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Sammanfattning Problemformulering: Långvarig smärta är ett stort 
hälsoproblem. Den är svårbehandlad på grund av att
uppkomsten är oklar och att själva smärtupplevelsen består 
av många olika dimensioner. Syftet med litteraturstudien var 
att belysa hur sjuksköterskans omvårdnad kan påverka 
patienter med långvarig smärta med särskilt fokus på 
patienternas upplevelser. Metod: För att få fram ett resultat 
bearbetades och sammanställdes 10 artiklar utifrån 
problemområdet. Resultat: Sjuksköterskan hade svårigheter 
att bedöma patienter med smärta då det fanns många faktorer 
som påverkade. Om sjuksköterskan intog ett aktivt 
förhållningssätt mot patienten blev omvårdnaden 
hälsofrämjande, det gjorde det även lättare att tillmötesgå 
patienten då varje patient hade olika strategier för att hantera 
smärtan. Sjuksköterskans stöd till patienten var en central del 
i omvårdnaden, även stödet från organisationen i form av 
utbildning och riktlinjer gentemot sjuksköterskan hade 
betydelse för omvårdnaden. Konklusion: Långvarig smärta 
är en komplex situation. Den individuella upplevelsen kräver 
en flexibilitet från sjuksköterskan för att kunna anpassa 
vården utifrån patienten med hjälp av ett multidimensionellt 
team. Implikation: Det behövs mer forskning inom området 
för att hitta effektivare behandlingar och utveckla kunskapen
angående långvarig smärta. Mer undervisning både inom 
vårdverksamhet och utbildning krävs för att åstadkomma 
attitydförändringar kring fenomenet långvarig smärta. 
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Abstract Problem definition: Long term pain is a major health 
problem and is difficult to treat when the origin is unclear 
and that it is composed of many different dimensions. The 
purpose of the literature study was to elucidate how the 
nurses’ care could affect patients with long-term pain with a 
particular focus on the experiences of patients. Method: To 
obtain the results 10 articles were processed and compiled on 
the basis of the problem area. Result: The nurse had 
difficulties in assessing patients with pain as there are many 
factors affecting pain. If the nurses had a proactive approach 
to the patient care, it resulted in a health promoting outcome, 
it also made it easier to respond to the patient when each 
patient had different strategies to deal with the pain. The 
nurses support to the patient was a central part of the nursing 
care. The organizations support towards nurses also had 
implications for nursing care. Conclusion: Long-term pain is 
a complex situation and is also an individual experience,
which requires flexibility from the nurse in adapting
individually based care to the patient. This can be done by 
involving a multidimensional team. Implication: Further 
research is needed within the area to find more effective 
treatments and develop knowledge concerning long-term 
pain. More teaching both in the healthcare and education 
program is needed to bring about changes in attitudes about 
the phenomenon of long-term pain.
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Inledning

Smärta är ett fenomen som alla upplever någon gång i livet och all smärta är inte 
negativ då det är ett av kroppens försvar, ett symtom som förhindrar att ytterligare skada 
uppstår (Brattberg, 2004). En form av existerande smärta som det inte finns tillräcklig 
kunskap om, vare sig i samhället eller inom vården, är den långvariga smärtan. 
Brattberg (2004) beskriver att det inte finns några hopplösa fall vid smärtbehandling då 
det alltid finns någonting att göra för patienten. Av den orsaken har begreppet långvarig 
smärta i senare litteratur ersatt benämningen kronisk smärta, eftersom detta uttryck ofta 
associeras med negativa tankar och känslor om ett livslångt, ej botbart tillstånd som i 
dagens vård inte är helt korrekt.  

Smärtan blir ett omvårdnadsproblem då patienten är otillräckligt behandlad, vilket leder 
till upprepade besök för vård (Magnusson & Mannheimer, 2008). När sjukvården inte 
fungerar optimalt uppstår problem som mynnar ut i ekonomiska, sociala och 
arbetskraftsmässiga förluster. Enligt Jakobsson (2007) är ungefär hälften av Sveriges 
vuxna befolkning drabbade i någon form och utsträckning av långvarig smärta.

Magnusson och Mannheimer (2008) betonar vikten av en helhetssyn på människan men 
i den kliniska praktiken är utövandet ofta bristfälligt. Förhållningssättet som fortfarande 
lever kvar går ut på att behandla långvarig smärta utefter samma principer som vid akut 
smärta. Middleton (2004) beskriver att långvarig smärta är en komplex sjukdom i sig 
som innefattar människans fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga 
dimensioner. På grund av dess komplexitet är den långvariga smärtan svårförstådd, 
detta gör den svår att behandla enbart med medicinska metoder. Hänsyn måste tas till 
alla dimensioner och det finns stora variationer i omvårdnadsåtgärder för sjuksköterskan 
att välja bland.    

Det anses relevant att känna till patientens upplevelser av vård och behandling, då 
sjuksköterskan kan använda denna kunskap i sin yrkesutövning och därigenom utföra en 
god omvårdnad anpassad till patienternas behov. 

Bakgrund

Sett ur ett historiskt perspektiv har smärta åtföljt människan i alla tider (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006). Synen på smärta har förändrats över 
tid, från exempelvis kristendomens beskrivning att smärta var resultatet av olydnad, då 
Eva åt av den förbjudna frukten och bestraffades med smärta vid förlossningen (Bibeln). 

Redke (2000) beskrev att synsättet på smärtan förändrades i takt med att kroppens 
fysiologi kartlades, från att ha varit något syndigt med centrum för smärtupplevelsen i 
hjärtat till att vara fysiologiskt förklarbart med smärtcentrum i hjärnan. Under 1700- och 
1800-talet skedde en kunskapsutveckling i förhållandet till smärta. Två teorier framkom 
varav den första konstaterade att smärta kunde bevisas genom stimulering av specifika 
nervtrådar oavsett smärtans lokalisation i kroppen. Detta utmynnade i 
behandlingsmetoder för långvarig smärta då nervtrådar blockerades eller skars av. Den 
andra teorin påvisade ett samband mellan en ökad impulsaktivitet i nervtrådar och 
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upplevelsen av smärta. Under samma tidsepok revolutionerade Charles Bell (1774-
1842) forskningen genom teorin att nerver har olika funktioner beroende på var i 
hjärnan impulsen mottages och tolkas. Först under mitten av 1800-talet kom 
smärtbehandlingen att bli en del av forskningen. Under denna tid behandlades enbart 
symtomen och de smärtstillande medlen var enkla med opium som utgångspunkt. En 
teori som grundlades under 1960-talet var att smärtimpulser kunde motverkas genom 
stimulering av andra receptorer i det utsatta området, antingen via värme eller kyla. 
Detta är principer som fortfarande används vid behandling av stukningar (a.a.).  

Sternbach (1989) beskrev att då forskningen framskred bidrog den till en ökad 
förståelse för smärta eftersom studier utanför sjukhusmiljö kunde genomföras genom 
djurförsök. Problemet inom smärtforskningen av långvarig smärta var och är fortfarande 
att tillståndet inte kan konstrueras. Långvarig smärta tar många år att utveckla och 
därför är endast kliniska studier möjliga vilket inte ger utrymme till att experimentera. 

År 1974 bildades International Association for the Study of Pain (IASP) som är en 
föregångare vad gäller att definiera smärta och behandling av smärta.
IASP:s definition av smärta: ”Pain is ‘an unpleasant, sensory and emotional experience 
associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such 
damage’.” (Bond, 2006, s. 259). Definitionen översatt till svenska: ”Smärta: En 
obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller potentiell 
vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” (Magnusson & Mannheimer, 
2008, s. 10). När långvarig smärta definieras utgår bedömningen från ovanstående 
definition, durationen måste dock vara tre månader eller mer. I rapporten långvarig 
smärta (Bergman, Kvist, Andersson, Boman, Brittberg, et al., 2005) definieras smärta 
som långvarig då den förväntade läkningstiden överskridits och där smärtans funktion 
inte längre uppfyller något syfte. 

