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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Långvarig smärta är en komplex problematik som återfinns hos 40 till 50 procent av 

befolkningen. Den orsakar ofta stort lidande och minskad livskvalitet för de drabbade och 

kräver behandling med multidisciplinära insatser. Tidigare forskning visar att många 

patienter med långvarig smärta är missnöjda med det bemötande de får av hälso- och 

sjukvården samtidigt som sjuksköterskor beskriver ett flertal hinder som försvårar 

möjligheten att ge denna patientgrupp en god omvårdnad.      

Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med långvarig 

smärta. 

Metod  

Författarna valde att genomföra en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med öppna 

frågor då detta tillvägagångssätt ansågs bäst lämpat för att fånga varje enskild deltagares 

upplevelse av att bemöta patienter med långvarig smärta. I studien deltog sju 

sjuksköterskor från olika somatiska vårdavdelningar på fyra av Stockholms akutsjukhus.   

Resultat 

Ett flertal faktorer som påverkade sjuksköterskornas möjlighet att ge patienterna ett gott 

bemötande identifierades. Sjuksköterskorna och avdelningsläkarna upplevdes i många fall 

ha bristande kunskap om långvarig smärta men fortbildning på arbetsplatsen, kontakt med 

smärtkonsulter och upprättandet av tydliga behandlingsplaner ansågs ha positiv inverkan 

på omvårdnaden. Läkemedelsberoende hos patienterna, underbemanning, stress, tidsbrist 

och negativa attityder i personalgruppen påverkade istället omvårdnaden negativt. 

Sjuksköterskorna uppgav att de ofta kände sig otillräckliga och maktlösa när de inte kunde 

hjälpa sina patienter. Patienternas beteende, som ibland upplevdes som krävande och 

påfrestande, försämrade även relationen och samarbetet mellan sjuksköterskan och 

patienten och ledde ofta till irritation och frustration hos sjuksköterskorna.  

Slutsats 

En ökad förståelse för sjuksköterskans perspektiv är nödvändig för att få en helhetsbild av 

detta komplexa omvårdnadsproblem. Genom att identifiera och på sikt även åtgärda de 

hinder som beskrivs av sjuksköterskorna kan omvårdnaden och bemötandet av patienter 

med långvarig smärta förbättras. 

Nyckelord: Långvarig smärta, Bemötande, Kronisk smärta, Kunskap, Hälsa 
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INLEDNING 

I dagens samhälle är smärta en mycket vanlig anledning till att människor söker hälso- och 

sjukvård (Linton, 2005). Smärta kan drabba alla oavsett ålder, kön eller etnicitet och 

patienterna återfinns både i öppen- och slutenvården (Linton, 2013). Varje sjuksköterska 

kommer därför oundvikligen att möta en patient med smärtproblematik någon gång under 

sitt yrkesverksamma liv (Matthews & Malcolm, 2007).   

Många av de personer som inte får effektiv behandling för sin smärta utvecklar förr eller 

senare en långvarig smärtproblematik som kan orsaka stort lidande för den drabbade 

(Jakobsson, 2007a; Linton, 2013; Magnusson & Mannheimer, 2008; Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). Magnusson och Mannheimer (2008) menar att möjligheterna att 

förebygga detta är goda om personer som befinner sig i riskzonen identifieras snabbt. Trots 

den stora mängd forskning som finns om smärta och smärtbehandling är kunskapen hos 

många sjuksköterskor bristfällig vilket leder till ineffektiv behandling och en försämrad 

livskvalitet hos de drabbade (Magnusson & Mannheimer, 2008; Matthews & Malcolm, 

2007).  Patienter med långvarig smärta uppger att de känner sig frustrerade, besvikna, 

missförstådda och förnedrade av hälso- och sjukvårdspersonal som inte tar deras problem 

på allvar (Säll Hansson et al., 2010). Samtidigt beskriver sjuksköterskor de känslor av 

misslyckande och frustration som uppstår när de inte lyckas smärtlindra sina patienter och 

menar även att bristen på vidareutbildning och behandlingsplaner för långvarig smärta 

försvårar möjligheten för dem att ge patienterna en god omvårdnad (Pellico, Gilliam, Lee 

& Kerns, 2014). En effektiv behandling och ett gott bemötande är därför av största vikt, 

men för att uppnå detta krävs att de hinder i bemötande och omvårdnad som sjuksköterskor 

upplever identifieras för att på sikt kunna åtgärdas. 

 

BAKGRUND 

Smärta 

The International Association for the Study of Pain (IASP) beskriver smärta som ”en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig 

vävnadsskada eller beskriven som sådan skada” (IASP, 2014). Det är en individuell och 

subjektiv upplevelse som uppstår när hjärnan tar emot och tolkar smärtsignaler som 

skickas via kroppens nervsystem. Graden av upplevd smärta beror på ett flertal fysiska, 

psykiska, sociala, andliga och existentiella faktorer. Samma typ av smärta kan alltså 

upplevas annorlunda av olika personer eller av samma person vid olika tillfällen 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010).   

Smärta är i grunden en av de starkaste drivkrafterna för människans överlevnad. Akut 

smärta – smärta som har pågått i mindre än tre månader – fungerar som en varningssignal 

vars syfte är att få en person att skydda sig vid skada eller hot om skada. I de flesta fall 

försvinner smärtan när orsaken till den inte längre finns men ibland kvarstår smärtan och 

blir långvarig. Med tiden försvinner dock dess funktionella betydelse och smärtan övergår 

istället till ett lidande som kan vara mycket svårt att bemästra (Norrbrink & Lundeberg, 

2010).  
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Långvarig smärta 

Definitioner och statistik  

Smärta kan klassificeras utifrån ett temporalt perspektiv där den indelas i akut samt 

långvarig (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Med långvarig smärta menas att smärtan har 

pågått under en viss tid, oftast tre alternativt sex månader (Jakobsson, 2007a; Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Den kan bero på både maligna och 

icke-maligna sjukdomstillstånd och kan även ha uppkommit till följd av psykisk ohälsa 

eller utan att någon klar patologi till tillståndet finns (Norrbrink & Lundeberg, 2010; SBU, 

2006). Begreppet långvarig smärta benämndes tidigare kronisk smärta men har successivt 

ändrats då ordet kronisk ansågs vara negativt laddat och uttrycka en uppgiven syn på 

prognosen (Jakobsson, 2007a; Norrbrink & Lundeberg, 2010; SBU, 2006).  

SBU uppskattar i sin rapport att mellan 40 och 50 procent av den svenska befolkningen 

lider av långvarig smärta och att minst 25 procent av dessa personer upplever svårigheter 

att leva med den (SBU, 2006). Enligt den svenska delen av multicenterstudien ”Survey of 

chronic pain in Europe” lider 18 procent av långvariga smärtor med minst intensitet fem på 

en tiogradig numerisk skala (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006).  

 

Den biopsykosociala modellen vid långvarig smärta 

Under de senaste tio åren har det kommit en stor mängd forskning om långvarig smärta 

vilket har lett till ökad förståelse av dess etiologi, handläggning och behandling (Gatchel, 

Peng, Peters, Fuchs & Turk, 2007). De traditionella biomedicinska teorierna som menade 

att det fanns ett direkt samband mellan vävnadsskada och smärta har till stor del ersatts av 

den biopsykosociala modellen som förklarar den långvariga smärtans uppkomst och 

underhåll ur ett holistiskt perspektiv (Gatchel et al., 2007; Norrbrink & Lundeberg, 2010; 

SBU, 2006). Modellen framställdes ursprungligen av Engel (1977) som menade att det 

biomedicinska synsättet inte tog hänsyn till psykologiska, sociala eller beteendemässiga 

dimensioner av ohälsa. I enlighet med detta kan den långvariga smärtans uppkomst och 

underhåll inte likställas med akut smärta utdragen i tid utan består istället av biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer som påverkar varandra (Figur 1) (Gatchel et al., 2007; 

Norrbrink & Lundeberg, 2010). För att få en djupare förståelse för patientens upplevelse av 

sin smärta måste hänsyn tas inte bara till de biologiska förändringarna utan även till 

patientens psykologiska status och till den sociokulturella kontexten (Gatchel et al., 2007).   

Ur biologisk synvinkel sker över tid ett flertal förändringar både i det perifera och det 

centrala nervsystemet, varav vissa sannolikt blir irreversibla efter en längre tids smärta 

(Doleys, 2014; Jakobsson, 2007a; Norrbrink & Lundeberg, 2010). Några av dessa 

förändringar är ökad känslighet hos nervceller som är involverade i 

smärtimpulsöverföringen till hjärnan, aktivering av ett större antal nervceller än i vanliga 

fall, frisättning av ämnen som orsakar smärta samt ökad kommunikation mellan olika 

nervceller genom en förstärkning av signalöverföringen. Andra förändringar som kan 

uppstå är nedsatt förmåga hos kroppens egna smärthämmande system, ökad aktivitet i 

vissa områden i hjärnan samt påverkan på kroppens hormonproduktion (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010).   
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Även psykologiska faktorer spelar en viktig roll för smärtupplevelsen. Linton (2005) 

menar att kognitiva, affektiva och beteendemässiga komponenter kan påverka 

smärtupplevelsen i positiv eller negativ riktning och därmed öka eller minska den 

funktionsnedsättning som långvarig smärta kan innebära. Negativa känslor såsom rädsla, 

ilska, oro och nedstämdhet kan framkalla och förstärka smärta samt göra den ihållande, 

men kan även uppstå som konsekvenser av smärta vilket därmed skapar en ond cirkel. 

Tidigare svåra smärtupplevelser kan initiera ett negativt tankesätt, till exempel 

katastroftänkande, vilket påverkar patientens bedömning av situationen och leder till 

uppkomsten av negativa känslor, ökad smärtintensitet och sjukdomsbeteende. Vidare 

förstärker vissa beteenden smärta, till exempel undvikande av aktiviteter som kan 

framkalla eller förvärra smärtan. Detta ger kortsiktig lindring men även långsiktiga följder 

såsom fysisk inaktivitet, isolering och ökad funktionsnedsättning (Gatchel et al., 2007). 

Enligt Gatchel et al. (2007) och Jakobsson (2007a) är känslan av hjälplöshet en starkt 

bidragande faktor för ökad smärtintensitet, funktionsnedsättning och depression medan 

upplevd kontroll och self-efficacy bidrar till minskad smärta och funktionsnedsättning, 

ökad livskvalitet och mindre risk att drabbas av depression. Samtidigt beskriver patienter 

som accepterat smärtan ökad förmåga och beredskap att engagera sig i meningsfulla 

aktiviteter trots smärtan (Jakobsson, 2007a). För att kunna behandla långvarig smärta på ett 

effektivt sätt är det således av största vikt att även patientens emotionella status inkluderas 

i behandlingen (Gatchel et al., 2007). 

Enligt Blyth, Macfarlane och Nicholas (2007) har även sociala faktorer en viktig roll för 

uppkomsten och underhållandet av långvarig smärta trots att dessa inte är lika väl 

studerade som de andra faktorerna i den biopsykosociala modellen. Sociala faktorer kan 

delas upp i tre olika nivåer: kulturella och socioekonomiska faktorer, skola och arbete samt 

personliga relationer (Blyth, Macfarlane & Nicholas, 2007). Den kulturella och 

socioekonomiska bakgrunden påverkar bland annat patientens föreställningar om smärta, 

hur patienten ger uttryck för smärta samt dennes förmåga att hantera smärta. Helt eller 

delvis nedsatt arbetsförmåga kan bidra till att underhålla smärtan och öka 

funktionsnedsättningen, bland annat på grund av identitetsförlust och minskad social 

samvaro som i sin tur kan orsaka isolering och nedstämdhet. Samtidigt har hög 

arbetstillfredsställelse och goda relationer på arbetsplatsen visat sig ha en positiv effekt på 

arbetsförmågan. Även personliga relationer är av stor betydelse vid underhållandet av 

långvarig smärta. Fordyce, som var den förste som tillämpade beteendeteori på smärta, 

menade att patientens sjukdomsbeteende alltid genererar antingen positiv eller negativ 

förstärkning från omgivningen och att det är detta som avgör om smärtbeteendet 

fortskrider eller upphör (SBU, 2000). Genom att främja hälsoinriktat beteende kan 

anhöriga minska patientens smärtupplevelse och grad av funktionsnedsättning (Evers, 

Kraaimaat, Geenen, Jacobs & Bijlsma, 2003; SBU, 2000). De kan bland annat ha en 

positiv påverkan på patientens förmåga att acceptera och stå ut med smärtan samt delta i 

olika aktiviteter trots smärtpåverkan (McCracken, 2005). Vidare leder ett effektivt socialt 

nätverk till att patienten i större utsträckning använder sig av adaptiva copingstrategier i 

svåra situationer, något som underlättar dennes förmåga att hantera smärtan (DeLongis & 

Holtzman, 2005). Genom att istället främja och förstärka sjukdomsbeteenden kan anhöriga 

bidra till en ökad smärtupplevelse och funktionsnedsättning även när det inte finns någon 

fysiologisk orsak till smärtan (Kerns, Rosenberg & Otis, 2002; Fordyce, 1976; SBU, 

2000). Familjekonflikter, kritik och bristande emotionellt stöd ökar smärtproblemen, bland 

annat genom att minska patientens motivation och vilja att använda sig av copingstrategier 

(DeLongis & Holtzman, 2005; SBU, 2000). Även den tidiga inlärningen med 
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familjemedlemmar som modeller kan påverka hur patienten upplever smärta och beter sig 

vid smärta under det vuxna livet (SBU, 2000). 

