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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Många i Sverige lever idag med långvarig smärta. Smärtan visar sig inte bara på 

ett sätt utan kan visa sig på många olika sätt, smärtan beror olika saker och upplevs på olika 

sätt. Smärtan är antingen nociceptiv, neurogen, psykogen eller idiopatisk. Vårdpersonalen har 

en nyckelroll när det gäller bemötandet i mötet med patienten och hens upplevelse. Patienter 

upplever långvarig smärta som något inskränkande på deras liv. 

 

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av att inte bli trodda av vårdpersonal 

gällande sin långvariga smärta. 

 

Metod: En kvalitativ studie baserad på bloggar gjordes och analyserades med en manifest 

innehållsanalys. Tio bloggar valdes ut utifrån hur de passade in på syftet och på studiens 

kriterier. 

 

Resultat: Två huvudkategorier och 5 underkategorier framkom. Upplevelsen av att inte bli 

trodd med underkategorierna Frustration, förnedring och hopplöshet, Att behöva kämpa för 

vård samt Vikten av att ha en diagnos eller kroppsliga avvikelser för att få vård. Önskan om 

förståelse från vårdpersonalen med underkategorierna Bristen av förståelse samt 

Generalisering av patienter. 

 

Slutsats: När patienter inte blir trodda skapas en rad känslor, allt från hopplöshet till 

frustration. Men när patienter däremot blir tagna på allvar och bekräftade minskar lidandet. I 

dessa fall kan en god relation kan skapas mellan vårdpersonal och patient, vilket är av stor 

vikt för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten på bästa sätt. 
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1 INLEDNING 

 

Långvarig smärta drabbar omkring 10 till 20 procent av Sveriges vuxna befolkning, vilket i 

sin tur motsvarar närmare 60 procent av alla långtidssjukskrivningar (Kallenberg, 2013; 

Socialstyrelsen, 2015). Exempel på vad smärtan orsakas av kan vara fibromyalgi, reumatism 

samt nervskador och den påverkar ofta det psykiska måendet hos individen negativt (Schelin, 

2014). 

 

Författarna har valt att närmare studera patientens upplevelse av att inte bli trodd gällande sin 

långvariga smärta. Detta eftersom författarna i den framtida yrkesrollen som sjuksköterskor 

ska lindra lidande och samtidigt verka som patientens advokat genom att se till patientens 

bästa i kontakt med läkare samt andra yrkeskategorier inom vården (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

 

2 BAKGRUND 

 

2.1 Smärta 
Smärta definieras av International Association for the Study of Pain (IASP, 1994) som “En 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med faktisk eller möjlig 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” (ibid). 

 

Smärta brukar delas in i de fyra huvudgrupperna nociceptiv, neurogen, psykogen och 

idiopatisk, vilken grupp som en smärta tillhör beror på smärtans orsak (Bergh, 2009). Vidare 

beskrivs smärta antingen som akut eller långvarig, smärtan är en subjektiv upplevelse och är 

därför unik för varje enskild individ (ibid). För att uppskatta vilken smärta patienter upplever 

används olika skalor exempelvis Visuell analog skala (VAS), Numerisk skattningsskala 

(NRS) och Abbey Pain Scale. NRS och VAS är två skalor som används på vakna patienter. 

Smärtan graderas mellan 0-10, där noll innebär ingen smärta alls och tio innebär värsta 

tänkbara smärta (Bergh, 2009). 

 

2.1.1 Nociceptiv smärta 

Nociceptorer är receptorer som finns i de flesta av kroppens vävnader och framförallt i hud 

och i slemhinnor (Werner, 2010). Nociceptorerna medvetandegör smärta, reagerar på 

vävnadsskada eller hot om skada. Somatisk nociceptiv smärta innefattar skador på hud, skelett 

eller inflammatoriska processer som genererar smärta. Visceral nociceptiv smärta uppstår från 

kroppens inre organ, och kan ibland stråla ut till ett annat ställe i kroppen än från det ställe 

den faktiska skadan finns, detta kallas refererad smärta (Bergh, 2009). 

 

2.1.2 Neurogen smärta 

Neurogen smärta uppstår vid skada eller annan störning i nervsystemet.  Den neurogena 

smärtan förekommer ofta hos patienter med multipel skleros (MS), stroke eller efter en 

amputation (Bergh, 2009). Den neurogena smärtan har ingen funktion och kallas 

dysfunktionell, vilket betyder att det inte finns någon mening varför denna smärta finns eller 

uppstår (Norrbrink & Lundberg, 2010). 
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2.1.3 Psykogen smärta 

Vid psykisk ohälsa kan psykogen smärta uppstå (Bergh, 2009). Patienter kan enbart uppge 

smärta som ett symptom, vilket gör att vårdpersonalen missar exempelvis en föreliggande 

depression. När den psykiska ohälsan förbättras minskar också upplevelsen av smärta (ibid.). 

 

2.1.4 Idiopatisk smärta 

Den idiopatiska smärtan har tidigare beskrivits som smärta utan känd orsak. Då blev patienten 

i många fall av med en godkänd anledning att vara sjuk (Bergh, 2009). Det är ofta 

förekommande att den idiopatiska smärtan har sitt ursprung i nociceptiv skada som läkt ut 

men smärtan finns kvar (Norrbrink & Lundman, 2010). En patient får diagnosen idiopatisk 

smärta när de andra smärttyperna uteslutits (Kosek, 2014). 

 

2.2 Akut smärta 
Akut smärta upplever alla människor någon gång i livet och definieras som en smärta som 

inte varar med än tre månader (Bergh, 2009; Norrbrink & Lundman, 2010). För de allra flesta 

människor försvinner den akuta smärtan när orsaken till smärtan inte finns kvar eller när 

kroppen läkt. Kroppen tolkar akut smärta som ett hot och en varningssignal om överlevnad 

och medför en rad reaktioner så som ökad puls, ökad andningsfrekvens och ökat blodtryck 

(Bergh, 2009; Norrbrink & Lundman, 2010). 

 

2.3 Långvarig smärta 
IASP (1994) definierar långvarig smärta som den smärta med en varaktighet på över tre 

månader. Den långvariga smärtan har oftast ingen funktion och är därmed meningslös, till 

skillnad från den akuta smärtans varnande funktion. IASP (1994)har använt sig av begreppet 

kronisk smärta, vilket är problematiskt då det signalerar att den inte går att bota. Bergh (2009) 

belyser dock att 13-33% av smärtpatienter blir smärtfria, om än efter lång tid. IASP (1994) 

har därför gjort ett tillägg om kronisk smärta som att den överskrider normal tid för läkning. 

