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Sammanfattning Syfte: Att belysa sjuksköterskors och patienters upplevelser 

 av vården vid långvarig icke-malign smärta.  

Metod: Den föreliggande uppsatsen har gjorts som en 

litteraturstudie där tolv vetenskapliga artiklar har 

analyserats.   

 Resultat: Sjuksköterskor upplevde smärtbedömningen som 

 en utmaning och ansåg att när de inte trodde på patientens 

 smärtbeskrivning, var det ett hinder för en bra bedömning. 

 Patienterna upplevde att de ofta blev misstrodda av 

 vårdpersonalen och betonade vikten av att bli trodd. Det 

 var viktigt för patienterna att få en diagnos och att hänsyn 

 togs till deras önskan om vad behandlingen 

 skulle resultera i. Patienterna upplevde att deras mål och 

 vårdpersonalens mål med behandlingen inte alltid stämde 

 överens. Sjuksköterskorna upplevde att utbildningen inte 

 förberedde dem för att ta hand om patienter med långvarig 

 smärta och att kunskapen om icke-farmakologiska 

 behandlingsmetoder var bristfällig. Behandling med 

 opioider var en komplex fråga. Sjuksköterskorna kände sig 

 ofta obekväma i att använda opioider, medan patienterna 

 inte ville begränsa möjligheten till adekvat smärtlindring.  

Slutsats: Det finns ett behov av fördjupad kunskap hos 

sjuksköterskorna om vården vid långvarig smärta. 
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Abstract Aim: To elucidate nurses and patients experiences of the 

care of chronic non-malignant pain.  

 Method: This thesis was a literature review. Twelve 

 articles have been analyzed.  

 Results: Nurses experienced pain assessment as a 

 challenge. Nurses felt that a barrier to pain assessment was 

 when nurses did not believe in patients’ description of 

 their pain. Patients experienced that they often were 

 mistrusted by healthcare providers and emphasized the 

 importance of believing in them. It was important for 

 patients to receive diagnosis and that their desire regarding 

 the results of the treatment was considered. Patients 

 sometimes experienced a discrepancy between their own 

 goals with the treatment and that of the healthcare 

 providers. Nurses thought that their education did not 

 prepare them properly in how to take care of patients with 

 chronic pain and they had poor knowledge about non-

 pharmacological treatments. Treatments with opioids were 

 a complex issue. Nurses often felt uncomfortable in using 

 opioids, while patients wanted no restrictions in their 

 strive for adequate pain relief.  

Conclusion: There is a need for deeper knowledge among 

nurses about how to care for patients with chronic non-

malignant pain.  



Innehållsförteckning 
 

Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ......................................................................................................................... 1 

  Långvarig smärta ....................................................................................................... 1 

  Att leva med långvarig smärta .................................................................................. 2 

  Vården vid långvarig smärta ..................................................................................... 4 

  Sjuksköterskans roll ................................................................................................. 4 

Syfte .................................................................................................................................................. 5 

Metod .............................................................................................................................................. 5 

  Datainsamling ......................................................................................................................... 5 

  Databearbetning ................................................................................................................... 7 

Resultat ......................................................................................................................................... 8 

  Upplevelsen av smärtbedömningen ...................................................................... 8 

  Upplevelsen av smärtbehandlingen ................................................................... 10 

  Upplevelsen av behandling med opioider ..................................................... 12 

Diskussion ............................................................................................................................... 14 

  Metoddiskussion ................................................................................................................ 14 

  Resultatdiskussion ............................................................................................................ 15 

Konklusion ............................................................................................................................. 18 

Implikation ............................................................................................................................ 19 

Referenser 

Bilaga A   Tabell 2. Sökhistorik 

Bilaga B1-B12  Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med 

kvalitativ metod 



1 
 

Inledning 
 

International Association for the Study of Pain [IASP] (citerad av Magnusson & 

Mannheimer, 2008) definierar smärta som "en obehaglig sensorisk och emotionell 

upplevelse associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada eller beskriven i termer 

av sådan skada" (s. 10). Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2006) 

menar att smärta är en av de främsta orsakerna till varför människor uppsöker vård och 

anger prevalensen för långvarig smärta i Sverige till mellan 40-65 procent. Enligt 