Figur 1. Den biopsykosociala modellen vid långvarig smärta. 

 
 

Lidande, funktionsnedsättning och samhällsekonomiska kostnader 

Långvarig smärta orsakar stort lidande för de drabbade på många olika sätt (SBU, 2006). 

Fysiskt kan smärtan bland annat leda till nedsatt rörlighet, gångsvårigheter, 

sömnstörningar, onormal trötthet, nedsatt aptit och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter 

(Jakobsson, 2007a; Norrbrink & Lundeberg, 2010). Även psykologisk påverkan är vanlig, 

bland annat i form av nedstämdhet eller depression, irritation, oro, fluktuerande 

sinnesstämning och försämrade kognitiva funktioner såsom minne, inlärning och 

koncentrationsförmåga (Jakobsson, 2007a; Linton, 2005; Norrbrink & Lundeberg, 2010; 

SBU, 2006). I Breiviks et al. (2006) studie hade 21 procent av deltagarna fått diagnosen 

klinisk depression till följd av sin smärtproblematik. Hos många påverkas även 

funktionsförmågan vad gäller både fritid och arbete (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Detta 

kan leda till en försämrad arbetssituation och ekonomi, social isolering och ökat beroende 

av andra (Jakobsson, 2007a). Enligt Breivik et al. (2006) arbetade endast 31 procent av 

deltagarna heltid och en fjärdedel tyckte att smärtorna påverkade deras arbete negativt. 61 

procent var oförmögna eller hade minskad förmåga att arbeta utanför hemmet. 19 procent 

hade förlorat sitt arbete på grund av smärtan och 13 procent hade själva valt att byta arbete 

av samma anledning. Samtidigt uppger SBU:s rapport (2006) att 32 procent av alla 

sjukskrivningar i Sverige rör olika former av smärttillstånd. Konsekvenserna som uppstår 

till följd av långvarig smärta försämrar således de drabbades livskvalitet signifikant 

(Jakobsson, 2007a).  

Långvarig smärta orsakar även stora samhällsekonomiska kostnader för vård, 

sjukersättning och minskad produktion till följd av frånvaro från arbetet (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). År 2003 beräknades dessa kostnader uppgå till 87,5 miljarder kronor i 

Sverige, varav sju och en halv miljarder kronor utgjorde direkta vårdrelaterade kostnader 

och 80 miljarder kronor indirekta kostnader i form av produktionsbortfall (Breivik et al., 
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2006). Enligt en senare studie uppgår den genomsnittliga kostnaden för varje patient med 

långvarig smärtproblematik till 6400 euro per år vilket innebär uppskattningsvis 32 

miljarder euro per år i samhällsekonomiska kostnader. De indirekta kostnaderna utgör 59 

procent av detta medan vårdrelaterade kostnader inom öppenvården och slutenvården utgör 

21 respektive 14 procent (Gustavsson et al., 2012).  

Sammanfattningsvis leder långvarig smärta till allvarliga konsekvenser både på individ- 

och samhällsnivå. Oavsett vilken som är den bakomliggande orsaken är det därför av 

största vikt att patienter med denna problematik får ordentlig hjälp från hälso- och 

sjukvården.  

 

Smärtskattning 

Smärtskattning är en viktig del av omvårdnaden vid långvarig smärtproblematik. Det ger 

inte bara viktig information om den upplevda smärtan utan utgör även grunden för 

utvärdering av behandlingseffekter (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Då smärta är en 

subjektiv upplevelse är den dock svår att bedöma och mäta (SBU, 2006). Det bästa och 

mest reliabla alternativet är därför att patienten själv skattar smärtan med hjälp av en eller 

flera självskattningsskalor (Norrbrink & Lundeberg, 2010). De enklaste och mest 

förekommande skattningsskalorna är endimensionella, vilket innebär att de endast skattar 

en dimension av smärtan, oftast smärtintensiteten (SBU, 2006). Multidimensionella 

smärtskattningsinstrument är ofta sammansatta av flera olika endimensionella skalor och 

ger en mer komplett bild av patientens upplevelse (Norrbrink & Lundeberg, 2010).  

I vissa fall är dock subjektiv självskattning inte möjligt, exempelvis hos små barn, vid 

ovilja att medverka, svårigheter att förstå instruktioner, sedering, medvetandesänkning och 

medvetslöshet (SBU, 2006; Stites, 2013). Sjuksköterskan kan då använda sig av 

mätinstrument som möjliggör en objektiv smärtskattning. I dessa mätinstrument utgår 

sjuksköterskan bland annat från patientens ansiktsuttryck, kroppsrörelser, 

muskelspänningar, andningsmönster, vokalisation, vitalparametrar samt hur väl patienten 

accepterar ventilatorn. Dessvärre visar tidigare forskning att de flesta av dessa 

mätinstrument har bristande validitet och reliabilitet (Stites, 2013). Dessutom menar Stites 

(2013) att smärta är en komplex och personlig upplevelse som inte kan beskrivas och 

behandlas på ett tillfredsställande sätt utan patientens självskattning. Vid användningen av 

enbart objektiva mätinstrument ökar risken att patienten får felaktig eller otillräcklig 

smärtbehandling (Stites, 2013).   

 

Behandling av långvarig smärta 

Vid akut smärta såsom trauma, akuta buksjukdomar eller hjärtinfarkt finns det effektiva 

behandlingsmetoder som i de flesta fall endast behövs upp till någon vecka (Magnusson & 

Mannheimer, 2008). Magnusson och Mannheimer (2008) beskriver här läkaren som aktiv 

behandlare och patienten som passiv mottagare av en förväntad effektiv smärtbehandling. 

Vid långvarig smärta har läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal en tendens att 

förhålla sig till smärtan på samma sätt som om det skulle gälla akut smärta vilket är den 

huvudsakliga orsaken till att dessa patienter ofta skickas runt till olika vårdinstanser och 

inte får en effektiv behandling. Många får prova ett flertal smärtstillande läkemedel och 
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anses som färdigbehandlade när dessa inte hjälper och läkaren inte har något mer att 

erbjuda (Magnusson & Mannheimer, 2008). Matthews och Malcolm (2007) menar även att 

många sjuksköterskor saknar kunskap om icke-farmakologiska metoder för att lindra 

smärta. Deras studie visade bland annat att 69 procent av deltagarna inte visste att icke-

farmakologiska smärtlindringsmetoder kunde vara lika effektiva som farmakologisk 

behandling. De anser därför att det är av stor betydelse att information om smärta och 

smärtlindring inkluderas i sjuksköterskornas utbildning. 

Den biopsykosociala modellens uppkomst har lett till utvecklingen av multimodala 

rehabiliteringsprogram som idag rekommenderas vid långvarig smärta (Figur 2) (Gatchel 

et al., 2007; Jakobsson, 2007a). Rehabiliteringsprocessen, som ofta pågår under en längre 

tid, innebär att ett interprofessionellt team utför ett antal välplanerade och samordnade 

medicinska och sociala åtgärder beroende på patientens behov och sociala situation (SBU, 

2006). Teamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog 

och/eller kurator. Läkemedelsbehandling är en av hörnstenarna i behandlingen men är i 

många fall inte tillräckligt för att lindra smärtan och kan medföra biverkningar som 

påverkar livskvaliteten negativt. Dessutom är det inte ovanligt att den smärtlindrande 

effekten avtar vid längre tids behandling. Förutom läkemedelsbehandling är den vanligaste 

kombinationen av åtgärder psykologiska insatser, till exempel kognitiv beteendeterapi, 

tillsammans med fysisk aktivitet eller fysioterapi (SBU, 2006). Andra möjliga åtgärder 

inkluderar patientutbildning, arbetsterapi och fysikalisk terapi såsom behandling med 

transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), värme, kyla, avspänning, akupunktur, 

biofeedback, massage och manipulation samt användning av ortoser (Jakobsson, 2007a; 

SBU, 2006). En framgångsrik smärtbehandling förutsätter att patienten är informerad om 

utbudet av behandlingar, deras effekter och potentiella biverkningar, samt att patienten 

medverkar aktivt i såväl planering som behandling av sin smärta (Jakobsson, 2007a). 

Patientens delaktighet och den individanpassning som detta möjliggör främjar compliance 

och leder till förbättrad hälsa (Jakobsson, 2007a; Robinson, Callister, Berry & Dearing, 

2008). 

Enligt SBU (2006) finns det motstridiga resultat från tidigare forskning gällande vilka 

former av behandling som bör ingå i den multimodala rehabiliteringen för bästa möjliga 

resultat. Det finns även stora kunskapsluckor och brist på forskning bland annat 

beträffande effekterna av olika behandlingsmetoder vid långvarig smärta, behandling av 

långvarig smärta ur psykologiskt och socialt perspektiv samt patientens roll vid behandling 

(Lundberg & Axelsson, 2006; SBU, 2006). Det föreligger dock starkt vetenskapligt stöd 

för att multimodala rehabiliteringsprogram långsiktigt ger bättre resultat vid långvarig 

smärta än enskilda och mindre omfattande insatser, bland annat genom att smärtan avtar i 

större omfattning, att fler människor återgår till sitt arbete samt att 

sjukskrivningsperioderna blir kortare. Multimodal rehabilitering har även visat sig ha 

bättre långtidseffekt på funktionsförmågan vid fibromyalgi samt vara mer kostnadseffektiv 

än konventionell behandling vid ländryggssmärta (SBU, 2006).   
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Figur 2. Multimodal behandling vid långvarig smärta. 

 
 

Bemötande 

Bemötande inom hälso- och sjukvården 

Vikten av ett gott bemötande inom hälso- och sjukvården har under senare år börjat 

uppmärksammas och studeras allt mer (Croona, 2003). Vårdpersonalens bemötande är 

avgörande för patientens upplevelse av hälso- och sjukvården (Söderlund, 1998). 

Dessutom är ett gott bemötande en förutsättning för god och professionell vård och 

omvårdnad (Croona, 2003; Söderlund, 1998). Ett bristande bemötande kan istället få ett 

flertal konsekvenser såsom ohälsa, dålig följsamhet till behandling, onödig 

sjukvårdskonsumtion och lidande för patienter (Fossum, 2013).  

Enligt Croona (2003) är gott bemötande inget lättdefinierat begrepp, men han beskriver det 

som att vårdpersonalen inger trygghet, visar förståelse och värnar om patientens autonomi 

och integritet. För patienterna är det även viktigt att de får vara delaktiga i behandlingen 

samt att de får hjälp att se sig själva som värdiga och jämlika (Croona, 2003). Fossum 

(2013) menar att bemötande är ett begrepp som rymmer många dimensioner. Det handlar 

bland annat om mottagande av patienten och om kroppsspråk, till exempel hur vårdgivaren 

hälsar, tittar patienten i ögonen samt sitter eller står i förhållande till patienten. Vidare 

skriver Fossum (2013) att bemötande handlar om vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, 

människovärde, kvalitet, information, korrekta besked och upplysningar, respekt, värme 

och engagemang, uppträdande, mottagande, behandling samt tonfall.    

Rätten till en god vård regleras i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) samt 

patientlagen (SFS, 2014:821). I 2 § i HSL står det att hälso- och sjukvården ska bedrivas så 

att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att den ska tillgodose 

patientens behov av trygghet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

Multimodal 
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Läkemedels-
behandling 

Patient-
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Psykologiska 
insatser 

Fysisk 
aktivitet eller 

fysioterapi 

Arbetsterapi 

Fysikalisk 
terapi 



 11     

integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Enligt 1 kap. 6 § och 7 § i patientlagen ska patienten ges en sakkunnig och omsorgsfull 

hälso- och sjukvård med respekt för den enskilda människans värdighet. Trots detta visar 

Jakobsson (2007b) i sin studie att 38 procent någon gång blivit illa bemötta när de sökt 

vård och att omkring tio procent blivit illa bemötta mer än en gång. Vanliga anledningar 

som uppges av deltagarna är att läkaren inte svarade på deras frågor, att de blev ifrågasatta 

eller misstrodda, att personalen inte lyssnade på dem samt att de fick känslan av att de 

störde. Bland dem som blivit illa bemötta när de sökt vård förekom i en signifikant högre 

grad besvär såsom nedsatt minnesförmåga, aptitlöshet, sömnbesvär, rastlöshet, 

nedstämdhet/depression samt långvarig smärta. Studiens författare menar att de 

patientgrupper som fått sämst bemötande var just personer med subjektiva besvär, dvs. 

besvär som är svåra att bevisa och som kan vara svåra att åtgärda (Jakobsson, 2007b).   

