sin smärta (Hansson et al., 
2011). Varje gång de fick träffa ny vårdpersonal var de tvungna att berätta sin historia 
från början igen. Avsaknaden av kontinuitet i mötet med vårdpersonalen upplevdes 
som ett problem (Mattias et al., 2008) och gav en känsla av ensamhet (Hansson et al., 
2011). Vårdpersonalens förmåga att se den unika människan försvårades vilket gjorde 
att patienterna kände sig som en i mängden och relationen med vårdpersonalen blev 
lidande (Hansson et al., 2011). Det beskrev patienterna som en oförstående omgivning 
och upplevde sig då ensamma (Koskinen et al., 2016).  
 

Skuld  
Patienterna upplevde att de var tvungna att ständigt försöka bevisa sin smärta för 
vårdpersonalen. De upplevde sig då som tjatiga, besvärliga och själviska personer som 
var tvungna att kämpa för sin vård (Hansson et al., 2011). De upplevde att de blev 
behandlade med mindre värdighet än andra patienter och blev därmed krävande 
(White & Seibold, 2008). När patienterna ställde krav upplevde de en känsla av skuld 
av att vara besvärliga. Patienterna hade ofta lång erfarenhet av vården och olika 
medicinska behandlingar vilket gjorde att de kände till sina rättigheter och olika 
behandlingar (Koskinen et al., 2016).  

Kunskapsbrist  och  bristande  intresse  från  vårdpersonal  
Patienterna upplevde det svårt att beskriva smärtan med ord och att orden inte räckte 
till. Det utlöste mycket känslor som till exempel ensamhet, isolering och vrede utöver 
smärtan och det lidande smärtan medförde (Koskinen et al., 2016). Patienterna 
beskrev att de önskade få uppskatta sin smärta med hjälp av 
smärtskattningsinstrument, men upplevde att de varken blev tillfrågade om sin smärta 
och inte heller fick utvärdera den med smärtskattningsinstrument. Det upplevdes som 
ointresse och brist på engagemang. De kände att vårdpersonalen inte ansträngde sig 
för att hjälpa dem (Hansson et al., 2011). Enligt Matthias et al. (2008) upplevde 
patienterna att vårdpersonalen ville ha en snabb lösning och att smärtan ignorerades. 
Vårdpersonalen ansträngde sig inte att undersöka och hitta orsaken till deras smärta 
utan skrev ut läkemedel vilket endast var en lösning på kort sikt. Patienterna upplevde 
att de fick för mycket läkemedel utskrivet men det fanns även de som tyckte att de fick 
för lite läkemedel utskrivet. De som upplevde att de fick för mycket läkemedel utskrivet 
önskade istället att vårdpersonalen hade undersökt orsaken till smärtan (Matthias et 
al., 2008). Patienterna förväntade sig att vårdpersonalen var professionell och hade 
kunskap om smärta, smärtbehandling samt hur det kunde vara att leva med smärta. 
Patienterna upplevde däremot att vårdpersonalen inte hade tillräcklig kunskapsnivå 
och de förväntade sig då att bli remitterade till specialist (Hansson et al., 2011). Det 
upplevdes positivt när vårdpersonalen erkände sin begränsning av kunskap och 
frågade patienterna om smärtan och remitterade dem vidare. Om de däremot blev 
remitterade på grund av att vårdpersonalen kände frustration och inte ville lägga mer 
tid på deras behov upplevdes det med bestörtning (Evers et al., 2017). Patienterna 
upplevde att de ibland själva var tvungna att ta initiativ och föreslå alternativa 
behandlingsmetoder och det upplevdes som att vårdpersonalen inte ansträngde sig 
tillräckligt för att hjälpa dem. Det fanns en brist på information i vården om olika 
behandlingsalternativ. Med bättre information upplevde patienterna att de lättare 
kunde ta egna initiativ och påverka sin behandling. Men när patienterna visade sin 
kunskap och ställde krav på sin vård upplevde de att vårdpersonalen kände det som ett 
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hot. Det upplevdes som en ofullständig vård om patienterna själva fick ta det största 
ansvaret och kräva sin vård. När patientens smärta var diagnostiserad som långvarig 
upplevde sig patienterna lågt prioriterade, vårdpersonalen upplevdes nonchalant och 
de prioriterade sina egna frågor istället för patienternas önskemål och behov av samtal 
(Hansson et al., 2011). Det fanns önskemål om en omedelbar lindring av smärtan samt 
en uppföljning från patienterna. När inte åtgärder vidtogs eller när behandling mot 
smärtan hade en begränsad effekt upplevde patienterna en frustration (Evers et al., 
2017). Att uppleva nonchalans och arrogans i mötet med vårdpersonal beskrevs som 
att vårdpersonalen saknade förmåga och förståelse i kommunikationen vilket gav en 
ökad smärta (Koskinen et al., 2016). Det beskrevs också att vårdpersonalen undvek att 
prata om känsliga ämnen till exempel påverkan av smärta och fatigue på den psykiska 
hälsan (Yorkston et al., 2010).  

