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Sammanfattning 
Bakgrund: Smärta är ett vanligt förekommande symtom vid cancer. Trots tydliga 
riktlinjer för hur omvårdnad vid cancerrelaterad smärta ska bedrivas, är smärta 
fortfarande ett problem för många patienter med cancer. Sjuksköterskan är 
omvårdnadsansvarig för patienten och har en betydande roll i smärthanteringen. 
Genom att undersöka patientens uppfattning ökar förståelsen för vad som är av vikt i 
sjuksköterskans smärthantering. Syfte: Syftet var att beskriva patientens uppfattning 
om sjuksköterskans smärthantering vid cancerrelaterad smärta. Metod: Studien 
genomfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: I 
litteraturstudiens resultat framkom fyra kategorier; betydelsen av kunskap hos 
sjuksköterskan, vikten av god kommunikation, relationens betydelse i 
smärthanteringen och patientens behov av stöd. Resultatet visade att patientens 
uppfattning om sjuksköterskans smärthantering påverkades av de kunskaper 
sjuksköterskan hade om smärta, smärtanalys och smärtbehandling. Kommunikationen 
med sjuksköterskan påverkades av den information patienten fick, hur 
sjuksköterskans samverkade i team och att vården var individanpassad. Patientens 
relation till sjuksköterskan var beroende av sjuksköterskans attityd till patienten och 
smärtupplevelsen, att sjuksköterskan var omtänksam och att patienten kunde känna 
tillit till sjuksköterskan. Sjuksköterskans närvaro och förmåga att visa empati 
påverkade patientens uppfattning om sjuksköterskans stöd i smärthanteringen. 
Konklusion: Mer utbildning behövs för att sjuksköterskan ska få mer kunskap om 
smärta och smärthantering. På så sätt kan sjuksköterskan lindra patientens lidande och 
främja livskvalitet och välbefinnande.  
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Abstract 

Background: Pain is one of the most common symptoms of cancer. Despite clear 
guidelines for the treatment of cancer-related pain, pain still remain a problem for 
many patients with cancer. The nurse has a significant role in the management of the 
patient’s pain. By exploring the patient’s perception increases the understanding of 
what’s important in the nurse’s pain management. Aim: The aim of this study was to 
describe patient’s perception of nurses’ pain management in cancer-related pain. 
Method: The study was designed as a structured literature review with an inductive 
approach. Results: Main findings of the study results in four categories; the 
importance of the nurse’s knowledge, the importance of good communication, the 
importance of the relationship in pain management and the patient’s need for support. 
The results showed that patients’ perception of nurses’ pain management depended on 
the nurse’s knowledge of pain, pain assessment and pain management. 
Communication with the nurse was affected by the information the patient received, 
how the nurse cooperated with the healthcare team and that the care was 
individualized. The patient's relationship with the nurse depended on the nurse's 
attitude towards the patient and the pain experience, that the nurse was caring, and 
that the patient could have trust in the nurse. The nurse’s presence and ability to show 
empathy influenced the patient’s perception of the nurse’s support in pain 
management. Conclusion: The result demonstrated that more education is needed to 
evaluate the nurses’ knowledge about pain and pain management. Though education, 
the nurse has opportunity to relive patients’ suffering and promote quality of life and 
well-being.  



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ....................................................................................... 1	
Bakgrund ....................................................................................... 1	

Cancer ......................................................................................................... 1	
Smärta ......................................................................................................... 1	
Cancerrelaterad smärta  ............................................................................ 2	
Smärthantering ........................................................................................... 2	
Lidande ....................................................................................................... 3	

Sjukdomslidande ...................................................................................... 3	
Vårdlidande .............................................................................................. 3	
Livslidande ................................................................................................ 4	

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar ....................................................... 4	

Problemformulering ..................................................................... 5	
Syfte ............................................................................................... 5	
Metod ............................................................................................. 5	

Design ......................................................................................................... 5	
Datainsamling ............................................................................................. 5	

Inklusions- och exklusionskriterier ............................................................ 6	
PubMed .................................................................................................... 6	
CINAHL .................................................................................................... 7	
PsycINFO ................................................................................................. 8	

Databearbetning ......................................................................................... 8	

Forskningsetiska överväganden ................................................ 9	
Resultat ....................................................................................... 10	

Betydelsen av kunskap hos sjuksköterskan ......................................... 10	
Vikten av god kommunikation ................................................................ 11	
Relationens betydelse i smärthanteringen ............................................ 12	
Patientens behov av stöd ........................................................................ 13	

Diskussion .................................................................................. 14	
Metoddiskussion ...................................................................................... 14	
Resultatdiskussion  ................................................................................. 15	

Konklusion .................................................................................. 18	
Implikation .................................................................................. 18	

 
 

 



 

 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 

 

 

 



 

 1 

Inledning  
Cancer är en sjukdom som ökar i en oroväckande fart och allt fler personer drabbas 
varje år. Globalt sett är cancer den näst vanligaste dödsorsaken, år 2018 var 
dödssiffran ca 9,6 miljoner (World Health Organisation [WHO], 2018). I Sverige 
drabbas en av tre personer av cancer någon gång under sitt liv (Socialstyrelsen, 2018). 
Smärta är ett vanligt symtom vid cancer, forskning visar att 55% av patienter med 
cancer som genomgår behandling upplever smärta. Bland de patienter som har en 
avancerad cancersjukdom upplever 66% smärta (van den Beuken-van Everdingen et 
al., 2016). WHO (2018) har tagit fram tydliga riktlinjer för hur sjuksköterskan ska 
hantera smärta hos patienter med cancer. Trots riktlinjer för hur omvårdnad vid 
cancerrelaterad smärta ska bedrivas är smärta fortfarande ett problem för många 
patienter med cancer (Socialstyrelsen, 2013). Det är viktigt att sjuksköterskan har 
kunskap om såväl farmakologisk som icke-farmakologisk behandling av 
cancerrelaterad smärta samt har ett holistiskt synsätt i sin omvårdnad av patienten 
(Mahdfudh, 2011). Flera studier beskriver sjuksköterskans roll som central i 
smärthanteringen av cancerpatienter. Sjuksköterskans kunskap och inställning kring 
smärthantering är avgörande för en adekvat smärtlindring (Alnajar et al., 
2019; Gallagher et al., 2017; Kurtin & Fuoto, 2019;  Mahfudh, 2011). Utan adekvat 
smärtlindring riskerar patienten att uthärda onödigt lidande med risk för påverkan av 
patientens livskvalitet och välbefinnande (WHO, 2018). Det är därför av intresse att 
undersöka patientens uppfattning om sjuksköterskans smärthantering vid 
cancerrelaterad smärta.  

Bakgrund 
Cancer  
Cancer är ett samlingsnamn på en stor grupp av sjukdomar (WHO, 2018). Sjukdomen 
yttrar sig när celler börjar växa okontrollerat och på så sätt bildar tumörer. 
Tumörbildningen kan börja var som helst i kroppen och inkräkta på intilliggande 
vävnad eller spridas till andra organ i kroppen. En följd av denna process är 
metastasering som är en av de främsta orsakerna till att patienter dör av cancer. 
Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen, år 2018 uppskattades att ett av 
sex dödsfall i världen berodde på cancer. Den vanligaste typen hos kvinnor är 
bröstcancer och den vanligaste hos män är prostatacancer (WHO, 2018).  

Smärta  
International Association for the Study of Pain ([IASP], 2017) definierar smärta på 
följande sätt: “Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse, förenad 
med verklig eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven som sådan skada. Smärtan är 
alltid subjektiv” (IASP, 2017). Smärta kan uppfattas på olika sätt och kan delas in i tre 
olika komponenter: sensoriska, affektiva och kognitiva (Ellison, 2017). Den 
sensoriska komponenten innebär att smärtan går att lokalisera och intensiteten kan 
bedömas. Den affektiva komponenten styrs av det limbiska systemet och påverkar 
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människans känslomässiga och beteendemässiga svar på smärta. Den kognitiva 
komponenten är baserat på ett lärt beteende från tidigare smärtupplevelser och innebär 
en analys av smärtan och dess konsekvenser. Smärta är en subjektiv upplevelse där 
smärtkomponenterna samverkar och påverkar patientens smärtupplevelse. 
Uppfattningen om smärta kan påverkas av bland annat genetik, kön, förväntningar, 
tidigare smärtupplevelse och ålder (Ellison, 2017).  

Cancerrelaterad smärta  
Smärta är ett av de vanligaste symtomen hos patienter med en cancerdiagnos (van den 
Beuken-van Everdingen et al., 2016). Smärtan orsakas främst av cancersjukdomen i 
sig då tumören växer och påverkar omgivande organ och nerver. Smärtan kan även 
orsakas av cancerbehandlingen, som till exempel biverkningar av canceroperation, 
cytostatika- och strålbehandlingar (Russo & Sundaramurthi, 2019). IASP (2017) 
beskriver cancersmärtans patofysiologi som ett komplext samspel mellan cancerceller 
och omkringliggande vävnader. Cancersmärta kan klassificeras som nociceptiv ofta i 
kombination med neuropatisk smärta. Nociceptiv smärta är smärta som uppstår 
genom aktivering av nociceptorer, som resultat av en faktisk skada eller hot om skada 
på icke-nervvävnad (Caraceni & Shkodra, 2019). Neuropatisk smärta, eller 
nervsmärta, är smärta orsakad av skada eller sjukdom i det somatosensoriska 
nervsystemet (IASP, 2017). Smärta vid cancer kan få emotionella, sociala och 
existentiella konsekvenser för patienten vilket i sin tur kan förstärka smärtupplevelsen 
och försämra patientens livskvalité (Rustøen et al., 2013). Det finns tydliga riktlinjer 
för hur vårdpersonal ska hantera smärta hos patienter med cancer. Syftet med 
riktlinjerna är att ge vårdpersonalen vägledning i hur cancerpatienter ska bli adekvat 
smärtlindrande (WHO, 2018).  