 

Att vårdas för långvarig smärta 

Ett stort antal av de studier som finns om bemötande av patienter med långvarig smärta har 

gjorts utifrån ett patientperspektiv och visar liknande resultat. Patienterna känner sig ofta 

missförstådda eller misstrodda, särskilt när man inte kan hitta någon orsak till deras smärta 

(Allcock, Elkan & Williams, 2007; Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2010; 

Upshur, Baciagalupe & Luckmann, 2010; Wilsey, Fishman, Ogden, Tsodikov & Bertakis, 

2008; Werner & Malterud, 2003). Att hitta orsak till smärtan är, för många, ett första steg 

mot att bli frisk eftersom det ger bekräftelse och hopp om att en behandling ska kunna 

inledas (Allcock et al., 2007; Säll Hansson et al., 2010). Om hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte kan finna någon fysiologisk orsak till smärtan tolkar många 

patienter det som att personalen tror att de hittar på (Allcock et al., 2007; Wilsey et al., 

2008). Konsekvensen blir att patienterna tappar förtroendet för hälso- och sjukvården 

(Allcock et al., 2007).   

I Säll Hanssons et al. (2010) studie framgår det att flera patienter har fått höra att det inte 

finns någonting att göra åt smärtan, att det bara är att acceptera den och att det finns de 

som har det mycket värre. I en annan studie beskrev patienter att de hade blivit tillsagda att 

deras symtom inte var tillräckligt allvarliga för att de skulle behöva sjukvård (Upshur, et 

al., 2007). Vissa patienter berättar att hälso- och sjukvårdspersonalen tror att de bara är ute 

efter narkotikaklassade läkemedel, andra att de anses ha psykiska problem i vilka smärtan 

grundar sig (Upshur et al., 2007; Werner & Malterud, 2003).  Denna misstro leder till att 

patienterna känner sig ignorerade, förnedrade, frustrerade och besvikna vilket ofta 

förvärrar lidandet och får till följd att patienterna tvekar att söka hjälp (Säll Hansson et al., 

2010).  

En annan vanlig upplevelse i denna patientgrupp är att hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

tar sig tid att lyssna på dem, att de visar lite intresse och sällan efterfrågar deras egen 

smärtupplevelse (Säll Hansson et al., 2010; Wilsey et al., 2008). Det framkom även att 

personalen inte uppmärksammar tecken på att patienterna har svår smärta, till exempel att 

de gråter eller är väldigt spända (Säll Hansson et al., 2010). När vårdpersonalen istället är 

lyhörd, lyssnar på patienterna och använder sig av personcentrerade metoder stärks 

patienternas hopp (Upshur et al., 2007).  

Enligt många patienter måste man vara envis och stark för att få vård. De upplever att de 

själva måste läsa på om de olika behandlingsalternativ som finns eftersom de inte får 
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tillräcklig information från hälso- och sjukvården, men att hälso- och sjukvårdspersonalen 

verkar ta illa upp när de själva föreslår en behandling (Säll Hansson et al., 2010; Werner & 

Malterud, 2003).  

 

Att vårda patienter med långvarig smärta 

De studier som behandlar bemötandet av denna patientgrupp sett ur hälso- och 

sjukvårdspersonalens synvinkel är betydligt färre i antal. I Pellicos et al. (2014) och 

Matthias et al. (2010) studier berättar sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom 

primärvården om sina upplevelser av att arbeta med patienter med långvarig smärta. De 

beskriver patienterna som uppgivna, cyniska, verbalt aggressiva, stressade, lättretade, 

manipulativa, arga, krävande och svåra att samarbeta med (Pellico et al., 2014). Obekväma 

interaktioner mellan vårdare och patient kan uppstå till följd av patienternas missnöje, 

hotfulla beteende och brist på compliance. Vidare uppger deltagarna att de ibland får 

intrycket av att patienterna överdriver sin smärta, exempelvis för att få sjukersättning eller 

för att få recept på narkotikapreparat som de sedan kan sälja vidare. Vissa menar att de 

måste lita på patienternas subjektiva upplevelse av smärtan medan andra upplever det som 

svårt när resultatet av objektiva mätmetoder inte stämmer överens med patienternas 

subjektiva skattning (Matthias et al., 2010). 

Enligt deltagarna handlar en stor del av deras jobb om läkemedel, till exempel att 

patienterna vill ha förnyade recept, har tappat bort sina läkemedel eller vill få förhöjda 

doser (Pellico et al., 2014). Många känner sig manade att skriva ut opioider för att göra 

patienterna nöjda och för att de inte ska byta läkare (Matthias et al., 2010). 

Sjuksköterskorna i Pellicos et al. (2014) studie berättar att det är vanligt att patienterna blir 

beroende och valet mellan att göra patienterna nöjda och att minska risken för beroende 

skapar osäkerhet och en känsla av att slitas mellan patienten och läkaren. I vissa fall blir 

patienterna arga och vårdpersonalen anser sig inte ha tillräckligt med resurser för att 

hantera det (Pellico et al., 2014). Deltagarna berättar även att de ibland har svårt att avgöra 

om patienterna är läkemedelsberoende eller verkligen har svåra smärtor (Pellico et al., 

2014).  

Sjuksköterskorna i Pellicos et al. (2014) studie beskriver känslan av maktlöshet som 

uppstår i arbetet med patienter med långvarig smärta. De tycker det är svårt att se hur 

mycket patienterna och deras anhöriga lider och blir frustrerade när olika 

behandlingsalternativ inte hjälper eller när de ger en patient allt högre dos smärtstillande 

utan att det får någon effekt (Pellico et al., 2014). När de inte kan smärtlindra patienterna 

känner de sig misslyckade och skuldbelägger sig själva för patientens fortsatta lidande 

(Matthias et al., 2010; Pellico et al., 2014).  Deltagarna anser sig ha för lite kunskap om 

smärtskattning, hantering av långvarig smärta och smärtstillande läkemedels 

farmakologiska egenskaper. De betonar vikten av vidareutbildning, behovet av en 

organiserad behandlingsplan för att hantera långvarig smärta samt teamarbete. Att arbeta i 

interprofessionella team gynnar inte bara patienterna utan hjälper även sjuksköterskorna 

genom att de får stöd av sina kollegor. Vidare beskriver deltagarna vikten av att utgå ifrån 

den humanistiska människosynen för att kunna förbättra patienternas livskvalitet och ge 

dem en god och empatisk omvårdnad (Pellico et al., 2014). 

Resultaten i Wilseys et al. (2008) studie bekräftar till viss del ovanstående beskrivning. 

Sjuksköterskorna och läkarna som var med i studien fick ett antal påståenden som de skulle 
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värdera, och trots att de inte höll med om dessa påståenden helt och hållet kan man se att 

vissa svårigheter återkommer. Till dessa hör tankar om att patienterna är krävande eller 

bara är ute efter smärtstillande läkemedel samt att personalen ignorerar ofta återkommande 

patienter eller patienter som de misstänker överdriver sina symtom för att få hjälp. 

Trots att ovanstående studier redogör för ett flertal svårigheter i bemötandet av denna 

patientgrupp poängterar deltagarna i Matthias et al. (2010) studie vikten av en bra relation 

mellan vårdare och patient. De anser att grunden till en bra relation skapas genom att ta sig 

tid, prata med patienten samt lyssna på och bekräfta denne. De understryker även vikten av 

tillit, något de menar är en förutsättning för att kunna ge en effektiv smärtlindring. Enligt 

Matthias et al. (2010) uppnås ett gott bemötande genom att ge hälso- och 

sjukvårdspersonalen fysiskt och psykiskt stöd samt hjälpa dem att förbättra sin 

personcentrerade kommunikationsförmåga.  

 

Problemformulering 

Långvarig smärta är ett vanligt förekommande tillstånd som orsakar mycket lidande för de 

drabbade och stora samhällsekonomiska kostnader. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och 

patientlagen har alla patienter rätt till en god vård vilket bland annat innefattar respekt för 

värdighet, integritet och självbestämmande samt goda kontakter med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Trots detta upplever många patienter med långvarig smärta ett 

bristande bemötande från hälso- och sjukvården. Liknande svårigheter upplevs även ur 

hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. Sjuksköterskor beskriver ett flertal hinder som 

försvårar möjligheten att ge dessa patienter en god omvårdnad och ett gott bemötande och 

menar att många av dessa är svåra att påverka. Då det har gjorts betydligt färre studier som 

belyser ämnet ur sjuksköterskans perspektiv tror vi att det är av stor betydelse att 

införskaffa mer förståelse för sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser. Detta skulle 

kunna bidra till att underlätta utvecklingen av omvårdnadsarbetet och därmed möjliggöra 

en bättre vård för patienterna.  

 

SYFTE   

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med långvarig 

smärta.   

 

METOD 

Val av Metod 

Metoden som tillämpades var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Denna metod 

ansågs lämplig för datainsamling för att kunna besvara studiens syfte, eftersom intresset 

låg i att beskriva sjuksköterskors subjektiva upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Fokus låg i att undersöka erfarenheter och upplevelser hos den enskilda individen och 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) besvaras syftet och eventuella frågeställningar då bäst 

genom denna typ av kunskapsöverföring. En intervjustudie var även lämplig i de fall där 
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det gjorts få studier inom ämnet då den kunde fungera som underlag för vidare forskning, 

menar Danielson (2012a).  

 

Urval 

Urvalskriterier 

Kriterierna för att delta i studien var att vara legitimerad sjuksköterska och ha en 

anställning på ett av Stockholms akutsjukhus. Då författarnas mål med studien var att 

resultatet skulle kunna tillämpas av samtliga allmänsjuksköterskor var det inte önskvärt att 

deltagarna skulle ha fullföljt en specialistutbildning inom något område eller ha arbetat på 

en smärtklinik. 

Författarna gjorde ett medvetet val att efterfråga deltagare inom olika somatiska 

specialiteter för att få en variation av upplevelser vilket rekommenderas av Trost (2010), 

som menar att valet av deltagare till en kvalitativ studie bör syfta till att få ett mångsidigt 

resultat. Detta innebar att resultatet inte blev statistiskt representativt vilket inte heller var 

av intresse då studiens syfte var att beskriva individens subjektiva upplevelse (Trost, 

2010).  

Intervjupersonerna identifierades genom kontakt med chefssjuksköterskor på slumpmässigt 

utvalda kardiologiska, kirurgiska, ortopediska, gynekologiska och plastikkirurgiska 

avdelningar på fem akutsjukhus. 15 chefssjuksköterskor kontaktades via e-post, i vilket de 

erhöll en beskrivning av studiens syfte och genomförande (Bilaga A) och ombads att se om 

intresse fanns bland sjuksköterskorna på arbetsplatsen. De som var intresserade av att delta 

i studien kontaktade författarna och erhöll ett missivbrev (Bilaga B) med detaljerad 

information om studiens syfte och genomförande. Därefter bestämdes tid och plats för 

intervjun. Totalt blev sex avdelningar från fyra olika sjukhus representerade. 

 

Urvalsgruppen 

Sju sjuksköterskor kontaktade författarna. Då samtliga deltog i studien behövde inget urval 

göras. Deltagarna var mellan 25 och 31 år och hade erfarenhet av att vårda patienter med 

långvarig smärta på kardiologiska, kirurgiska, ortopediska, gynekologiska och 

plastikkirurgiska avdelningar på fyra av Stockholms akutsjukhus. De hade varit 

yrkesverksamma som allmänsjuksköterskor i mellan två och ett halvt och fyra år. En av 

deltagarna hade påbörjat, men inte avslutat, en vidareutbildning till 

operationssjuksköterska.  

 

Datainsamling 

Intervjuguide  

Inför mötet med deltagarna sammanställdes en intervjuguide vars syfte var att hjälpa 

författarna att minnas viktiga frågor och samtalsämnen samt att ge möjligheten att anpassa 

intervjuerna efter deltagarna (Bilaga C) (Trost, 2010). Denna bestod av fyra övergripande 



 15     

öppna frågor, vars ordning kunde anpassas efter vad som kom upp i intervjun, samt ett 

antal följdfrågor som kunde användas som stöd om dessa områden inte berördes. De öppna 

frågorna gav deltagarna möjlighet att beskriva en subjektiv upplevelse med egna ord samt 

gav författarna möjlighet att förstå deras erfarenheter. De främjade även interaktionen i 

intervjusituationen, något som är av stor betydelse när subjektiva upplevelser efterfrågas 

(Danielson, 2012a). Intervjuguidens lösa struktur möjliggjorde flexibilitet och spontanitet i 

intervjun (Patton, 2002).  

 

Pilotintervju 

Den första intervjun som genomfördes var en pilotintervju i enlighet med Danielson 

(2012a) för att testa intervjuguiden och den tekniska utrustningen samt för att se om den 

planerade tidsåtgången var tillräcklig. Då pilotintervjun var väl genomförd, deltagaren som 

intervjuades uppfyllde studiens urvalskriterier och inga revisioner av intervjuguiden 

gjordes, beslöt författarna att inkludera den i resultatet i enlighet med Trost (2010). Trost 

(2010) menar att pilotintervjuer kan användas i resultatet om de anses motsvara studiens 

syfte efter kritisk granskning.  