Diskussion    

Metoddiskussion  
Metoden diskuterades utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 
och överförbarhet som är indikatorer på vetenskaplig kvalité vid kvalitativ design 
(Wallengren & Henricson, 2012). För att besvara syftet sammanställdes tio 
vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Syftet var närvarande under hela 
processen. Syftesformuleringen var till en början inte helt fastställd vilket kan påverka 
litteraturöversiktens styrka, men det övergripande syftet hölls konstant igenom hela 
arbetet vilket utgjorde att förändringarna inte påverkade resultatet (Henricson, 
2012b). En inledande litteratursökning gjordes som gav en överblick inom området. 
Enligt Wallengren & Henricson (2012) ger en inledande sökning hjälp till att hitta 
relevanta sökord och det stärker litteraturöversiktens bekräftelsebarhet att ha en 
inledande och en egentlig litteratursökning. De egentliga litteratursökningarna skedde 
i CINAHL och MEDLINE. CINAHL och MEDLINE valdes då de innehåller många 
artiklar inom omvårdnad. Genom att söka i flera databaser som innehåller material om 
omvårdnad ökar litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 2012a). Sökning i flera 
databaser hade kunnat öka trovärdigheten ytterligare, men då vårt syfte var något 
oklart vid påbörjandet av litteraturöversikten var tiden för sökning begränsad. Genom 
att söka på olika kombinationer av många sökord, trunkering och booleska termer 
ökades chansen att få fler relevanta träffar (Karlsson, 2012). En svaghet i urvalet var 
att artiklarna inte var genomförda med samma kvalitativa design (Bilaga 3). Det kan 
ha påverkat trovärdigheten i resultatet eftersom likadan design ökar trovärdigheten 
(Henricson, 2012a). Kunskap saknades om att likadan design var mer trovärdig innan 
sökningarna genomfördes. En riktad sökning mot en särskild design kunde ha medfört 
att artiklar som passade syftet missades. Kvalitetssäkring av artiklarna genomfördes 
med hjälp av protokollet för kvalitativ metod framtagen av avdelningen för omvårdnad 
på Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 2). Artiklarna kvalitetssäkrades också genom 
att vara peer-reviewed. Peer-reviewed innebär att en artikel är granskad av andra 
forskare innan den publiceras (Kjellström, 2012). Innan kvalitetsgranskningen 
påbörjades bestämdes att 4 av 4 frågor i del ett skulle kunna besvaras med JA och minst 
7 av 8 frågor i del två skulle kunna besvaras med JA. Om fråga nummer 5 om etik 
besvarades med nej kunde artikeln ändå godkännas till litteraturöversikten om den var 
publicerad i en tidskrift som beskrev sina etiska kriterier på sin hemsida. Artiklarna 
hade alla etiskt godkännande. Etiskt godkännande stärker trovärdigheten i 
litteraturöversikten enligt Wallengren och Henricson (2012). Alla artiklarna i 
litteraturöversikten kvalitetsgranskades enskilt av båda författarna och resultaten 
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jämfördes. Det stärker arbetets trovärdighet att båda författarna har granskat samtliga 
artiklar för att säkerställa kvalitén i litteraturöversikten (Wallengren & Henricson, 
2012). Under litteraturöversiktens genomförande upptäcktes att 
kvalitetsbedömningen av materialet inte var helt korrekt. Bristande kunskap om 
kvalitetsgranskning medförde att feltolkningar av frågorna förekom. När 
feltolkningarna upptäcktes var litteraturöversikten i slutfasen vilket medförde att inga 
åtgärder kunde vidtas. Det påverkade trovärdigheten i litteraturöversikten. Studierna 
som artiklarna i litteraturöversikten baseras på är genomförda i sex olika länder (USA, 
Norge, Sverige, Finland, Canada och Australien). Det påverkade överförbarheten då 
sjukhussystemen skiljer sig åt i de olika länderna. Resultaten från de granskade 
artiklarna hade många likheter vilket ändå medför att resultatet i litteraturöversikten 
borde kunna överföras till svensk kontext. 
 