Därför rekommenderar Bergh (2009) att begreppet långvarig smärta används, vilket också är 

det begrepp författarna kommer att använda i denna studie. Magnusson och Mannheimer 

(2015) menar att den långvariga smärtan varar ofta många månader och år och i bland är 

smärtan ihållande hela livet. De beskriver också att patienter med långvarig smärta oftast 

skickas omkring i vården på grund av att vårdpersonalen inte vet hur de ska bemöta denna typ 

av patienter. 

 

2.4 Upplevelsen av att leva med långvarig smärta 
Furnes, Natvig och Dysvik (2015) beskriver patienters upplevelser av att leva med långvarig 

smärta som en förlust av möjligheten att leva ett normalt liv. Många blir orättvist bemötta på 

sitt arbete eftersom de ibland behöver sjukskriva sig oftare än andra, och förståelse för 

smärtpatienter i samhället tycks vara allmänt begränsat (McParland, Eccleston, Osborn & 

Hezseltine, 2010). McParlan et al. (2010) beskriver också svårigheter för patienter att erhålla 

stöd, att ge utrymme att leva i sin egen takt, samt kunna finna ett nytt normaltillstånd. Då 

både familjemedlemmar och arbetsgivare har svårt att förstå att den smärtdrabbade inte längre 

kan utföra vissa saker i vardagen som tidigare hade varit en självklarhet (ibid.). 

 

2.4.1 Psykisk påverkan 

Furnes et al. (2015) beskriver att livet med konstant smärta är som att bära en mask som gör 

att bilden utåt ser bra ut, men att patienterna lider i det tysta. Patienter som lider av långvarig 

smärta upplever ångest och en känsla av otillräcklighet samt förlust av kontroll för att de inte 

klarar av att arbeta eller delta i sociala sammanhang. Den psykiska påverkan gör att 

patienterna behöver lära sig att kontrollera sina negativa tankar, för att tankarna ska kunna 
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kontrolleras är gruppstöd och att skriva om de egna upplevelserna till god hjälp. Även 

kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en effektiv metod för att lära sig kontrollera sina 

tankar genom att fokusera på det som är positivt och ändra negativa tankemönster. Även 

Matthias, Miech, Myers, Sargent och Bair (2012) beskriver vikten av att ändra sitt 

tankemönster kring smärtan för att på så sätt utveckla en förståelse för smärtan och på det 

viset hantera smärtan annorlunda. 

 

2.4.2 Mötet med vården 

En dialog som förs med vårdpersonalen är av yttersta vikt för att öka känslan av delaktighet 

och kontroll hos patienter med långvarig smärta (Tveiten & Knutsen, 2011). Delaktighet 

skapas när en patient som befinner sig utanför sitt sammanhang och denne omsluts av ett nytt, 

vårdande sammanhang. Då minskar sårbarheten, frihetsgraden ökar och hälsa och 

välbefinnande främjas och utvecklas (Dahlberg & Segesten, 2010). För att detta ska kunna 

uppnås krävs empowerment. Begreppet innebär att patienten ses som experten på sig själv och 

sin kropp, och blir därför informerad om sitt tillstånd och olika behandlingar för att sedan 

kunna fatta beslut rörande sin egen vård (Tveiten & Knutsen, 2011). För en patient innebär 

det att vårdpersonalen informerar om smärta, samt olika behandlingar och dess inverkan på 

kroppen. Viktigt att ha i åtanke som vårdpersonal är att ha patientens behov, mål och 

förväntningar i fokus gällande hens smärta. En vårdande relation som är byggd på ömsesidig 

förståelse och tillit kan vara av stor betydelse (Barrie, 2011). 

 

2.5 Att inte bli trodd 
För den enskilde smärtpatienten är det viktigt att känna att de blir trodda och sedda, då många 

förblir utan behandling. Patienter underskattar emellertid ofta sin smärta, samtidigt som 

vårdpersonal upplever stor frustration att inte kunna hjälpa till och därför snabbt ger upp. 

Detta kan också vara en anledning till att många blir utan adekvat smärtbehandling 

(Kallenberg, 2013). Ibland kan det också förekomma att patienter vill uthärda smärtan. Det 

blir en svår balansgång för vårdpersonalen att förhålla sig till patientens önskan om att 

uthärda sin smärta. Sjuksköterskans vilja att lindra lidande kan resultera i sårbarhet för 

patienten då hens försök att uthärda smärtan blir ifrågasatt. I värsta fall resulterar detta i att 

patienten får en känsla av att inte bli förstådd (Spiers, 2006). 

 

2.5.1 Vårdpersonalens roll 

Vårdpersonalens förhållningssätt och bemötande är helt avgörande för en lyckad 

smärtbehandling, detta förutsätter att patienten känner sig väl bemött och trodd Howarth, 

Warne & Haigh, 2012). Upplever patienten att hens smärtupplevelse blir ifrågasatt eller 

förminskad försvåras möjligheten till en lyckad behandling. De menar också att 

misstänksamhet från vårdpersonalen gällande smärtan och huruvida den existerar ökar känslor 

av ångest och låg självkänsla hos patienten (ibid.). För att förstå den individuella smärtan 

patienten upplever måste vårdpersonalen lyssna med intentionen att försöka förstå (De Souza 

& Frank, 2011).  En studie i patienternas upplevelse av att inte bli trodda rörande sin 

smärtupplevelse är alltså av intresse för sjuksköterskans yrkesutövning. Detta eftersom 

sjuksköterskan ska lindra lidande och samtidigt verka som patientens advokat genom att se till 

patientens bästa i kontakt med läkare samt andra yrkeskategorier inom vården (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 

 

 

 

 



4 
 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

En vårdvetenskaplig referensram tillämpades. Livsvärld, hälsa, välbefinnande, lidande samt 

levd kropp är centrala begrepp i vårdvetenskapen. Med hjälp av dessa begrepp vill denna 

studie belysa patienters upplevelser av långvarig smärta och om att inte bli trodd på sin 

smärta. Samtliga av dessa begrepp är viktiga att förstå för att få en bild av människans 

upplevelse, och är därför intressanta ur en teoretisk utgångspunkt. 