 

Intervju 

Studien är baserad på sju intervjuer inklusive en pilotintervju. Deltagarna fick själva 

bestämma var intervjuerna skulle utföras, något som enligt Trost (2010) ökar deras 

trygghet i intervjusituationen. Fyra intervjuer utfördes på olika caféer, två på deltagarnas 

arbetsplats och en i deltagarens hem. Intervjuerna varade i mellan 14 och 22 minuter 

vardera. Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer och turades om att leda 

intervjuerna. Den av författarna som var passiv gavs möjlighet att ställa följdfrågor under 

intervjuns gång samt vid avslutandet av varje intervju. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av digitala ljudupptagningsapparater för att bevara 

viktiga komponenter som annars kan vara svåra att återge i efterhand (Trost, 2010). 

Inspelning ger dessutom möjlighet till omlyssning och minskar risken att författarna gör 

egna tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2014). För att minska risken att information 

förlorades på grund av tekniska problem användes två digitala ljudupptagningsapparater. 

Ett skriftligt godkännande av att intervjun spelades in införskaffades vid intervjutillfället i 

enlighet med Danielson (2012a). 

 

Databearbetning  

Intervjuerna avkodades genom att varje intervju tilldelades ett fyrsiffrigt nummer. Efter 

genomförande transkriberades intervjuerna, vilket innebar att intervjuerna avlyssnades och 

noggrant skrevs ned i sin helhet. Även röstnyanser, pauser, suckar, skratt och fyllnadsord 

registrerades och inkluderades i transkriberingen för att författarna skulle få en klarare 

helhetsbild av materialet (Danielson, 2012b). Intervjuerna transkriberades senast en dag 

efter genomförande för att säkerställa att ingen språklig eller icke-språklig information 

gick förlorad. Författarna transkriberade fyra respektive tre intervjuer var. Efter att 

samtliga intervjuer transkriberats bearbetades texterna gemensamt av författarna, då 
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gemensam behandling bidrar till att öka studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

Dataanalys  

När samtliga intervjuer genomförts, analyserades och tolkades den inhämtade 

informationen genom manifest kvalitativ innehållsanalys. Denna typ av innehållsanalys 

syftar till att i olika steg koda och kategorisera innehållet i en mindre datamängd, 

exempelvis ett antal intervjuer, för att beskriva innehållet mer djupgående. Den manifesta 

analysformen används när syftet är att beskriva informationen som framkommer i 

datainsamlingen, utan att göra en djupare tolkning (Danielson, 2012b). Författarna läste de 

transkriberade intervjuerna var för sig, därefter följde en gemensam diskussion i vilken 

författarna vidare bearbetade texterna. I bearbetningen av texterna fann författarna olika 

meningsenheter, dessa reducerades till kondenserade meningsenheter som sammanfattades 

i subkategorier och kategorier i enlighet med Danielson (2012b). Där behov förelåg 

korrigerades meningsenheterna till ett mer litterärt språk i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2014), som menar att detta syftar till att belysa vad deltagarna menade samt 

underlätta förståelsen för budskapet. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Subkategorier Kategorier 

//...// förstår man inte 

varandra då kan man 

ju inte mötas, det blir 

ju inget möte, det blir 

ju ingen vårdande 

relation //…// 

Förståelse är en 

förutsättning för en 

vårdande relation. 

Att ge ett gott 

bemötande 

Att möta patienter 

med långvarig 

smärta 

//…// det är just det 

här med 

beställningslistor, 

kravlistor //…// ”Det 

här får jag alltid när 

jag har ont, när jag är 

inlagd mot mina 

ryggsmärtor”. Det kan 

vara svårt för 

patienterna att liksom 

se någonting annat 

som skulle kunna 

funka. 

Patienterna kan ha 

svårt att se andra 

alternativ som 

skulle kunna 

fungera.  

Patienternas 

erfarenhet av smärta 

Faktorer som 

påverkar 

bemötandet 

//…// men jag tycker 

[läkarna] är dåliga i 

allmänhet på att 

kontakta 

smärtkonsulter. De 

försöker klara av det 

själva fast de kanske 

inte riktigt har den 

Läkarna är dåliga 

på att kontakta 

smärtkonsulter, de 

försöker klara av 

det själva. 

Hälso- och 

sjukvårdspersonalens 

kunskap om 

långvarig smärta 
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kompetensen.  

//…// När det inte 

hjälper, det ser så 

plågsamt ut och man 

känner sig otillräcklig 

//…// Det liksom 

hjälper för stunden 

men sen så kommer 

det tillbaka.  

Man känner sig 

otillräcklig när det 

inte hjälper. 

Känslor av 

otillräcklighet, 

frustration och dåligt 

samvete 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Att möta patienter med långvarig smärta Att ge ett gott bemötande 

Samarbete och delaktighet 

Faktorer som påverkar bemötandet Patienternas erfarenhet av smärta 

Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap 

om långvarig smärta 

Upprättande av behandlingsplan 

Stress och tidsbrist 

Misstankar om läkemedelsberoende 

Krävande patienter 

Känslor av otillräcklighet, frustration och 

dåligt samvete 

 

Forskningsetiska överväganden  

Den etiska reflektionen kring forskning på människor har på senare tid tillskrivits allt 

större betydelse för att säkerställa att forskningen inte grundas i ohederlighet och att 

försökspersonernas grundläggande rättigheter respekteras. Av denna anledning har ett 

flertal lagar och etiska riktlinjer sammanställts, bland annat Helsingforsdeklarationen som 

betonar varje deltagares rätt till självbestämmande och informerat samtycke och idag är 

central för den medicinska forskningsetiken. I föreliggande studie har vi även tagit hänsyn 

till de fyra etiska principerna i Beauchamp och Childress bok Principles of Biomedical 

Ethics – självbestämmandeprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och 

rättviseprincipen – vilka har utövat stort inflytande på den forskningsetiska utvecklingen 

(Helgesson, 2006).   

 

Etiskt försvarbart 

En studie bör vara etiskt försvarbar bland annat för att påvisa dess reliabilitet och validitet, 

det vill säga att studien är tillförlitlig och att den mäter det som den är avsedd att mäta 

(Gunnarsson & Billhult, 2012; Helgesson, 2006). För att säkerställa detta i föreliggande 

studie övervägdes för- och nackdelar med val av metod innan studien påbörjades 

(Helgesson, 2006). Intervjuguiden sammanställdes efter noggrann efterforskning kring 

ämnet och genomgång av Matthews och Malcolms (2007), Pellicos et al. (2014) och 

Wilseys et al. (2008) studier (Gunnarsson & Billhult, 2012). Den testades dessutom under 
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en pilotintervju för att säkerställa validiteten innan den godkändes av författarna  

(Danielson, 2012a). Utöver detta har författarna noggrant beskrivit planering och 

genomförande av studien för att den ska vara replikerbar, något som är en viktig del i 

studiens reliabilitet (Gunnarsson & Billhult, 2012). 

För att en studie vara etiskt försvarbar bör den även undersöka något av betydelse samt 

vara till nytta för individen, samhället eller professionen. En analys där nyttan vägs mot 

riskerna bör alltid genomföras innan studien påbörjas (Kjellström, 2012). Föreliggande 

studie syftade på att öka förståelsen för sjuksköterskans perspektiv i mötet med patienter 

med långvarig smärta och på så sätt bidra till att förbättra omvårdnaden av dessa patienter. 

I och med detta ansåg författarna att nyttan med studien övervägde riskerna vilka beskrivs 

nedan. 

 

Informerat samtycke 

Informerat samtycke omfattar den process där deltagare informeras angående studien och 

därefter väljer att delta eller inte (Helgesson, 2006). Vid forskning som involverar 

människor är informerat samtycke en viktig komponent för att värna om deltagarnas rätt 

till frihet och självbestämmande (Kjellström, 2012). Varje individ måste själv få ta 

ställning till risken för skada samt graden av integritetstvång som forskningen möjligen 

utgör (Helgesson, 2006).  I enlighet med detta erhöll samtliga deltagare i föreliggande 

studie ett brev med en kort presentation av författarna samt information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, tidsupplägg och hur insamlade data skulle hanteras. Deltagarna 

informerades även om att de när som helst under studiens gång kunde avbryta studien utan 

några konsekvenser. Efter att ha läst brevet fick deltagarna möjlighet att ställa eventuella 

frågor till författarna. Det informerade samtycket lämnades skriftligen.    

 

Konfidentialitet 

Konfidentialitet innebär att författarna värnar om deltagarnas integritet och rätt till att vissa 

uppgifter ska få vara privata (Kjellström, 2012). Detta minskar risken att deltagarna utsätts 

för olika former av icke fysisk skada såsom diskriminering och störda relationer på 

arbetsplatsen (Helgesson, 2006). För att hindra obehöriga från att ta del av känsliga 

uppgifter eller uppgifter som kan leda till identifikation av deltagarna förvarades 

ljudinspelningarna oåtkomligt för obehöriga under studiens gång och raderades efter 

examinationen. Transkriptionerna avidentifierades till ett fyrsiffrigt nummer och personlig 

information såsom deltagarnas namn och arbetsplats har utelämnats ur studien.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i två kategorier; att möta patienter med långvarig smärta samt 

faktorer som påverkar bemötandet. Den första kategorin uppdelas i två subkategorier; att 

ge ett gott bemötande samt samarbete och delaktighet. Den senare kategorin uppdelas i sju 

subkategorier; patienternas erfarenhet av smärta, hälso- och sjukvårdspersonalens 

kunskap om långvarig smärta, upprättande av behandlingsplan, stress och tidsbrist, 
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misstankar om läkemedelsberoende, krävande patienter samt känslor av otillräcklighet, 

frustration och dåligt samvete. Resultatet stärks löpande med citat från intervjuerna.  

 

Att möta patienter med långvarig smärta 

Att ge ett gott bemötande 

Enligt studiens deltagare kännetecknades ett gott bemötande bland annat av att 

sjuksköterskan tog sig tid att prata med patienten och lyssnade på dennes upplevelser för 

att lättare kunna sätta sig in i dennes situation och därmed ge en bättre omvårdnad. Flera av 

deltagarna menade även att det var viktigt att försöka avsätta tid för att samtala med och 

lyssna på patienten eftersom sjuksköterskans uppmärksamhet annars lätt upptogs av 

patienter med mer akuta problem. En deltagare tillade att detta borde göras redan innan ett 

smärtskov uppstod för att inge lugn och trygghet hos patienten och på så sätt förebygga en 

försämring av smärtan.  

 [Jag brukar] trösta //…// just att man finns där liksom, att hålla handen, 

stryka över pannan, sådana fundamentala mänskliga saker. //…// Att man 

visar att man bryr sig om och att de liksom inte ska tveka att ringa på 

klockan om det skulle vara någonting.  

Vidare beskrev deltagarna vikten av att bekräfta patienten och visa medmänsklighet, något 

som flera av deltagarna upplevde kunde ha en smärtlindrande effekt. 

 

Samarbete och delaktighet 

Ytterligare en komponent som flera av deltagarna ansåg vara viktig för ett gott bemötande 

var samarbetet mellan sjuksköterskan och patienten. De ansåg att sjuksköterskan skulle 

uppmuntra patienten att vara delaktig i planeringen av sin vård och omvårdnad samt 

respektera dennes önskemål i den mån det var möjligt, till exempel gällande vilken typ av 

smärtstillande läkemedel patienten ville ha och vilka tider läkemedlet skulle administreras. 

Två av deltagarna menade även att ett gott bemötande innebar att sjuksköterskan vid behov 

förde patientens talan och medlade mellan patienten och läkaren.  

 

Faktorer som påverkar bemötandet 

Patienternas erfarenhet av smärta 

En positiv aspekt som två deltagare lyfte fram var att patienterna, som i många fall hade 

lidit av smärta under en längre tid, ofta var väl insatta i sin problematik. De hade vanligen 

fått prova på ett flertal farmakologiska och icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder och 

hade på så sätt fått erfarenhet av vad som hjälpte och vad som inte hjälpte. Detta menade 

deltagarna ökade patientens möjlighet att vara delaktig i sin omvårdnad samt främjade ett 

gott samarbete och en god relation mellan patienten och sjuksköterskan.  
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//…// de har haft smärtan så lång tid och //…// har så bra koll på sin smärta 

att det blir som ett samarbete, det blir inte såhär ”nu gör du såhär” utan 

det kan snarare komma från patienten, ”jag vill ha det här” //…// så blir 

det som ett teamwork, det tycker jag kan vara positivt, det blir bäst för alla 

parter.  

Patienternas erfarenheter kunde dock även utgöra ett hinder för ett gott bemötande. Några 

deltagare beskrev att patienterna ibland var så fokuserade på vad som hade hjälpt vid 

tidigare vårdtillfällen att de kunde ha svårt att överväga nya alternativ.    

//…// det är just det här med beställningslistor, kravlistor //…//  ”Det här 

får jag alltid när jag har ont, när jag är inlagd mot mina ryggsmärtor”. 

Det kan vara svårt för patienterna att liksom se någonting annat som skulle 

kunna funka. 