Smärthantering 
Smärthantering är ett övergripande begrepp som innefattar ett helhetsperspektiv i 
sjuksköterskans vård av smärtpatienten (Strang, 2012). Sjuksköterskan ska göra 
smärtanalys, smärtskatta och utvärdera behandling i samråd med patienten. Då smärta 
är ett vanligt förekommande symtom hos patienter med cancer som sjuksköterskan 
ofta möter i sitt arbete, är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om både smärta 
och smärthantering (Strang, 2012). Smärta kan vara komplex med inslag av fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella orsaker. Strang (2012) menar att smärtanalys är 
grunden för all smärtbehandling. Det är viktigt att fastställa vilka smärtmekanismer 
och faktorer som är grunden till smärtan och hur patienten påverkas av smärtan.  
Sjuksköterskans uppgift är därför att göra en systematisk smärtbedömning för att 
kunna ge rätt behandling till patienten. I bedömningen ingår bland annat 
smärtanamnes och smärtskattning (Strang, 2012). Smärtskattning innebär att 
sjuksköterskan använder sig av validerade smärtskattningsinstrument där patienten 
bedömer sin smärta. Smärtan kan bedömas utifrån intensitet, varaktighet och 
påverkan på det dagliga livet. Några smärtskattningsinstrument där patienten bedömer 
smärtans intensitet är Visual Analog Scale (VAS) och Numeric Rating Scale (NRS) 
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(Strang, 2012). Det är viktigt att sjuksköterskan inte enbart bedömer patientens 
smärtintensitet utan har ett holistiskt förhållningssätt i sin smärtskattning av patienten 
(Mahfudh, 2011). För att ta reda på hur smärtan påverkar det dagliga livet hos 
patienten, kan sjuksköterskan använda sig av olika frågeformulär (Strang, 2012). 
Sjuksköterskan behöver göra en smärtanamnes för att få en helhetsbedömning av 
patientens smärta. Sjuksköterskan inhämtar då information från patienten genom att ta 
reda på hur patienten upplever smärtan och smärtans karaktär (Strang, 2012). Då 
smärta är en subjektiv upplevelse är det av vikt att låta patienten beskriva smärtan 
med egna ord (Al-Shaer et al., 2011). Efter insamlad information menar Strang (2012) 
att sjuksköterskan tillsammans med patienten ska summera smärtupplevelsen för att 
utforma en individanpassad smärtplan. Därefter ska sjuksköterskan dokumentera den 
inhämtade informationen i patientens journal för att kunna utvärdera ordinerad 
smärtbehandling. Behandlingen ska vara individualiserad och väl genomtänkt. 
Farmakologisk behandling bör vara integrerad med icke-farmakologisk behandling 
där patientens psykosociala och existentiella behov tillgodoses (Strang, 2012). 
Sjuksköterskans roll i smärthanteringen innefattar att inhämta information från 
patienten om smärtan för att utforma en individanpassad plan för vidare 
smärtbehandling (Uysal, 2018). Det är viktigt att sjuksköterskan kontinuerligt 
utvärderar effekten av behandlingen för att säkerställa att behandlingen är effektiv. 
Sjuksköterskan har även en viktig roll i att kommunicera och informera patient och 
anhöriga om smärtan och smärtbehandlingen för att kunna ge tröst och stöd (Uysal, 
2018). 

Lidande  
Lidande är ett begrepp som sakta börjat ersättas av termer såsom smärta, ångest och 
sjukdom (Eriksson, 1994). Svenska Akademiens (1998) definition av lidande är att 
utstå smärta fysiskt eller psykiskt. Forskning visar att patienter med cancer utstår 
såväl det fysiska som psykiska lidandet (Ellis et al., 2015). En av sjuksköterskans 
grundläggande ansvarsområde är att lindra lidande (International Council of Nurses,  
2012). Eriksson (1994) skriver om tre olika former av lidande som sjuksköterskan 
möter i vården; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande  

Eriksson (1994) beskriver det lidande som upplevs i samband med sjukdom och 
behandling som ett sjukdomslidande. Kroppslig smärta är en vanlig orsak till lidande.  
Smärtan leder till att patientens fokus hamnar på den del av kroppen där smärtan 
yttrar sig. Vid sjukdomslidande bör patienten få adekvat smärtlindring eftersom 
obehandlad smärta kan driva patienten till en själslig död (Eriksson, 1994).  

Vårdlidande 

Eriksson (1994) menar att vårdlidande är det lidande som upplevs i den aktuella 
vårdsituationen, lidandet orsakas av vården eller utebliven vård. Nightingale (1954) 
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anser att lidande inte är ett symtom på sjukdom utan ett tecken på otillräcklig vård. 
Lidande uppstår om patienten känner sig ensam, rädd och osäker. Lidandet förvärras 
hos patienten om de dessutom får otillräcklig information från sjuksköterskan 
(Nightingale, 1954). Eriksson (1994) skriver att vårdlidandet kan uppstå vid 
kränkning av patientens värdighet, om vårdpersonal uttrycker fördömelse och straff 
mot patienten eller om sjuksköterskan missbrukar den makt hon besitter. Ett 
vårdlidande som uppstår på grund av utebliven vård kan bero på bristande kunskap 
hos sjuksköterskan eller om patientens behov medvetet ignoreras (Eriksson, 1994). 

Livslidande  

Livslidandet innebär att ohälsa och sjukdom påverkar hela patientens livssituation, 
vardagen rubbas och det självklara är inte längre självklart (Eriksson, 1994). 
Livslidandet innebär ett hot mot patientens existens och rädslan över att förlora sin 
självklara plats i vardagen. Eriksson (1994) beskriver det som patientens rädsla över 
att inte längre kunna delta i sociala sammanhang och på så sätt förlora sin identitet. 
Livslidandet innebär det lidande som är kopplat till allt vad det innebär att leva och att 
vara en människa bland andra människor (Eriksson, 1994). Sjuksköterskan har en 
viktig roll i att lindra patientens livslidande genom att ge stöd till patienten (Eriksson, 
1994). 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar   
International Council of Nurses (ICN, 2012) beskriver sjuksköterskans grundläggande 
ansvarsområden, dessa är; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
lindra lidande. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är omvårdnadskompetens 
en specifik egenskap som en legitimerad sjuksköterska skall ha. Omvårdnadsområdet 
innefattar både den vetenskapliga kunskapen och arbetet nära patienten, som är 
grundat i en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan är ansvarig för 
omvårdnadsarbetet kring patienten och behöver kunna arbeta både självständigt och i 
team (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Uysal (2018) uppmärksammar vikten av 
att sjuksköterskan har ett nära samarbete och kommunicerar med hela 
sjukvårdsteamet. Ett samarbete med vårdteamet krävs för att sjuksköterskan ska 
kunna kommunicera med patienten och ge information kring patientens 
smärtbehandling (Uysal, 2018). 

Haldorsdottir (2008) skriver om den vårdande relationen mellan sjuksköterskan och 
patienten, hon menar att sjuksköterskan behöver skapa en god anknytning till 
patienten för att kunna ge god omvårdnad. En god anknytning skapas genom att 
sjuksköterskan har en balans mellan kompetens och vårdande, på så sätt skapas en bro 
mellan sjuksköterskan och patienten (Haldorsdottir, 2008). Ferrell och Coyle (2008) 
skriver att sjuksköterskan har en central roll i sitt arbete att lindra patientens smärta, 
såväl fysisk som psykologisk och social smärta. Om sjuksköterskan har en nära 
kontakt med patienten får sjuksköterskan en speciell möjlighet att lindra patientens 
lidande (Ferrell & Coyle, 2008). Sjuksköterskan behöver ha ett helhetsperspektiv på 
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patientens situation för att tillgodose patientens grundläggande behov både fysiskt, 
psykosocialt, andligt och kulturellt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Kurtin och 
Fuoto (2019) belyser vikten av att sjuksköterskan förstår skillnaden mellan patientens 
olika symtom. Att sjuksköterskan har kunskap om vad som resulterar i smärta hos 
patienten är avgörande för resultatet av smärtbehandlingen. Sjuksköterskor som 
vårdar patienter med cancersmärta anser att de har stora kunskapsbrister när det gäller 
smärta och smärthantering (Nur Rachmawati & Afiyanti, 2018). Sjuksköterskorna 
uttrycker att deras möjlighet att skaffa kunskap om smärta är begränsad, vilket 
påverkar deras smärthantering. Alnajar et al. (2019) uppmärksammar sjuksköterskans 
ansvar i smärtbehandlingen och menar att sjuksköterskans kunskap och attityd är 
nyckeln till en god smärtlindring. 

Problemformulering  
Tydliga riktlinjer finns för hur omvårdnad vid cancerrelaterad smärta ska bedrivas. 
Trots detta lider allt för många patienter fortfarande av smärta. Forskning visar att 
sjuksköterskan har en central roll i smärthanteringen av patienter med cancer.   
Genom att undersöka patientens uppfattning ökar förståelsen för vad som är av vikt i 
sjuksköterskans smärthantering. 

Syfte  
Syftet var att beskriva patientens uppfattning om sjuksköterskans smärthantering vid 
cancerrelaterad smärta.  

Metod  
Design  
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats för att bilda 
en översikt av det rådande kunskapsläget (Forsberg & Wengström, 2016).  

Datainsamling  
För att få en överblick kring det valda området beskriver Forsberg och Wengström 
(2016) att information ska sökas strukturerat för att inte gå miste om relevant 
information. En bred sökning gjordes inledningsvis för att få en bild av 
ämnesområdet. Med hjälp av systematisk informationssökning gjordes sedan en 
avgränsning för att få fram relevanta artiklar som svarade på studiens syfte (Forsberg 
& Wengström, 2016). Strukturerade sökningar genomfördes i databaserna Public 
Medline (PubMed), Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) och 
PsycINFO som alla berör området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). I 
PubMed användes MeSH-termen neoplasm i en av sökningarna för att avgränsa 
sökresultatet. I CINAHL och PsycINFO användes inget ämnesord eftersom sökningen 
då resulterade i för få träffar, ingen av träffarna svarade på studiens syfte efter att ha 
läst igenom rubrik och abstrakt. Utifrån studiens syfte valdes följande fritextord ut: 
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Cancer (cancer), cancersmärta (cancer pain), cancerrelaterad smärta (cancer 
related pain), smärthantering (pain management), sjuksköterska/omvårdnad (nurs*), 
patientuppfattning (patient perception) (se bilaga A). Den booleska operatorn AND 
användes i samtliga sökningar för att få sökningen mer relevant i relation till studiens 
syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Trunkering användes på sökordet sjuksköterska 
(nurs*) för att få träffar med ordets alla ändelser i sökningen (Forsberg & Wengström, 
2016). Genom att använda trunkering på ordet nurs* resulterade sökningen i träffar 
innehållande både sjuksköterska (nurse) och omvårdnad (nursing).  
 
Inklusions- och exklusionskriterier 

Friberg (2017) skriver att informationssökningen ska ske med hjälp av inklusion- och 
exklusionskriterier för att identifiera de artiklar som passar till studiens syfte. 
Inklusionskriterierna för de utvalda artiklarna var att de skulle vara av god 
forskningskvalitet. En artikel är av god forskningskvalité om den är godkänd av en 
etisk kommitté samt uppnår grad I eller II enligt Carlsson och Einmans (2003) 
granskningsmall för vetenskaplig kvalité. Publiceringsåren skulle vara mellan åren 
2010-2020. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och studien skulle vara gjord 
på vuxna personer. För att säkerställa att endast pålitliga artiklar valdes som 
resultatartiklar skulle artiklarna vara vetenskapligt granskade (peer-reviewed) 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Exklusionskriterier i sökningarna var studier gjorda 
på barn och artiklar som belyste sjuksköterskans perspektiv då studiens syfte var att 
undersöka patientens uppfattningar.   
 