Utvecklingen inom forskningen har tillfört sjukvården mer insikt om vilka nervbanor 
som är aktiva i själva överföringen av smärtimpulser och vilka substanser som inverkar 
och hur de verkar på smärtans intensitet (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen, 2002). Den 
nya forskningen ger stöd och säkrare underlag för användandet av psykologiska 
tekniker vid behandling. Förhoppningen är att en öppnare attityd bland vårdpersonal till 
icke farmakologiska behandlingsmetoder till exempel transkutan elektrisk 
nervstimulering (TENS), akupunktur och kognitiv beteendeterapi ska åstadkommas. 
Trots framstegen återstår mycket att kartlägga kring tillståndet smärta. 

Magnusson och Mannheimer (2008) kritiserar den kliniska smärtforskningen då de 
menar att befintliga och nya behandlingsmetoder är dåligt utvecklade och utvärderade. I 
praktiken innebär det att långvarig smärta är någonting vi inte förstår vilket gör att vi 
behandlar utifrån metoder vi inte vet hur de fungerar. Vid långvarig smärta beskriver
Magnusson och Mannheimer (2008) att förhållningssättet måste vara annorlunda än vid 
akut smärta. Vidare beskriver Magnusson och Mannheimer (2008) att detta 
förhållningssätt inte är integrerat hos vårdpersonal och patienter. Konsekvensen blir att 
patienter behandlas med samma rutiner som vid akut smärta. Patienterna hamnar i en 
rundvandring mellan olika instanser inom sjukvården med felbehandling som följd 
vilket leder till misstro mot behandlingen. Magnusson och Mannheimer (2008) 
beskriver även att långvarig smärta är den mest förekommande orsaken till sjukbidrag 
och långtidssjukskrivning i Sverige, vilket medför en fem gånger högre vårdkonsumtion 
hos denna patientgrupp jämfört med den övriga befolkningen. Den långvariga 
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smärtproblematiken kostar dagens samhälle över 87 miljarder varje år. Kostnaden som 
är direkt relaterad till sjukfrånvaro och produktionsbortfall uppgår till 80 miljarder och 
de resterande miljarderna är vårdrelaterade kostnader. 

Larsson och Rundgren (2003) poängterar att sjuksköterskan ska vara införstådd med att 
smärta är en individuell subjektiv upplevelse, patienten har själv den bästa kunskapen 
om sitt tillstånd. Sjuksköterskans bekräftelse av patientens smärta kan ske genom en 
smärtbedömning. Almås, et al. (2002) tog upp sjuksköterskans barndomserfarenheter 
som en påverkande faktor vid smärtbedömning. Genom dessa erfarenheter kan
sjuksköterskans känslomässiga reaktioner och uppfattningar om vad som betecknas som 
ett normalt smärtbeteende påverkas. Det är viktigt att utgå från patientens egen 
upplevelse av smärta och som sjuksköterska inte agera utifrån den egna uppfattningen. 
Eftersom smärtupplevelsen innefattar mer än vad som kan beskrivas i ord blir oftast en 
patients beskrivning av sin smärta otillräcklig. Vid långvarig smärta är det inte ovanligt 
att smärtsymtomen är få eller uteblir. Därmed blir patienten beroende av att bli trodd på 
det som denne beskriver med ord. Det finns även kulturella och individuella skillnader i 
sättet att uttrycka smärta, vilka kan vara avgörande för hur vårdpersonal bedömer dess 
karaktär och intensitet. Risken att inte få tillräcklig smärtbehandling är stor om
patientens reaktion uppfattas som överdriven. Almås, et al. (2002) beskriver vidare att 
sjuksköterskan i sin smärtbedömning måste välja mellan att lita på eller tvivla på 
patientens upplevelse och beskrivning av smärta samt acceptera det faktum att smärtan 
inte går att bevisa. I terapirekommendationer (Brittberg, Dyrehag, Otterström, Bergman, 
Nilsson, et al., 2007) beskrivs det bäst lämpade tillvägagångssättet att bedöma patienter 
med långvarig smärta utifrån ett multiprofessionellt team. Teamet utgår från ett bio-
psykosocialt perspektiv och aktörerna är patient, anhöriga, läkare, sjuksköterska, 
sjukgymnast, kurator, arbetsterapeut och personal på försäkringskassan.

Teoretikern George Alexander Kelly utvecklade under 1950-talet en personlighetsteori 
som beskriver människans alla olika dimensioner som samverkar till en unik helhet
(Kelly, 1955). Teorin utgår från hur människan tänker, skaffar sig kunskap, använder
sina erfarenheter och hur hon uppfattar sin verklighet, men även hur hon tolkar sin 
omgivning och reagerar på denna tolkning. Kelly betonade vikten av att förstå de 
tankeprocesser som människan använder när hon försöker hantera sin livsvärld. Att 
skapa meningsfulla sammanhang, kunna uttrycka sina upplevelser samt att komma till 
rätta med dem är viktigt. Boivie, Brattberg, Englund, von Knorring, Linton, et al. (1994) 
poängterade att olika faktorer påverkar smärtupplevelsen hos den enskilda människan.
Vid bedömningen av en individs smärta krävs en helhetssyn där fysiologiska, 
psykologiska, sociala, kulturella, filosofiska och religiösa faktorer beaktas.

Tamm (1991) beskrev att ett holistiskt synsätt i mötet med patienten är grundläggande 
för att bemöta smärtans olika dimensioner. Genom detta synsätt fångas patientens 
samtliga behov upp, det vill säga att människan ses som en helhet där inte enbart en 
dimension är betydelsefull för hälsan. Det är viktigt att ta hänsyn till de sammanhang 
människan lever i exempelvis livsvärld, relationer och perception av omgivningen. Det 
holistiska begreppet härstammar från grekiskans holos som betyder helhet. Enligt 
Brattberg (2004) innefattar denna helhet fyra dimensioner; fysiskt, psykiskt, socialt och 
existentiellt/andligt. Den fysiska dimensionen förklaras med fysiologiska termer, men 
att i längden beskriva smärtan med enbart fysiologiska orsaker är ohållbart då alla de 
övriga dimensionerna träder in allteftersom tiden går efter smärtdebuten. Den psykiska 
smärtan kan exempelvis bestå av ångest, depression, oro, sömnrubbningar och minskat 
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självförtroende, vilket i sin tur ofta leder till en outhärdlig trötthet som kan upplevas 
värre än den fysiska smärtan. I den sociala dimensionen uppstår ensamhet, isolering och 
en känsla av övergivenhet. Den fjärde dimensionen existentiell/andlig smärta väcker
frågor kring livets mening ”- varför just jag?”, ”- vad är meningen med livet?”. Dessa 
existentiella tankegångar kan leda till att identiteten förloras. Smärta ska alltid betraktas
som individuell och dimensionernas storlek varierar mellan individ och tid. Vid 
långvarig smärta ökar de psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensionerna, 
medan den fysiska minskar. Trots att smärtan upplevs som fysisk är behandlingen som 
riktas mot den fysiska komponenten oftast verkningslös. Behandling som riktas mot de 
övriga tre dimensionerna har större möjlighet att bli framgångsrik. Bergman, et al. 
(2005) påpekar att det inte finns några generella riktlinjer för hur patienter med 
långvarig smärta ska prioriteras inom hälso- och sjukvårdsystemet. Oftast är det 
viktigare att se till det individuella perspektivet och inte den bakomliggande diagnosen i 
första hand. Sjukvårdens åtgärder ska sättas in vid rätt tidpunkt med adekvat 
behandling. Almås, et al. (2002) ansåg att diagnosen så långt det är möjligt ska ställas 
för att sjuksköterskan ska veta syftet med behandlingen och vad det är som behandlas. 
Vidare ansågs det även vara positivt för patienten då det ibland kunde innebära en 
lättnad att få en förklaring till sitt tillstånd och patienten kunde på så sätt lättare
acceptera och stå ut med smärtan. 