Patienternas tidigare erfarenheter kunde på så sätt kompromissa samarbete och 

relation mellan vårdare och patient.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om långvarig smärta 

Ett hinder som beskrevs av samtliga deltagare var bristande kunskap om långvarig smärta, 

smärtstillande läkemedel och/eller icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder. Flera av 

sjuksköterskorna önskade att de hade fått utbildning om detta på arbetsplatsen men menade 

även att det till större grad behövde inkluderas i grundutbildningen eftersom det utgjorde 

en så stor del av yrket. Även skillnaderna i smärtlindring vid akut och långvarig smärta 

behövde belysas menade en av deltagarna som berättade att hon kunde bli rädd när hon 

administrerade höga doser analgetika till patienter med långvarig smärtproblematik.  

En vanlig upplevelse var att även avdelningsläkarna hade bristande kunskap om långvarig 

smärta och inte visste hur de skulle hjälpa patienterna. Konsekvensen blev ofta att ingen 

ordentlig behandlingsplan upprättades och att patienterna återkom med samma problem.  

[Avdelningsläkarna] kan stå ganska handfallna. Man provar ju med 

vanliga... med sjukgymnastik och annat som man tänker sig ska hjälpa. 

Men till slut så skickas man hem med tabletter, kanske med samma dos som 

man har haft förut eller ökad mängd.  

Samtliga deltagare upplevde att kontakt med sjukhusets smärtkonsulter hade en positiv 

inverkan på patientens vård. Dessutom ingav det en känsla av trygghet hos 

sjuksköterskorna vilket underlättade möjligheten att ge patienten en god omvårdnad. 

Dessvärre menade tre av sju deltagare att läkarna på deras arbetsplats var för restriktiva 

med att kontakta smärtkonsulter.  

//…// jag tycker de är dåliga i allmänhet på att kontakta smärtkonsulter. De 

försöker klara av det själva fast de kanske inte riktigt har den kompetensen. 

//…// Att hjälpa varandra över gränserna, det skulle underlätta. //…// Jag 

skulle känna mig tryggare i den aspekten att jag vet att patienten får rätt 

hjälp //…// 
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Resterande fyra deltagare hade på sina arbetsplatser kontakt med smärtkonsulter i betydligt 

större utsträckning och upplevde detta som mycket positivt. En av deltagarna berättade att 

hon på en tidigare arbetsplats hade lärt sig mycket om smärta tack vare avdelningens täta 

samarbete med smärtkonsulter. Dessutom hade smärtteamet föreläst för vårdpersonal och 

förklarat bland annat vilka förändringar som skedde i kroppen vid långvarig smärta och 

vilken effekt olika smärtstillande läkemedel hade. Detta upplevde deltagaren hjälpte henne 

att förstå sina patienter bättre.  

 

Upprättande av behandlingsplan 

Fem av deltagarna menade att en individuellt anpassad behandlingsplan underlättade 

omvårdnadsarbetet. En tydlig behandlingsplan ledde i större utsträckning till att 

sjuksköterskan kände sig trygg när patienten skulle smärtlindras eller när smärtskov 

uppstod. Behandlingsplanen ökade även sannolikheten att patienten fick samma bemötande 

och smärtlindring av de olika läkarna och sjuksköterskorna på avdelningen. Utöver detta 

fick en patient som var delaktig i planeringen av sin vård ofta mer förståelse för hälso- och 

sjukvårdspersonalens perspektiv samt blev mer motiverad att följa behandlingsplanen.  

Patienten känner sig trygg i att ”jag kommer inte behöva ligga här och be 

om smärtlindring 40 gånger innan jag får det utan de kommer att göra en 

plan och försöka ordna det så gott det går”. Så att de blir lugna i det, för 

då blir det ju också… lugna patienter har mindre smärta. 

Det är ju viktigt att man har samma approach tycker jag mot patienterna, 

annars kan det bli väldigt virrigt, oklart, och då tror jag också patienterna 

upplever att de inte blir trodda, för då kanske en sjuksköterska säger ”nej, 

du får inget av mig” medan andra säger ”ja men absolut” //…// 

Endast två av deltagarna uppgav att i stort sett samtliga återkommande smärtpatienter på 

deras arbetsplatser fick behandlingsplaner. Dessa upprättades oftast av smärtteamet som 

även hade kontakt med patienterna när de inte var inneliggande på sjukhus. Övriga 

deltagare tyckte inte att behandlingsplaner upprättades så ofta som de borde. 

Även om patienten hade en behandlingsplan kunde svårigheter uppstå. Två av deltagarna 

upplevde att de smärtindrande åtgärderna som står i behandlingsplanen inte alltid var 

tillräckliga vilket blev problematiskt på jourtid då den patientansvarige läkaren, som ofta 

var en smärtkonsult, inte var där.  

//…// oftast så uppstår svårigheterna när man liksom hamnar i en situation 

där doktorerna tycker ”det funkar just nu så vi får se vad som händer”. Det 

är bara det att ”vi får se vad som händer” oftast blir när de inte är där 

eller på kvällen. Det blir lätt att man hamnar i en situation där man inte 

har någon ordination, man har ingen plan för vad som är tanken, och så 

står man där och patienten har väldigt ont //…// och man vet inte själv vad 

man ska göra //…// 

//…// [i behandlingsplanen] var det väldigt tydligt vad man skulle ge, men 

det räcker ju inte för de som har haft långvarig smärta //…// de ville ha 

ännu mer och då kanske det var jourtid och man fick inte tag på någon och 
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då var det skitjobbigt för då stod man där med någon som stod och skrek 

rakt ut och man visste liksom inte vad man skulle göra.  

En av ovanstående deltagare menade att dessa situationer kunde uppstå på grund av att 

behandlingsplanen var för begränsad och saknade alternativ eller för att läkaren inte hade 

gått igenom behandlingsplanen tillräckligt ordentligt med patienten. Deltagaren upplevde 

också att det ibland var svårt att motivera patienterna att följa behandlingsplanen, särskilt 

när de inte mådde bra psykiskt. 

//…// mår de inte bra psykiskt då kommer de bara vilja ha mer och inte 

följa planen och tycker att vi är skit och så går de ut därifrån och pillar på 

pumparna själva och sånt. Men om de åtminstone var lite stabila och kände 

att någon såg dem så kunde de ju hålla sig till planen. 

Ytterligare en deltagare beskrev att det var vanligt med konflikter på grund av att 

patienterna blev arga eller besvikna när de inte fick sin vilja igenom. Dock uppgav hon 

samtidigt att det oftast gick att lösa genom att samtala med patienten och samtidigt 

förankra sina ord i läkarbeslut.   

 

Stress och tidsbrist 

Enligt de flesta deltagarna var stress och tidsbrist två stora hinder som försvårade deras 

möjlighet att ge sina patienter ett gott bemötande. Samtliga sjuksköterskor arbetade på 

vårdavdelningar på akutsjukhus och hade därmed flera patienter att ta hand om under varje 

arbetspass. Deltagarna ansåg att en viktig del av bemötandet handlade om att ta sig tid och 

lyssna på patientens upplevelser men medgav att detta inte alltid var möjligt, dels för att de 

ofta var underbemannade och hade för mycket att göra men även för att patienter med 

långvarig smärta inte prioriterades lika högt som patienter med akuta besvär.  

//…// man hinner inte ta sig den tiden att vara den man vill vara, att prata 

med patienten, lyssna på dem, ta till sig deras information och verkligen ta 

deras samtal på riktigt //…//  

Två av deltagarna upplevde dessutom att stressen påverkade bemötandet negativt när de 

väl satte sig ner för att prata med patienten.  

//…// det är tidspressat och man känner själv att man är stressad vilket gör 

att mötet med patienten kanske inte blir lika genuint för dem för att de 

känner att man vill därifrån eller för att man gör det för att man måste. 

De menade att det kunde vara svårt att lägga stressen åt sidan och fokusera helt och hållet 

på patienten och uttryckte oro över att patienten skulle lägga märke till detta. 

 

Misstankar om läkemedelsberoende 

Samtliga deltagare uppgav att misstankar om att en patient kunde vara läkemedelsberoende 

ofta försvårade möjligheten att ge ett gott bemötande. En sjuksköterska berättade att det 

kunde bli ”tråkigt snack i personalgruppen” när det kom en patient som hade varit inlagd 
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flera gånger och hade höga doser läkemedel. Enligt en annan var det lätt att bli 

misstänksam när en patient inte blev smärtlindrad trots stora mängder intravenöst morfin 

eller när patienten ständigt bad om mer. Samma sjuksköterska upplevde att misstankarna 

oftare uppstod både hos läkare och sjuksköterskor när ingen fysisk orsak till smärtan kunde 

hittas eller när det inte var dokumenterat att patienten led av smärtproblematik. Samtidigt 

beskrev flera av deltagarna att de ibland fick dåligt samvete när de misstänkte att en patient 

kunde ha utvecklat ett läkemedelsberoende eftersom de visste att så inte alltid var fallet.  

//…// man letar ju liksom efter tecken på hur de beter sig. Man kanske gav 

tre milligram [intravenöst morfin] och sen så bara slocknar de på en gång, 

då tänker man //…// ”lite för enkelt gick det för dig att bli smärtfri” liksom. 

Tyvärr, det är hemskt att man tänker så men till slut //…// måste man även 

tänka ur det andra perspektivet. //…// Det är ju hemskt om man skulle glida 

in på den tanken om de har en pågående smärtproblematik. 

Trots att misstankar om läkemedelsberoende försvårade möjligheten att ge ett gott 

bemötande kände deltagarna att det var svårt att göra någonting åt situationen. De upplevde 

att många patienter blev läkemedelsberoende på grund av inadekvat smärtbehandling och 

att det inte fanns mycket de kunde göra som sjuksköterskor under den korta vårdtiden på 

avdelningen. Dessutom kände de att det var svårt att prata om detta med patienterna.  

Hur ska man förklara liksom, att det här kanske är att din kropp har blivit 

beroende av det här läkemedlet, det funkar inte längre på smärtan för att 

du har fått så mycket så att din kropp har tillvant sig. Men hur säger man 

till nån att ”du har blivit beroende” utan att det låter som kritik? För det 

låter som att det är ett psykiskt beroende och inte ett fysiskt beroende och 

då låter det som att ”du är svag, du har blivit beroende”.  

Deltagarna menade att patienter med långvarig smärta ofta satte sig själva i 

”försvarsställning” och att det var svårt att nämna deras läkemedelsanvändning 

utan att de tog illa upp.  

 

Krävande patienter 

Samtliga deltagare upplevde att patienter med långvarig smärta ofta var påfrestande och 

krävde mycket tid och uppmärksamhet. En vanlig upplevelse var att patienterna ofta ringde 

på klockan och bad om smärtlindring eller berättade att den smärtlindring de hade fått inte 

hade hjälpt, vilket många deltagare ansåg vara psykiskt utmattande. Trots att deltagarna 

menade att detta beteende var normalt med tanke på patientens situation upplevde de att 

det gjorde det svårare för dem att ge patienterna ett gott bemötande.  

//…// man har en patient som har väldigt ont och mår dåligt och kanske inte 

har fått bra hjälp //…// men det kan yttra sig på så sätt att patienten kanske 

blir väldigt påfrestande, alltså kräver mycket uppmärksamhet, vill ha hjälp, 

är hjälpsökande och att det tar mycket energi från en själv, att man känner 

att det blir för mycket, att man inte hinner med. Och då blir det lätt att man 

får en negativ attityd gentemot patienten för att den tar tid från annat man 

skulle behöva göra, och då påverkar ju det också bemötandet //…//  
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Flera deltagare hade erfarenhet av situationer där patienter inte upplevdes tala sanning, var 

manipulativa och hotade sjuksköterskan för att få sin vilja igenom. Detta upplevdes vara 

vanligare bland patienter som var läkemedelsberoende, i situationer där de inte fick de 

läkemedel de önskade. Vissa deltagare uppgav att det var svårt att inte känna sig 

provocerad trots att de försökte sätta sig in i patientens situation och förstå orsaken till 

dennes beteende. 

//…// de skiter i vilket, bara de får sina mediciner och får bestämma lite hur 

det ska ges och när och hota med att ”om inte jag får nu här i armen så 

tänker jag skrika om tio minuter”… Så kunde de ju också hålla på, och då 

gjorde de ju det också, de kunde skrika i ganska många timmar. Man blev 

skitirriterad på dem.  

Enligt två deltagare var en förutsättning för ett gott bemötande att sjuksköterskan hade en 

neutral inställning i mötet med en ny patient. Detta kunde dock försvåras på grund av 

kollegornas inställning till patienterna samt överrapportering av negativa attityder mellan 

sjuksköterskor. Dessutom kunde tidigare negativa erfarenheter av patientgruppen påverka 

sjuksköterskans syn på samtliga patienter med liknande problematik.   

//…// man blir ju väldigt snabbt cynisk när man möter de här patienterna 

//…// När man har jobbat länge i vården och när man har mött många 

patienter med samma typ av problematik så tror jag att det är ganska lätt 

att tänka att alla är likadana, att man drar alla patienter över en kam 

istället för att tänka att alla är individer och alla kommer med olika 

bakgrund och olika typ av smärta och olika erfarenheter, och alla uttrycker 

sin smärta på olika sätt. Jag tror att det är ganska lätt att glömma att se 

individen //…//    

Ytterligare ett par av deltagarna menade att den irritation som gjorde det svårare att ge ett 

gott bemötande till krävande patienter ofta återspeglade hur väl deltagarna hanterade 

situationen snarare än något patienterna sade eller gjorde. De menade att det var viktigt att 

rannsaka sig själva och försöka identifiera de egna känslor som uppstod då en patient 

upplevdes som krävande. Genom att ha insikt om och bearbeta sina tankar och känslor 

kunde sjuksköterskan förbättra bemötandet gentemot patienten. 