PubMed 

PubMed är en databas som innehåller forskning kring medicin, omvårdnad och 
tandvård. I den första databassökningen gjordes en fritextsökning med sökorden 
cancer related pain AND pain management AND patient perception AND nurs* (se 
bilaga B). Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2010-2020, vara skrivna på 
engelska och studien skulle vara gjord på vuxna personer. Sökningen resulterade i 43 
träffar. Samtliga titlar lästes, 22 titlar var intressanta för denna studie och därför lästes 
artiklarnas abstrakt. Sju artiklar var av intresse och granskades i sin helhet. Tre 
artiklar ansågs inte svara på studiens syfte. Fyra av artiklarna svarade på studiens 
syfte samt var av vetenskaplig kvalité grad I enligt Carlsson och Einmans (2003) 
granskningsmall och valdes ut till studiens resultat.  
 
I den andra sökningen gjordes en fritextsökning med sökorden cancer AND pain 
management AND patient perception AND nurs* (se bilaga B). Artiklarna skulle 
vara publicerade mellan åren 2010-2020, vara skrivna på engelska och studien skulle 
vara gjord på vuxna personer. Sökningen resulterade i 44 träffar. Samtliga titlar lästes, 
av dessa lästes 17 abstrakt. Fem artiklar svarade på studiens syfte. Fyra var dubbletter 
från tidigare sökning och en granskades i sin helhet men ansågs inte svara på studiens 
syfte.  
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Tredje sökningen användes ämnesordet neoplasms tillsammans med fritextorden pain 
management AND patient perception AND nurs* (se bilaga B). Artiklarna skulle 
vara publicerade mellan åren 2010-2020, vara skrivna på engelska och studien skulle 
vara gjord på vuxna personer. Sökningen resulterade i 32 träffar, samtliga titlar lästes. 
Av dessa lästes 14 abstrakt. Tre artiklar var dubbletter från tidigare sökning. En ny 
artikel var av intresse och granskades i sin helhet men ansågs inte svara på studiens 
syfte.  
 
De artiklar där titeln belyste ett annat perspektiv än studiens syfte eller berörde annat 
område än omvårdnad exkluderades och därför lästes inte de artiklarnas abstrakt.  
 
En intressant titel påträffades vid manuell sökning bland related article i PubMed, 
artikelns abstrakt lästes och verkade stämma överens med studiens syfte. Artikeln 
granskades i sin helhet och visade sig svara på studiens syfte, samt var av 
vetenskaplig kvalité grad I enligt Carlsson och Einmans (2003) granskningsmall och 
valdes därför ut som resultatartikel.  
  
CINAHL 

CINAHL är en databas som i första hand innehåller forskning kring omvårdnad men 
även sjukgymnastik och arbetsterapi. I den första databassökningen gjordes en 
fritextsökning med sökorden cancer related pain AND pain management AND 
patient perception AND nurs* (se bilaga B). Artiklarna skulle vara publicerade 
mellan 2010-2020, vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt granskade (peer-
reviewed) och studierna skulle vara gjorda på vuxna personer. Sökningen gav enbart 
en träff där titeln belyste sjuksköterskans perspektiv och togs därför inte med till 
studiens resultat.  
 
I den andra databassökningen gjordes en fritextsökning med sökorden cancer AND 
pain management AND patient perception (se bilaga B). Artiklarna skulle vara 
publicerade mellan 2010-2020, vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt 
granskade (peer-reviewed) och studierna skulle vara gjord på vuxna personer. 
Sökningen resulterade i 29 träffar. Samtliga titlar lästes och av dessa lästes 13 
abstrakt. Fyra artiklar hade redan granskats i tidigare sökning och en artikel var en 
dubblett. Denna sökning gav en ny artikel som svarade på studiens syfte och var av 
vetenskaplig kvalité grad II enligt Carlsson och Einmans (2003) granskningsmall och 
valdes ut till studiens resultat.  
 
I den tredje databassökningen gjordes en fritextsökning med sökorden cancer pain 
AND pain management AND nurs* (se bilaga B). Artiklarna skulle vara publicerade 
mellan 2010-2020, vara skrivna på engelska, vara vetenskapligt granskade (peer-
reviewed) samt vara gjorda på vuxna personer. Sökningen resulterade i 95 träffar. 
Samtliga titlar lästes. Av dessa lästes 38 abstrakt och tio artiklar lästes i sin helhet.  
Åtta artiklar ansågs inte svara på studiens syfte, två av artiklarna svarade på studiens 
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syfte och var av vetenskaplig kvalité grad I enligt Carlsson och Einmans (2003) 
granskningsmall och valdes ut till studiens resultat.  
 
De artiklar där titeln belyste ett annat perspektiv än studiens syfte eller berörde annat 
område än omvårdnad exkluderades och därför lästes inte de artiklarnas abstrakt.  
 
PsycINFO 

PsycINFO är en databas som ger tillgång till internationell litteratur om psykologisk 
forskning inom ämnen som medicin, omvårdnad och närbelägna områden (Forsberg 
& Wengström, 2016). I databasen gjordes en fritextsökning med sökorden cancer 
related pain AND pain management AND patient perception AND nurs* (se bilaga 
B). Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2010-2020, vara skrivna på engelska, 
vara vetenskapligt granskade (peer-reviewed) och studierna skulle vara gjord på 
vuxna personer. Sökningen resulterade i 11 träffar. Samtliga titlar och abstrakt lästes 
igenom. Tre artiklar granskades i sin helhet men svarade inte på studiens syfte och 
sökningen gav därför inga resultatartiklar. De artiklar där titeln belyste ett annat 
perspektiv än studiens syfte eller berörde annat område än omvårdnad exkluderades 
och därför lästes inte de artiklarnas abstrakt. 

Databearbetning  
Dataanalysen genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengströms (2016) 
innehållsanalys, där det undersökta fenomenet delas upp i mindre delar och sätts 
sedan ihop till en ny helhet. Inledningsvis lästes resultatartiklarna individuellt ett 
flertal gånger för att bli bekant med studiernas innehåll. Var och en identifierade 
huvudfynd i varje enskild artikels resultatdel. Därefter diskuterades artiklarnas 
resultat och huvudfynd gemensamt. En artikelöversikt gjordes för varje enskild 
resultatartikel för att tydliggöra artiklarnas innehåll och resultat (se bilaga C).  En 
gemensam kodning gjordes där faktorer som påverkade patienternas uppfattning om 
sjuksköterskans smärthantering markerades med olika färger. Koderna sorterades 
efter likheter och skillnader som därefter kondenserades till huvudkategorier. 
Diskussion fördes tills konsensus var nådd. Följande huvudkategorier framkom; 
betydelsen av kunskap hos sjuksköterskan, vikten av god kommunikation, relationens 
betydelse i smärthanteringen och patientens behov av stöd (se figur 1). Slutligen 
tolkades och diskuterades innehållet i resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Figur 1. Beskrivning av analysprocess. 

Forskningsetiska överväganden  
Enligt Kjellström (2017) är forskningsetik de etiska överväganden forskare gör inför 
vetenskaplig studier. Syftet med forskningsetik är att skydda de personer som ingår i 
studier och se till att deras grundläggande värde och rättigheter respekteras. 
Kjellström (2017) skriver även att forskningsetik bidrar till att vetenskapliga studier är 
av god kvalité, på så sätt bibehålls ett gott anseende för forskningen. 
 
I svensk lagstiftning finns lagar och bestämmelser för hur forskning som avser 
människor ska bedrivas. En sådan lag är lagen om etikprövning av forskning som 
avser människor (SFS 2003:460), där syftet med lagen är att skydda den enskilda 
människan och respekten för människovärdet vid forskning.  
 
För att upprätthålla forskning av god kvalité finns ett antal principer som fungerar 
som vägledare inom forskningen. Ett flertal av principerna har uppkommit på grund 
av tidigare händelser där människor påverkats negativt (Kjellström, 2017). Ett viktigt 
dokument där etiska principer beskrivs är Belmontrapporten som innefattar tre 
principer; respekt för personen, göra-gott-principen och rättviseprincipen (Belmont 
Report, 1979). Respekt för personen innebär bland annat att forskningsdeltagarna ska 
ha blivit informerade om studiens syfte och att deltagarnas samtycke ska finnas 
dokumenterat. Göra-gott-principen innebär att risker under forskningsperioden 
minimeras och deltagarnas välbefinnande är centralt under tiden studien pågår. Det 
ska också göras en riskanalys där forskaren väger forskningens nytta mot deltagarnas 
risker. Denna princip skyddar deltagarens personuppgifter och materialet ska 
behandlas konfidentiellt. Rättviseprincipen går ut på att forskningsdeltagare ska 
behandlas lika samt skydda sårbara grupper att utsättas för utnyttjande i vetenskapliga 
studier (Belmont Report, 1979). 
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All European Academies (2018) beskriver i den europeiska kodexen för forskningens 
integritet vad vetenskaplig forskning ska innehålla för att vara av god forskningssed. 
Kodexen innehåller principerna tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarighet. 
Principerna finns till för att vägleda forskaren i arbete med forskningen. Tillförlighet 
handlar om att säkerställa kvalitén på forskningen. Detta görs genom att forskaren 
använder sig av korrekt design, metod, analys och nyttjandet av resurser i sin 
forskning. Ärlighet innebär att forskaren genomför och rapporterar om forskningen på 
ett öppet och objektivt sätt. Principen respekt handlar om att forskaren ska ha respekt 
för såväl kollegor, forskningsdeltagare, samhälle och miljö. Forskaren har även ett 
ansvar i att forskningen genomförs fullständigt, från forskningens början till slut, samt 
ansvarar för eventuella konsekvenser som forskningen för med sig (All European 
Academics, 2018). 
 
Innan vetenskapliga studier genomförs ska de genomgå etisk granskning. Detta 
beskrivs i Helsingforsdeklarationen som är en internationell riktlinje för hur forskning 
ska bedrivas etiskt korrekt (World Medical Association, 2013). Etiska riktlinjer 
följdes i samtliga resultatartiklar och studierna hade blivit godkända av en etisk 
kommitté. Etiska riktlinjer innebär att deltagarna får information om studien och ger 
samtycke att delta. Studiernas forskare tog hänsyn till patienternas autonomi och var 
ansvariga för att ingen av patienterna kom till skada under studiens gång. I samtliga 
studier var urvalskriterierna för att få delta i studien tydligt beskrivna. Patienter vars 
sjukdomsförlopp försämrats under studiens gång fick avbryta studien för att deras 
hälsa inte skulle riskeras.  
 