När långvarig smärta behandlas med läkemedel beskrev Hawthorn och Redmond (1999) 
att en underhållsmedicinering vid fasta tider är det bästa alternativet, då behandlingen 
håller smärtan på en acceptabel nivå. Vid smärtgenombrott ska det finnas ordination på 
ytterligare läkemedel. Larsson och Rundgren (2003) påpekade att när behandling med 
läkemedel är aktuell ska om möjligt analgetika ges peroralt och det är viktigt med en 
kontinuerlig förebyggande behandling som kan pågå dygnet runt vid fasta tider. 
Brittberg, et al. (2007) nämner olika icke-farmakologiska behandlingar som kan
användas vid långvariga smärttillstånd för att förebygga och lindra. Dessa är till 
exempel beteendeterapi, undervisning av patienter och anhöriga i exempelvis 
smärtskolor, fysikalisk terapi till exempel akupunktur, TENS och fysisk aktivitet. 

Sjuksköterskans ansvar finns nedskrivet i fyra grundläggande ansvarsområden i ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007). Att 
sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga sjukdom genom prevention och 
behandling är två av ansvarsområdena. Hawthorn och Redmond (1999) beskrev att ett 
vanligt förekommande omvårdnadsmål vid långvarig smärta är att minska smärtnivån så 
långt som möjligt och ge patienten en adekvat rehabilitering, för att optimera den 
fysiska och psykiska funktionsförmågan i den utsträckning smärtan tillåter. Larsson och 
Rundgren (2003) beskrev att patientens delaktighet är viktig i den kontinuerliga 
uppföljningen. Brattberg och Stenlund (1998) visade att det i sjuksköterskans ansvar 
inom sekundärpreventionen finns en strävan att förhindra återinsjuknande i smärta 
genom att tidigt upptäcka och fånga upp människor som söker för oklar smärta. Viktigt 
är även att skapa relationer, erbjuda utbildning och självhjälpsgrupper. En annan aspekt 
inom sekundärpreventionen är att utbilda vårdpersonal för att förändra attityder 
relaterade till ålder och genus, som till exempel att det är naturligt för äldre att ha 
smärta, eller att människor av olika kön upplever och ger uttryck för smärta på olika 
sätt. 

Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrands (2005) forskningsbaserade 
dokumentationsmodell Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet (VIPS-
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modellen) utgör grunden för sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation för att 
åstadkomma en positiv utveckling av patientens vård efter omvårdnadsprocessen.    

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskans omvårdnad kan påverka 
patienter med långvarig smärta med särskilt fokus på patienternas upplevelser.

Metod

För att uppnå syftet med studien genomfördes en systematisk litteraturstudie. Genom att 
använda sig av en litteraturöversikt beskrev Segesten (2006) att en kartläggning över ett 
visst kunskapsområde kan synliggöras. Genom bred analysering av både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar ges ny kunskap som kan påverka vårdarbetet i praktiken.  

Datainsamling

När problemområdet bestämts identifierades sökord som användes i databaserna Cinahl 
och PubMed vid datainsamlingen. I databasen Cinahl användes Cinahl Headings i form 
av termerna chronic pain, chronic pain/nursing, nurses, attitudes to change, disease 
management, knowledge, accountability och patient. Då det inte fanns headings för 
begreppet long-term pain utfördes en fritextsökning för detta. I databasen PubMed 
utfördes sökningar på termerna chronic pain, nursing, nurses, patient, experience, 
knowledge och responsibility i fritextsökning då inga MeSH-termer hittades. Termerna 
kombinerades på olika sätt i de båda databaserna. Efter genomläsning av titlar och 
abstract valdes artiklar ut och de som inte fanns i fulltext beställdes. Först genomfördes 
en översiktlig genomläsning av artiklarna för att identifiera om de svarade mot syftet. 
De artiklar som inte svarade mot syftet valdes bort. Inklusionskriterier i databasen 
Cinahl var att artiklarna skulle handla om kronisk/långvarig smärta, vara skrivna på 
engelska och vara vetenskapliga. På grund av att sökningarna i Cinahl resulterade i ett 
flertal artiklar publicerade under 2000-talet och att databasen är inriktad mot omvårdnad 
infördes inga begränsningar vad gällde årtal i Cinahl för att inte gå miste om relevanta 
artiklar. Inga artiklar som var äldre än åtta år valdes ut härifrån. I databasen PubMed var 
inklusionskriterierna att artiklarna skulle handla om kronisk/långvarig smärta, vara 
skrivna på engelska, vara granskade och innehålla abstract. I denna databas begränsades 
sökningen till artiklar publicerade de senaste åtta åren på grund av att databasen är 
mycket omfattande med ett brett tidsspann. 

Då litteraturstudiens syfte var att belysa hur sjuksköterskans omvårdnad kan påverka 
patienter med långvarig smärta med särskilt fokus på patienternas upplevelser inriktades 
arbetet på omvårdnaden av denna typ av smärta, oavsett om det var en specifik sjukdom 
som låg till grund för den eller ej. Detta gällde för båda databaserna. Artiklar som 
valdes ut var både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna härstammade från länder både 
inom och utom Europa. Sökhistoria över resultatartiklarna redovisas i tabell 1, bilaga I.
Artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för 
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kvantitativa och kvalitativa artiklar för att bestämma artiklarnas vetenskaplighet. 
Artiklarnas vetenskaplighet var av grad I och II. Artiklar som inte svarade mot syftet, 
inte var vetenskapliga, inte beskrev sjuksköterskans perspektiv eller patientens 
upplevelse av omvårdnaden valdes inte vidare varken till urval ett eller vidare till urval
två. Totalt tio artiklar valdes till resultatet, se tabell 2 artikelöversikt, bilaga II.  

Databearbetning 

Artiklarna lästes noggrant igenom av samtliga gruppmedlemmar, resultatet översattes 
till svenska och en sammanfattning gjordes. Därefter granskades artiklarnas resultat 
utifrån frågan hur sjuksköterskans omvårdnad kan påverka patienter med långvarig 
smärta med särskilt fokus på patienternas upplevelser. Utifrån artiklarna valdes de för 
syftet signifikanta delarna ut, vilka jämfördes med avseende på likheter och 
kategoriserades utifrån VIPS-modellens åtgärdssökord. VIPS-modellens åtgärdssökord 
valdes genom en induktiv metod då de ansågs kunna ge struktur till resultatet. De 
kategorier som framkom var medverkan, information/undervisning, stöd, 
läkemedelshantering och samordning. Resultatet har formats som en löpande text utan 
rubriker. 