 

3.1 Hälsa 
Hälsa är en känsla av att vara i jämvikt i livet, hälsa i sig är en subjektiv upplevelse där hälsa 

på ett eller annat sätt upplevs olika mellan individer. Hälsa kan för en person vara att uppleva 

en god fysisk form och för en annan person kan det vara att uppleva friskhet eller utebliven 

sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsan påverkas när en person får en obotlig eller 

dödlig sjukdom men även dessa personer kan uppleva hälsa trots sitt tillstånd. För de flesta är 

god hälsa viktigt som till exempel att må bra, att trivas med livet, att vara lycklig och att vara 

självständig. När en person upplever hälsa glömmer hen bort sig själv och kan ta in världen 

med ett öppet sinne. Det är när patienten upplever sjukdom som hen upplever brist av hälsa 

(ibid.). 

 

3.2 Livsvärld 
Livsvärlden beskrivs som den unika värld varje enskild individ upplever. I teorin om 

livsvärlden läggs patientperspektivet i fokus för att vårdpersonalen ska få tillgång till 

patientens unika upplevelse om hälsa, välbefinnande och lidande, och är en värdegrund inom 

vårdvetenskapen (Dahlberg & Segesten, 2010). Som vårdpersonalen måste varje personal 

inneha kunskap om tillvägagångsättet att nå fram till patienten. Hur vårdpersonalen hjälper 

patienten att må bättre, och ha kunskap och förmåga om att se hur patienten upplever hälsa, 

välbefinnande och lidande, och hur det är för den enskilde individen att vara sjuk. Det är 

genom denna teori om livsvärld som hälsa, välbefinnande och lidande visar sig. Med 

livsvärlden och patientperspektivet som fundament i vetenskapen innefattar detta inte enbart 

patienten utan också anhöriga och vårdpersonal (ibid.). 

 

3.3 Levd kropp 
Genom den levda kroppen uppfattar och upplever människan världen (Dahlberg & Segesten, 

2010). Den medicinska aspekten fokuserar på kroppen men inom vårdvetenskapen måste 

vårdpersonalen också förstå att kroppen är mer än en biologisk varelse. Kroppen måste ses 

som jaget eller subjektet, något som har känslor och erfarenheter och som är levd. Det är 

genom den levda kroppen som minnen, känslor, erfarenheter, upplevelser och tankar får sitt 

utlopp. Den levda kroppen är mer än ett objekt och är både fysisk, psykisk, andlig och 

existentiell (ibid.). 

 

3.4 Välbefinnande 
Välbefinnande är en känsla som är av stor betydelse för att uppleva hälsa (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Välbefinnande är liksom hälsa en subjektiv upplevelse som är olika från 

individ till individ. Då en patient som har en långvarig, eller kronisk sjukdom eller skada 

lider, kan patienten trots ohälsa och lidande med hjälp av vårdpersonalen uppleva 

välbefinnande även vid sjukdom eller skada och må bra (ibid.). 

 

3.5 Lidande 
Lidande kan beskrivas som en naturlig del av en människas liv. Där lidandet finns, finns 

också hälsan i en samexistens. och utan lidande behöver patienten inte vård (Willman, 2009). 



5 
 

Ordet patient betyder den lidande, och det är vårdpersonalens roll att hjälpa den lidande 

patienten till bättre hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund, 2009). 

 

3.5.1 Vårdlidande 

Vid de tillfällen vårdpersonalen inte tror på patienten om hens smärta skapas ett vårdlidande. 

Patienten tror att hen uppfattas som en belastning för vården och vill inte vara till besvär 

(Wiklund, 2009). Vårdlidandet är ofta en känsla av att tappa kontrollen över sin egen kropp 

och upplevs som en förolämpning från vårdens sida (Wiklund, 2003). 

 

 

4 PROBLEMFORMULERING 

 

Eftersom långvarig smärta drabbar 10- 20 % av Sveriges vuxna befolkning, utgör de en stor 

patientgrupp. Det är därför av intresse för vårdpersonalen att utforska området närmare. Hos 

patienter som lider av långvarig smärta finns ofta en önskan om att bli sedd, hörd och tagen på 

allvar när de söker hjälp. Dessutom ska patienten alltid ses som en enskild individ, vars 

berättelse är sann, av vårdpersonalen. Problematiken ligger i, att trots patienten ska ses som en 

unik individ vars berättelse är sann, upplever många patienter med långvarig smärta att de inte 

blir trodda av vårdpersonalen. Detta leder i sin tur till ett ökad vårdlidande för patienten 

Denna studie söker svar på följande frågeställning: Hur upplever patienten det när hen inte 

blir trodd gällande sin långvariga smärta av vårdpersonalen?  

 

 

5 SYFTE 

 

Syftet var att belysa patienters upplevelse av att inte bli trodda av vårdpersonal gällande sin 

långvariga smärta. 

 

 

6 METOD 

 

Denna studie har en kvalitativ design då studiens syfte var att belysa den individuella och 

subjektiva upplevelsen och utgick från hermeneutiken med ett helhetsperspektiv. Detta synsätt 

valdes för att lättare granska, behandla och bedöma de olika individernas upplevelser 

(Graneheim & Lundman, 2004). För en kvalitativ design används en induktiv 

forskningsparadigm, vilket innebär att studien inte utgår från någon teori, utan datan 

analyserades förutsättningslöst för att sedan bilda en förståelse (Forsberg & Wengström, 

2013). 

 

Studien var baserad på bloggar där olika upplevelser av hur det är som patient att inte bli 

trodd gällande sin smärtupplevelse plockas ut för att sedan sammanflätas till en helhet 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

6.2 Datainsamling 
För studien valdes självbiografiska texter som källa, vilket innebär att de är skrivna av 

författaren själv där hen skildrar sitt eget liv (Nationalencyklopedin, 2016). Därefter valdes 

bloggar, som är en typ av självbiografiska dagboksanteckningar på internet (ibid.). Tio 

bloggar togs ut (se bilaga 1) och var skrivna av patienter som av olika anledningar lider av 

långvarig smärta. Materialet söktes genom sökmotorn Google.  
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6.2.1 Urvalsförfarande 

Inklusionskriterierna för bloggarna som valdes var att samtliga skulle vara på svenska för att 

undvika feltolkning, innehålla upplevelser om att inte bli trodd gällande sin smärta och vara 

vuxna personers upplevelser. Exklusionskriterierna för bloggarna är att de inte ska vara på 

engelska, inte innehålla barn och ungdomars upplevelser av smärta samt att upplevelser som 

inte utspelat sig i den svenska sjukvården. De ska vara minst fem till antalet, ingen speciell 

tidsram för åldern på blogginläggen krävs eftersom upplevelsen av att inte bli trodd inte 

ändras över tid. De bloggar som tar upp barn och ungdomars upplevelser exkluderas eftersom 

författarna vill undersöka vuxna patienters upplevelser. Materialet hittas med hjälp av 

inklusions- och exklusionskriterier. Urvalet grundas även i hur väl bloggarna passar vårt syfte. 