Göra-gott-principen innebär att studiens nytta ska överväga eventuella risker. I denna 
litteraturstudie har nyttan med det valda ämnet varit att förbättra och fördjupa sig om 
sjuksköterskans kunskaper om cancerrelaterad smärta och smärthantering, samt vilka 
konsekvenser bristande kunskaper kan innebära för patienten. Ökad kunskap om 
cancerrelaterad smärta och smärthantering kan bidra till att patienten får utstå minskat 
lidande.  
 
Resultat  
Databearbetningen resulterade i fyra huvudkategorier; betydelsen av kunskap hos 
sjuksköterskan, vikten av god kommunikation, relationens betydelse i 
smärthanteringen och patientens behov av stöd. 
 
Betydelsen av kunskap hos sjuksköterskan 
Flera patienter ansåg att sjuksköterskan hade bristande kunskaper kring smärta och 
smärthantering. Patienterna uttryckte att sjuksköterskan inte kunde utföra en 
systematisk och grundlig smärtanalys och att smärtbehandlingen inte var effektiv 
(Beck et al., 2010; Erol et al., 2018; Liu et al., 2018; Pathmawathi et al., 2015). Det 
framkom att patienterna fortfarande led av smärta trots sjuksköterskans upprepade 
försök att kontrollera smärtan (Pathmawathi et al., 2015). Patienterna uttryckte att de 
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fick utstå förlängt lidande då sjuksköterskan inte kunde hitta orsaken till smärtan 
(Beck et al., 2010). Patienterna uppfattade sjuksköterskans kunskap om smärta som 
bristfällig och att sjuksköterskan inte förstod deras subjektiva smärtupplevelse. Det 
framkom att sjuksköterskan behövde mer kunskap om smärta och ge smärtan mer 
uppmärksamhet (Liu et al., 2018; Pathmawathi et al., 2015). I en studie framkom att 
patienterna upplevde att cancerdiagnosen behandlades i första hand och att smärtan 
kom i andra hand. Sjuksköterskan gav cancern mest fokus och frågade inte 
patienterna om smärta rutinmässigt (Gibbins et al., 2014). När patienten däremot 
uppfattade att sjuksköterskan hade kunskap om smärta och smärtbehandling 
uppfattades sjuksköterskans smärthantering som god (Beck et al., 2010; Wallen et al., 
2012). De patienter som ansåg att sjuksköterskan prioriterade deras smärta, gav 
smärtan uppmärksamhet och visade vilja att hantera deras smärta hade en positiv 
uppfattning om sjuksköterskans smärthantering (Beck et al., 2010; Torresan et al., 
2015; Wallen et al., 2012). Patienterna upplevde sjuksköterskan som kunnig när 
patienterna kände att sjuksköterskan hade kontroll över situationen och hade en plan 
för deras smärtbehandling. Patienterna kände sig då trygga med omvårdnaden (Beck 
et al., 2010; Wallen et al., 2012). I en studie (Wallen et al., 2012) framkom att 
patienterna hade en kommunikation med sjuksköterskan angående alternativa 
behandlingsmöjligheter, vilket hade hjälpt patienterna att själva hantera sin smärta. 
När sjuksköterskan följde upp patienten och utvärderade smärtbehandlingen 
uppfattades det som positivt av patienterna (Wallen et al., 2012). 

Vikten av god kommunikation  
Det framkom att kommunikationen med sjuksköterskan var viktigt för patientens 
uppfattning om sjuksköterskans smärthantering (Beck et al., 2010; Catt et al., 2019; 
Erol et al., 2018; Gibbins et al., 2014; Liu et al., 2018; Pathmawathi et al., 2015; 
Torresan et al., 2015; Wallen et al., 2012). Flera patienter beskrev sjuksköterskans 
kommunikation som otillräcklig (Beck et al., 2010; Gibbins et al., 2014; Liu et al., 
2018; Pathmawathi et al., 2015). Enligt patienterna fanns det flera orsaker till en 
bristande kommunikation. Patienterna saknade information om sjukdomsdiagnos, 
deras frågor blev inte fullt besvarade och de fick en begränsad förklaring kring deras 
läkemedelsbehandling (Beck et al., 2010). Det framkom att sjuksköterskan 
administrerade läkemedel utan att kommunicera med patienten angående smärtan och 
utan att ge information om läkemedlets effekt och bieffekt (Erol et al., 2018).  I en 
studie (Pathmawathi et al., 2015) framkom att patienterna oroade sig för att inte få 
tillräckligt med information angående deras smärtbehandling. I en annan studie 
(Gibbins et al., 2014) beskrev patienterna att kommunikationen med sjuksköterskorna 
påverkades av deras inställning till smärta. Patienterna upplevde att sjuksköterskan 
sällan pratade med dem angående deras smärta. De uppfattade att sjuksköterskorna 
inte prioriterade deras smärta i första hand. Patienterna uttryckte en svårighet i att 
kommunicera med sjuksköterskorna på grund av det (Gibbins et al., 2014). För att 
patienterna skulle uppfatta sjuksköterskans smärthantering som god uttryckte 
patienterna ett behov av grundlig kommunikation med sjuksköterskan (Liu et al., 
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2018). När sjuksköterskan gav information angående smärtbehandling och läkemedels 
effekt och bieffekt uppfattades det som positivt av patienterna (Erol et al., 2018; 
Torresan et al., 2015; Wallen et al., 2012).  Det framkom att information angående 
smärtbehandling var viktigt och att kommunikationen mellan sjuksköterskan och 
patienten skulle vara tydlig (Torresan et al., 2015; Wallen et al., 2012). I en studie 
beskrev en patient att sjuksköterskan kontrollerade att den givna informationen hade 
uppfattats korrekt, vilket patienten uppfattade som positivt (Torresan et al., 2015). Det 
uppfattades som positivt när patienterna fick möjligheten att vara delaktiga i och 
diskutera beslut angående smärtbehandlingen (Beck et al., 2010; Torresan et al., 
2015). Enligt patienterna var det betydelsefullt att sjuksköterskan förklarade 
innebörden av smärtbehandlingen på ett språk som de förstod (Beck et al., 2010). Det 
var betydelsefullt när sjuksköterskan hade respekt för patientens individuella 
önskemål om smärtbehandlingen (Beck et al., 2010).  Patienternas uppfattning om 
sjuksköterskans smärthantering påverkades positivt när de upplevde att de fick en 
individanpassad vård (Beck et al., 2010; Wallen et al., 2012). När patienterna 
upplevde att det fanns ett samarbete mellan alla professioner och information fördes 
vidare till vårdteamet, uppfattades sjuksköterskans kommunikation som god (Beck et 
al., 2010; Torresan et al., 2015; Wallen et al., 2012). I en studie framkom det att det 
fanns brister i sjuksköterskans kommunikation med vårdteamet. Patienterna önskade 
en förbättring av sjuksköterskans samarbete med övriga professioner för att viktig 
information angående deras smärthantering inte skulle missas (Catt et al., 2019). 
Patienterna ville känna sig delaktiga i hanteringen av smärtan och få en 
individanpassad vård där hela vårdteamet var involverat i smärthanteringen (Beck et 
al., 2010; Catt et al., 2019; Torresan et al., 2015; Wallen et al., 2012). 

Relationens betydelse i smärthanteringen 
Patienternas uppfattning om sjuksköterskans smärthantering var beroende av hur 
relationen med sjuksköterskan fungerade. De patienter som upplevde en bristfällig 
relation till sjuksköterskan var mer benägna att ifrågasätta sjuksköterskans 
smärthantering (Torresan et al., 2015). Relationen till sjuksköterskan påverkades 
bland annat av sjuksköterskans attityd gentemot patienten som individ och attityden 
gentemot patientens smärtupplevelse (Pathmawathi et al., 2015). I en studie (Gibbins 
et al., 2014) framkom att patienterna uppfattade att relationen till sjuksköterskan 
påverkades av sjuksköterskans inställning till smärtan. Patienterna uppfattade att 
sjuksköterskan inte prioriterade smärtan i första hand. Detta gjorde att det blev som en 
barriär mellan sjuksköterska och patient där patienterna inte tog kontakt med 
sjuksköterskan angående smärtan (Gibbins et al., 2014). De patienter som uppfattade 
sjuksköterskans omvårdnad som hårdhänt och okänslig saknade en god relation till 
sjuksköterskan och uppfattade därför smärthanteringen som bristfällig (Erol et al., 
2018; Pathmawathi et al., 2015). Sjuksköterskan kunde uppfattas som arrogant och ha 
brist på tålamod i sin smärthantering, vilket orsakade ökat obehag hos patienten 
(Pathmawathi et al., 2015). De patienter som däremot uppfattade sjuksköterskan som 
empatisk, mänsklig och vänlig tyckte att de hade en god relation till sjuksköterskan 
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och uppfattade sjuksköterskans smärthantering som god (Beck et al., 2010; Torresan 
et al., 2015). Något som var viktigt för patienterna var att bli behandlade med respekt 
och att deras smärta blev bekräftad av sjuksköterskan (Beck et al., 2010). När smärtan 
togs på allvar och patienterna upplevde att sjuksköterskan gjorde allt de kunde för att 
lindra patientens smärta skapades en tillit till sjuksköterskan, detta stärkte i sin tur 
patientens och sjuksköterskans relation (Beck et al., 2010; Torresan et al., 2015; 
Wallen et al., 2012). En del patienter upplevde sjuksköterskans attityd gentemot 
smärtan som nonchalant, sjuksköterskan tog inte smärtan på allvar och lät dem vänta 
på smärtlindring onödigt lång tid (Liu et al., 2018; Pathmawathi et al., 2015). 
Patienterna beskrev även att sjuksköterskor tvivlade, ibland rentav vägrade, tro på 
deras smärtupplevelse vilket gjorde att relationen påverkades negativt (Beck et al., 
2010; Liu et al., 2018). I en studie (Erol et al., 2018) framkom det att patienter ibland 
upplevde att de blev behandlade som objekt som inte hade några känslor. Patienterna 
upplevde att sjuksköterskan enbart gav medicin vid bestämda tidpunkter utan att fråga 
patienten om smärtan. Detta påverkade relationen negativt och patienterna uttryckte 
ett behov av att bli sedda som människor med känslor (Erol et al., 2018). När 
sjuksköterskan visade omtanke och besvarade patientens funderingar skapades en god 
relation mellan sjuksköterska och patient (Beck et al., 2010). Det framkom att 
kvalitén på relationen till sjuksköterskan var av vikt för en god smärthantering 
(Torresan et al., 2015).  