Magnusson och Mannheimer (2008) är den vanligaste anledningen till sjukskrivning i 

Sverige relaterad till långvariga smärttillstånd av ett icke malignt slag. De 

samhällsekonomiska kostnaderna för den patientgruppen var cirka 87.5 miljarder kronor 

år 2003. Av dem var 7.5 miljarder direkta sjukvårdskostnader medan de resterande 80 

miljarderna var det beräknade produktionsbortfallet på grund av de påföljande 

sjukskrivningarna. 

 

International Council of Nurses [ICN] anger att ett av sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområden är att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Hawthorn 

och Redmond (1999) menar att sjuksköterskan har en central funktion vad gäller 

smärtbedömning och smärtbehandling av patienter. Studier tyder samtidigt på att 

sjuksköterskan brister i sin bedömning av patienters upplevelse av smärtintensiteten. 

Shugarmans et al. (2010) studie visar att sjuksköterskan underskattar smärtan i 25 

procent och överskattar den i sju procent av fallen. Det innebär att en tredjedel av alla 

patienter riskerar att få en felaktig smärtbehandling. Ett bristande omhändertagande vid 

akut smärta kan öka risken för att utveckla långvarig smärta (Magnusson & 

Mannheimer, 2008). SBU (2006) rapporterar att 86 procent av patienter med vårdbehov 

på grund av långvarig smärta upplevde att de inte fick tillräcklig hjälp från hälso- och 

sjukvården. Jakobsson (2007) menar att långvarig smärta minskar människors 

livskvalitet eftersom den kan påverka och inskränka många olika delar av det dagliga 

livet. 

 

 

Bakgrund 
 

Långvarig smärta 
 

IASP (2003) definierar långvarig smärta som ”smärta utan uppenbart biologiskt värde 

som har varat längre än den normala tiden som krävs för vävnadens läkningsprocess 

(vanligen tre månader)”(egen översättning, s. 1). Enligt SBU (2006) ska smärtan ha 

pågått kontinuerligt i antingen tre eller sex månader för att klassas som långvarig. 

Geertzen, van Wilgen, Schrier och Dijkstra (2006) försökte hitta definitioner på 

begreppet långvarig smärta vid ospecifika smärttillstånd. De kom fram till att det fattas 

en internationellt accepterad definition men att det samtidigt finns många olika 

karaktäristiska drag för långvarig smärta som är gemensamma. Två olika benämningar 

används, antingen kronisk smärta eller långvarig smärta, för att beskriva samma sak. 

Både Jakobsson (2007) och SBU (2006) menar att långvarig smärta är att föredra då 

kronisk smärta för patienter kan tolkas som obotlig eller utan hopp om förbättring vilket 

ofta inte är fallet. 
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Hawthorn och Redmond (1999) menar att smärta är en subjektiv upplevelse där samma 

typ av smärtpåverkan kan uppfattas olika beroende på individen. Intensiteten av smärtan 

kan variera från måttliga besvär till outhärdliga plågor. Jakobsson (2007) beskriver att 

smärta kan delas in i olika uppkomstmekanismer. Nociceptiv smärta upplevs vid en 

hotande eller existerande vävnadsskada då nociceptorer reagerar på mekanisk, kemisk 

eller termisk stimulering. Neuropatisk smärta orsakas av att det perifera eller centrala 

nervsystemet påverkas av skada eller sjukdom. Psykogen smärta uppkommer som följd 

av exempelvis depression och andra psykiska sjukdomar. Idiopatisk smärta är en 

klassificering som används där en orsak inte kan påvisas trots omfattande utredningar 

(ibid.). 