Nyckelord för insamlingen av data var bland annat blogg, inte bli trodd, långvarig/kronisk 

smärta, patient (se bilaga 2). De inlägg som svarade an till studiens syfte skrevs ut, lästes och 

analyserades sedan av båda författarna. 

 

6.3 Dataanalys 
Materialet analyserades med en manifest innehållsanalys vilket innebär att det är texten som 

den står i texten som analyserades och inte det som står mellan raderna. Analysens 

tillvägagångssätt grundade sig både i Dahlborg-Lyckhages (2012) beskrivning om hur 

berättelser analyseras samt i Graneheim och Lundmans (2004) modell hur meningsbärande 

enheter tas ut. Dataanalysen gjordes genom att författarna på var sitt håll läste igenom 

materialet och tog ut meningsbärande enheter. Därefter träffades författarna för att 

tillsammans lägga ihop de meningsbärande enheterna för att sedan kondensera dem, vilket 

innebär att korta ner meningsenheterna utan att den viktigaste innebörden försvinner. Därefter 

gjordes de kondenserade enheterna till koder. Koderna sammanfogades därefter till 

underkategorier och senare till kategorier (Graneheim & Lundman, 2004)(se bilaga 3). 

 

Analysen skedde fri från fördomar och förförståelsen lades så långt som möjligt åt sidan för 

att inte författarna till denna studie skulle styras av teorier eller kategorier (Dahlborg-

Lyckhage, 2012). 

 

6.4 Etiska överväganden 
Denna litteraturstudie grundades på självbiografier publicerade som blogginlägg om 

upplevelsen av att inte bli trodd på sin långvariga smärta. En intervjustudie där deltagarna 

skulle vara på frågor om bemötande skulle öka risken för onödigt lidande. Vid all forskning 

ska allt deltagande vara frivilligt och de valda deltagarna ska informeras och lämnat samtycke 

samt vara medvetna om att de kan avbryta intervjun utan att tala om anledningen 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Författarna till bloggarna har på eget bevåg valt att 

publicera inläggens innehåll och göra sina berättelser offentliga. Efter som deras berättelser 

finns tillgänglig för allmänheten behöver inte författarna till bloggarna avidentifieras. Men tre 

av bloggförfattarna har valt att delvis ta bort något i sitt namn eller att ha ett fingerat namn. 

Enligt Helsingforsdeklarationens etiska direktiv (2013) respekterade författarna till denna 

studie bloggarnas innehåll och berättade innehållet så korrekt som möjligt. Genom att vara 

medvetna om sin förförståelse övergick författarna till ett objektivt synsätt för att inte studiens 

resultat skulle påverkas. 
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7 RESULTAT 

Resultatet av studien sammanfattades i två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

Av resultatet framkom upplevelser av att inte bli trodd, samt vilka brister patienterna upplever 

i bemötandet från vårdpersonalen. Kategorierna sammanställs i en tabell nedan. 

 

Tabell 1 - Huvudkategorier och underkategorier. 

 

Huvudkategorier Underkategorier 

Upplevelsen av att inte bli trodd Frustration, förnedring och hopplöshet 

  Att behöva kämpa för vård 

  

Vikten av att ha en diagnos eller kroppsliga 

avvikelser för att få vård 

Önskan om förståelse från 

vårdpersonal Bristen av förståelse 

  Generalisering av patienter 

 

 

7.1 Upplevelsen av att inte bli trodd 
Samtliga bloggförfattare beskriver känslan av att inte bli trodd som enormt påfrestande och att 

det genererar känslor av frustration, förnedring och hopplöshet. De upplever dessutom att på 

grund av att vårdpersonalen inte tror på dem, måste de kämpa för att få den vård de behöver 

och har rätt till. De gör det genom att tjata och vara tillräckligt pålästa om sin sjukdom för att 

kunna motivera behovet av den vård de behöver för vårdpersonalen. För att få vård måste 

dessutom, om de inte har en kroppslig avvikelse som legitimerar smärtan, ha en diagnos som 

motiverar adekvat smärtbehandling. 

 

7.1.1 Frustration, förnedring och hopplöshet 

När patienterna inte upplevde sig bli trodda av vårdpersonalen väckte det känslor av 

frustration, förnedring och hopplöshet (Johansson, 2013, 4 november). Tillfällen när 

vårdpersonalens misstro ledde till utebliven smärtbehandling beskrivs som ytterst 

förnedrande. “Jag har aldrig känt mig så förnedrad. Att behöva ligga på sjukhus och ha så 

ont att man bara kan ligga ner och gråta …” (ibid.).  

 

Vidare är ett bemötande som antyder misstro eller att få höra antydningar om att man som 

patient överdriver sina symptom och kan exempelvis jobba om man bara ville, frustrerande 

och mycket psykiskt påfrestande (Larsson, 2014, 28 november). När kampen för att bli trodd 

pågått en längre tid utan resultat infinner sig ofta känslan av hopplöshet. “Ligger här hemma 

och bara tynar bort för det är det som kommer hända i framtiden eftersom jag bara får mer 

ont, blivit kroniskt trött och mår bara sämre och sämre” (Munther, 2015, 22 maj). 