Patientens behov av stöd  
Flera patienter beskrev sjuksköterskan som upptagen och att de inte fick stöd i att 
hantera smärtan (Beck et al., 2010; Catt et al., 2019; ; Liu et al., 2018; Pathmawathi et 
al., 2015). Patienterna upplevde att sjuksköterskan spenderade för lite tid hos dem och 
att sjuksköterskan inte fanns närvarande när de hade behov av smärtlindring (Beck et 
al., 2010; Pathmawathi et al., 2015). I en studie (Erol et al., 2018) beskrev patienterna 
att sjuksköterskan sällan gjorde någon smärtskattning utav patienterna. Patienterna 
fick istället säga ifrån när de var i behov av smärtlindring (Erol et al., 2018). När 
sjuksköterskan inte gav varje enskild patient den fokus de var i behov av uppfattade 
patienten smärthanteringen som bristande (Beck et al., 2010). Det framkom att 
patienter som var i behov av stöd eller smärtlindring fick vänta på sjuksköterskan som 
var upptagen med att hjälpa andra patienter (Beck et al., 2010; Catt et al., 2019; 
Pathmawathi et al., 2015). När sjuksköterskan väl var hos patienten upplevdes 
omvårdnaden som stressad och hastig vilket förvärrade patientens smärta 
(Pathmawathi et al., 2015). Flera patienter upplevde att de saknade stöd från erfarna 
sjuksköterskor som hade kunskap att förklara deras smärta (Catt et al., 2019; Liu et 
al., 2018). Patienter som däremot upplevde att sjuksköterskan var närvarande och 
regelbundet frågade om patientens smärta var positivt för patienten. När 
sjuksköterskan tog sig tid att besvara patientens frågor uppfattades ett gott stöd från 
sjuksköterskan (Beck et al., 2010; Wallen et al., 2012). 



 

 14 

Diskussion  
Metoddiskussion  
Studien gjordes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats för att få en öppen 
analys som inte styrdes av en redan utformad teori (Henricsson, 2017). En 
systematisk sökning gjordes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo som 
innehåller forskning kring omvårdnad. Henricsson (2017) menar att chansen ökar att 
få träffar på relevanta artiklar om en systematisk sökning görs i flera databaser, vilket 
ökar resultatets trovärdighet. Enligt Henricsson (2017) specificeras den systematiska 
sökningen genom att kombinera fritextord med ämnesord. En svaghet i denna 
litteraturstudie kan vara att enbart fritextord användes i majoriteten av sökningarna, 
ämnesord användes endast i en av sökningarna i PubMed. Anledningen till att 
ämnesord inte användes i CINAHL eller Psycinfo var att sökningen då resulterade i 
för få träffar. Då den systematiska sökningen i CINAHL enbart gav en träff användes 
färre fritextord i olika kombinationer i de två andra sökningarna. I PubMed användes 
fler sökord för att få träffar på artiklar inom området omvårdnad. En styrka i denna 
litteraturstudie var att databassökningarna med olika sökordskombinationer 
resulterade i dubbletter. Att sökningarna gav dubbletter visade att databasen var 
rensad på artiklar som svarade på studiens syfte och därmed ökade resultatets 
sensitivitet och trovärdighet (Henricson, 2017). Inledningsvis gjordes samtliga 
databassökningar med en tidsbegränsning på fem år (2015-2020) för att få träffar på 
aktuell forskning. Dessa sökningar resulterade i fem resultatartiklar som svarade på 
studiens syfte. För att få fler träffar utökades tidsbegränsningen till tio år (2010-2020), 
detta resulterade i ytterligare två resultatartiklar som svarade på studiens syfte. 
Databassökningarna resulterade i sju resultatartiklar, varav fem var kvalitativa och två 
var av mixad metod där den kvalitativa delen svarade på litteraturstudiens syfte. Den 
kvantitativa delen i artiklarna som var av mixad metod granskades ej, då de inte 
belyste patientens subjektiva uppfattningar som var syftet med denna litteraturstudie. 
Sökningarna resulterade i ett flertal träffar där artiklarna beskrev sjuksköterskans 
perspektiv på smärthantering trots att sökordet patientuppfattning användes. Artiklar 
som beskrev sjuksköterskans perspektiv exkluderades eftersom syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva patienternas uppfattning om sjuksköterskans 
smärthantering. Då databassökningarna enbart resulterade i sju resultatartiklar, 
kompletterades sökningen med en manuell sökning och ytterligare en resultatartikel 
påträffades i relaterade artiklar.  

En kvalitetsgranskning av resultatartiklarna gjordes med hjälp av Carlsson och 
Einmans (2003) granskningsmall för vetenskaplig kvalitet. Granskningen gjordes 
först enskilt, därefter jämfördes granskningarna gemensamt. Sju av resultatartiklarna 
uppnådde vetenskaplig kvalité grad I, en av resultatartiklarna uppnådde vetenskaplig 
kvalité grad II. Enligt Henricsson (2017) stärks resultatets pålitlighet om artikeln är av 
vetenskaplig kvalité grad I eller II. Granskningsmallen utgår från subjektiva 
tolkningar av resultatartiklarnas kvalité och kan ses som en svaghet i denna 
litteraturstudie. Antalet inkluderade artiklar bedömdes vara tillräckligt för att svara på 
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studiens syfte, dock hade ett större antal artiklar varit önskvärt för att öka 
trovärdigheten.   

Dataanalysen genomfördes både enskilt och gemensamt vilket stärker studiens 
trovärdighet (Henricsson, 2017). Det fanns en begränsad förförståelse kring 
cancerrelaterad smärta innan litteraturstudien påbörjades. Tankar och förväntningar 
diskuterades och reflekterades kontinuerligt under arbetets gång vilket stärker 
studiens trovärdighet. Utomstående personer har vid flertal tillfällen granskat studiens 
material vilket ökar studiens trovärdighet och pålitlighet (Henricsson, 2017). 

Litteraturstudien baserades på övervägande kvalitativa vetenskapliga studier, detta 
stärker studiens trovärdighet, då syftet var att beskriva patientens subjektiva 
uppfattningar (Mårtensson & Fridlund, 2017). En styrka i denna litteraturstudie var att 
resultatartiklarna hade ett brett urval av patienter. Studierna var gjorda på både 
kvinnor och män i blandade åldrar med olika etniciteter och patienterna hade olika 
typer av cancerdiagnoser. Detta stärker litteraturstudiens trovärdighet då flera olika 
patientgrupper studerats (Mårtensson & Frilund, 2017). Litteraturstudiens 
resultatartiklar gjordes i USA, Turkiet, Malaysia, Kina, Italien, Storbritannien vilket 
visar en spridning på att forskning inom ämnet sker på flera olika platser i världen. 
Litteraturstudiens överförbarhet till svensk sjukvård kan ha påverkats på grund av 
ländernas kulturella och geografiska spridning. Trots den stora spridningen bland 
resultatartiklarna visade resultatet att patienterna nämnde liknande faktorer som var 
av vikt för en god smärthantering. Sverige är idag ett mångkulturellt land och 
sjuksköterskan kan komma att möta patienter från olika delar av världen med olika 
kultur och etnisk bakgrund. Resultatet i denna litteraturstudie skulle därför kunna ha 
betydelse för svensk sjukvård. 

Vid granskning av resultatartiklarna inkluderades enbart artiklar som tydligt visade att 
forskarna gjort etiska överväganden. Studien skulle ha blivit godkänd av en etisk 
kommitté och deltagarna skulle ha godkänt sitt deltagande i studien genom skriftligt 
eller muntligt samtycke (Kjellström, 2017). 

Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att sjuksköterskans kunskaper var avgörande för den 
smärthantering patienten fick (Beck et al., 2010; Erol et al., 2018; Gibbins et al., 
2014; Liu et al., 2018; Pathmawathi et al., 2015; Torresan et al., 2015; Wallen et al., 
2012). Kurtin och Fuoto (2019) visar att sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på 
symptom och tecken som kan vara smärtrelaterade. Det är sjuksköterskan som är 
omvårdnadsansvarig för patienten och har i uppgift att samla in information från 
patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Därför är sjuksköterskans kunskap 
om smärta av betydelse för att kunna läsa av patienten, bedöma symtom och hantera 
patientens smärta korrekt. Evidensbaserad smärthantering visar att det är av stor vikt 
att sjuksköterskan gör en grundlig smärtanamnes och smärtskattning för en adekvat 
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smärthantering (Webb & LeBlanc, 2018). Litteraturstudiens resultat visade att 
sjuksköterskan brast i sin smärthantering då hon inte gjorde en systematisk och 
grundlig smärtanalys (Beck et al., 2010; Erol et al., 2018; Liu et al., 2018; 
Pathmawathi et al., 2015). Strang (2012) menar att smärtanalys är A och O i 
sjuksköterskans smärthantering. En reflektion är att det bör vara lika självklart för 
sjuksköterskan att regelbundet göra en smärtanalys, som det är att kontrollera 
patientens vitala parametrar. Efter utförd smärtanalys skriver Strang (2012) att det är 
av vikt att sjuksköterskan följer upp patientens smärta för att utvärdera 
smärtbehandlingen. Litteraturstudien bekräftar tidigare forskningsresultat i den 
mening att sjuksköterskans smärthanteringen påverkas om sjuksköterskan saknar 
kunskap om smärta och smärthantering (Kvåle et al., 2010). Resultatet i denna 
litteraturstudie visade att patienterna fick utstå ett förlängt lidande om sjuksköterskan 
inte kunde kontrollera smärtan eller hitta orsaken till smärtan (Beck et al., 2010; 
Pathmawathi et al., 2015). Eriksson (1994) skriver att en bristande kunskap hos 
sjuksköterskan kan leda till ett vårdlidande för patienten. Sjuksköterskans kunskap om 
smärta och smärthantering påverkar patientens möjlighet till adekvat 
smärtbehandling. Då patienterna är helt utlämnade till sjuksköterskans kunskap 
riskerar patienten att utstå förlängt lidande om sjuksköterskans kunskap är bristande. 
Forskning visar att sjuksköterskor med kunskap om cancersmärta och dess behandling 
får patienterna att känna sig trygga och säkra (Kvåle et al., 2010; van Dusseldorp et 
al., 2019). De sjuksköterskor som har kunskap har också möjligheten att lindra 
patientens lidande (Kvåle et al., 2010). 