 

Känslor av otillräcklighet, frustration och dåligt samvete 

Samtliga deltagare uppgav att känslor av otillräcklighet, frustration och dåligt samvete ofta 

uppstod i mötet med patienter som led av långvarig smärta. De vanligaste anledningarna 

var att patienten hade svåra smärtor som inte hade kunnat lindras, att sjuksköterskan inte 

hade tillräckligt med tid för patienten, att patienten hade prioriterats bort på grund av andra 

mer akuta situationer samt att denne upplevdes som svår eller krävande.  

//…// när det inte hjälper, det ser så plågsamt ut och man känner sig 

otillräcklig. För det är väl det just med långvarig smärtproblematik… 

otillräckligheten, att det liksom hjälper för stunden men sen så kommer det 

tillbaka. 
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Flera deltagare uppgav även att det kunde uppstå situationer där läkaren och 

sjuksköterskan inte var överens om vilken behandling som var bäst för patienten, något 

som kunde orsaka känslor av frustration hos sjuksköterskan.  

//…// det blir oftast en väldigt jobbig situation för sjuksköterskan i mitten, 

mellan patienten och läkaren //…//  ”vi vill inte ge den här patienten såhär 

mycket smärtstillande” eller  ”ska hon verkligen ha...?”, sådär ifrågasätter 

lite. Och samtidigt ser man ju som sjuksköterska att patienten har ont eller 

ser ut att må dåligt av det här och behöva hjälp.  

 

När dessa känslor uppstod i mötet med en patient menade flera av deltagarna att det var 

svårt att inte låta dem påverka bemötandet negativt. Många av studiens deltagare uppgav 

att den otillräcklighet och frustration de kände över att inte kunna hjälpa patienten gick 

hand i hand med upplevelsen av att patienten var krävande. 

Det är väl just då man tycker att de tar plats, det är nog ett tecken på att 

man känner sig otillräcklig, det tror jag går hand i hand. Man blir 

frustrerad. 

Många av deltagarna höll med om att känslan av att inte kunna hjälpa en patient tillräckligt 

väl var svår att hantera. 

 

 

DISKUSSION 

I diskussionen benämns författarna som ”vi” för att särskilja författarnas egna åsikter från 

resultat ur artiklar, metodlitteratur och intervjuer. Sjuksköterskorna som deltog i vår studie 

benämns som ”deltagarna”.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie indelades i två huvudkategorier: att möta patienter med 

långvarig smärta och faktorer som påverkar bemötandet. Den första huvudkategorin, som 

bestod av subkategorierna att ge ett gott bemötande och samarbete och delaktighet, 

beskrev hur deltagarna upplevde att ett bra möte med en patient med långvarig smärta såg 

ut. Den andra huvudkategorin delades in i sju subkategorier som utgör de faktorer som 

deltagarna upplevde påverkade deras möjlighet att ge ett gott bemötande. Dessa faktorer 

var patienternas erfarenhet av smärta, hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om 

långvarig smärta, upprättande av behandlingsplan, stress och tidsbrist, misstankar om 

läkemedelsberoende, krävande patienter samt känslor av otillräcklighet, frustration och 

dåligt samvete. Samtliga delar i resultatet besvarar studiens syfte då de beskriver 

deltagarnas positiva och negativa upplevelser av att bemöta patienter med långvarig 

smärta. 

Enligt deltagarna kännetecknades ett gott bemötande av patienter med långvarig smärta av 

att sjuksköterskan tog sig tid, bekräftade patienten, lyssnade på denne och visade 

medmänsklighet. De tyckte det var viktigt att främja en god relation och ett samarbete 

mellan sjuksköterskan och patienten, något som bland annat kunde uppnås genom att 

försöka göra patienten delaktig i omvårdnaden. Deltagarna upplevde dessvärre att 
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möjligheten att ge denna patientgrupp ett gott bemötande hindrades av ett flertal faktorer 

som nämns ovan vilket överensstämmer med Pellico et al. (2014) samt Wilsey et al. 

(2008). Utöver detta identifierades patienternas erfarenhet av smärta som en faktor med 

både positiv och negativ påverkan på bemötandet. Några positiva aspekter som 

underlättade bemötandet av denna patientgrupp kunde inte återfinnas i någon av de studier 

som använts som bakgrundsunderlag. 

Bristande kunskap om långvarig smärta hos både sjuksköterskor och avdelningsläkare 

lyftes fram som ett stort problem både av deltagarna i studien och av Pellico et al. (2014). 

Vi såg även ett samband med resultaten i Allcocks et al. (2007), Jakobssons (2007b), Säll 

Hanssons et al (2010), Upshurs et al. (2007), Werner och Malteruds (2003) och Wilseys et 

al. (2008) studier som visade att patienter ofta kände sig misstrodda och ifrågasatta, i 

synnerhet när en fysisk orsak till smärtan inte kunde hittas, något som skulle kunna 

relateras till hälso- och sjukvårdspersonalens bristande kunskap om långvarig smärta. 

Ytterligare en vanlig upplevelse hos dessa patienter var att hälso- och sjukvårdspersonalen 

menade att det inte fanns någonting att göra, att de bara måste acceptera smärtan och att 

deras symtom inte var tillräckligt allvarliga för att de skulle vara i behov av sjukhusvård 

(Säll Hansson et al., 2008; Upshur et al., 2007). Detta skulle kunna  grunda sig i 

otillräcklig förståelse för patienternas lidande oavsett vad som orsakat smärtan. Vidare 

upplevde patienterna i Säll Hanssons (2010) och Werner och Malteruds (2003) studier att 

de inte fick tillräcklig information av hälso- och sjukvårdspersonalen vilket ledde till att de 

måste leta information om olika behandlingsalternativ på egen hand, något som även detta 

möjligen kunde orsakas av den generella brist på kunskap som rådde i hälso- och 

sjukvården.  

Deltagarna i föreliggande studie upplevde att utbildningen om smärta i 

sjuksköterskeprogrammet var otillräcklig och de som arbetade på vårdavdelningar där 

smärtpatienter var vanligt förekommande upplevde att de hade fått den största delen av sin 

kunskap om långvarig smärta på arbetsplatsen. Som i Pellicos et al. (2014) studie ansågs 

behovet av fortutbildning och vidareutbildning vara stort. Vidare menade deltagarna att 

samarbete med smärtkonsulter var till stor hjälp. Tre av deltagarna ansåg att 

smärtkonsulterna inte kontaktades i tillräckligt stor utsträckning medan de övriga upplevde 

att de kontaktades när behov förelåg. Detta kan höra samman med hur vanligt 

förekommande denna patientgrupp var på avdelningen då två av de deltagare som menade 

att kontakten med smärtkonsulter inte var tillräckligt etablerad arbetade på avdelningar där 

få patienter med långvarig smärta vårdades. De övriga fem deltagarnas arbetsplatser tog 

oftare emot dessa patienter och fyra av dessa menade att kontakt med smärtkonsulter 

skedde regelbundet och fungerade väl. 

Vidare menade deltagarna att en tydlig behandlingsplan underlättade omvårdnaden, något 

som även detta framgick i Pellicos et al. (2014) studie. Deltagarna kände sig tryggare när 

de hade en behandlingsplan att följa och hänvisa till. Dessutom ökade en behandlingsplan 

sannolikheten att patienterna fick samma bemötande och smärtlindring av samtliga 

sjuksköterskor på avdelningen, något som verkade göra dem lugnare. Deltagare betonade 

dock vikten av att behandlingsplanen var grundlig och genomgripande för att den skulle 

vara användbar även då läkaren inte fanns på plats.  

Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevda kunskapsbrist kunde även kopplas till patienters 

upplevelser av att bli anklagade för att lida av psykiska problem som skulle utgöra en 

bakomliggande orsak till smärtan (Upshur et al., 2007; Werner & Malterud, 2003). Vi 

tolkar detta som bristande kunskap om långvarig smärta vilket minskar sjuksköterskans 
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förståelse för patientens situation och leder till ett bristfälligt bemötande. En annan 

tolkning skulle kunna lyda att patienterna missförstår hälso- och sjukvårdspersonalen, 

möjligtvis på grund av stress och tidsbrist som försvårar möjligheten att ge en utförlig 

förklaring till vad som i grunden orsakar och underhåller smärtan. Flera deltagare i 

föreliggande studie upplevde att patienterna ofta var defensiva redan från början, något 

som skulle kunna bero på tidigare negativa erfarenheter och förhindrade patienternas 

förmåga att ta till sig information utan att känna sig anklagade. Detta understryker vikten 

av att hälso- och sjukvårdspersonalen avsätter den tid varje patient behöver för att 

informera denne om de psykosociala faktorer som bidrar till smärtans underhåll på ett sätt 

som är begripligt för patienten.   

Enligt deltagarna i Pellicos et al. (2014) studie var det vanligt för patienter med långvarig 

smärta att utveckla ett läkemedelsberoende på grund av den höga konsumtionen av 

analgetika. De menade att det ofta uppstod konflikter relaterat till läkemedelsbehandling 

och beskrev patienterna som bland annat uppgivna, verbalt aggressiva, manipulativa, arga, 

krävande och svåra att samarbeta med. Även i Wilseys et al. (2008) studie upplevde 

deltagarna att patienterna var krävande och endast sökte vård för att få tag på läkemedel. 

Samtliga av dessa upplevelser uppgavs även av deltagarna i vår studie som upplevde att 

läkemedelsberoende var vanligt förekommande och ansåg att detta i många fall var ett 

resultat av otillräcklig och bristfällig behandling av smärtan och dess bakomliggande 

orsak. Två av deltagarna beskrev situationer där de upplevt sig behöva medla mellan 

läkaren och patienten, i synnerhet gällande användning av analgetika, något som även 

nämndes i Pellicos et al. (2014) studie. Flera av deltagarna i vår studie upplevde att 

patienternas tidigare vårderfarenhet hade gjort dem uppgivna och lättkränkta varför det 

kunde vara svårt att föra en givande dialog med dem, bland annat angående deras behov av 

analgetika.  

Enligt Upshur et al. (2007) och Werner och Malterud (2003) upplevde många patienter att 

hälso- och sjukvårdspersonalen trodde att de endast var ute efter narkotikapreparat. Även 

om det kan stämma att en stor del av kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten handlar om behovet av farmakologisk smärtlindring, skulle orsaken till detta 

också kunna vara att patienterna inte har fått tillräcklig hjälp i form av icke-farmakologiska 

metoder eller adekvat farmakologisk smärtlindring av smärtläkare. Vidare beskrev 

deltagarna både i vår studie och Pellicos et al. (2014) studie situationer då de upplevt att 

patienterna manipulerat och hotat dem för att få sin vilja igenom, något som skulle kunna 

tänkas vara en konsekvens av läkemedelsberoende. Den irritation som uppstått i dessa 

situationer beskrevs av deltagarna i vår studie som ett hinder för en god relation och ett 

gott bemötande. De berättade även känslor av otillräcklighet, maktlöshet och frustration 

som ett resultat av dessa situationer, vilket även framkom i Pellicos et al. (2014) studie.  

Ett hinder som deltagarna upplevde var avgörande för att kunna ge ett gott bemötande var 

stress till följd av tidsbrist och underbemanning, något som förekom på samtliga 

avdelningar. Deltagarna upplevde att de inte hade möjlighet att samtala med och lyssna på 

patienten i den utsträckning de hade velat vilket de anade att patienterna tolkade som dåligt 

bemötande. Deltagarna uppgav att de ofta fick dåligt samvete på grund av att de tvingades 

prioritera patienter med akuta besvär och därmed inte fick mycket tid över till patienterna 

med långvarig smärta. Även deltagarna i Pellicos et al. (2014) studie menade att 

underbemanning var ett stort hinder som påverkade deras förmåga att ta hand om 

patienterna. Samtliga deltagare i Wilseys et al. (2008) studie arbetade på en 

akutmottagning och ansåg att patienter med långvarig smärta var lågt prioriterade där på 

grund av det stora antalet patienter med allvarligare tillstånd. Denna tidsbrist kan tänka sig 
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vara en bidragande orsak till att patienterna inte upplever att hälso- och 

sjukvårdspersonalen tar sig tid att lyssna på dem, visar intresse eller efterfrågar deras egen 

smärtupplevelse (Jakobsson, 2007b; Säll Hansson et al., 2010; Wilsey et al., 2008).    

Den faktor som deltagarna ansåg ha positiv inverkan på bemötandet var patienternas egen 

kunskap om smärta. Två av deltagarna menade att patienternas tidigare erfarenhet av vad 

som lindrade smärtan och vad som inte hade någon effekt kunde underlätta omvårdnaden 

och främja ett gott samarbete mellan sjuksköterskan och patienten. Patienternas erfarenhet 

ansågs enligt vissa deltagare istället vara någonting negativt, då patienterna kunde upplevas 

som oanpassbara och ovilliga att överväga nya behandlingsalternativ.  