Dataanalysen kvalitetssäkrades genom att materialet analyserades åtskilliga gånger 
både individuellt och tillsammans. Diskussionen av nyckelfynden som motsvarade  
syftet medförde att flera fynd i artiklarna uppmärksammades. Det medförde också att 
några nyckelfynd inte motsvarade syftet, de var inga upplevelser. Att upprepade gånger 
granska materialet och att inte vara ensam om granskningen ökar trovärdigheten 
(Wallengren & Henricson, 2012). Artiklarna var skrivna på engelska vilket medförde 
att feltolkningar inte helt kunde uteslutas. För att vidga gruppens språkkunskaper 
användes ett digitalt översättningsverktyg. Begränsad språkkunskap kan leda till att 
artiklarna inte bedömdes rättvist och risk för feltolkningar ökade (Kjellström, 2012). 
Kategorierna i resultatet var uteslutande mot varandra vilket är en styrka i 
litteraturöversikten. Kategorierna ska vara uteslutande mot varandra vilket innebär att 
liknande data inte ska kunna placeras i flera kategorier (Danielsson, 2012). 
Underkategorierna var däremot inte totalt särskilda från varandra. Dataanalysen finns 
väl beskriven i litteraturöversikten vilket stärker bekräftelsebarheten (Wallengren & 
Henricson, 2012). Induktiv ansats innebär att fenomenet studeras så objektivt och 
förutsättningslöst som möjligt, men förförståelse kan vara en möjlig felkälla. För att 
kunna studera ett fenomen måste dock viss kunskap inhämtas (Priebe & Landström, 
2012). Förförståelsen finns beskriven under rubriken etiska överväganden. Det går inte 
helt utesluta att förförståelsen påverkat litteraturöversikten, men genom att bli 
medvetna och reflektera om förförståelsen minskade risken. Att diskutera 
förförståelsen påvisar pålitlighet och bekräftelsebarhet  (Wallengren & Henricson, 
2012). Att förförståelsen delges öppet ger också läsaren en möjlighet att analysera om 
den kan ha påverkat resultatet och slutsatsen (Priebe & Landström, 2012). 
Studentkamrater och handledare i handledningsgruppen har kritiskt granskat 
litteraturöversikten under processens gång. Externa granskare kan stärka 
trovärdigheten, pålitligheten  och bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 
2012). Eftersom det var första gången författarna genomförde en litteraturöversikt 
kunde kunskapsbrist förekomma. Rekommenderad kurslitteratur användes för att 
minska risken för metodfel. Ansvaret för kvalitén i ett examensarbete delas lika mellan 
författare och läsare, där författaren ska påvisa hur hen har arbetat för att säkerställa 
kvalitén medan läsaren har kritiska ögon och kontrollerar om kvalitén uppfylls 
(Wallengren & Henricson, 2012).  
 

Resultatdiskussion    
Syftet var att beskriva hur patienter med långvarig smärta upplever mötet med 
vårdpersonal. De tre huvudfynd som diskuteras är patienternas upplevelse av 
bekräftelse, att inte bli trodd samt kunskapsbrist och bristande intresse från 
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vårdpersonalen. Bli bekräftad resulterade i att patienterna stärktes och att inte bli 
trodd resulterade i förminskning av patienternas självkänsla. Kunskapsbrist inom 
området långvarig smärta hos vårdpersonalen är ett fynd som bör prioriteras för att 
uppnå ett vårdande möte och undvika vårdlidande. 