Resultatet visade att kommunikationen med sjuksköterskan var viktigt för hur 
patienten uppfattade sjuksköterskans smärthantering (Beck et al., 2010; Catt et al., 
2019; Erol et al., 2018; Gibbins et al., 2014; Liu et al., 2018; Pathmawathi et al., 
2015; Torresan et al., 2015; Wallen et al., 2012). I resultatet framkom det att de 
patienter som upplevde en bristande kommunikation med sjuksköterskan hade en 
negativ syn på smärthanteringen. Patienterna uttryckte att de inte fick tillräckligt med 
information kring smärtbehandlingen (Beck et al., 2010; Gibbins et al., 2014; Liu et 
al., 2018; Pathmawathi et al., 2015). Sjuksköterskan behöver i sitt arbete vara 
medveten om att god kommunikation och att delge information kring 
smärtbehandlingen är av vikt. Vid god kommunikation och information ges patienten 
möjlighet att bli involverad i sin smärtbehandling. Nightingale (1954) skriver att brist 
på information från sjuksköterskan ökar risken för vårdlidande hos patienten. I 
resultatet framkom det att god kommunikation med sjuksköterskan påverkades 
positivt av att sjuksköterskan gav grundlig information kring smärtbehandlingen (Erol 
et al., 2018; Torresan et al., 2015; Wallen et al., 2012). En god kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient där sjuksköterskan informerar om smärta och 
smärtbehandling är av vikt i sjuksköterskans smärthantering (Uysal, 2018). Enligt 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan kunna arbeta både 
självständigt och i team. Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskans 
kommunikation med övriga vårdteam hade betydelse för hur patienten uppfattade 
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smärthanteringen. När sjuksköterskan förde information vidare och samarbetade med 
hela vårdteamet, upplevde patienterna sjuksköterskans smärthantering som god (Beck 
et al., 2010; Torresan et al., 2015; Wallen et al., 2012). Eftersom sjuksköterskan 
arbetar nära patienten i sitt omvårdnadsarbete har hon en viktig roll i att vara en länk 
mellan patienten och andra professioner. Uysal (2018) uppmärksammar vikten av att 
sjuksköterskan har ett nära samarbete och kommunicerar med hela sjukvårdsteamet. 
Resultatet stärks genom aktuell forskning som visar att sjuksköterskan har betydande 
roll i att vara patientens kontakt med övriga professioner (van Dusseldorp et al., 
2019). I resultatet framkom även att patientens delaktighet i smärtbehandlingen var 
viktigt (Beck et al., 2010; Torresan et al., 2015). Enligt Strang (2012) bör 
sjuksköterskan ha en aktiv roll i att göra patienten delaktig i smärtbehandlingen. Det 
är av vikt att sjuksköterskan utformar en individanpassad smärtplan tillsammans med 
patienten, och tar hänsyn till patientens individuella behov. Aktuell forskning stärker 
litteraturstudiens resultat och visar att individanpassad smärtbehandling är en central 
del i sjuksköterskans smärthantering (Webb & LeBlanc, 2018). 

Litteraturstudiens resultat visade att patientens relation med sjuksköterskan 
påverkades av sjuksköterskans attityd gentemot patienten. Om sjuksköterskan hade en 
dålig attityd bildades en barriär mellan sjuksköterskan och patienten (Beck et al., 
2010; Erol et al., 2018; Gibbins et al., 2014; Liu et al., 2018; Pathmawathi et al., 
2015; Torresan et al., 2015; Wallen et al., 2012). Alnajar (2019) menar att en god 
attityd hos sjuksköterskan är nyckeln till god smärtlindring. Det är viktigt att 
sjuksköterskan reflekterar över sitt bemötande med patienterna. Eftersom deras 
uppfattningar om sjuksköterskan är avgörande för hur smärthanteringen upplevs. Ett 
av sjuksköterskans ansvarsområde är att lindra patientens lidande (ICN, 2012). Om 
sjuksköterskan har en nära kontakt med patienten skapas en möjlighet att lindra 
patientens lidande (Ferrell och Coyle, 2008). Enligt Halldorsdottir (2008) är det 
sjuksköterskans ansvar att skapa en god anknytning till patienten. Sjuksköterskan 
behöver lägga fokus på smärtan och lyssna på patientens smärtupplevelse för att 
skapa en vårdande relation. Resultatet visade att relationen styrktes av att 
sjuksköterskan visade omtanke och tog sig tid till patienten (Beck et al., 2010). 
Patienter som upplever att sjuksköterskan visar omtanke och förståelse, för patientens 
smärtupplevelse, har en god relation till sjuksköterskan (van Dusseldorp et al., 2019). 
Detta tydliggör Halldorsdottirs (2008) beskrivning på den vårdande relationen. När 
sjuksköterskan tar ansvar för att skapa en relation och knyter an till patienten, skapas 
förutsättningar för att kunna ge god omvårdnad (Halldorsdottir, 2008).  

I resultatet framkom det att flera patienter uppfattade sjuksköterskan som upptagen 
och inte tog sig tid att stödja dem i sin smärta (Beck et al., 2010; Catt et al., 2019; Liu 
et al., 2018; Pathmawathi et al., 2015). När sjuksköterskan inte gav varje enskild 
patient fokus uppfattades smärthanteringen som bristande (Beck et al., 2010). 
Sjuksköterskan behöver ha ett helhetsperspektiv i sin omvårdnad av patienten för att 
tillgodose patientens grundläggande behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Enligt Ferell och Coyle (2008) har sjuksköterskan har en central roll i att lindra 
patientens smärta, såväl psykologisk som fysisk och social. Litteraturstudiens resultat 
visade att sjuksköterskor som var närvarande var positivt för patientens uppfattning 
om sjuksköterskans smärthantering, eftersom patienterna då upplevde ett gott stöd 
(Beck et al., 2010; Wallen et al., 2012). Det är av vikt att sjuksköterskan har ett 
holistiskt synsätt och fokuserar på hela människan och inte bara på patientens 
kroppsliga behov. Aktuell forskning om evidensbaserad smärthantering visar att 
sjuksköterskan har i uppgift att bedöma patientens status, såväl fysisk som psykisk, 
vilket stärker litteraturstudiens resultat (Webb & LeBlanc, 2018). Sjuksköterskan 
behöver lägga vikt på att ge patienten emotionellt stöd där hon visar empati och tar sig 
tid att aktivt lyssna på patienten. För att lindra patientens livslidande betonar Eriksson 
(1994) vikten av ett gott stöd från sjuksköterskan. Sjuksköterskans stöd till 
patienterna är av stor betydelse i hanteringen av smärtan, patienterna behöver bli 
sedda och trodda i sin smärtupplevelse. Hur stödet från sjuksköterskan upplevs 
påverkar patientens syn på smärthanteringen och på sikt även smärtbehandlingens 
resultat. 

Konklusion   
Patientens uppfattning om sjuksköterskans smärthantering påverkas av 
sjuksköterskans kunskap, kommunikationen med sjuksköterskan, relationen med 
sjuksköterskan och stödet från sjuksköterskan. En majoritet av patienterna upplevde 
bristande kunskap om smärta och smärthantering hos sjuksköterskorna. Den bristande 
kunskapen orsakade ett ökat lidande hos patienterna då sjuksköterskan inte gav 
adekvat smärtbehandling. De patienter som uppfattade god kunskap hos 
sjuksköterskorna kunde känna sig trygga med omvårdnaden. Att kommunikationen 
med sjuksköterskan fungerade påverkade patienternas uppfattning om sjuksköterskans 
smärthantering. Flera patienter uttryckte att kommunikationen var bristfällig och att 
information uteblev. Patienterna hade behov av att få information om 
behandlingsalternativ och vara delaktiga i smärthanteringen. Relationen mellan 
sjuksköterska och patient påverkades av hur sjuksköterskans attityd uppfattades av 
patienten. Kvalitén på relationen var avgörande för hur smärthanteringen uppfattades. 
Sjuksköterskan upplevdes ofta som upptagen och hade inte tid att hantera patienternas 
smärta. En närvarande sjuksköterska som tog sig tid till patienten gav ett gott stöd och 
var av vikt i sjuksköterskans smärthantering.  

Implikation 
Patienternas missnöje om sjuksköterskans smärthantering grundar sig främst i 
sjuksköterskans okunskap om cancerrelaterad smärta och smärthantering. För att 
sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad behövs mer kunskap. Sjuksköterskans 
kunskap kan öka genom att smärthantering och smärtbedömning får en större del i 
sjuksköterskeutbildningen. Vårdverksamheter bör även satsa på utbildning för 
legitimerade sjuksköterskor och ge möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling 



 

 19 

inom smärtområdet. Utbildning ger ökad kunskap som i sin tur ökar sjuksköterskans 
medvetenhet i smärthanteringen. På så sätt har sjuksköterskan möjlighet att ge 
adekvat smärtlindring och lindra onödigt lidande hos patienter med cancer. Resultatet 
indikerar på att mer forskning krävs, där sjuksköterskans smärthantering studeras ur 
ett patientperspektiv. Få studier är gjorda ur patientens synvinkel kring specifikt 
sjuksköterskans smärthantering av cancerrelaterad smärta.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Cancer Cancer Cancer, Neoplasm[mesh]  

Cancersmärta Cancer pain    

Cancerrelaterad smärta  Cancer related pain  Cancer related pain  Cancer related pain 

Smärthantering  Pain management  Pain management  Pain management  

Patientuppfattning Patient perception  Patient perception  Patient perception  

Sjuksköterska/vård Nurs* Nurs* Nurs* 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* = dubbletter av resultatartiklar  
 
2020-03-11 - Ytterligare en resultatartikel som motsvarade syftet fanns i form av related article 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2020-02-25 PubMed 

Sökord: Cancer related pain AND 
pain management AND patient 
perception AND nurs* 
Limits: english, 2010-2020, adult 
19+ years 43 22 7 4 

2020-02-25 CINAHL 

Sökord: Cancer related pain AND 
pain management AND patient 
perception AND nurs* 
Limits: english, peer reviewed, 
2010-2020, all adults 1 0 0 0  

2020-02-25 PsychINFO 

Sökord: Cancer related pain AND 
pain management AND patient 
perception AND nurs* 
Limits: english, 2010-2020, 
adulthood 18 years & older, peer 
reviewed 11 11 3 0 

2020-03-04 CINAHL 

Sökord: Cancer AND pain 
management AND patient 
perception  
Limits: english, peer reviewed, 
2010-2020, all adults  29 13 6 1 (1)*  

2020-03-04 PubMed 

Sökord: Cancer AND pain 
management AND patient 
perception AND nurs* 
Limits:  english, 2010-2020, adult 
19+ years 44 17 5 0 (4)* 

2020-03-11 PubMed 

Sökord:” Neoplasms”[MeSH] 
AND pain management AND 
patient perception AND nurs* 
Limits:  english, 2010-2020, adult 
19+ years 32 14 4 0 (3)* 

2020-03-11 CINAHL 

Sökord: Cancer pain AND pain 
management AND nurs* 
Limits: english, peer reviewed, 
2010-2020, all adults  95 38 10 2 

2020-03-11  Related article    1 

                                               Totalt: 255 115 35 8 
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Tabell 3: Artikelöversikt  
Artikel 1 

 

 

Referens Beck, S. L., Towsley, G. L., Berry, P. H., Lindau, K., Field, R. B., & Jensen, S. (2010). Core 
aspects of satisfaction with pain management: cancer patients' perspectives. Journal of pain and 
symptom management, 39(1), 100–115. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2009.06.009 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka vilka orsaker som låg bakom att patienter med cancerrelaterad smärta var 
tillfredsställda med smärthanteringen trots hög smärtintensitet.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats  
Utforskande kvalitativ design  

Urval Totalt deltog 33 patienter från två olika patientgrupper för att jämföra deras smärtupplevelser. 
Arton patienter hade avancerad cancer och 15 patienter var postkirurgiska cancerpatienter. För att 
få delta i studien skulle patienterna vara engelsktalande, ha cancerrelaterad smärta samt vara i 
tillräckligt gott fysiskt och mentalt skick för att ge sitt samtycke att delta.  