Av de sju sjuksköterskor som deltog i denna studie arbetade fem stycken på kirurgiska, 

ortopediska och gynekologiska vårdavdelningar där patienter med långvarig smärta var 

vanligt förekommande. Resterande två arbetade på kardiologavdelningar och mötte inte 

dessa patienter lika ofta. Innan intervjuerna genomfördes hade författarna en föreställning 

att kunskap om och erfarenhet av denna patientgrupp gjorde att det inte upplevdes lika 

svårt att ge patienterna ett gott bemötande. Resultatet tyder dock på att sjuksköterskorna 

upplevde känslor av otillräcklighet, irritation och frustration i lika stor utsträckning 

oberoende av kunskap och tidigare erfarenhet. Snarare beskrev de mest erfarna deltagarna 

dessa känslor mer genomgående. De menade att trots att de hade förståelse för de 

bakomliggande orsakerna till patientens krävande beteende upplevde att det var svårt att 

inte låta sig påverkas negativt. Vår upplevelse var att dessa deltagare hade lättare att 

identifiera, acceptera och förklara de negativa känslor som kunde uppstå gentemot 

patienten. De verkade även känna en större trygghet i att de, tillsammans med resten av 

teamet, gjorde allt som stod i deras makt även om patienten inte blev helt smärtfri. 

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie då denna syftar 

till att beskriva deltagarnas subjektiva erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkman, 

2009). Vi ansåg att denna metod gjorde det möjligt att inhämta väsentliga data för att 

studiens syfte skulle kunna besvaras. Med hjälp av de öppna frågorna i intervjuguiden och 

den interaktion som uppstod till följd av dessa erhölls resultat som motsvarade studiens 

syfte samtidigt som deltagarna fick möjlighet att tala fritt om sina upplevelser. 

Strukturerade frågor hade möjligen genererat mer specifika svar samt fått samtliga 

deltagare att behandla samma problemområden, exempelvis som i Wilseys et al. studie 

(2008) i vilken deltagarna arbetade på en akutmottagning. Då det fanns få tidigare studier 

om ämnet ansåg författarna dock att en metod som gav möjlighet att utforska ämnet vidare 

vore mer gynnsam.  

En studies trovärdighet innefattar bland annat hur väl framkommen data och dataanalysen 

stämmer överens med studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vi 

sammanställde därför en intervjuguide som användes i samtliga intervjuer. I enlighet med 

Danielson (2012a) och Trost (2010) genomfördes en pilotintervju för att undersöka om 

studiens syfte gick att besvara utifrån intervjuguiden. Detta stärker även studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2011). Då vi ansåg att frågorna i intervjuguiden var 

välformulerade och gjorde det möjligt att besvara syftet behövde inga ändringar göras och 

pilotintervjun inkluderades därmed i studien (Trost, 2010). För att ytterligare stärka 

trovärdigheten deltog vi båda vid samtliga intervjuer (Thomsson, 2010). Enligt Thomsson 
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(2010) är detta fördelaktigt eftersom det ökar möjligheten att förstå och tolka svaren samt 

observera deltagarens kroppsspråk. Intervjuerna spelades in med digital ljudupptagning för 

att minska risken att viktig information glöms bort eller påverkas av intervjuarnas åsikter 

(Polit & Beck, 2011). Vidare ökar en tydlig beskrivning av urvalsprocess och analysarbete 

studiens trovärdighet och skapar förutsättningar för läsaren att bedöma studiens pålitlighet 

och överförbarhet, det vill säga möjligheten att reproducera forskningen eller att överföra 

dess fynd till en annan grupp eller sammanhang. Även citaten i resultatdelen ökar studiens 

trovärdighet då de ger läsaren möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet (Lundman & 

Hallgren Graneheim, 2012).  

Deltagarna fick själva bestämma var intervjuerna skulle genomföras då Trost (2010) menar 

att detta ökar deras trygghet i intervjusituationen. En deltagare intervjuades i sitt hem, en 

på sin arbetsplats, en i matsalen på sjukhuset där hon arbetade och resterande fyra på caféer 

som de själva valde. Miljön på caféerna och i matsalen skulle kunna ha talat emot studiens 

konfidentialitet eller påverkat deltagarnas möjlighet att tala fritt och ostört. För att minska 

risken för detta gjordes valet att sitta så avskilt som möjligt. Vi ansåg inte att miljön varken 

påverkade studiens resultat eller trovärdighet då deltagarna inte upplevdes begränsa sina 

svar.  

Social önskvärdhet är ett bias som är svårt att undvika helt i intervjustudier. Med social 

önskvärdhet menas den tendens som människor har att uppge svar som stämmer överens 

med rådande sociala normer för att framstå som socialt önskvärda (Polit & Beck, 2011). 

Under planeringen och genomförandet av intervjuerna lade vi stor vikt vid att minska 

konsekvenserna av detta bias. Polit och Beck (2011) menar att anonymitet ofta bidrar till 

att minska detta problem. I en intervjustudie är det inte möjligt att vara helt anonym, dock 

lade vi i denna studie fokus på konfidentialitet för att ge deltagarna möjlighet att tala fritt 

utan någon risk för konsekvenser. En tolerant och avslappnad stämning under intervjun 

minskar även risken för social önskvärdhet varför detta var en viktig del under intervjuerna 

(Polit & Beck, 2011). De öppna frågorna i intervjuguiden ökar studiens trovärdighet 

eftersom den intervjuade på så sätt inte känner sig manad till ett specifikt svar (Danielson, 

2012a). Frågorna formulerades dessutom på ett så neutralt sätt som möjligt för att minska 

risken för social önskvärdhet (Polit & Beck, 2011).  

Resultaten tyder på att deltagarna kände sig relativt fria att uttrycka sig under intervjuerna. 

Samtliga berättade om svåra upplevelser, tankar och känslor kring patienter med långvarig 

smärta – vissa upplevdes dock mer angelägna än andra om att ge en förklaring till sin 

negativa attityd. Då samtliga deltagare genomgick samma intervjuprocedur och svarade på 

samma frågor tror vi att detta har mer att göra med personlighet än med studiens metod.  

För att minimera påverkan av social önskvärdhet hade ett alternativ varit att göra en 

enkätstudie där deltagarna fick möjligheten att vara anonyma. Denna metod var dock inte 

ett alternativ då den inte hade besvarat studiens syfte på ett tillfredsställande sätt. Troligtvis 

hade det inte varit möjligt att få bort social önskvärdhet som bias helt och hållet men vi 

anser att det i studien minimerades till den grad att det inte påverkade resultatet.  

Dataanalysen kvalitetssäkrades genom att båda författarna läste igenom de transkriberade 

intervjuerna och gemensamt jämförde meningsenheter för att identifiera kategorier och 

subkategorier. Resultatdelen stärktes med hjälp av citat från samtliga deltagare (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). 

Resultat från tidigare forskning vi tagit del av med sjuksköterskans synvinkel i fokus 

bestod av övervägande negativa upplevelser av patienter med långvarig smärta. För att öka 
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sannolikheten att få ta del av deltagarnas positiva upplevelser av dessa patienter 

formulerades frågorna i intervjuguiden på ett så neutralt sätt som möjligt. Då samtliga 

deltagare började med att beskriva negativa upplevelser frågade vi även specifikt efter 

positiva aspekter i mötet med patienterna. Trots detta hade endast två av sju deltagare 

någonting positivt att berätta om sina tidigare möten med dessa patienter. I slutändan 

resulterade detta endast i en faktor som påverkar bemötandet på ett positivt sätt vilket 

innebar att deltagarnas upplevelser i resultatet blev övervägande negativa. Vi tolkade detta 

som att deltagarna främst hade negativa upplevelser och valde därför att gå vidare med 

intervjuguiden, detta för att förhoppningen att även få höra positiva upplevelser inte skulle 

påverka resultatet.  

Deltagarna i studien var mellan 25 och 31 år och hade arbetat som sjuksköterskor i mellan 

två och ett halvt och fyra år. Vissa arbetade på vårdavdelningar där de ofta vårdade 

patienter med långvarig smärta medan andra mötte denna patientgrupp mer sällan. 

Deltagarnas relativt korta erfarenhet inom yrket kan ha påverkat deras upplevelser och 

därmed även studiens resultat. Ett av studiens urvalskriterier var att deltagarna inte skulle 

ha fullföljt någon vidareutbildning, detta då vi ville lyfta fram allmänsjuksköterskors 

upplevelser av att bemöta patienter med långvarig smärta och befarade att eventuella 

vidareutbildningar skulle påverka resultatet. I efterhand tror vi att detta urval gjorde att 

många potentiella deltagare exkluderades, då den egentliga relevansen låg i att deltagarna 

inte skulle ha erfarenhet av att arbeta specifikt med denna patientgrupp. Det hade alltså 

varit mer lämpligt att ta bort detta urvalskriterium. Då patienter med långvarig smärta inte 

är en vanligt förekommande patientgrupp på samtliga vårdavdelningar hade det istället 

varit önskvärt att efterfråga deltagare som hade arbetat som sjuksköterskor under en längre 

tid, då detta skulle öka sannolikheten att de hade erfarenhet av att möta dessa patienter. En 

större spridning av erfarenhet bland deltagarna skulle ha kunnat påverka resultatet och gett 

en bredare bild av deras olika upplevelser. Ett annat alternativ hade varit att specificera 

vilken urvalsgrupp vi var ute efter avseende erfarenhet av att möta patienter med långvarig 

smärta. Förutom antal arbetsverksamma år som sjuksköterska hade det då kunnat 

specificeras om vi efterfrågade deltagare från avdelningar där denna patientgrupp var 

vanligt förekommande eller ej. Trots detta hade samtliga deltagare i studien mer eller 

mindre erfarenhet av att vårda patienter med långvarig smärta vilket ledde till ett 

tillfredsställande resultat med tanke på den begränsade bakgrundsinformationen som fanns 

tillgänglig. 

Studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas då samtliga deltagare arbetade på somatiska 

vårdavdelningar på akutsjukhus där mötena mellan sjuksköterska och patient ofta var 

relativt korta och syftade till att behandla akuta smärtskov. Dessutom kände inte 

sjuksköterskan och patienten varandra sedan innan bortsett från de fall där patienten ofta 

återkom på grund av sin smärtproblematik. Av dessa anledningar kan det vara svårt att 

överföra studiens resultat till andra vårdsituationer, exempelvis behandling av långvarig 

smärta inom öppenvården.   

Båda författarna hade en viss förförståelse för ämnet som undersöktes baserat på tidigare 

studier och personlig erfarenhet. Detta kan enligt Friberg och Öhlén (2012) vara både ett 

hinder och en möjlighet för att skapa ny förståelse. Författarna valde att inte nämna sina 

personliga erfarenheter inom ämnet för att deltagarna inte skulle begränsas i sina svar. För 

att förförståelsen inte skulle resultera i förutfattade meningar och på så sätt påverka 

studiens resultat diskuterade författarna sina förväntningar och tidigare erfarenheter innan 

planeringen och genomförandet av intervjuerna. Stor vikt lades vid att vara öppna för att 

denna förförståelse kunde komma att revideras under studiens gång för att behålla ett så 
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förutsättningslöst synsätt som möjligt. Vi upplevde inte att någon av deltagarna verkade 

begränsas i sina svar och var noga med att följa intervjuguiden för att inte ställa ledande 

frågor. All inkommen data analyserades gemensamt för att säkerställa att analysen var 

grundad i data snarare än i förutfattade meningar.  

 

Slutsats  

Denna studie bekräftar att sjuksköterskor är medvetna om att patienter med långvarig 

smärta ofta känner sig illa bemötta inom hälso- och sjukvården samt identifierar ett flertal 

hinder som försvårar sjuksköterskornas möjlighet att ge dessa patienter ett gott bemötande. 

Dessa hinder inkluderar bland annat brist på kunskap och planering av omvårdnaden, 

patienter med läkemedelsberoende samt stress och tidsbrist som framför allt orsakas av 

underbemanning. Vidare beskriver deltagarna de känslor av otillräcklighet och frustration 

som uppstår när de inte kan hjälpa patienterna och när relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten blir lidande. Deltagarna understryker vikten av mer tid för patienterna, mer 

utbildning om långvarig smärta, kontakt med smärtkonsulter samt upprättandet av tydliga 

individuella behandlingsplaner för att kunna ge patienterna ett bättre bemötande.  

 

Fortsatta studier  

Efter att ha genomfört denna studie anser vi att det föreligger ett behov av fortsatta studier 

med syfte att identifiera fler hinder som försvårar sjuksköterskans möjlighet att ge patienter 

med långvarig smärta ett gott bemötande samt hur dessa hinder skulle kunna åtgärdas. 

Studier där deltagarna har varierande erfarenhet av att möta denna patientgrupp skulle 

kunna möjliggöra en jämförelse mellan resultaten från de olika urvalsgrupperna. Efter att 

ett bredare underlag har införskaffats vore det även av intresse att genomföra enkätstudier 

där deltagarna har möjlighet att vara anonyma för att minska risken för påverkan av social 

önskvärdhet. Enkätstudier skulle även göra det möjligt att nå ett större antal deltagare samt 

ha ett mer strukturerat frågeformulär som säkerställer att inga svar av intresse uteblir. 