Bekräftelse  
Ett vårdande möte innefattade att bli bemötta som unika och hela människor och inte 
enbart som smärtpatienter. Då upplevde patienterna sig bekräftade. Resultatet visade 
att en fungerande dialog i kommunikationen med vårdpersonalen var en viktig faktor 
för att uppleva ett vårdande möte. Genom att känna sig sedda och hörda så upplevde 
patienterna sig bekräftade och smärtan lindrades. Skuladottir och Halldorsdottir 
(2008) visar att patienterna kände sig stärkta i mötet när de fick berätta, kände sig 
lyssnade på samt kände sig förstådda. Även Halldorsdottir (2008) visar att om 
vårdpersonalen ser patienterna som de är och accepterade dem så upplevde 
patienterna sig bekräftade. I resultatet framkom att om patienterna fick  berätta sin 
historia och vårdpersonalen tog hänsyn till deras unika situation så hjälpte det dem att 
känna sig som hela människor och därmed uppleva sig bekräftade. Kasén et al. (2008) 
visar hur en förstenad vårdkultur där patienterna inte tillåts vara delaktiga innebar att 
de inte blev sedda som en helhet. Om patienterna blev behandlade enligt en 
standardiserad plan för smärtpatienter och inte efter deras unika upplevelser och 
behov kunde det orsaka vårdlidande. Även Ferguson, Ward, Card, Sheppard & 
Mcmurty (2013) styrker vikten av att bli sedd och respekterad som en unik person. En 
önskan om att bli sedd framkom i patienternas berättelse. Att bli tilltalad med förnamn 
och att vårdpersonalen visade att de kände igen patienterna skapade ett vårdande möte 
som bekräftade dem. När patienterna upplevde vårdpersonalen som ett stöd så kände 
de sig stärkta och fick en ökad förmåga att hantera sin smärta. Bunzli, McEvoy, 
Dankaerts, O´Sullivan och O´Sullivan (2016) visar  att ett möte med vårdpersonalen 
som byggde på tillit möjliggjorde för patienterna att få en känsla av kontroll över sin 
smärta. Det bekräftas även av Halldorsdottir (2008) som visar att ett vårdande möte 
medförde att patienterna upplevde en känsla av kontroll. När vårdpersonalen ställde 
frågor och patienterna fick förklara sin livssituation upplevde de sig bekräftade och 
delaktiga och ett vårdande möte uppstod. Det vårdande mötet kan minska smärtan och 
därmed också patienternas lidande. Ferguson et al. (2013) styrker att om 
vårdpersonalen var engagerade och lyssnade på ett äkta sätt så kände patienterna tillit 
och trygghet i mötet vilket minskade deras lidande. Arman och Hök (2016) visar att 
när vårdpersonalen stöttade patienterna till att börja ta kontroll över sina liv så kunde 
det upplevas som en vändpunkt. Erikssons omvårdnadsteori säger att vårdandet 
förutsätter att vårdaren är äkta och uppriktig och har ett levande förhållningssätt 
(Eriksson, 2015). I resultatet framkom också att patienterna upplevde bekräftelse om 
vårdpersonalen var öppen, stöttande och engagerad. Att vårdpersonalen bekräftade 
patienternas smärta och förstod deras individuella behov gjorde att de kände styrka i 
sin egenvård. Dow, Roche och Ziebland (2012) visar att när vårdpersonalen lyssnade, 
bemötte patienterna med empati och kunde ge en förklaring kring smärtans påverkan 
så upplevdes det stärkande. Då smärta är en subjektiv och individuell upplevelse 
(IASP, 2018) är det viktigt att vårdpersonalen ser och lyssnar till den unika människan 
och ser dess egna behov och önskemål. Smärtan inkräktar på alla områden i en 
människas liv och därför kan ett bristande möte leda till ett vårdlidande men även 
påverka livslidandet och förstärka sjukdomslidandet. Lidande är en del i människans 
livsprocess. Därför är det viktigt att beakta det i vården (Eriksson, 1994). Mötet med 
patienterna bidrar till att vårdpersonalen får en ökad förståelse för patienterna. 
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Vårdpersonal som förstår och tror på patienterna resulterar i att de känner sig stärkta 
och lättare kan hantera sina problem (Housden, Browne, Wong & Dawes, 2017).  

Inte  bli  trodd  
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det att vården ska främja relationerna 
mellan vårdpersonalen och patienterna och tillgodose de behov som patienterna har 
när det gäller trygghet, respekt samt integritet. Trots det visade resultatet på 
upplevelser av maktlöshet. Patienterna upplevde sig inte lyssnade på och därmed inte 
trodda vilket ledde till att de fick en minskad självkänsla och en minskad styrka i att 
delta i sin behandling. Crowe et al. (2016) och Hadi, Alldred, Briggs, Marczewski och 
Closs (2017) visar hur patienterna beskrev upplevelsen av att inte bli trodda. Crowe et 
al. (2016) visar att de hellre behöll sin smärta för sig själva än att bli misstrodda. De 
upplevde också att eftersom smärtan inte var synlig och inte kunde mätas objektivt så 
blev de inte trodda (Crowe et al., 2016; Dow et al., 2012). Hadi et al. (2017) visar att 
patienterna undvek söka vård hos den vårdpersonalen igen om de inte kände sig 
trodda. Det framkom även i resultatet att när smärtan inte var definierbar eller följde 
det normala mönstret för smärta så upplevde de sig inte bli tagna på allvar. Matthias 
et al. (2010) visar att patienternas beskrivning av smärta inte alltid överensstämde med 
den diagnos de hade. Det kunde utifrån resultatet konstateras att patienterna blev 
bemötta med misstro, misstänksamhet eller blev ifrågasatta av vårdpersonalen. Att bli 
ifrågasatt och inte bli trodd är allvarliga brister i mötet med vårdpersonalen och en 
bidragande orsak till vårdlidande. Det samstämmer med Erikssons teori om lidande. 
Ett vårdlidande kan även uppkomma om vårdpersonalen inte vårdar patienterna som 
en helhet (Kasén et al., 2008; Eriksson, 2015).  