Resultat

I en studie som undersökte sjuksköterskors svårigheter att bedöma patienters smärta på 
vårdhem visades att det fanns många faktorer som påverkade bedömningen (Tarzian & 
Hoffmann, 2005). Ett exempel var att äldre patienter i större utsträckning inte
rapporterade smärta då smärtan sågs som en naturlig del av åldrandet. Detta kan 
jämföras med distriktssjuksköterskorna i en svensk studie (Blomberg, Hylander &
Törnkvist, 2008) som berättade i fokusgruppsintervjuer att gamla patienter och sjuka 
patienter inte alltid talar om sin smärta då de passivt accepterar smärtan som en del av 
sitt liv. Fortsättningsvis beskrev sjuksköterskorna att vissa patienter avskärmade sig från 
det faktum att de hade smärta eller hade svårigheter att uttrycka sig på grund av den 
nedsatta kognitiva förmågan. I studien av Tarzian och Hoffmann (2005) ansåg
sjuksköterskorna att det var vanskligt med öppna frågor vid smärtbedömning när 
patienter har nedsatt kognitiv förmåga, eftersom dessa patienter inte kan svara adekvat.
Ett annat problem som framkom i den svenska studien (Blomberg, et al., 2008) var att 
sjuksköterskorna upplevde att vissa patienter inte uppmärksammade dem på att de 
upplevde smärta. Sjuksköterskorna upplevde att detta berodde på att patienterna trodde 
att sjuksköterskorna redan kände till smärtproblematiken eller att sjuksköterskan inte 
kunde hjälpa dem med deras smärta. Vidare beskrev sjuksköterskorna att 
kommunikationen med vissa patienter försämrades på grund av att patienterna blev 
reserverade och höll smärtan för sig själva vilket möjligen berodde på att de vid 
upprepade tillfällen hade sökt vård utan framgång (a.a.). I motsats till detta beskrev 
McHugh och Thoms (2001) och Paulson, Danielson, Larsson och Norberg (2001) att 
många patienter upplevde att de inte blev betrodda angående sin smärta. 
Fortsättningsvis beskrev sjuksköterskorna i Blomberg, et al. (2008) studie att det 
underlättande när patienterna antog ett aktivt förhållningssätt, genom att de klart och 
tydligt förklarade sin smärta och aktivt visade intresse för sin egen vård. 
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Sjuksköterskorna berättade i fokusgruppsintervjuerna att de genom att lyssna på och 
prata med patienterna kunde skapa goda relationer med dem. 

En strategi som sjuksköterskorna uppmuntrade patienterna till (Blomberg, et al., 2008) 
var att reflektera över sina problem och försöka få dem att finna egna lösningar som 
kunde underlätta smärtan. I en studie om hur smärta påverkade patienters liv beskrev 
patienterna olika sätt att hantera smärta (Hensing, Sverker & Leijon, 2007) vilka bestod 
av kognitiva strategier som till exempel avledning via musik, tv, ignorans av smärtan 
med fortsatt aktivitet och vila. Patienterna upplevde att små förändringar i det dagliga 
livet så som att ändra kroppshållning, ta hjälp av tekniska hjälpmedel eller att utföra 
handlingar i ett lägre tempo kunde underlätta smärtan. Andra bemästringsstrategier som 
användes innan patienterna remitterades till smärtkliniker beskrevs i en studie av 
McHugh och Thoms (2001) där det påvisades att patienterna hade prövat många olika 
behandlingar för smärtlindring till exempel medicinsk behandling, sjukgymnastik, 
TENS och akupunktur.

I en studie som undersökte sjuksköterskors attityder till behandlingar inom det 
multiprofessionella teamet (Brown & Richardson, 2006) ansåg sjuksköterskorna 
psykologiska bedömningar, avslappning, massage och aromaterapi vara relevanta 
behandlingar för långvarig smärta. Studien av McHugh och Thoms (2001) beskrev att 
smärtkliniker kunde erbjuda bland annat smärthanteringsprogram och stödgrupper som 
sjuksköterskan hade samordningsansvar för. Trots att patienterna i studien uttryckte en 
känsla av isolering, var det endast ett fåtal som deltog i stödgrupper (a.a.). I en svensk 
studie beskrevs behovet av rehabiliteringsverksamhet hos patienter med långvarig 
smärta (Müllersdorf, 2002) där det visade sig att patienter som ofta sökte hälso- och 
sjukvård remitterades oftare till denna typ av verksamhet. Sjuksköterskans uppgifter 
bestod av att bedöma patienternas behov av rehabiliteringsverksamhet, samordna 
insatser och utvärdera effekten av dessa. I en studie av Blomberg et al. (2008) använde 
sjuksköterskorna sig av strategin att samordna vården med andra professionaliteter och 
de ansåg sig vara patienternas talesman. Detta beskrivs vidare i studien av patienter med 
långvarig smärta som remitterats till smärtkliniker (McHugh & Thoms, 2001) att denna 
patientgrupp var i behov av en vård innefattande ett multidisciplinärt förhållningssätt.
Detta innebar att sjuksköterskan skulle samordna insatser från olika professioner i 
vården av patienten då långvarig smärta är ett komplext fenomen. I studien av Brown 
och Richardson (2006) beskrevs att sjuksköterskorna skulle vara medvetna om att det 
krävdes flexibilitet, en öppen attityd och ett holistiskt synsätt för att många olika 
behandlingsmöjligheter skulle kunna involveras i patientens vård. Även om 
behandlingen inte kunde bota smärtan (McHugh & Thoms, 2001) utan enbart gav en 
kortvarig förbättring upplevde patienterna detta som fördelaktigt, de värderade kunskap 
om copingstrategier och en adekvat smärthantering högt. Patienterna önskade vidare
vägledning och riktlinjer för hur de bäst skulle hantera sin smärta samt en diagnos som 
förklarade den. 

I en studie som undersökte dagliga smärtproblem hos patienter med långvarig smärta 
(Hensing et al., 2007) beskrevs vikten av att sjuksköterskan hade kunskap om patientens 
smärta och upplevelse för att kunna stödja och informera patienten på ett professionellt 
sätt. Liknande framkom i en studie (McHugh & Thoms, 2001) att sjuksköterskor skulle 
tillhandahålla patienterna relevant kunskap och information om deras smärta samt om 
dess orsaker och utsikter inför framtiden. I en studie där sjuksköterskans
smärtutbildning för patient och anhöriga gavs på olika sätt i tre grupper (Wells, 
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Hepworth, Murphy, Wujcik & Johnson, 2003) visades att både patienters och deras 
anhörigas uppfattningar om smärta förändrades. Patienter kunde efter utbildningen 
kommunicera sin smärta till anhöriga på ett sätt som gjorde att dessa förstod
smärtupplevelsen bättre och de anhöriga upplevde ett större förtroende för 
läkemedelsbehandling. Smärtutbildningen följdes upp med uppföljningssamtal per 
telefon varje vecka. Det var sjuksköterskor specialutbildade inom onkologi som 
genomförde dessa samtal och både patienter och anhöriga uppgav att detta innebar en 
effektiv hjälp för att hantera smärtan. Patienterna som deltog i uppföljningssamtal var 
mer benägna till yrkesverksamhet än patienterna i de övriga grupperna. I den svenska 
studien med distriktssjuksköterskor (Blomberg, 2008) påvisades att sjuksköterskans 
aktiva roll genom ett aktivt deltagande i patienternas vård med täta uppföljningar kunde 
göra omvårdnaden mer hälsofrämjande genom ett minskat lidande för patienten.