 

Då det inte finns några yttre tecken, eller en eventuell diagnos bakom smärtan, får patienterna 

det svårare att bli tagna på allvar av vårdpersonalen. Även upprepade kontakter med vården 

för sin smärta genererar en känsla av att vara tjatig och därför blir patienten till slut inte tagen 

på allvar (Druvan, 2014, 25 mars; Munther, 2015, 22 maj). När det antyds, med eller utan 

diagnos, att smärtan inte har ett fysiskt ursprung, utan sitter i personens huvud utan att hen är 

medveten om det och därför remitteras till en psykolog, upplevs det direkt förnedrande och 

som ett tecken på att vårdpersonalen inte tror att smärtan finns på riktigt och tar den på allvar 

(Larsson, 2014, 28 november; Nilsson, 2013, 31 december). 
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Plötsligt är det mitt fel att jag plågas av denna värken varje dag. De menar att det inte längre 

är sjukdomen utan numera mitt psyke. Att det sitter i huvudet på mig. Det känns som att de 

tröttnat på mitt tjatande och skickar iväg "problemet" till nästa person. Att de försöker vända 

på det och tuta i mig att det istället är upp till mig hur ont jag ska ha (Nilsson, 2013, 31 

december).  

 

7.1.2 Att behöva kämpa för att få vård 

Några bloggförfattare beskriver förutom upplevelsen om att inte bli trodd, om att de får strida 

för vård. Som patienter sätter de sig djupare in i vårdapparaten och sina symptom för att själva 

kunna motivera en remiss till specialistvård (Munther, 2015, 22 maj; Åsa, 2013, 17 april). 

Denna strid ses som ett enormt projekt inför varje gång patienten ska kontakta vården och det 

gäller att ha på fötterna för att få läkaren att lyssna. De beskiver det i termer av att just 

behöva kämpa för att få hjälp med sina besvär, genom att kunna stå på sig inför sin läkare 

(Åsa, 2013, 17 april). “Det har gått så långt att jag funderat på att skriva egna remisser till 

ställen då inte min läkare vill hjälpa till” (Munther, 2015, 22 maj). Ett projekt som för en 

redan trött och smärtpåverkad människa blir mycket energikrävande (Larsson, 2014, 28 

november). 

 

Känslan av utmattning har lett till att två patienter inte orkat strida för att erhålla det de borde 

ha rätt till. Åsa (2013, 17 april), orkade inte bråka mer med läkaren för att få en remiss till en 

röntgen. Johansson (2013, 4 november) övervägde att anmäla ett fel som begåtts av en läkare, 

men avstod då han inte orkade. 

 
Blir bara motarbetad precis överallt hela tiden, jag försöker och försöker och försöker och 

hela tiden står jag bara kvar på ruta ett och kommer ingenstans. Jag brukar kämpa och inte ge 

upp men det finns gränser även för mig och snart har det gått så långt att jag inte orkar göra 

något mer (Munther, 2015, 22 maj).   

 

7.1.3 Vikten av att ha en diagnos eller kroppsliga avvikelser för att få vård 

 

Författarna beskriver det som betydligt enklare att få adekvat hjälp och behandling för sin 

smärta om de har en diagnos som förklarar varför det gör ont. Annars upplever de det som att 

de inte blir trodda, och blir utan individanpassad vård och smärtbehandling. Tiden innan 

diagnosen ställs, upplevs som en transportstäcka av väntan, där man famlar som i mörker efter 

ett sätt att kunna lindra smärtan på egen hand (Munther, 2015, 22 maj). En väntan som 

dessutom är mycket psykiskt påfrestande (Larsson, 2014, 28 november). 

 
Jag har också varit på en smärtmottagning där man bedömde att det enda som hjälp för mig 

är träning och fysisk aktivitet. Bara det att när jag inte vet varför jag har ont, så är det inte 

lätt att hitta vilken träning som passar mig bäst (Munther, 2015, 22 maj). 
 

Kontakt med sjukvården i form av undersökningar och provtagningar ger en känsla av hopp 

att snart få veta vad som är fel (Munther, 2015, 22 maj). En smärta som dock förblir osynlig 

kräver att patienten har tur och hittar en läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast som förstår 

hen med långvarig smärta. Kunskapen hos vårdpersonalen som innefattar smärta utan 

kroppsliga avvikelser upplevs som begränsad (Druvan, 2014, 25 mars). 

 
All smärta är inte synlig… Att man har ont syns inte jämt utanpå. Det är en sanning som 

många sörjer eftersom det inte heller alltid är möjligt att bli trodd eller förstådd om det inte 

syns att man lider av kronisk värk (Druvan, 2014, 25 mars). 
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7.2 Önskan om förståelse från vårdpersonalen 
 

Resultatet visar en brist på förståelse gentemot den enskilda patientens upplevelse och att 

vårdpersonalen ofta sätter sig i en expertposition. Detta leder till att patienterna känner sig 

förminskade och misstrodda. Vårdpersonalen tenderar också att generalisera patienters 

upplevelser av långvarig smärta baserat på forskning och mätinstrument, istället för att se hen 

som en enskild individ. 

 

7.2.1 Bristen av förståelse 

Ett stort problem som kunnat urskiljas för patienter med långvarig smärta är bristen på 

förståelse från vårdpersonal när det kommer till smärtlindring eller nedtrappning av den.  “ ... 

det är nog lättare att få en isbjörn att sitta och äta med kniv och gaffel än att få dom att 

lyssna” (Ingesson, 2011, 27 januari). Ödmjukheten inför patientens upplevelser är i många 

fall bristfällig. Många beskriver att genom att ha någon typ av yttre attribut, som kryckor eller 

en bruten arm, blir det lättare att mötas av förståelse (Hayd, 2014, 27 augusti; Druvan, 2014, 

25 mars). 

 

Att inte bli lyssnad till och att inte bli tagen på allvar tycks också resultera i en ökad 

smärtupplevelse (Holst, 2014, 10 januari; Livet med depression, 2015). Läkare verkar också 

ha en nedlåtande attityd gentemot smärtpatienter, sätter sig i en expertposition och väljer 

aktivt bort att lyssna genom att inte svara på frågor. (Ingesson, 2011, 27 januari; Johansson, 

2013, 4 november; Åsa, 2013, 14 april). 

 
Jag har försökt att prata med några läkare men dom pratar bara över huvudet och pratar som 

om dom visste bättre än jag om min egna kropp för jag kan faktiskt skilja på vad som är 

abstinenssmärta och vad som är annan smärta som jag haft …  (Ingesson, 2011, 27 januari). 
 

7.2.2 Generalisering av patienter 

 

Vårdpersonalens övertro på forskningsresultat gällande problem med ett framtida 

opiatmissbruk leder till en känsla av att bli orättvist behandlad hos patienterna. Som enskild 

individ kan hen inte svara för hur testpersonerna i en studie hanterar smärtlindrande och 

efterlyser en större lyhördhet för patienten som unik individ och hens egen berättelse 

(Johansson, 2013, 4 november, Larsson, 2014, 28 november). 