Kunskapsbrist  och  bristande  intresse  från  vårdpersonal  
Resultatet visade att bemötandet mot patienterna innehöll brister. Vårdpersonalen 
upplevdes som ointresserad och nonchalant. Det kunde bero på att det fanns en 
okunskap hos vårdpersonalen om långvarig smärta och det kunde vara en orsak till att 
de undvek eller nonchalerade patienterna. Det kunde göra att de kände sig misstrodda 
eller inte sedda. Det bekräftas av Lewén, Gardulf och Nilsson (2010) där 
dokumentation och utvärdering kring patienternas smärta var bristande vilket kunde 
kopplas till kunskapsbrist hos vårdpersonalen. Ökad kunskap kring smärtproblematik 
kunde leda till att ett vårdande möte uppstod och minskade den frustration patienterna 
upplevde genom att inte bli trodda (Newton, Southall, Raphael, Ashford & 
LeMarchand, 2013). Hadi et al. (2017) visar att patienterna upplevde en brist på 
specialiserad kunskap om smärta. I resultatet upplevde patienterna att de inte blev 
tillfrågade om sin smärta och inte heller fick utvärdera smärtan med hjälp av 
smärtskattningsinstrument vilket ledde till att de upplevde att vårdpersonalen inte 
ansträngde sig. Resultatet visade på att en kunskapsbrist upplevdes men också att det 
upplevdes positivt om vårdpersonalen erkände bristen och då remitterade vidare. 
Patienterna upplevde maktlöshet i mötet när vårdpersonalen inte tog sig tid eller när 
vårdpersonalen upplevde att de inte hade tid till att lyssna på deras historia. 
Vårdpersonalen valde istället att lindra smärtan med smärtstillande läkemedel. Enligt 
Hadi et al. (2017) upplevde patienterna att de fick läkemedel oavsett om det hjälpte 
eller inte. Lehti et al. (2017) visar att patienterna med långvarig smärta inte upplevde 
att deras smärta värderades lika högt som andra patientgruppers. De upplevde att 
vårdpersonalen inte tillägnade dem lika mycket tid och inte heller var villiga att lyssna 
på deras symtom utan att de istället behandlade med smärtstillande läkemedel. 
Demierre, Castelao och Piot-Ziegler (2011) visar att patienterna med långvarig smärta 
upplevde smärtstillande läkemedel som ett problem snarare än en lösning. Det gav 
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tillfällig lindring men botade inte och löste inte de underliggande problemen med 
smärtan. Vårdpersonal måste få en ökad kunskap kring smärta och hur bedömning av 
smärta kan ske. Sjuksköterskan har ansvar för att vara uppdaterad inom sitt 
kunskapsområde och använda evidensbaserade metoder med hänsyn till patienternas 
behov och önskemål (SSF, 2017). En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting 
(2016) visar att kunskapsstöd om långvarig smärta ofta saknades både i primärvård 
och specialistvård. Rapporten visar också att patientorganisationer upplevde att 
bemötande, kunskap och behandling var det viktigaste i vården. De upplevde att 
vårdpersonalen hade bristande kunskap om långvarig smärta och saknade 
helhetsperspektiv och intresse för patientgruppen. För att åtgärda kunskapsbrist 
föreslår rapporten bland annat att ett nationellt vårdprogram för långvarig smärta ska 
utarbetas och att ett kompetenshöjningsprogram bör erbjudas all vårdpersonal 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). 

Slutsats    

Långvarig smärta är komplext ur flera perspektiv. Litteraturöversikten visade att ett 
bemötande där patienterna upplevde bekräftelse, empati och delaktighet var av stor 
vikt för att mötet skulle bli vårdande. Ändå upplevde patienterna att de inte blev 
trodda, inte blev lyssnade på och inte fick den hjälp de behövde. Det är betydelsefullt 
att vårdpersonalen lyssnar och tror på vad de säger, men de behöver också ha kunskap 
om vad långvarig smärta innebär ur ett holistiskt perspektiv. Patienterna upplevde att 
kunskapen hos vårdpersonalen var bristande. Vårdpersonalen kan genom ett vårdande 
möte påverka patienterna så de upplever minskad smärta och deras hälsa kan 
förbättras. Det i sin tur kan minska vårdlidandet, sjukdomslidandet och även 
livslidandet. Mer forskning behövs om vad som orsakar att mötet mellan patienterna 
och vårdpersonalen brister. 