En studie som beskrev mäns erfarenheter av icke cancerrelaterad smärta relaterad till 
fibromyalgi (Paulson, Danielson, Larsson & Norberg, 2001) påvisade att männen ansåg 
att de var specialister på sin egen smärta då smärtupplevelsen är individuell. De använde 
sig av metaforer för att förklara smärtan för utomstående då de upplevde att det annars 
var svårt att beskriva den på ett bra sätt. Exempel på metafor som användes var ”Sharp 
needles are piecing [Sic!] my body” (Paulson, et al., 2001, s. 57). Patienterna i studien 
av McHugh och Thoms (2001) uttryckte en rädsla av att inte bli betrodda angående sin 
smärta vilket även beskrevs vara verkligheten för vissa patienter. Detta ledde till att
patienterna ibland fick vänta flera år på att remitteras till en specialiserad smärtklinik. 
För att hantera smärtan trots dess inverkan på det dagliga livet anpassade männen med
fibromyalgi (Paulson, et al., 2001) sig till sättet att leva om de inte utsattes för press. De 
uttryckte att kroppen omedelbart signalerade vid överansträngning då smärttröskeln 
höjts men de upplevde det viktigt att utföra en lagom mängd träning. Männen gjorde sitt 
bästa för att hantera sin smärta och ville inte be om hjälp. Oavsett hur smärtan 
upplevdes fortsatte större andel av männen att vara yrkesverksamma. En jämförelse 
(McHugh & Thoms, 2001) visar att långvarig smärta har en anmärkningsvärd effekt på 
patienternas liv, där över hälften av patienterna hade slutat arbeta på grund av smärtan. 
En svensk studie (Müllersdorf, 2002) visade att patienterna utförde dagligt arbete trots 
sin smärta fast med större ansträngning, vilket resulterade i stress och spänning som 
följd. Patienterna upplevde en obalans i fördelningen av tid mellan arbete i förhållande 
till vila. I en annan studie (Hensing, et al., 2007) påvisades att sociala relationer och 
aktiviteter utanför hemmet påverkades negativt av den långvariga smärtan. 

Enligt distriktssjuksköterskor i en studie uttrycktes det att kollegial respons 
sjuksköterskor emellan och ett bra samarbete med andra professioner som till exempel 
läkare var en förutsättning för en god vård (Blomberg, et al., 2008). Sjuksköterskor 
upplevde svårigheter att utföra omvårdnadsåtgärder kring patienters smärta när 
responsen från kollegorna uteblev. Det förelåg en risk att sjuksköterskorna intog en 
passiv roll och inte såg någon mening med att upptäcka vårdrelaterade problem vilket 
resulterade i en bristande omvårdnad av patienterna. Sjuksköterskorna uppfattade sin 
yrkesroll som mer tydlig och intog en aktiv roll mot patienternas smärtproblematik när 
responsen från kollegorna var god. Stöd från organisationen genom exempelvis 
riktlinjer, utbildning och tid att avsätta för vård och behandling av patienter gjorde att 
sjuksköterskorna upplevde stöd i sin omvårdnadsutövning. Sjuksköterskorna kände sig 
mer kompetenta när de fick möjlighet att prioritera arbetet med dessa patienter, avsätta 
tid och delta aktivt i omvårdnaden.
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I en studie på vårdhem (Tarzian & Hoffmann, 2005) upplevde sjuksköterskorna 
otillräcklighet då de inte kunde utföra läkemedelsordinationer via intravenösa eller 
epidurala injektioner samt via injektionspump eftersom vårdhemmen saknade tillstånd 
för detta. Problem uppkom även då sjuksköterskan inte hade tillgång till läkemedel och 
medicinsk utrustning under kvällstid då apoteken hade begränsade öppettider, sena 
leveranser av efterfrågade läkemedel samt då ansvarig läkare var svår att nå. Vidare 
beskrevs att sjuksköterskor på vårdhem sällan eller aldrig använde komplementära 
behandlingsmetoder som till exempel TENS för de äldre då det ansågs att smärtan 
kunde lindras med läkemedelsbehandling. I en studie som undersökte effekten av 
läkemedelsbehandlig med Tramadol enligt utarbetade riktlinjer och 
behandlingsscheman (Mullins & Wild, 2003) beskrevs att då sjuksköterskan följde 
riktlinjer för behandling med Tramadol avtog smärtan markant hos de boende på ett 
vårdhem. Resultatet av minskad smärta visade sig i form av minskat antal fallolyckor, 
förbättrad fysisk daglig aktivitet, förbättrat beteende, minskade tecken på depression 
och minskat behov av psykofarmaka. En studie (Arnaert & Ciccotosto, 2006) som 
beskrev patienters upplevelse av att behandlas med Metadon belyste vikten av stöd från 
sjukvården och anhöriga för att öka patientens följsamhet till läkemedelsbehandlingen.
Det beskrevs vidare att det fanns en utbredd rädsla för användandet av opioider bland 
sjuksköterskor, däribland Metadon, på grund av rädslan för dess biverkningar, 
toleransutveckling och beroende hos patienterna. För att undvika rädsla för dess 
inverkan beskrev författarna att sjuksköterskor behövde utbildning angående korrekt 
användande av opioider för att kunna stödja patienterna i behandlingen (a.a.).

Diskussion

Metoddiskussion

Sökningar utfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Då sökningarna från början gav 
relevanta träffar togs beslutet att inte utföra fler sökningar i andra databaser. Då 47
artiklar valts ut och lästs valdes sedan 15 artiklar ut till resultatet då resterande inte 
svarade mot syftet, inte var vetenskapliga, inte beskrev sjuksköterskans perspektiv eller 
patientens upplevelse av vården. Efter vidare genomläsning av de 15 artiklarna 
bedömdes att tio av dessa kunde tillföra kunskap till arbetet. De tio utvalda artiklarna 
svarade mot syftet, var vetenskapliga, beskrev sjuksköterskans omvårdnad och 
patientens upplevelse av denna. Att bara tio artiklar inkluderats i resultatet kan ses som 
en svaghet, men då det trots relevanta sökningar inte framkommit fler artiklar som 
motsvarade syftet valdes kvalitet framför kvantitet. Både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar användes till resultatet. Fem artiklar belyste enbart patienters erfarenheter, fyra 
beskrev enbart sjuksköterskans perspektiv och en artikel beskrev både patienters, 
sjuksköterskors och anhörigas upplevelser i samband med omvårdnad. Både till fördel 
och nackdel för arbetet var att se helheten och att inte begränsningar gjordes till 
specifika sjukdomar och behandlingar. Hade sökningarna koncentrerats mot ett visst
område hade sjuksköterskans ansvar inom området kanske blivit tydligare. En styrka i 
arbetet var att inte artiklar äldre än åtta år inkluderades. Forskningen har utvecklats 
mycket de senaste åren och har definierat långvarig smärta som ett sjukdomstillstånd. 
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Då det inte fanns någon MeSH-term för ”long-term pain” användes begreppet ”Chronic 
Pain” som sökord i båda databaserna. Detta ord valdes att inkluderas i alla sökningar då 
detta var arbetets huvudämne. Valet att inte inkludera artiklar med andra 
publikationsspråk än engelska grundades på att språkkunskaperna var begränsade. Att 
artiklarna härstammade från länder både inom och utom Europas gränser kan ses som 
en styrka och resultaten var till stor utsträckning överförbara till svenska förhållanden. 
Alla gruppmedlemmar granskade samtliga resultatartiklar, vilket gav möjlighet till 
gemensamma diskussioner och gemensam bearbetning, vilket stärker litteraturstudiens 
trovärdighet. VIPS-modellen gjorde det lättare att plocka ut de meningsbärande 
enheterna i artiklarna vilka användes till resultatet. De bedömningsmallar som användes 
vid granskningen av artiklarnas vetenskaplighet kunde ibland vara svårtolkade och 
svårapplicerade på vissa artiklar. Överlag har de varit tillräckliga för en adekvat 
bedömning.