Datainsamling Datainsamlingen var en kombination av ett strukturerat frågeformulär där patienterna fyllde i 
deras smärtupplevelse och tillfredsställelse av sjuksköterskans smärthantering. Därefter gjordes en 
semistrukturerad intervju som baserades på en intervjuguide med frågor om patientens 
smärtupplevelse innan diagnos, vid diagnostiseringen av cancern och den nuvarande smärtan. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades. En av studiens deltagare hade trakeostomi och skrev 
därför ner sina svar på intervjuguiden. Forskarens noteringar från intervjuerna användes som 
tillägg till ljudinspelningarna.  

Dataanalys Data analyserades enligt Miles och Hubermans analysmetod. Materialet granskades och innehållet 
i intervjuerna kodades av samtliga forskare. Huvudutredaren granskade sedan kodningen och 
transkriptionen på nytt för att identifiera teman som representerade innehållet i intervjuerna.  

Bortfall Nämns ej.  

Slutsats I resultatet framkommer det att majoriteten av patienterna ur båda patientgrupperna uppfattade 
sjuksköterskans smärthantering som positiv. En av patienterna uppfattade sjuksköterskans 
smärthantering som negativ. Hos patienter som uppfattade sjuksköterskans smärthantering som 
positiv framkom följande faktorer som avgörande för en god smärthantering: god kommunikation, 
god information, omtänksamhet, god attityd till både smärtan och patienten, individanpassad vård, 
god kunskap om smärta och smärthantering, samarbete med hela vårdteamet, god relation, bli 
betrodd och att sjuksköterskan hade kontroll över smärthanteringen. Hos de patienter som 
uppfattade sjuksköterskans smärthanering som negativ framkom följande faktorer som avgörande 
för en bristfällig smärthantering: dålig kommunikation och information, sjuksköterskan hade inte 
fokus på patienten, sjuksköterskan tog sig inte tid till patienten, patienten fick vänta, dålig attityd 
hos sjuksköterskan,  patienten blev inte trodd på sin smärta och okunskap angående 
smärthantering och smärtbehandling.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 85,4 %, grad I av vetenskaplig kvalité. 
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Artikel 2 

Referens Catt, S., Matthews, L., May, S., Payne, H., Mason, M., & Jenkins, V. (2019). Patients’ and 
partners’ views of care and treatment provided for metastatic castrate‐resistant prostate cancer in 
the UK. European Journal of Cancer Care, 28(6), N.PAG. https://doi.org/10.1111/ecc.13140 

Land  
Databas 

Storbritannien  
CINAHL  

Syfte Syftet var att undersöka män med prostatacancer och deras uppfattning om behandlingsbeslut, 
given information, upplevda fördelar och nackdelar med behandlingen och hur de påverkar deras 
liv.  

Metod:  
Design 

Mixad metod  
Prospektiv longitudinell observations design  

Urval Totalt deltog 37 män i studien. Patienter som var lämpliga att delta i studien identifierades av 
sjukvårdspersonal. För att delta i studien skulle patienterna vara diagnostiserade med metastaserad 
hormonresistent prostatacancer och vara lämplig för behandling. Patienter med icke- 
hormonresistent prostatacancer och patienter med historik av psykiska besvär exkluderades. 
Samtliga patienter gav samtycke till deltagandet i studien.  

Datainsamling Kvalitativ data samlades in genom strukturerade intervjuer. Patienterna intervjuades under tiden 
de genomgick behandling, en uppföljningsintervju gjordes tre månader efter genomförd 
behandling. Vid intervjuerna användes frågeformulär med en blandning av förtryckta 
svarskategorier och öppna frågor kring behandling, vård, symptom (främst smärta) och 
uppföljning av sjukvårdspersonal.  Intervjuerna varade mellan 15 och 45 minuter och 
genomfördes av tre av studiens forskare som hade erfarenhet av att intervjua. Svaren på frågorna 
skrevs ner direkt i frågeformulären och kontrollerades efter genomfört intervju där patienten fick 
bekräfta innehållet. 

Dataanalys Det skrivna materialet från intervjuerna lästes av två av forskarna som sedan kodade och 
kategoriserade innehållet. Den tredje forskaren kontrollerade därefter kodningen och 
kategoriseringen.  

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats I resultatet framkom de att samtal och diskussion med sjukvårdspersonalen var viktigt, majoriteten 
kände behov av detta och fick sitt behov tillgodosett. De fanns deltagare i studien som uttryckte ett 
behov av samtal och diskussion, men inte fick den möjligheten. Det framkom också att patienterna 
ville ha god information från sjuksköterskan och att informationen skulle föras vidare till hela 
sjukvårdsteamet. Patienterna upplevde att informationen och kommunikationen med 
sjuksköterskan påverkades på grund av överarbetad personal och tidsbrist. De uttryckte att de ville 
ha mer tid med sjuksköterskan för att få stöd i sin situation.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 77%, grad II av vetenskaplig kvalité. 
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Artikel 3 

 

 

 

Referens Erol, O., Unsar, S., Yacan, L., Pelin, M., Kurt, S., & Erdogan, B. (2018). Pain experiences of 
patients with advanced cancer: A qualitative descriptive study. European journal of oncology 
nursing: the official journal of European Oncology Society, 33, 28-34. 
doi:10.1016/j.ejon.2018.01.005 

Land  
Databas 

Turkiet 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska smärtupplevelsen hos patienter med avancerad cancer, hur de hanterar 
smärta samt hur patienterna upplevde sjuksköterskans smärthantering. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats  
Fenenomenologisk metod 

Urval Patienterna valdes ut enligt strategiskt urval. Totalt deltog 16 patienter med avancerad cancer i 
studien. Samtliga patienter var inlagda på en onkologisk avdelning, sjukhuset ligger i Edirne i 
nordvästra Turkiet. Patienterna skulle vara över 18 år och haft sin cancerdiagnos, av avancerad 
grad, i minst sex månader. För att få delta i studien skulle de inte ha några 
kommunikationsproblem och de skulle frivilligt ställa upp på att delta i studien.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer där patienterna fick berätta om sina 
smärtupplevelser.  Ett semi-strukturerat frågeformulär med öppna frågor utformades och användes 
i intervjuerna med deltagarna. Intervjuerna ägde rum på sjukhuset där patienterna vårdades, 
eftersom alla patienter led av avancerad cancer så genomfördes intervjun vid sidan av sängen. 
Patienterna uppmuntrades att prata fritt och använda sina egna ord. I genomsnitt varande 
intervjuerna 44 minuter. Datainsamlingen gjordes mellan september och december 2015. Samtliga 
intervjuer spelades in och transkriberades.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av Colaizzis fenomenologiska metod eftersom patienternas 
subjektiva smärtupplevelse skulle undersökas. Enligt Colaizzis fenomenologiska metod analyseras 
data genom sju olika steg för att få fram det centrala i intervjuerna. Alla författare granskade och 
analyserade individuellt intervjuerna. Dataanalysen resulterade slutligen i fyra teman och tio 
subteman som alla forskare hade nått konsensus kring. 

Bortfall Nämns ej. 

Slutsats Patienterna upplevde att sjuksköterskan hade brister i smärthantering och smärtbedömning av 
avancerad cancer. De ansåg att sjuksköterskan hade en dålig attityd och brister i sin 
kommunikation och information, vilket ledde till en försämrad vårdrelation mellan patienten och 
sjuksköterskan. De uttryckte att de behövde bli sedda och veta att sjuksköterskan gjorde allt i sin 
makt att lindra deras smärta, dock upplevde patienterna att sjuksköterskorna brast i 
smärthanteringen och att de inte hade tid att göra en noggrann smärtbedömning. Patienterna hade 
behov av mer stöd och förslag på smärthanteringsmetoder från sjuksköterskan för att hantera sin 
smärta. För att sjuksköterskan skulle kunna ge adekvat behandling krävdes mer kunskap och 
utbildning i både farmakologisk och icke-farmakologisk behandlingsmetoder.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 91,6%, grad I av vetenskaplig kvalité. 
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Gibbins, J., Bhatia, R., Forbes, K., & Reid, C. M. (2014). What do patients with advanced 
incurable cancer want from the management of their pain? A qualitative study. Palliative 
medicine, 28(1), 71–78. https://doi.org/10.1177/0269216313486310 

Land  
Databas 

Storbritannien  
PubMed – Related article  

Syfte Syftet var att undersöka hur patienter med avancerad cancer beskriver deras kontroll av smärta och 
vad de behöver i hanteringen av smärtan. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats  
Konstant jämförande metod  

Urval Patienterna utsågs enligt strategiskt urval för att inkludera patienter med olika cancerformer och 
smärtupplevelser. Patienterna som deltog hade cancer av avancerad grad och antogs av ett 
palliativt vårdteam. Totalt deltog 12 patienter, samtliga gav samtycke att delta i studien.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer baserade på en ämnesguide genomfördes med patienterna och 
utfördes av studiens ena forskare. Datainsamlingen pågick mellan februari till december 2008. 
Intervjuerna varade mellan 35 och 65 minuter och spelades in med en ljudinspelare. Materialet 
transkriberades och patienternas identitet anonymiserades.  

Dataanalys Data analyserades genom konstant jämförande metod. Tre av forskarna läste individuellt igenom 
transkriptionen från de genomförda intervjuerna och kodade materialet. Därefter jämfördes 
kodningen författarna emellan för att finna likheter och skillnader i kodningen och bildade sedan 
kategorier. Kategorierna jämfördes och genererade slutligen i fyra teman.  