Kliniska  implikationer  

Resultatet kan impliceras i klinisk verksamhet genom att vårdpersonalen blir 
uppmärksamma på hur patienterna med långvarig smärta upplever ett vårdande möte. 
Kunskap om vilka behov patienterna har och vilka konsekvenser mötet ger hos 
patienterna kan vara till hjälp för vårdpersonalen att undvika eller minska 
vårdlidandet. Patientgruppen behöver bli respekterad i hälso- och sjukvården och all 
vårdpersonal bör reflektera över vilken kraft bemötandet från vårdpersonalen har. Alla 
som vårdar patienter behöver ta individuellt ansvar för att ha formell och reell 
kompetens. På en organisationsnivå ligger ansvaret i att ge vårdpersonalen möjligheter 
att kompetensutvecklas inom områdena kommunikation och smärta.  
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Bilagor  
Bilaga  1.  Sökning  i  databaser  

Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Efter 
läst 
titel 

Efter läst 
abstrakt 

Urval, 
(dubblett) 

Valda artiklar 

CINAHL 
180223 

(relation* and nurs* 
and patient*) AND 
chronic pain* NOT 
(cancer or neoplasm*) 

83 35 8 4 Mcdonald, J. (2008). Anti-Oppressive 
Practices with Chronic Pain Sufferers. 
 
Hansson, K.S., Fridlund, B., Brunt, D., 
Hansson, B. & Rask, M. (2011). The 
meaning of the experiences of persons 
with chronic pain in their encounters 
with the health service.  
 
Matthias, M., Bair, M., Nyland, K., 
Huffman, M., Damush, T,. & Kroenke, 
K. (2008). Self-management support 
and communication from nurse care 
managers compared to primary care 
psysicians: A focus group study of 
patients with chronic musculoskeletal 
pain. 
 
White, S., & Seibold, C. (2008). Walk a 
mile in my shoes: An auto-
ethnographic study.  

CINAHL 
180303 

(chronic pain or 
persistent pain or long 
term pain) AND 
(patient perspective or 
patient experience or 
patient view or patient 
persceptions) AND 
caring 

14 5 2 2 (1) Tveiten, S., & Knutsen, I. (2011). 
Empowering dialogues--the patients' 
perspective. 

CINALHL 
180403 

(chronic pain or 
persistant pain or long 
term pain) AND 
(patient perspectiv*) 
AND (caring and 
patient care) 

9 2 2 2 (1) Koskinen, C., Aho, S., & Nyholm, L. 
(2016). Life with an unwelcome guest 
– caring in a context of protracted 
bodily pain. 

MEDLINE 
180225 

(chronic pain or 
persistent pain or long 
term pain and patient 
perspective*) AND 
empathy NOT cancer 

100 19 6 2 (1) Sternke, Abrahamson, & Bair. (2016). 
Comorbid Chronic Pain and 
Depression: Patient Perspectives on 
Empathy. 
 
Evers, S., Hsu, C., Sherman, K. J., 
Balderson, B., Hawkes, R., Brewer, G., 
... & Cherkin, D. (2017). Patient 
Perspectives on Communication with 
Primary Care Physicians about 
Chronic Low Back Pain. 

MEDLINE 
180311 

(chronic pain or 
persistent pain or long 
term pain or protracted 
pain) AND (patient 
perspective and 
experience*) NOT 
cancer 

118 24 7 3 (2) Yorkston, K., Johnson, M., Boesflug, 
K., Skala, E., & Amtmann, J. (2010). 
Communicating about the experience 
of pain and fatigue in disability. 

MEDLINE 
180403 

(chronic pain or 
persistent pain or long 
term pain) AND 
patient perspectives of 
nursing care 

26 2 2 2 (1) Howarth, Warne, & Haigh. (2014). 
Pain from the Inside: Understanding 
the Theoretical Underpinning of 
Person-Centered Care Delivered by 
Pain Teams.  

  
  



  

  
  

Bilaga  2.  Underlag  för  kvalitetsgranskning  
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete?  Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja   Nej  
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?   Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
    Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?   Ja   Nej 

 
 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 



  

  
  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

  
  

Bilaga  3.  Artikelöversikt 
 

Författare, titel, 
tidskrift, år, 
land 

Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 
Del 1: 
del 2 

Evers, S., Hsu, 
C., Sherman, 
K., Balderson, 
B., Hawkes, R., 
Brewer, G., 
…& Cherkin, 
D. 
 
Patient 
perspectives on 
Communication 
with Primary 
Care Physicians 
about Chronic 
Low Back Pain. 
 