Resultatdiskussion 

De tio utvalda artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Mallarna är utformade med 
ett antal olika frågeställningar som betygsattes från noll till tre poäng. Den 
sammanlagda poängen räknades samman och omvandlades till procent. Artiklarnas 
vetenskaplighet graderades enligt följande: grad I >80%, grad II >70% och grad III 
>60%. En av artiklarna bedömdes till grad II och nio av artiklar bedömdes till grad I. 
Alla valda artiklar svarade mot syftet. Artiklarnas urvalsbeskrivning var överlag 
välbeskrivna och representativa. Alla artiklar beskrev inte bortfallet eller dess påverkan
på resultatet. En av artiklarna hade ett bortfall på 57 % men artikelns resultat ansågs 
ändå kunna tillföra relevant fakta. Flertalet av artiklarna redovisade etiska aspekter 
vilket kan ses som en styrka. I majoriteten av artiklarna redovisades resultaten tydligt i 
form av tabeller, diagram och löpande text. En svaghet i artiklarna var att det i många 
fall saknades eller fanns ett bristfälligt resonemang angående egenkritik och felkällor i 
den egna studien. Samtliga artiklar hade en överrensstämmelse mellan resultat och 
slutsatser. Fem av de tio artiklarna var kvantitativa, övriga var kvalitativa.

Det som främst framkom i resultatet var att sjuksköterskan skulle ha en stödjande 
funktion i omvårdnaden kring patienter med långvarig smärta (Blomberg, et al., 2008; 
Hensing, et al., 2007; Wells, et al., 2003; McHugh & Thoms, 2001; Paulson, et al., 
2001). För att utgöra detta stöd beskriver både Larsson och Rundgren (2003) och 
Almås, et al. (2002) att sjuksköterskan skall vara införstådd med att smärta är en 
individuell subjektiv upplevelse där patienten är expert på sin egen upplevelse. Detta 
styrkte Paulson, et al. (2001) i sin undersökning där männen ansåg sig var experter på 
sin egen smärta. Denna kunskap kan anses viktig då dagens sjukvård ska vara 
patientcentrerad och utgå från ett holistiskt synsätt. Ett holistiskt synsätt gjorde enligt 
Brown och Richardson (2006) sjuksköterskorna flexibla och öppna gentemot olika 
behandlingsmetoder. Detta kan kopplas till Kellys (1955) personlighetsteori som fångar
upp människans alla dimensioner till en helhet. Möjligen kan sjuksköterskan använda 
sig utav Kellys personlighetsteori för att förstå patienternas olikheter i perceptionen av 
sin omgivning och genom ett holistiskt synsätt se patienternas samtliga dimensioner. 
Det kan tänkas vara viktigt att sjuksköterskan samtalar med och observerar patienterna 
för att åstadkomma detta. Det kan krävas en flexibilitet från sjuksköterskan för att kunna 
tillgodose patienternas individuella behov. Möjligen är det här som omvårdnaden brister 
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då sjuksköterskan ibland bara ser den fysiska dimensionen och kan inta ett negativt
förhållningssätt mot patienten, vilket skulle kunna leda till en passitivitet i 
sjuksköterskans omvårdnad. 

I studien av McHugh och Thoms (2001) beskrevs att då långvarig smärta var ett 
komplext fenomen krävdes det att olika professioner involverades i vården av patienten. 
Liknande beskrev Middleton (2004) om att ett multidisciplinärt bemötande var det som 
kunde utmana problemen som kunde uppstå vid långvarig smärta. Detta styrks av 
Brittberg et al. (2007) som ansåg att det bäst lämpade tillvägagångssättet att bedöma 
patienter med långvarig smärta var utifrån ett multiprofessionellt team. Ett 
multidisciplinärt team har troligen större möjligheter än en enskild sjuksköterska att se 
och behandla smärta ur många olika dimensioner och förmodligen även större 
möjligheter att ordna flexibla lösningar för patientens bästa. Därför rekommenderar vi 
att sjuksköterskor som har ansvar för patienter med långvarig smärta, antingen själva 
ingår i ett sådant team eller ser till att patienten får tillgång till ett multidisciplinärt team. 
Ett holistiskt synsätt kan ligga till grund för det multidisciplinära teamets och 
sjuksköterskans förhållningssätt då detta skulle kunna leda till att patientens fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella/andliga dimensioner tillgodoses.  

Enligt Tarzian och Hoffmann (2005) fanns det svårigheter för sjuksköterskan att 
bedöma patientens smärta då många faktorer kunde påverka bedömningen. Enligt 
Bergman, et al. (2005) kan etnicitet utgöra en svårighet i smärtbedömningen, då smärta 
uttrycks olika inom olika kulturer. Sjuksköterskan ska enligt Siciliano och Burrage 
(2005) be patienten att beskriva sin smärta och ta reda på vad som lindrar eller förvärrar 
smärtan samt vidta åtgärder mot detta. Vidare ska sjuksköterskan dokumentera, värdera 
och rapportera patientens smärta. Enligt Middleton (2004) var det av stor vikt att 
sjuksköterskan utvecklar en terapeutisk relation till patienten för att kunna upptäcka alla 
dimensioner som påverkar patientens smärtupplevelse. Patientens smärtintensitet är 
enbart en av de fyra olika dimensionerna vid symtomet smärta (Lenz, Pugh, Milligan, 
Gift & Suppe, 1997). Därför är det även viktigt att uppmärksamma smärtans duration, 
kvalitet och grad av obehag. Detta stärks av McCaffrey (1980, citerad av Hawthorn & 
Redmond, 1999) som påpekade att enbart patientens smärtintensitet inte ger en 
sanningsenlig bild av symtomet. Möjligen är det endast smärtintensiteten som 
uppmärksammas i sjuksköterskans smärtbedömning, vilket kan lägga grunden för en 
otillräcklig behandling. 

Enligt Blomberg et al. (2008) var passitivitet förekommande både hos patienter och 
sjuksköterskor vilket skapade problem och ledde till otillräcklig behandling, men genom 
att båda parter intog en aktiv roll kunde patienterna bättre beskriva sin upplevelse av 
smärta vilket gjorde det lättare för sjuksköterskan att bedöma, upptäcka och behandla 
patienternas smärta. Liknande beskrev Siciliano och Burrage (2005) att det är viktigt att 
se patienterna som delaktiga i vårdteamet genom att föra en aktiv dialog. Vidare beskrev 
även Magnusson och Mannheimer (2008) att sjuksköterskans funktion borde inriktas på 
rådgivning, undervisning och samordning, vilket också ledde till en hälsofrämjande 
omvårdnad. Larsson och Rundgren (2003) uppmanade till kontinuitet i uppföljningen av 
behandlingen. Passiviteten kunde även enligt Blomberg et al. (2008) bero på att smärtan 
accepterades som naturlig och sågs som en del av åldrandet. Patienten blev ensam med 
sin smärtupplevelse (Almås, et al., 2002) även om andra människor runt omkring
försökte och ville förstå den. Ensamheten förstärktes om trovärdigheten och 
uppfattningen av beskriven smärta missbedömdes. Även Blomberg et al. (2008) 
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poängterade att då patienten uppsökt vård vid ett flertal tillfällen utan resultat blev 
denne reserverad och höll smärtan för sig själv. Enligt Magnusson och Mannheimer 
(2008) kostar den långvariga smärtproblematiken samhället miljardbelopp varje år. 
Möjligtvis skulle detta kunna avhjälpas med bättre kommunikation och relationer, både 
mellan patienter och sjuksköterskor samt mellan olika vårdinstanser. En effektivisering 
av omhändertagandet av patienter som söker vård för långvarig smärta kanske i längden 
kan leda till rätt behandling från första början och kanske till minskade kostnader för 
samhället.  