 

Klinisk relevans 

Tidigare forskning som gjorts om bemötande ur patienternas synvinkel visar att väldigt 

många patienter upplever sig bli dåligt bemötta av hälso- och sjukvårdspersonal (Allcock 

et al., 2007; Säll Hansson et al., 2010; Upshur et al., 2007; Werner & Malterud, 2003; 

Wilsey et al., 2008). Vi tror att det kan vara lätt att bortse från det faktum att detta är 

patienternas subjektiva upplevelse vilket kan leda till att sjuksköterskorna skuldbeläggs för 

det bristfälliga bemötandet. Genom att lägga fokus på sjuksköterskans synvinkel kan en 

bredare uppfattning av problemet uppnås. Deltagarna i denna studie menar att det kan vara 

svårt att ge denna patientgrupp ett gott bemötande på grund av ett flertal hinder varav 

många är svåra för dem att påverka. Vidare beskriver de en stark vilja att hjälpa patienterna 

efter bästa förmåga samt känslor av otillräcklighet och frustration när detta inte är möjligt. 

För att kunna behandla detta problem och förbättra bemötandet av patienter med långvarig 

smärta är det därför av största vikt att få en djupare förståelse för de hinder som försvårar 
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sjuksköterskans möjlighet att ge dessa patienter ett gott bemötande. Vår förhoppning är att 

denna studie kan utgöra en början till ökad förståelse om detta problemområde.
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I 

 

ORDLISTA 

Utgår från ne.se (Nationalencyklopedin på nätet) om inte annat anges. 
1
 Medicinsk ordbok: http://medicinskordbok.se  

2
 The free dictionary (medical dictionary): http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/ 

3
 Nationella medicinska indikatorer. (2011). Indikationer för multimodal rehabilitering vid 

långvarig smärta (Rapport, 2011:02). Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nationella-indikationer-

multimodal-rehabilitering.pdf 
4
 Polit, D. F, Beck, C. T. (2011). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9
th

 intern. ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
5
 Edberg, A.-K. & Wijk, H. (Red.). (2009). Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. 

(1:5 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
6 

Hall, P. & Weaver, L. (2001). Interdisciplinary education and teamwork: A long and 

winding road. Medical Education, 35(9), 867-875. 

 

A 

Analgetika: smärtstillande medel 

Arbetsterapi: förebyggande och behandlande åtgärder som utförs av arbetsterapeuter vid 

sjukdom eller skada och som är inriktade på att förhindra att funktionsnedsättning uppstår 

eller förvärras eller på att begränsa omfattningen av en uppkommen funktionsnedsättning  

Autonomi
2
: individens rätt till självbestämmande 

B 

Behandlingsplan
2
: en dokumenterad plan som beskriver patientens tillstånd och de åtgärder 

som behöver genomföras med detaljerad information om den behandling som ska ges, dess 

förväntande effekt och förväntad tidsåtgång enligt läkare 

Bias: felaktigheter i vetenskapliga resultat på grund av något systematiskt fel i 

forskningsprocessen vad gäller t.ex. insamling av data, bearbetning eller analys av resultat 

Biofeedback
2
: en behandling som går ut på att lära en person att kontrollera bland annat 

muskelspänningar och smärta genom avslappningsövningar, visualisering och andra 

tekniker för kognitiv kontroll 

Biomedicin
1
: medicinsk gren som ser till den biologiska helheten 

C 

Centrala nervsystemet1: hjärna och ryggmärg 

Compliance
1
: patientens förmåga att följa ordination 

Coping
2
: en persons reaktionsmönster vid stress 

E 

Etiologi: egentligen läran om sjukdomsorsaker; numera vanligen orsaken till en sjukdom 

F 

Farmakologi
1
: läran om läkemedel 

Fysikalisk terapi: behandling med värme, kyla, ljus, elektricitet, rörelser och massage 

Fysioterapi
1
: förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder vid fysisk eller 

psykisk skada eller sjukdom 

H 

Holistiskt perspektiv
2
: ett medicinskt förhållningssätt som fokuserar på hela patienten och 

http://medicinskordbok.se/component/content/article/9-b/57606-utomkvedshavandeskap
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nationella-indikationer-multimodal-rehabilitering.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nationella-indikationer-multimodal-rehabilitering.pdf


II 

 

inkluderar dennes sociala, emotionella och spirituella behov så väl som den medicinska 

behandlingen 

Humanistisk människosyn
5
: människan betraktas i ett helhetsperspektiv; som en enhet av 

kropp, själ och ande 

I 

Icke-farmakologisk
2
: behandling som inte innefattar läkemedel 

Integritet: rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för 

personligen störande ingrepp 

Interprofessionell
6
: en grupp individer från olika professioner som arbetar och 

kommunicerar med varandra 

 

K 

Kognitiv beteendeterapi
1
: form av psykologisk behandling med fokus på människans 

aktuella tankemönster där tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra 

Kognitiva funktioner
1
: hjärnans intellektuella funktioner såsom tänkande, uppmärksamhet, 

minne, inlärning, medvetande, språk och beslutsfattande 

M 

Malign: medicinsk term för elakartad 

Manipulation
2
: användningen av ett flertal manuella tekniker för att justera kroppens leder 

och ryggrad, förbättra rörelsen i lederna, relaxera och stretcha muskler och bindväv samt 

främja avslappning 

Multimodal rehabilitering
3
: en rehabiliteringsmetod som har utvecklats för att behandla 

patienter med förhållandevis stora och komplexa rehabiliteringsbehov; behandling med 

flera modaliteter/åtgärder 

N 

Narkotika: samlingsnamn på ämnen som är eller kan vara beroendeframkallande 

Neurofysiologi
1
: läran om centrala och perifera nervsystemets funktioner 

O 

Opioid: samlingsbenämning på substanser som utövar sina verkningar via opioidreceptorer 

på nervceller, huvudsakligen i centrala nervsystemet 

Ortos: term för ortopedisk stödanordning (bandage) som rätar ut eller förhindrar 

felställningar i rygg och extremiteter samt stödjer vid fraktur eller förlamning 

P 

Perifera nervsystemet
1
: nervtrådar i kroppen som förmedlar signaler till och från det 

centrala nervsystemet 

Primärvård: den del av hälso- och sjukvården som svarar för instanser som inte kräver 

sjukhusens kompetens och resurser eller annan särskild kompetens 

Psykosociala faktorer
2
: kombination av psykologiska och sociala faktorer 

S 

Self-efficacy
2
: en persons tro på den egna förmågan att hantera en viss situation eller nå ett 

särskilt mål 

Sjukdomsbeteende
2
: hur och i vilken utsträckning en individ följer sin egen kropps struktur 

och funktioner, tolkar symtom, genomför behandlande åtgärder och tar hjälp av hälso- och 

sjukvården 



III 

 

Social önskvärdhet
4
: tendensen att uppge svar som stämmer överens med rådande sociala 

normer för att framstå som socialt önskvärda 

Sociokulturell kontext
2
: kontext som involverar både sociala och kulturella faktorer 

T 

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
1
: aktivering av ryggmärgens 

smärthämmande system med elektrisk stimulering 

Ö 

Öppenvård: sjukvårdsadministrativ term som främst avser sådan vård som ges vid besök på 

en mottagning (till skillnad från sluten vård) 
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BILAGA A 

FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE 

Sophiahemmet Högskola                       2015-01-09 

Vallhallavägen 91 

114 86 Stockholm  

  

  

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

 

Hej! 

 

Vi heter Daphne Denizeri Vargas och Emilia Nerström och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5. Vi ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng vars syfte är att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av att 

bemöta patienter med långvarig smärta. Vi är därför intresserade av att få genomföra 

intervjuer med legitimerade sjuksköterskor från Er avdelning som inte har fullföljt någon 

specialistutbildning eller haft en tidigare anställning på en smärtklinik. 

 

Under senare år har långvarig smärta uppmärksammats allt mer och många studier har 

gjorts i syfte att undersöka hur patienter som lider av detta bemöts inom hälso- och 

sjukvården.  Den forskning som finns fokuserar främst på patienternas perspektiv och 

resultaten visar att negativa upplevelser är vanliga. Vi tror att mer kunskap om 

sjuksköterskors upplevelser skulle kunna underlätta förståelsen för de svårigheter som kan 

uppstå i mötet med denna patientgrupp. Vår förhoppning är att detta kan leda till mer 

positiva patientupplevelser och ökad omvårdnadskvalitet. 

   

Intervjuerna kommer genomföras under vecka 5 och 6 på överenskommen plats och 

beräknas ta 30-45 minuter. Samtliga intervjuer spelas in med digital ljudupptagning. Efter 

intervjutillfället kommer de transkriberas till text, avidentifieras och kodas till ett fyrsiffrigt 

nummer. Under transkriptionsprocessen kommer ljudinspelningarna att förvaras inlåsta så 

att ingen obehörig kan få tag i materialet. Inspelningarna kommer förstöras direkt efter 

examinationen. All insamlad data behandlas konfidentiellt och personlig information 

såsom namn och arbetsplats kommer att avidentifieras. Deltagarna har rätt att avbryta 

intervjun eller dra sig ur studien när som helst under studiens gång. 

 

Sjuksköterskor som är intresserade av att delta eller har frågor om studien är välkomna att 

kontakta oss via telefon eller e-post. 

  

    

Med vänlig hälsning  

  

 

____________________ 

Daphne Denizeri Vargas 

073-678 29 27 

dmdenizeri@gmail.com 

 

____________________ 

Emilia Nerström 

072-312 21 21 

emilia.nerstrom@hotmail.com 

____________________ 

Handledare 

Karin Casten Carlberg 

08-406 29 10 

 

 

Sophiahemmet Högskola 
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BILAGA B 

BREV TILL DELTAGARNA 

Sophiahemmet Högskola                       2015-01-09 

Vallhallavägen 91 

114 86 Stockholm  

  

  

Hej! 

 

Vi heter Daphne Denizeri Vargas och Emilia Nerström och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5. Vi ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng vars syfte är att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av att 

bemöta patienter med långvarig smärta. Vi är därför intresserade av att få genomföra 

intervjuer med legitimerade sjuksköterskor som inte har fullföljt någon specialistutbildning 

eller haft en tidigare anställning på en smärtklinik. 

 

Under senare år har långvarig smärta uppmärksammats allt mer och många studier har 

gjorts i syfte att undersöka hur patienter som lider av detta bemöts inom hälso- och 

sjukvården.  Den forskning som finns fokuserar främst på patienternas perspektiv och 

resultaten visar att negativa upplevelser är vanliga. Vi tror att mer kunskap om 

sjuksköterskors upplevelser skulle kunna underlätta förståelsen för de svårigheter som kan 

uppstå i mötet med denna patientgrupp. Vår förhoppning är att detta kan leda till mer 

positiva patientupplevelser och ökad omvårdnadskvalitet. 

   

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Intervjun sker 

på överenskommen plats och beräknas ta 30-45 minuter. Samtliga intervjuer spelas in med 

digital ljudupptagning, transkriberas till text, avidentifieras och kodas till ett fyrsiffrigt 

nummer. All insamlad data behandlas konfidentiellt och personlig information såsom 

namn och arbetsplats kommer att avidentifieras för att informationen inte ska kunna 

kopplas tillbaka till dig som deltagare. Under transkriptionsprocessen kommer 

ljudinspelningarna att förvaras inlåsta så att ingen obehörig kan få tag i materialet. 

Inspelningarna kommer förstöras direkt efter examinationen. 

 

Om du är intresserad av att delta i studien önskar vi träffa dig för ett personligt möte, helst 

under vecka 5. Du bestämmer tid och plats. Vi kan även erbjuda mötesplats på 

Sophiahemmet högskola vid Sophiahemmets sjukhus, Valhallavägen 91. Vi ser fram emot 

att höra ifrån dig! 

  

    

Med vänlig hälsning  

  

 

____________________ 

Daphne Denizeri Vargas 

073-678 29 27 

dmdenizeri@gmail.com 

 

____________________ 

Emilia Nerström 

072-312 21 21 

emilia.nerstrom@hotmail.com 

____________________ 

Handledare 

Karin Casten Carlberg 

08-406 29 10 
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VI 

 

BILAGA C 

INTERVJUGUIDE 

 

Kan du beskriva hur du upplever mötet med patienter med långvarig smärta? 

- Positiva aspekter? 

- Negativa aspekter? 

Ett gott bemötande kan betyda olika för olika personer. Kan du beskriva vad ett gott 

bemötande kan innebära för patienter med långvarig smärta? 

Kan du se några hinder till ett gott bemötande? 

- Någonting på arbetsplatsen som kan utgöra ett hinder? 

- Någonting hos patienterna som kan utgöra ett hinder? 

- Någonting hos dig som kan utgöra ett hinder? 

Hur kan din förmåga att ge dessa patienter ett gott bemötande förbättras? 

- Någonting som du själv kan göra som sjuksköterska? 

- Någonting på din arbetsplats som kan förbättras? 

- Någonting i utbildningen som kan förbättras? 

 

 