The 
Permanente 
journal. 
 
2017.  
 
USA 
 
 
 
 

Identifiera 
möjligheterna att 
förbättra läkarnas 
kommunikation 
med patienter med 
kronisk 
ländryggssmärta. 

Kvalitativ metod. 
Fokusgrupper. 

Deltagare med 
ospecific kronisk 
ländryggsmärta. 
n= 28. 

Centralt i 
kommunikationen 
var empati och 
lyssnade, att 
validera smärtan 
och få en diagnos. 
Deltagarna 
uppskattade om 
läkarna delade 
med sig av egna 
erfarenheter, var 
ärliga med sin 
kunskapsnivå  
och tog hjälp av 
kollegor vid 
behov. 
Deltagarna ville 
att de skulle ta 
hänsyn till deras 
smärthistoria 
innan behandling. 

4/4: 
7/8 

Hansson, K. S., 
Fridlund, B., 
Brunt, D., 
Hansson, B., & 
Rask, M. 
 
The meaning of 
the experiences 
of persons with 
chronic pain in 
their encounters 
with the health 
service. 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences.  
 
2011.  
 
Sverige 
 
 
 

Undersöka 
betydelsen av 
upplevelsen hos 
personer med 
kronisk smärta i 
mötet med 
vårdpersonal. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk 
design. Intervjuer. 

Deltagare med 
långvarig smärta 
mer än 3 år.  
n= 8. 

När deltagaren 
blev tagen på 
allvar, inte 
ifrågasatt och 
blev lyssnad på 
genererade det 
mer hopp och 
bättre 
coopingstrategier. 
Vid oempatiskt 
och osympatiskt 
bemötande kände 
de sig 
förolämpade och 
förminskade och 
det ledde till 
lidande.  

4/4: 
8/8 



  

  
  

Howarth, 
Warne, & 
Haigh. 
 
Pain from the 
Inside: 
Understanding 
the Theoretical 
Underpinning 
of Person-
Centered Care 
Delivered by 
Pain Teams.  
 
Pain 
Management 
Nursing. 
 
2014.  
 
USA. 
 

Att förstå vad 
personcentrerad 
omvårdnad 
innebär vid 
kronisk smärta ur 
patientperspektiv 
och vårdteamets 
perspektiv.  

Kvalitativ metod. 
Grounded theory. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Deltagare med 
ryggsmärta mer än 2 
år.  
n = 17. 

Att bli trodd 
påverkar 
relationen med 
vårdpersonal. Att 
legitimera 
smärtan kan leda 
till att deltagarna 
kan återfå 
kontrollen över 
smärtan och sitt 
liv. 

4/4: 
8/8 

Koskinen, C., 
Aho, S., & 
Nyholm, L. 
 
Life with an 
unwelcome 
guest – caring 
in a context of 
protracted 
bodily pain. 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences. 
 
2016. 
 
Finland 
 

Belysa vad 
långvarig smärta 
innebär att leva 
med och hur 
personer upplever 
att bli vårdade. 

Kvalitativ metod. 
Hermeneutik 
design. 
Fokusgrupper. 
Semistrukturerade 
frågor. 

Deltagare med 
långvarig smärta. 
n = 4. 

Deltagarna 
upplevde att 
smärtan gjorde 
dem mållösa, 
begränsade och 
berövade dem 
livet. Smärtan 
kan förändra 
personligheten 
och skapa 
skuldkänslor. Att 
dela bördan med 
vårdpersonal 
ledde till 
livsglädje, hopp 
och lättnad. 

4/4: 
8/8 

Macdonald, J. 
 
Anti-
Oppressive 
practices with 
Chronic Pain 
Sufferers. 
 
Social Work in 
Health Care. 
 
2008. 
 
Canada 
 
 

Att lyssna på 
kvinnor som lider 
av kronisk smärta, 
som själva arbetar 
eller har arbetat i 
vårdyrken och hur 
de upplever mötet 
med vårdpersonal. 

Kvalitativ metod. 
Narrativ design. 
Intervjuer. 

Deltagare med 
långvarig smärta 
mer än 2 år och som 
arbetar eller har 
arbetat inom 
vårdyrken.  
n= 6. 

Behandla alla 
lidande med 
respekt och 
empati. Bekräfta 
lidandet, lyssna 
ärligt, var 
medveten om 
sårbarhet och tro 
på patienten.  

4/4: 
7/8 



  

  
  

Matthias, M., 
Bair, M., 
Nyland, K., 
Huffman, M., 
Stubbs, D., 
Damush, T., & 
Kroenke, K.  
 