Sjuksköterskans information och undervisning borde enligt Brattberg och Stenlund 
(1998) sträcka sig längre än enbart till patienter och anhöriga, det vill säga även ut till 
samhället. Logan och Curran (2005) belyste okunskapen i skolan kring bemötandet av 
elever med långvarig smärta. Möjligtvis finns denna okunskap även inom andra 
arbetsplatser i samhället. Brattberg och Stenlund (1998) beskriver sjuksköterskans 
förebyggande arbete som ett arbete som går ut på att förhindra att akut smärta övergår 
till långvarig smärta. I det förebyggande arbetet ingår också enligt samma författare att 
sjuksköterskan undervisar i sociala sammanhang som till exempel inom skolväsendet
och på arbetsplatser. Den tertiära preventionen innebär att förhindra komplikationer som 
smärtan kunde ge upphov till (a.a.) exempelvis konflikter i sociala sammanhang, genom 
förbättrade rehabiliteringsprogram och patientutbildningar samt att använda sig av 
konsulter med rätt kompetens. Sjuksköterskans omvårdnad i den sekundära 
preventionen skulle möjligtvis kunna bidra till ett minskat vårdbehov och sänkta 
kostnader för samhället. Det skulle också kunna antas att sjuksköterskans granskning 
och utvärdering av gällande riktlinjer för behandling kan leda till att de utvecklas och 
skapar goda förutsättningar för en bättre vård. 

Genom att sjuksköterskan följde riktlinjerna för behandlingen med Tramadol avtog 
smärtan markant hos de boende på ett vårdhem (Mullins & Wild, 2003). De riktlinjer 
Larsson och Rundgren (2003) angav för behandling av långvarig smärta var att varje 
patientkontakt ska ses som en unik situation vilket medför en individuell behandling. 
Det är viktigt att ta vara på patientens egen erfarenhet av sin smärta, genom att lyssna, 
bekräfta, tro på och respektera patienten. Hawthorn och Redmond (1999) beskrev att en 
underhållsmedicinering på fasta tider var det bästa alternativet då den höll den 
långvariga smärtan på en acceptabel nivå. I jämförelse med detta argumenterade 
Magnusson och Mannheimer (2008) att den regelbundna behandlingen med 
smärtstillande läkemedel ofta inte är optimal eller effektiv över tid, detta gällde även 
olika typer av blockader eller kirurgiska ingrepp. Möjligtvis skulle otillräckliga 
behandlingar kunna motverkas med en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av 
patientens behandling. Vidare kanske problemen inom vården bottnar i att det inte finns 
entydiga riktlinjer att följa vid behandling av långvarig smärta eller att de befintliga 
kanske inte följs. Om generella riktlinjer utformas och används skulle kanske vården
förbättras. Förbättringarna skulle på sikt möjligtvis kunna leda till ett minskat lidande 
hos patienterna. Logan och Curran (2005) ansåg att sjuksköterskor skulle utforma 
riktlinjer till skolor och informera skolpersonalen angående förebyggande förändringar i 
elevernas arbetsmiljö. Möjligtvis skulle prevention redan i skolan kunna förebygga den 
långvariga smärtproblematiken i samhället. 

Olika behandlingsmetoder i omvårdnaden av patienter med långvarig smärta framkom i 
resultatet, mest förekommande av icke-farmakologisk art var TENS (Tarzian & 
Hoffmann, 2005; McHugh & Thomas, 2001). Möjligtvis kan TENS vara en 
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behandlingsmetod som borde integreras mer i vården. Vårdpersonalen beskrev (Almås, 
et al., 2002) att attityden till icke farmakologiska behandlingsmetoder var återhållsam. I 
likhet med detta beskrev Tarzian och Hoffmann (2005) att sjuksköterskorna sällan eller 
aldrig använde komplementära behandlingsmetoder i behandlingen av de äldre, 
däribland TENS då de ansåg att läkemedelsbehandling kunde lindra patienternas smärta. 
Brittberg et al. (2007) tog upp att det var viktigt med uppföljning och utvärdering av 
TENS eftersom de ansåg att det är ett bra behandlingsalternativ. Eventuellt kan 
uppföljning och utvärdering bidra till en attitydförändring hos dagens vårdpersonal i 
användandet av TENS. Svenska invånare med långvarig smärta hade ett stort behov av 
rehabiliteringsverksamhet enligt Müllersdorf (2002). I likhet med detta beskrev 
McHugh och Thoms (2001) att patienter inte hade kunskap om smärtklinikers existens. 
Möjligtvis skulle en bättre profilering av verksamheterna leda till en större medvetenhet 
bland patienter och anhöriga. Som ett försök till en förbättrad rehabilitering (Brattberg, 
u.å.) kan Brattbergs värkstadskoncept ses som ett alternativ. Värkstäderna syftar till att 
vara ett efterföljande komplement till sjukvårdens utredande verksamhet. Brattberg 
(2008) kritiserar sjukvårdens inriktning mot att bota, lindra och trösta, medan 
Värkstädernas koncept går ut på att lära patienterna leva med smärtan genom olika 
strategier. 

Kompetensen hos vårdpersonal är bristfällig vid behandlig av långvarig smärta ansåg 
Magnusson och Mannheimer (2008) och ofta gavs smärtbehandling på kort sikt som vid 
akut smärta. Paulson, et al. (2001) påpekade att vårdpersonal uppfattade patienters 
smärtuttryck olika. Detta skriver också Almås, et al. (2002) som belyste vikten av att 
sjuksköterskan ska vara medveten om att hon är tvungen att välja mellan att lita eller 
tvivla på patientens upplevelse och beskrivning av smärtan. Blomberg, et al. (2008) 
framhöll vikten av kollegial- och organisatorisk respons där riktlinjer, utbildning och 
forskning förekom, vilket skapade en mer tydlig yrkesroll för sjuksköterskan. 
Utmaningen var enligt Hawthorn och Redmond (1999) att få vårdpersonal, framförallt 
sjuksköterskor att ta del av den nya kunskapen samt använda den i praktiken. Eventuellt 
skulle detta kunna leda till positiva effekter både hos den enskilda människan och 
samhället i stort i form av minskat lidande och minskade kostnader. Om utvecklingen 
blir negativ finns risk att sjuksköterskan upplever otillräcklighet och frustration som kan 
utvecklas till likgiltighet och dålig arbetsmiljö med dålig omvårdnad som följd. 

Konklusion

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskans omvårdnad kan påverka 
patienter med långvarig smärta med särskilt fokus på patienternas upplevelser. 
Sjuksköterskan kunde möta svårigheter i att göra en heltäckande bedömning av 
patientens smärtupplevelse då smärta är ett komplext fenomen som består av flera olika 
dimensioner. För att sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma samtliga dimensioner av 
smärtan krävs ett holistiskt synsätt, vilket är utgångspunkten i det multiprofessionella 
teamets vård av personer med långvarig smärta. Sjuksköterskan ska känna till patientens 
upplevelse av smärtan för att kunna stödja och informera patienterna i hur de ska kunna 
leva med den. Genom att sjuksköterskan har en aktiv roll i omvårdnadsprocessen skapas
goda relationer och en bra kommunikation. Detta kan medföra att sjuksköterskan 
upptäcker var smärtproblematiken har sin grund och därigenom lättare kan samordna 
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insatser som behövs för att hjälpa patienten. Viktigt är att sjuksköterskan är flexibel och 
har en öppen attityd vid behandling av långvarig smärta. 

Implikation

Det behövs fortsatt forskning kring fenomenet långvarig smärta, både om 
uppkomstmekanismer och behandlingsmetoder. Forskningsresultaten skulle 
kunna förändra synsätt och attityder till långvarig smärta både hos vårdpersonal 
och i övriga samhället. För att få ett slut på otillräcklig smärtbehandling av 
långvarig smärta krävs utbildning av både vårdpersonal och patienter. Vidare 
behöver sjuksköterskeutbildningen utvecklas ytterligare inom området 
långvarig smärta för att skapa en bra grund för nyutexaminerade sjuksköterskor 
att stå på. Det bör utformas riktlinjer för bedömning och behandling av 
långvarig smärta för att omvårdnaden ska bli så optimal som möjligt.   
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effekt av TENS, konventionell 
analgetika, tricykliska 
antidepressiva, antikonvulsiva och 
konventionella analgetiska 
blockader, smärtpåverkan i det 
dagliga livet och förväntad effekt av 
ett multidisciplinärt behandlings-
program. Bearbetad intervjustudie. 