 
Jag frågade flera gånger om jag visat några tecken på att bli missbrukare. Det hade jag inte 

sa de. Jag som enskild individ var dock något man inte tog hänsyn till, utan man förklarade att 

man lutar sig på en rapport som visar att Crohns-patienter statistiskt sett har en högre risk att 

bli missbrukare än andra patienter (Johansson, 2013, 4 november). 
 

Vidare upplever patienter att de nekas vård på grund av att de inte uppfyller vissa kriterier. 

Dessa kan vara att inte ha tillräckligt med symptom för att kunna ställa en diagnos, att hen 

inte uppger ett tillräckligt högt NRS-värde för att få smärtlindring eller att hen inte har 

tillräckligt ont vid just läkarbesöken (Larsson, 2014, 28 november; Livet med depression, 

2015, 15 december; Munther, 2015, 22 maj; Johansson, 2013, 4 november). 

 
Men eftersom de bara utgår ifrån hur ont jag har på just det läkarbesöket så tycker dom inte 

att jag behöver sjukgymnast eftersom jag lika gärna kan träna själv hemma eller på gym. Men 

det kan jag inte. Jag har provat och det gör för ont (Livet med depression, 2015, 15 

december). 
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8 DISKUSSION 

 

Studiens syfte var att belysa patienters upplevelse av att inte bli trodda av vårdpersonal 

gällande sin långvariga smärta. Resultatet visar att många patienter upplever negativa känslor 

samt brister i bemötandet från vårdpersonalens sida dem, vilket i sin tur genererar ett 

vårdlidande.   

 

8.1 Metoddiskussion 
Författarna har valt en kvalitativ design för studien, då syftet var att belysa patienters 

upplevelse av långvarig smärta, eftersom sanningen då anses ligga i betraktarens ögon och 

dennes tolkning (Lundman & Graneheim, 2012). En kvantitativ design hade därför inte 

passat, eftersom författarna till denna studie vill studera upplevelser där objektiv data är det 

enda av intresse (ibid). 

 

Arbetet är en självbiografisk studie baserad på bloggar. Till en början valdes självbiografiska 

böcker som grund för datainsamlingen. Dock innehöll dessa självbiografier för lite data för att 

kunna ta ut meningsbärande enheter som svarade an till syftet. Det blev mer tidskrävande än 

väntat, eftersom författarna ett par veckor in i arbetsprocessen fick byta metod för 

datainsamlingen som till slut blev blogginlägg istället för självbiografier. En intervjustudie 

eller en systematisk litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar hade kunnat ge svar på 

studiens syfte. Dagboksanteckningar, i form av blogginlägg, kan emellertid vara bra 

informationskällor eftersom de ger personliga beskrivningar av människors liv, och kan ge 

tillgång till insikt i viktiga händelser som ägt rum (Forsberg & Wengström, 2013). I detta fall 

tillfällen när patienterna inte upplevt sig ha blivit trodda och tagna på allvar av vårdpersonal. 

 

Sökmotorn Google användes för att hitta relevanta blogginlägg som svarade an på syftet. 

Fördelen var att en stor mängd data hittades som skulle kunna vara relevant för studien. 

Nackdelen med sökmetoden var att den hittade en stor mängd data och hade författarna aldrig 

möjlighet eller tid att gå igenom alla träffar grundligt. Författarna gick då endast igenom de 

sökträffar som innehöll alla sökord de hade använt sig av och var en blogg. Detta eftersom 

sökresultaten genererar tusentals träffar och endast de i början av resultatlistan innefattar 

samtliga sökord och mest relevanta källor. Detta var en bidragande faktor till studiens relativt 

korta och koncentrerade resultat, och kan också ha påverkat studiens tillförlitlighet. 

 

Bloggarna begränsades till antalet med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier, som avser 

de villkor för vilka som ska ingå (Socialstyrelsen, 2016). Ett exklusionskriterie var att ingen 

blogg fick vara på engelska. Detta för att undvika eventuella feltolkningar till följd av 

språkskillnader. Genom att exkludera vissa smärttyper, hade resultatet inte heller reflekterat 

verkligheten i lika stor utsträckning.  Att författarna dessutom analyserade materialet var för 

sig för att sedan diskutera och jämföra de meningsbärande enheter som hittats ger studien en 

styrka i och med att feltolkningar också på så sätt kan undvikas. 

 

Samtliga bloggförfattares upplevelser har utspelat sig inom den svenska sjukvården i olika 

delar av landet, vilket ger en god överförbarhet för Sverige. Att inkludera författare från olika 

delar av världen i ett försök till bättre överförbarhet hade blivit problematiskt på grund av att 

sjukvården är uppbyggd på olika sätt i olika länder och skiljer sig därför bland annat i 

kostnader för den enskilda individen och i vårdens tillgänglighet. 
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På grund av det faktum att författarna läser till sjuksköterskor kan deras förförståelse gällande 

hur patienter upplever det att inte bli trodda, haft betydelse för att blogginlägg som bekräftar 

förförståelsen valts. De har därför försökt sätta sin förförståelse åt sidan och analyserat datan 

så objektivt som möjligt, vilket också ökar studiens trovärdighet (Nyström, 2012). Författarna 

till studien har tagit hänsyn till berättelserna och återberättat dem utan att förvränga 

berättelserna. Det innebär att inga bloggar eller meningsbärande enheter som hittats har 

exkluderats för att de skulle gett ett avvikande resultat, eftersom det inte är etiskt försvarbart 

att vinkla ett resultat (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Studien visar att patienterna upplever att vårdpersonalen inte tror på deras berättelse om sin 

smärtupplevelse och inte blir tagna på allvar. Vidare beskriver Säll Hansson, Fridlund, Brunt, 

Hansson och Rask (2011) att det finns en förväntan hos patienterna att vårdpersonalen lyssnar 

och tror på deras berättelse. Även studien av Dow, Roche och Ziebland (2012) visar att om 

vårdpersonalen lyssnar, visar empati och försöker förklara mekanismen bakom smärtan, 

hjälper det att minska känslan av frustration. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

vårdpersonal som är kompetenta och vårdvetenskapligt medvetna, har för avsikt att förstå 

patientens livsvärld och hur hens sjukdom, hälsa, vårdande, lidande samt påverkan på 

livssammanhanget upplevs. Genom att förstå livsvärlden får vårdpersonalen kunskap om hur 

de på bästa sätt ska hjälpa patienten. När den lidande människan blir åsidosatt resulterar det i 

att hen blir fråntagen sin rätt att vara aktiv i sin hälsoprocess och i vårdandet. Det orsakar 

också känslor av att bli förnedrad och förödmjukad (Dahlberg & Segesten, 2010) vilket även 

föreliggande studie av Dow et al. (2012) visat. 