Self-
management 
support and 
communication 
from nurse care 
managers 
compared to 
primary care 
physicians: A 
focus group 
study of 
patients with 
chronic 
musculoskeletal 
pain. 
 
Journal of 
General 
Internal 
Medicine 
 
2008. 
 
USA 
 
 
 
 

Att beskriva hur 
patienter med 
långvarig smärta 
upplever mötet 
med 
sjuksköterskor 
jämfört med mötet 
med läkare. 

Kvalitativ metod. 
Fokusgrupper. 
Semistrukturerade 
frågor. 

Deltagare med 
långvarig smärta och 
depression.  
n = 18. 

Deltagarna 
upplevde stöd, 
uppmuntran och 
att de blev 
lyssnade till av 
sjuksköterskan. I 
kommunikation 
med läkaren 
upplevde de att 
de var dåliga på 
att lyssna. 
Sjuksköterskan 
kompletterade 
läkaren och att 
arbeta i team för 
patientens bästa. 

4/4: 
7/8 

Sternke, 
Abrahamsson, 
& Blair. 
 
Comorbid 
Chronic Pain 
and 
Depression: 
Patient 
Perspectives on 
Empathy. 
 
Pain 
Management 
Nursing. 
 
2016 
 
USA 
 
 
 

Att analysera 
patientperspektivet 
på temat empati 
och beskriva  vilka 
erfarenheter och 
förväntningar 
patienterna har på 
empatiska 
interaktioner. 

Kvalitativ metod. 
Grounded theory 
med 
fokusgrupper. 
Semistrukturerade 
frågor.  

Deltagare med 
diagnoserna 
långvarig smärta och 
depression.  
n= 101. 

Empati ökar 
kvalitén i mötet 
med 
vårdpersonalen. 
När deltagarna bli 
bemötta med 
empati känner de 
sig förstådda och 
uppskattade och 
upplevde omsorg. 
Vid frånvaro av 
empati upplevde 
de frustration och 
bristande omsorg.  
 

4/4: 
8/8 



  

  
  

Tveiten, S., & 
Knutsen, I.  
 
Empowering 
dialogues-the 
patients 
perspective. 
 
Scandivavian 
Journal of 
Caring 
Sciences. 
 
2011. 
 
Norge 
 

Att lyfta 
patientens 
upplevelse och 
perspektiv av 
dialogen med 
personal vid 
smärtklinik. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 
fokusgrupper. 

Deltagare med svår 
icke malign smärta 
mer än 6 månader. 
n= 11. 

Dialogen i mötet 
med vårdpersonal 
är viktig för 
känsla av kontroll 
hos deltagarna. 
Att bli trodd och 
lyssnad på och att 
bli sedd som 
expert på sin egen 
kropp.  

4/4: 
8/8 

White, S., & 
Seibold, C. 
 
Walk a mile in 
my shoes: An 
auto-
ethnographic 
study. 
 
Contemporary 
Nurse. 
 
2008. 
 
Australien 
 

Att förstå och 
tydliggöra hur det 
är att leva med 
kronisk, icke 
malign ryggsmärta 
ur 
patientperspektiv. 

Kvalitativ metod. 
Narrativ auto-
etnografisk 
design. Intervjuer 
inklusive 
introspektiv 
granskning av 
forskarens egen 
upplevelse. 

Deltagare med 
kronisk icke malign 
smärta. 
 n= 5. 

Deltagarna vill bli 
bemött som en 
unik människa 
och bli trodd att 
de gör sitt bästa. 
Konsekvenserna 
av att leva med 
långvarig smärta i 
relationer m 
vårdpersonal, 
vänner och 
familj.  

4/4: 
8/8 

Yorkston, K., 
Johnson, M., 
Boesflug, K., 
Skala, E., & 
Amtmann, J.  
 
Communicating 
about the 
experience of 
pain and fatigue 
in disability. 
 
Quality of Life 
Research. 
 
2010. 
 
USA 
 

Att undersöka 
upplevelsen av 
kommunikation 
med vårdpersonal 
om smärta och 
fatigue ur 
patientperspektiv. 

Kvalitativ metod. 
Fokusgrupper. 
Semistrukturerade 
frågor. 

Deltagare med 
funktionsnedsättning 
av smärta/svaghet 
eller kronisk 
sjukdom.  
n = 23.  

Deltagarna vill bli 
sedda ur ett 
holistiskt 
perspektiv, inte 
bara som en 
smärtpatient. De 
vill vara aktiva i 
sin behandling 
och ses som 
experter om sin 
egen kropp.  

4/4: 
7/8 

 
 

  