Majoriteten av patienterna 
använde aktivitetsorienterade 
strategier för att hantera 
smärtan, alternativa 
utföranden av uppgiften, ett 
kognitivt bemötande av 
smärtan eller ignorering. 
Studien presenterade 
vardagliga dilemman, 
orosmoment och 
konsekvenser av långvarig 
neuropatisk smärta. 
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Tabell 2. Artikelöversikt                               Bilaga II:3
Publika-
tionsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskap-
lig kvalitet

2001
Storbritan
nien

McHugh, 
G., &
Thoms, G.

Living with 
chronic pain: 
the patient’s 
perspective.

Att undersöka 
patienters 
uppfattningar och 
erfarenheter av 
hantering av 
långvarig smärta, 
före och efter vård 
vid smärtkliniker.

Kvalitativ. 
Intervjuer med strukturerade 
frågeformulär. n = 245 
Bortfall 12 patienter. Ett 
förutbestämt antal patienter 
från två tidigare studier från 
1997. Åldrar mellan 23-86 
år, median 51 år. 151 
kvinnor och 94 män. 
Mediantiden för långvarig 
smärta var 5 år. Patienterna 
valdes före studien ut från 
elva slumpvis utvalda 
kliniker specialiserade på 
smärta i Storbritannien. 

Smärthantering krävde en 
stor insats av vårdpersonalen, 
rådgivning kring tekniker 
och copingstategier. 
Långvarig smärta hade en 
stor påverkan på patientens 
liv. Det var viktigt med tidig 
diagnostisering, behandling 
och remittering till rätt 
specialist.
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2002
Sverige

Müllersdorf, 
M.

Needs and 
problems 
related to 
occupational 
therapy as 
percived by 
adult Swedes 
with long-term 
pain.

Att beskriva 
behovet av 
dagverksamhet, 
beskriva andelen 
sjukvårdsbesök, 
beskriva specifika 
smärtrelaterade 
kännetecken och att 
utforska 
skillnaderna mellan 
låg- och 
högkonsumenter av 
vård.

Kvantitativ.
n = 443
Deltagare i en tidigare studie 
som låg till grund för 
föreliggande studie. 
Deltagarna skulle ha 
långvarig smärta.

Patienterna utförde dagliga 
aktiviteter trots sin smärta. 
Frekvensen av 
sjukvårdsbesök var >4 besök 
per år. Specifika
smärtrelaterade kännetecken 
var axel- och 
ländryggssmärta av 
gnagande, värkande karaktär. 
Trötthet var vanligt. 
Högkonsumenter blev oftare 
remitterade till 
dagverksamhet.
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Tabell 2. Artikelöversikt                                Bilaga II:4
Publika-
tionsår
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskap-
lig kvalitet

2003
USA

Mullins, C. R., 
&
Wild, T. L.

Pain 
management 
in a long-term 
care facility: 
compliance 
with JCAHO 
standards. 

Att undersöka 
effekten av 
läkemedlet 
Tramadol efter 
följsamhet av 
JCAHO riktlinjer 
och TennCare 
schema. 

Kvantitativ. Data samlades in 
från journaler, olika 
mätinstrument och 
vårdplaneringsmöten varje 
vecka. n = 14 
I urvalet av deltagare skulle de 
uppfylla följande kriterier: vara 
boende på vårdhem, ha en 
smärtintensitet >4 och vara
förskrivna ett eller flera 
läkemedel mot smärtan. Ha 
misstänkt neuropatisk eller 
nociceptiv/neuropatisk smärta 
och/eller diagnosticerad 
diabetes, osteoartrit eller 
degenerativa ledsjukdomar.  

När Tramadol användes 
efter riktlinjerna 
förbättrades 
livskvaliteten hos de 
äldre på ett säkrare och 
effektivare sätt. 
Regelbunden dygnetrunt-
behandling gav bäst 
resultat. 
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2001
Sverige

Paulson, M.,
Danielson, E.,
Larsson, K., &
Norberg, A.

Men’s 
descriptions 
of their 
experience of 
nonmalignant 
pain of 
fibromyalgia 
type.

Att beskriva mäns 
erfarenheter av icke
cancerrelaterad 
smärta relaterad till 
fibromyalgi.  

Kvalitativ. Berättande 
intervjuer, innehållsanalys.
n = 14 Åldrar 41-56 år, 
medianålder 48år. 
Ha en smärta i hela kroppen i 
minst 3 månader, ha reaktion 
på minst 11 av de 18 bilaterala 
tryckpunkterna med fyra kg 
tryck samt vara gifta eller ha 
nära relation till en kvinna.

Det fanns olika 
uppfattningar av olika 
kroppsliga smärtor. Det 
fanns smärta som oroade 
och inte oroade. 
Uppfattningar av 
varierande smärta som 
resulterade i lugna och 
svåra faser.
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Tabell 2. Artikelöversikt                                Bilaga II:5
Publik
ations
år
Land

Författare Titel Syfte Metod
Urval

Slutsats Vetenskap-
lig kvalitet

2005
USA

Tarzian, A. J., 
&
Hoffmann, D. 
E.

Barriers to 
managing 
pain in the 
nursing home: 
findings from 
a statewide 
survey.

Att utifrån ett 
demografiskt 
perspektiv 
identifiera 
smärthantering, 
belysa resurser 
och barriärer för 
adekvat 
behandling på
vårdhem.

Kvantitativ. Enkätundersökning om hur 
smärta behandlas.
n = 260 Svaranden 113. Bortfall 57 %.
Personal på licenserade vårdhem i 
Connecticut.

För att få en bättre 
smärtbehandling på 
vårdhem behövde 
kunskap och attityder 
förändras, en 
förbättrad 
diagnostisering och 
en standardiserad 
smärtbehandling 
införas.
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2003
USA

 Wells, N.,
Hepworth, J. 
T., Murphy, 
B. A., Wujcik, 
D., &
Johnson, R.

Improving 
cancer pain 
management 
through 
patient and 
family 
education.

Att se om 
fortsatt tillgång 
till information 
efter en 
grundläggande 
smärtutbildning 
kunde öka 
kunskapen och 
ge en positiv
attityd kring 
behandling av 
cancersmärta.

Kvantitativ. Enkätundersökning före och 
efter smärtutbildning hos patienter och 
anhöriga. Sammanställda intervjuer.
n = 84 64 svarande. Bortfall 24 %. Upplevt
cancersmärta efter behandling med 
analgetika (opioider), ha haft oförändrad 
eller förvärrad smärta de senaste tre 
månaderna, ha telefon i hemmet, ha en 
anhörig villig att delta i studien, vara 18 år 
eller däröver. Patienterna delades 
slumpmässigt in i tre grupper – alla hade 
erhållit grundutbildningen i smärta. Två 
uppföljningsgrupper, en med hotline och en 
med telefonuppföljning var vecka. Den 
tredje gruppen erhöll ingen extra 
uppföljning eller information.

En kort 
smärtutbildning 
kunde ge en ökad 
kunskap och tilltro 
till både patienter och 
deras anhöriga kring 
behandling av 
cancersmärta. Fortsatt 
tillgång till 
smärtrelaterad 
information 
förändrade inte den 
långvariga prognosen 
av smärtan.  
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