 

Resultatet visar att patienter upplever att de måste kämpa för att få den vård de behöver. Säll 

Hansson et al. (2011) visar i deras studie att det är en mödosam uppgift att behöva kämpa för 

god vård. Likt resultatet i Säll Hansson et al. (2011) studie, behövde även deltagarna vara 

envisa, starka och själva påtala vilken behandling de trodde skulle kunna hjälpa dem för att 

över huvud taget nå någon form av delaktighet. Genom att inte få gehör från vårdpersonalen 

utan tjat, kan det emellertid resultera i att patienten blir sedd som besvärlig på grund av hens 

frustration över att kommunikationen inte fungerar (Dow et al., 2012). Detta leder till ett ökat 

vårdlidande för patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

För att uppleva att de fick adekvat vård behövde upplevde patienterna dessutom att de var 

tvungna att kunna motivera det genom att ha en diagnos eller någon typ av synlig kroppslig 

avvikelse. Denna skulle i sin tur kunna förklara smärtan. Dow et al. (2012) beskriver också 

frustrationen och rädslan som uppstår när vårdpersonalen inte hittar någon fysisk förklaring 

till smärtan. Detta ledde i sin tur till att även informanterna i deras studie upplevde en brist på 

individualiserad vård. 

 

Resultatet i Dow et al. (2012)  studie visar att när ingen direkt orsak till smärtan kan hittas, 

och patienten skickas vidare till psykolog, skapar det en känsla av att inte bli tagen på allvar. 

Dow et.al (2012) beskriver känslan av att bli orättvist placerad i ett fack av patienter med 

psykiska besvär när ingen orsak kan hittas. Även Clarke och Iphofen (2008) beskriver 

upplevelsen hos patienter där ingen smärtorsak har varit möjlig att finna, som att smärtan 

enligt vårdpersonalen var påhittad, eller bara fanns i patienternas huvud. Detta ledde också till 

att läkarna antydde psykisk sjukdom hos patienterna. 

 

Resultatet visade även en önskan om att smärtan skulle haft yttre attribut för att lättare bli 

trodd och förstådd av vårdpersonalen. Även informanterna i studien av Dow et al. (2012) 
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beskrev det som att det skulle underlätta om smärtan syntes utåt, av samma anledning. Dow et 

al. (2012) menar även att om patienternas smärtupplevelse inte bekräftades, upplevdes det 

som ett hot mot identiteten, vilket blir en större börda än sjukdomen i sig. 

 

Vidare menar Säll Hansson et al. (2011) att vårdpersonalen inte förstår hur stark smärtan 

upplevdes och hur den kändes. Det leder också till känslor av att bli ignorerad, förödmjukad 

och frustrerad. Uteblivelse av förståelse från vårdpersonalen har en negativ inverkan på 

patienters upplevelse av välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010) 

. 

Resultatet i studien av Clarke och Iphofen (2008) beskriver också ett behov från patienten att 

bevisa existensen av sin kroniska smärta genom synliga yttre tecken för att uppnå högre 

trovärdighet som patient. 

 

Patienterna i denna studie upplevde att vårdpersonalen misstänkte att de ljög om sin grad av 

smärta och nekade dem smärtbehandlingar på grund av rädsla för opioidmissbruk. Detta 

beslut var grundat i ett studieresultat. Även i studien av Upshur, Bacigalupe och Luckmann 

(2010) beskriver patienter upplevelser av att bli bemötta av misstänksamhet och nekade 

smärtbehandling på grund av oro för missbruk från läkarens sida, även för de patienter som 

inte innefattas av sådan historik. Dow et al. (2012) menar också att bristen på 

individualisering gällande smärtbehandling innebär en ytterligare källa till frustration. 

Patienter vill att vårdpersonalen respekterar dem, inger förtroende och inte dömer dem (Cano 

et al., 2013). När vårdpersonalen inte ser den levda kroppen, alltså människan som något mer 

än en biologisk varelse (Dahlberg & Segesten, 2010), resulterar det i en objektifiering av en 

individ. 

 

På grund av att bloggar användes till föreliggande studie, kunde inte följdfrågor ställas till 

informanterna för förtydliganden eller mer uttömmande svar, vilket kan ses som en svaghet i 

studien. Det finns dessutom patienter som inte blir trodda gällande sin långvariga smärta som 

aldrig väljer att skriva om det i en blogg. Därför begränsas urvalet till just de som valt att 

blogga. Det finns också en risk att blogginläggen inte är sanningsenliga. Därför har 

studieförfattarna valt bloggar där författarens fulla identitet går att återfinna, i den mån det har 

varit möjligt. Några bloggar hade anonyma författare, men innehållet sågs dock som så pass 

relevant att det ändå togs med då de innehöll värdefull information om patienters upplevelser. 

Detta kan emellertid ha haft en negativ inverkan på studiens trovärdighet. 

 

I resultatdiskussionen har endast vetenskapliga artiklar som styrker resultatet hittats, vilket 

ytterligare stärker studiens trovärdighet och styrker dess resultat. Med hjälp av andra sökord 

hade kanske författarna funnit artiklar som talade emot resultatet, och en annan typ av 

diskussion hade kunnat föras. 

 

 

9 FRAMTIDA FORSKNING 

 

Denna studie visar att det finns ett behov av vidare forskning kring vårdpersonalens 

bemötande gentemot patienter med långvarig smärta, då brister i bemötandet har visat sig 

generera ett stort vårdlidande. Detta då det har visat sig att patienter tycker att vårdpersonalen 

brister när det kommer till att lyssna, bekräfta och tro på deras berättelse. Det skulle dessutom 

vara av intresse att föra vidare forskning på om det är en särskild yrkeskategori i sjukvården 

som har ett behov av utökad kunskap i att vårda ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 
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Vidare behövs det forskning i hur mätinstrument och forskningsresultat ska användas, för att 

få fram ett mer individuellt och adekvat sätt att smärtbehandla patienter. 