 

Jakobsson (2007) förklarar att akut smärta pågår under en begränsad tidsperiod och 

beror ofta på någon form av trauma eller akut sjukdomstillstånd. Smärtan är då en 

nödvändig funktion eftersom den fungerar som kroppens varningssignal för hotande 

skada. Långvarig smärta uppstår då den faktiska skadan har läkt men smärtan 

fortfarande består (ibid.). Orsaken till långvarig smärta är ofta oklar vilket gör att den 

upplevs som meningslös och kan bidra till ökad ångest (Magnusson & Mannheimer, 

2008). Den långvariga smärtan förekommer vanligen periodvis och är mindre ofta av 

konstant karaktär (Andersson, 2010a).  

 

Enligt Andersson (2010a) kan flera olika faktorer tillsammans utveckla den akuta 

smärtan till ett långvarigt smärttillstånd. Hur utvecklingen sker är individuellt och kan 

variera stort mellan drabbade personer. Otillräcklig behandling av akut smärta är en 

vanlig orsak till långvarig smärta. Det förekommer även könsskillnader vilka kan 

förklaras delvis genom studier som visar att kvinnor har lägre smärttröskel än män. 

Samtidigt anses genus ha större påverkan än själva könet. Fysiologiska orsaker såsom 

tidigare trauman och psykologiska faktorer som exempelvis depression, stress och 

bristande copingförmåga har även en betydande inverkan. Vidare har vissa 

sociodemografiska och arbetsrelaterade faktorer visat sig innebära en risk för 

utvecklingen från akut till långvarig smärta. Arbetarklassen och yrken med exempelvis 

kraftkrävande och monotona rörelser uppvisar högre prevalens (ibid.). Chandra och 

Ozturks (2005) listar fem andra orsaker till varför smärtan blir långvarig. De innefattar 

att individen fortfarande känner smärta trots att den faktiska skadan eller sjukdomen är 

läkt, smärtkällan kan inte identifieras med den aktuella tekniska utrustningen eller att 

läkaren saknar kompetens, ingen biologisk källa finns men individen känner smärta på 

grund av psykisk orsak, smärtorsaken är känd men kan inte åtgärdas och att 

toleransnivån har minskat efter individen upplevt stark smärta under läkeprocessen. När 

väl smärtan övergått till en långvarig form blir den i sig själva sjukdomen vilket 

författarna benämner som långvarig icke-malign smärta (ibid.).  

 

Att leva med långvarig smärta 
 

Gullacksen (2007) menar att de som drabbas av långvarig smärta blir tvingade att 

genomgå en livsomställningsprocess. Den kan delas in i tre skeden och sträcker sig 

ibland över flera år eftersom processen är unik för varje person. När en människa blir 

skadad och drabbas av smärta är det naturligt att tro att den försvinner av sig själv och 

att livet kommer att återgå till det normala efter en viss sjukperiod. Utmärkande för 

utvecklingen av långvarig smärta är att smärtperioderna är återkommande och att de blir 

längre. Vanligen förringas smärtan i det inledande skeendet och de drabbade strävar 
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efter att behålla den självbild och de roller som utgör livet. Ju längre tiden går desto mer 

tär smärtan på krafterna vilket leder till att de strategier som används för att upprätthålla 

sitt vanliga liv inte längre fungerar. De drabbade mister sitt fotfäste i tillvaron, ser ingen 

lösning på problemet och tappar sin framtidstro (ibid.). Hellström (2001) beskriver att 

de drabbade blir tvingade att vara ständigt närvarande och ge uppmärksamhet till sin 

smärta vilket tränger bort förmågan att tänka på framtiden. De är fångade både i sin 

fysiska kropp och i nuet. Smärtan blir också en egen entitet som distanserar självet från 

kroppen vilket gör att de upplever sin kropp som allt mer overklig. Gullacksen (2007) 

skriver att de drabbade har en vilja att få tillbaka sitt liv och sina roller till så som det 

var innan smärtan. Den första av de tre skeenden avslutas när det infaller ett erkännande 

till att smärtan inte kommer gå över av sig själv. Erkännandet blir en vändpunkt där de 

krafter som tidigare lagts på att söka efter bot istället riktas om till ett konstruktivt 

omställningsarbete (ibid.). 