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Det framkom att patienterna uppfattade att sjukvårdspersonalen hade stor okunskap om smärta och 
smärthantering. Sjukvårdspersonalen fokuserade på cancern i första hand och smärtan kom i andra 
hand. Patienterna uttryckte att sjukvårdspersonalen inte förstod smärta innebar och hur smärtan 
kunde påverkad dem. På grund av sjukvårdspersonalens inställning till smärta påverkades 
patientens kommunikation med personalen. De uppfattade att sjukvårdspersonalen inte ansåg 
smärta som viktig och därför undvek patienterna att prata om smärta med dem.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 89,6 %, grad I av vetenskaplig kvalité. 
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Artikel 5 

Referens Liu, Q., Gao, L.-L., Dai, Y.-L., Wang, Y., Wang, H.-X., Luo, X.-J., Chai, X.-M., Mu, G.-X., 
Liang, X.-Y., Zhang, X., Liu, J., Yu, J.-Q., & Li, Y.-X. (2018). Breakthrough Pain: A Qualitative 
Study of Patients with Advanced Cancer in Northwest China. Pain Management Nursing, 19(5), 
506–515. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2017.11.006 

Land  
Databas 

China  
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka patienter med cancer och deras uppfattning och upplevelse vid 
genombrottsmärta 

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats  
Beskrivande tolkande design  

Urval Patienterna skulle ha genombrottssmärta för att delta i studien. Forskarna valde ut patienterna med 
hjälp av en checklista för att få med lämpliga patienter i studien.  Få patienter antogs till studien 
genom denna metod. Forskarna kompenserade detta genom att även använda sig av icke-
slumpmässigt urval. Patienterna skulle vara över 18 år, ha en diagnostiserad cancer, haft 
genombrottssmärta, förstå kinesiska i skrift och tal och kunna genomföra en intervju. Nio 
deltagare antogs till studien och samtliga hade givit samtycke. 	

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer och baserades på en intervjuguide 
som bestod av frågor relaterade till smärta.  Patienten fick berätta om sin upplevelse och 
uppfattning om genombrottssmärta och smärthantering. Intervjuerna genomfördes på sjukhuset i 
ett lugnt rum. Samtliga intervjuer genomfördes av samma forskare. Intervjuerna spelades in med 
en ljudinspelare och varade mellan 30-60 minuter. Datainsamlingen genomfördes mellan juni och 
november 2016, intervjuerna pågick tills datamättnad uppnåtts.  

Dataanalys Samtliga inspelade intervjuer transkriberades av två forskare. Transkriptionerna jämfördes med 
ljudfilerna för att försäkra att transkriptionen var korrekt. Induktiv tematisk analys användes för 
dataanalys. Inledningsvis lästes materialet ett flertal gånger av fyra författare och studiens 
huvudutredare. Därefter kodades materialet som sedan godkändes av huvudutredaren. Kodningen 
diskuterades med samtliga av studiens forskare för att uppnå konsensus kring kodning och teman. 
Dataanalysen resulterade i fem teman och 16 underteman.  

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats I resultatet framgår det att patienterna tyckte att sjuksköterskans smärthantering var bristfällig. 
Enligt patienterna saknade sjuksköterskan kunskap kring både smärta och smärthantering.  
Patienterna uppfattade att sjuksköterskan inte tog deras smärta på allvar och de många gånger fick 
vänta länge på att få smärtstillande.  De upplevde att sjuksköterskan inte hade tillräckligt med tid 
att hantera deras genombrottssmärta. Detta påverkade i sin tur sjuksköterskans kommunikation 
och information med patienten. Patienterna uppfattade i många fall att sjuksköterskans attityd 
gentemot smärtan var dålig och att deras smärta inte blev betrodd. Patienterna uttryckte ett behov 
av stöd och en god kommunikation med sjuksköterskan i hanteringen av smärtan.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 87,5%, grad I av vetenskaplig kvalité. 
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Artikel 6 

 

 

 

Referens Pathmawathi, S., Beng, T. S., Li, L. M., Rosli, R., Sharwend, S., Kavitha, R. R., & Christopher, B. 
C. (2015). Satisfaction with and Perception of Pain Management among Palliative Patients with 
Breakthrough Pain: A Qualitative Study. Pain management nursing : official journal of the 
American Society of Pain Management Nurses, 16(4), 552–560. 
https://doi.org/10.1016/j.pmn.2014.10.002 

Land  
Databas 

Malaysia 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska smärtupplevelser hos palliativa cancerpatienter samt deras uppfattningar och 
förväntningar beträffande smärtupplevelser vid genombrottssmärta.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats  
Beskrivande tolkande design  

Urval Patienterna valdes ut enligt strategiskt urval. Totalt 21 patienter mellan åldrarna 23-75 år deltog i 
studien. Åtta av patienterna var män och 13 av patienterna var kvinnor. Samtliga patienter hade 
genombrottssmärta och smärtvärdena varierade från måttlig till svår. Deltagarna hade olika 
cancerdiagnoser. Samtliga var i livets slutskede och var under aktiv behandling på en onkologisk, 
kirurgisk eller palliativ avdelning.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom intervjuer som baserades på en intervjuguide med frågor som 
kring patientens smärtupplevelse, smärthantering och förväntningar på vårdpersonal. Data 
samlades in under 6 månader och samtliga intervjuer gjordes av studiens ena författare. I 
genomsnitt varade intervjuerna 45-60 minuter och spelades in med en digital ljudinspelare.  
Materialet transkriberades till kommande analys.  Intervjuerna pågick tills datamättnad uppnåtts. 

Dataanalys All data analyserades av studiens ena författare genom en konstant jämförelse av materialet för att 
identifiera koder. Den konstanta jämförelsen går ut på att bryta ner och bearbeta data till 
kategorier och koder. Därefter gjordes en andra jämförelse där de initiala kategorierna och 
koderna jämfördes, detta resulterade i studiens huvudkategorier. Studiens andra författare 
granskade analysen och godkände huvudkategorierna.  

Bortfall Nämns ej.  

Slutsats Majoriteten av patienterna tyckte att sjuksköterskorna hade otillräcklig kunskap om 
smärthantering och smärtkontroll. Det framkom att sjuksköterskan inte försåg patienterna med 
tillräcklig information angående behandlings- och smärthanteringsalternativ. De upplevde även att 
sjuksköterskorna inte tog sig tid att tillgodose deras behov, en del av sjuksköterskorna upplevdes 
som okänsliga. Enligt patienterna var några sjuksköterskor ohövliga och hade inget tålamod när de 
hanterade deras smärta, detta resulterade i ökad stress och obehag hos patienterna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 85,4%, grad I av vetenskaplig kvalité. 
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Land  
Databas 

Italien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka patientens upplevelse av att leva med svår cancer, vad som får patienterna 
att vidhålla vid sin behandlingsplan och beskriva vilka faktorer som underlättar smärthanteringen.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ ansats 
Femenologisk metod  

Urval Totalt 18 patienter, i åldrarna 34-81 år, deltog i studien. Patienterna utsågs genom strategiskt 
urval.  Inklusionskriterierna för att delta i studien var ålder över 18 år, en diagnostiserad cancer 
med en påtaglig tumör, smärtintensitet mellan sju och tio på en numrerad smärtskattningsskala, 
vara under behandling med opioider för kronisk cancersmärta. Deltagarna skulle förstå eller tala 
italienska och inte ha någon kognitiv funktionsnedsättning.   

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. En sjuksköterska som var insatt i 
både palliativ vård och smärthantering genomförde intervjuerna med patienterna. En intervjuguide 
hade utformats genom litteratur och information från hälso- och sjukvårdspersonal som användes 
vid intervjuerna med patienterna. Datainsamlingen ägde rum mellan december 2011 och januari 
2012. Varje intervju varade i genomsnitt 45 minuter och spelades in med en digital ljudinspelare.   
Intervjuerna pågick tills datamättnad uppnåtts. Materialet transkriberades till kommande analys. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av Giorgis kvalitativa fenomenologiska analysmetod. Analysen 
genomfördes i fyra steg, samtliga av studiens författare samt en oberoende granskare deltog i 
analysen. Materialet lästes först i sin helhet för att få en känsla av innehållet därefter studerades de 
fenomen som framkom i intervjuerna.  Dataanalysen resulterade slutligen i tre teman. 

Bortfall Nämns ej.  

Slutsats Det framkom att patienterna ansåg att de hade en god kommunikation och relation med 
sjuksköterskorna. En god kommunikation och relation till sjuksköterskan var viktiga faktorer för 
en god smärthantering. De patienter som uppfattade relationen till sjuksköterskan som negativ 
visade sig vara mer benägna att ifrågasätta smärtbehandlingen. Patienterna ansåg även att 
information och utbildning angående smärthantering från sjuksköterskan gav dem trygghet.  
Patienterna uppfattade att sjuksköterskan involverade dem i beslut angående 
smärtbehandlingsalternativ. Patienternas delaktighet i beslutstagandet var viktigt för att följa sin 
smärtbehandlingsplan. Det framkom även att en del patienter önskade icke farmakologisk 
behandling och inte enbart farmakologisk behandling för att lindra smärtan.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 87,5%, grad I av vetenskaplig kvalité. 
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Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att jämföra tidig palliativ vård med vanlig vård hos kirurgiska onkologipatienter.  

Metod:  
Design 

Mixad metod  
Randomiserad longitudinell design 

Urval Totalt deltog 152 patienter med avancerad cancer som skulle genomgå kirurgi. Patienterna 
randomiserades för att få antingen tidig palliativ vård eller vanlig vård. Sjuttiosex patienter 
hamnade i gruppen som fick tidig palliativ vård och 76 patienter hamnade i gruppen som fick 
vanlig vård. Samtliga patienter erhöll skriftligt samtycke.  

Datainsamling Kvalitativ data samlades in genom intervjuer med semistrukturerade och öppna frågor som 
handlade om smärt- och symtomhantering för att få en förståelse för patienternas uppfattning 
kring deras vård. Patienterna intervjuades innan de skulle genomgå operation, ett flertal 
uppföljningsintervjuer gjordes inom ett år efter operationen.  

Dataanalys Data analyserades genom att transkripten lästes ett flertal gånger av studiens författare. Författarna 
identifierade likheter och skillnader i intervjuerna och skapade sedan teman. Alla transkriptioner 
granskades av en oberoende granskare, studiens huvudutredare samt av en från det palliativa 
vårdteamet. Teman diskuterades bland samtliga av studiens författare tills konsensus var nådd.  

Bortfall 102 patienter genomförde ej studien på grund av dödsfall eller försämrat hälsotillstånd.  

Slutsats Det framkom att de patienter som stannade kvar i studien i 12 månader uppfattade den tidiga 
palliativa vården som bättre än den vanliga vården. Patienterna i den tidiga palliativa vårdgruppen 
upplevde att de fick en individanpassad vård där stödet och kommunikationen med vårdpersonalen 
var god. Patienterna uppfattade att vårdpersonalen hade kunskap om smärthantering och att de 
blev adekvat smärtlindrande. Det fanns patienter i gruppen för den vanliga vården som valde att gå 
över till gruppen för tidig palliativ vård. De patienterna upplevde att sjuksköterskans kunskap var 
bristande då symtom- och smärthanteringen var otillräcklig.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 75%, grad II av vetenskaplig kvalité. 
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