 

 

10 SLUTSATS 

 

Resultatet visar att när patienter upplever att de inte blir trodda av vårdpersonalen uppstår 

känslor av förnedring, frustration och hopplöshet. Ett icke-individualiserat synsätt på 

patienterna, samt att de måste kämpa för att få vård leder till ett ökat vårdlidande. 

 

När patienter upplever att de blir tagna på allvar, bekräftade och lyssnade till minskar inte 

bara vårdlidandet, utan även det fysiska och psykiska lidandet som det innebär att ha 

långvarig smärta. Detta belyser vikten av att sjuksköterskan ser patienten och bekräftar hens 

berättelse om hur hen upplever sin smärta. Detta på grund av att det är en av sjusköterskans 

främsta uppgifter att lindra lidande. 
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 Bilaga 1 s. 1(2) 

Sammanfattning över valda bloggar 
 

Mitt liv som unik – Marie Munther 

Hon en kvinna som är sjukpensionerad, lever på sjukersättning från försäkringskassan och har 

daglig sysselsättning. Hon lider av ADD, autismliknande tillstånd då hon inte uppfyller 

kraven för Aspergers syndrom, dyslexi samt långvarig smärta som hon tyvärr inte fått en 

diagnos på. 

Crohnsbloggen – Tommy Johansson 

Tommy har kastats fram och tillbaka i vården många år och fick 1996 sin diagnos om Crohns 

sjukdom. Det är en inflammatorisk tarmsjukdom som kommer i skov vilket i sig innebär 

långvarig smärta. Sedan 2010 jobbar hon som yrkesbloggare och kan när sjukdomen försvårar 

livet för honom välja att arbeta mindre och arbeta mer när han inte har skov. 

Vårdfokusbloggen – Mari Larsson 

Mari arbetar som sjuksköterska och fick efter mycket om och men diagnosen Myasthenia 

gravis. Det är en kronisk neuromuskulär sjukdom som i sig innebär långvarig neurogen 

smärta. 

Sampes – Samuel Ingesson 

Samuel har varit sjuk sedan 1999. Han har genomgått en rad operationer och efter dessa 

operationer, framförallt i ryggen, har han ådragit sig långvariga smärtor som begränsar honom 

i hans vardag. 

En inblick i mitt liv – Terese Hayd 

Denna kvinna främst av depression och långvarig huvudvärk och migrän. I bloggen berättar 

hon om sitt liv och hur hon kämpar både fysisk och psykiskt med sin smärta och att inte bli 

trodd. 

Livet med depression – anonym 

Vad som kan utläsas är denna bloggare anonym och kvinna. Personen beskriver att efter en 

skoterolycka har hon levt med konstant smärta, speciellt i ryggen. Hon försöker komma i 

kontakt med vården för att få hjälp med sina smärtor men lyckas inte. Smärtan gör att 

känslorna spelar spel med henne. 

Mitt liv – Druvan 

Återigen är denna bloggare anonym. Författarna tolkar att personen är en kvinna som skriver 

om sin smärta men också om behovet att bli trodd, förstådd och tagen på allvar. 

Holst experience – Johan Holst 

Efter en olycka på fotbollsplanen tvinga Johan att uppsöka läkare med svåra smärtor i ena 

foten. Smärtan vandrar vidare till fotleden och han får flertalet gånger träffa reumatolog för att 

behandling med intensiva cellgifter. Efter flera år tvingas han ta det tuffa beslutet att amputera 

sitt ena ben. 



 
 

 Bilaga 1 s. 2(2) 

Åsas blogg om lite av varje mest om Mortons syndrom – Åsa  

Åsa som vi inte har ett efternamn på, bloggar om Mortons syndrom som orsakar henne 

smärtor i fötterna på grund av att en nerv under lång tid har klämts i fotens främre del.  

 

Emilias endometrios – Emilia Nilsson 

Emilia lider av den dolda kvinnosjukdomen endometrios. Endometrios innebär att 

livmoderslemhinnan finns på fler ställen an just i livmodern, detta orsakar inflammation och 

smärta, framförallt i samband med menstruation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sökschema Bilaga 2 

Sökord Antal träffar Antal valda bloggar Vilka bloggar 

Långvarig smärta, blogg, inte bli 

trodd 

12 200 4 Mitt liv – Druvan 

Holst experience – Johan Holst 

Livet med depression – anonym 

En inblick i mitt liv – Terese Hayd 

Smärta, inte tagen på allvar, 

blogg 

47 600 3 Crohnsbloggen – Tommy Johansson 

Åsas blogg om lite av varje mest om Mortons syndrom 

– Åsa 

Emilias endometrios – Emilia Nilsson 

Smärta, blogg, vården, lyssna 149 000 3 Sampes – Samuel Ingesson 

Mitt liv som unik – Marie Munther 

Vårdfokusbloggen – Mari Larsson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Exempel på analys Bilaga 3 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad mening Kod Underkategori Kategori 

“Jag står inte ut med mina fysiska 

smärtor men jag känner att det är värre 

med de psykiska smärtorna inom mig 

som uppstår när vården inte lyssnar, inte 

tar mig på allvar eller vill hjälpa mig 

med det som är bäst för mig” (Munther, 

22 maj, 2015). 

 

När vården inte 

lyssnar, inte tar mig 

på allvar eller vill 

hjälpa till mår jag 

psykiskt dåligt. 

Missförstådd Frustration, förnedring 

och hopplöshet 
Upplevelsen av att inte bli trodd 

“Det har gått så långt att jag funderat på 

att skriva egna remisser till ställer då inte 

min läkare vill hjälpa till” (Munther, 22 

maj, 2015). 

 

Funderat på att 

skriva egna remisser. 

Envishet Att behöva kämpa för 

vård 
Upplevelsen av att inte bli trodd 

“Jag har aldrig känt mig så förnedrad. 

Att behöva ligga på sjukhus och ha så 

ont att man bara kan ligga ner och gråta, 

och inte få någon smärtlindring på grund 

av andra, för mig okända, personer inte 

skött sig, var en absurd situation” 

(Johansson, 4 november, 2013). 

 

Att inte få någon 

smärtlindring på 

grund av andra 

personer som inte 

skött sig. 

Inte se 

individen 

Generalisering av 

patienter 
Önskan om förståelse från 

vårdpersonal 