 

Gullacksen (2007) menar vidare att när ett erkännande är etablerat kan bearbetningen 

starta vilket utgör det andra skeendet i processen. För vissa upplevs det som en befrielse 

att äntligen veta vad som ska bekämpas, för andra startar en känslomässig livskris. 

Enligt Hellström (2001) upplever de drabbade att det tidigare friska självet blir allt mer 

avlägset och under vissa perioder inte längre existerar. I dess ställe infinner sig en oäkta, 

söndrig och främmande individ. De drabbade har hamnat i en oupphörlig kamp där de 

försöker behålla så mycket som möjligt av sig själva från perioden innan smärtutbrottet. 

Gullacksen (2007) menar att de som klarat av att erkänna sin smärta för sig själva får en 

uppenbarelse om hur de har levt den senaste tiden. Den förvirring och förnekelse som 

präglat livet får genast en förklaring. När smärtan blir realiserad hos den drabbade stör 

det upp ett inre kaos. Det kaoset blir den drabbade oftast tvungen att bearbeta ensam. 

Därför har den drabbade under tiden efter erkännandet ett behov av att bli förstådd utan 

att behöva förklara. Insikten att det krävs en livsomställning inträder successivt. Hur det 

ska ske, och till vad, är oklart vilket leder till att personen hamnar i ett sorts vakuum. 

Det tidigare livet, med dess erfarenheter innan smärtan, kan inte längre användas i 

samma utsträckning för att visualisera framtiden. Det leder till att den perioden bleknar 

och känns allt mer avlägsen (ibid.). Hellström (2001) menar att personens tidigare 

identitet blir hotad eftersom nya självbilder, såsom den obehandlingsbare eller 

hypokondrikern, projiceras från omgivningen och påverkar den drabbade. Både positiva 

och negativa potentiella själv förutspås vilka i det senare fallet kan utgöra en fara för de 

drabbades drömmar och hämma förbättringsarbetet. Urvalet av de olika potentiella själv 

varierar över tiden och påverkas av smärtupplevelsen såväl som av utomstående 

faktorer såsom vårdpersonal och anhöriga (ibid.).  

 

Gullacksen (2007) beskriver att övergången till det tredje och sista skeendet sker när 

smärtan blir bekräftad och dess följder på livet har bearbetats. Dysvik, Lindström, 

Eikeland och Natvig (2004) menar att personer med långvarig smärta har sämre resultat 

på samtliga delar i bedömningsinstrumentet Short Form 36 [SF-36] vilken mäter 

subjektiv fysisk och psykisk hälsa. Speciellt lågt var domänen fysisk rollfunktion vilken 

mäter hur bra en person anser sig klara av arbete och andra fysiska aktiviteter. Enligt 

Gullacksen (2007) måste ny kunskap om hur vardagen ska hanteras byggas upp och 

komplettera tidigare erfarenheter före smärtinträdet. Tidigare problemfria saker som att 

gå eller lyfta måste anpassas efter nya villkor. De drabbade måste utveckla strategier för 

att återfå kontrollen i sitt liv. När smärtan väl blivit bekräftad ses den påtvingade 

förändringen som en möjlighet och inte som att förlora. Processen att lära sig leva med 

smärtan syftar nu till att få tillbaka balansen i livet (ibid.). 
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Vården vid långvarig smärta 

 

Vården vid långvarig icke-malign smärta har som mål att minska smärtintensiteten och 

hjälpa patienten att hantera smärtan. För att få en individanpassad och adekvat 

smärtbehandling bör hänsyn tas till alla faktorer som påverkar patientens smärta. 

Utredningen innefattar smärtans fysiologiska orsak, patienternas smärtupplevelser, 

förändringar i beteenden och känslor som är kopplade till smärtan (Andersson, 2010a). 

Enligt Andersson (2010a) och SBU (2010) bör olika professioner arbeta i team, så kallat 

multimodalt arbetssätt, för att få en helhetsbild av patientens situation och för att 

tillsammans med patienten ha möjlighet att utforska alla behov.  

 

Andersson (2010a) förklarar att läkemedelsbehandlingen vid långvarig smärta skiljer sig 

från den akuta behandlingen då smärtans grundorsak kanske inte längre finns. Hänsyn 

måste även tas till risken för läkemedelsmissbruk. Enligt Norrsell (2012) beror valet av 

smärtlindring på om smärtan framförallt kan relateras till bakomliggande sjukdom eller 

om psykologiska faktorer är den främsta orsaken. Då smärtans orsak kan lokaliseras 

fysiologiskt rekommenderas perifert verkande analgetika och eventuellt svaga opioider 

som tillägg. Starka opioider ska endast användas i särskilda fall. Då psykologiska 

faktorer är den dominerande orsaken till smärtan har analgetika inte någon god effekt. I 

de fallen bör opioider endast användas i undantagsfall. För vissa patienter kan 

antidepressiva läkemedel, framförallt tricykliska preparat, verka smärtlindrande (ibid.).  

 

Den icke- farmakologiska behandlingen av långvarig smärta är ofta viktigare än den 

farmakologiska (Andersson, 2010a). Sjukgymnastik och avslappningsövningar kan ge 

goda resultat i behandlingen av långvarig smärta. Transkutan elektrisk nervstimulering 

[TENS] är också en betydelsefull icke-farmakologisk behandlingsmetod (Andersson, 

2010a; Norrsell, 2012). Det är betydelsefullt med tidig behandling av smärtan för att 

undvika att smärtan förstärks och blir svårare att behandla (Andersson, 2010a).  

 

Sjuksköterskans roll 
 

ICN beskriver att sjuksköterskans fyra huvuduppgifter är "att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande" (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007, s. 3). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska ska sjuksköterskan värna om patientens integritet, värdighet och rätt till 

självbestämmande. Respekt och öppenhet ska prägla relationen till patienten och 

sjuksköterskan ska ha förmåga att se patienten ur ett helhetsperspektiv (Socialstyrelsen, 

2005). Andersson (2010b) förklarar att vid behandling av patienter med långvarig 

smärta samarbetar sjuksköterskan med många olika instanser som är kopplade till 

patientens vård. Det krävs då en tydlig struktur och arbetsfördelning.  

 

Sjuksköterskan ska genom stöd och rådgivning hjälpa patienten att medverka aktivt i sin 

behandling för att tillföra patienten en känsla av kontroll över sin situation (Jakobsson, 

2007; Magnusson & Mannheimer, 2008; Svensk sjuksköterskeförening, 2007). 

Andersson (2010b) belyser att patienten ska ges möjlighet att ta ställning i sin 

behandling genom att sjuksköterskan informerar om utbudet av behandlingar, vilka 

effekter som kan förväntas av behandlingen, eventuella biverkningar och hur 
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behandlingen ska administreras. I all kommunikation ska sjuksköterskan ha ett öppet 

sinne, vara empatisk och visa respekt för patienten (Magnusson & Mannheimer, 2008; 

Socialstyrelsen, 2005). Jakobsson (2007) skriver att eftersom smärtupplevelsen är 

individuell är det av stor betydelse att sjuksköterskan lyssnar och tror på patientens 

beskrivning av sin smärta. Enligt Andersson (2010b) ska sjuksköterskan sätta den 

enskilde individen i centrum. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

framgår det att sjuksköterskan ska ha förmåga att observera om patienten behöver 

information även om de inte själva har förmågan att uttrycka behovet (Socialstyrelsen, 

2005). Andersson (2010b) belyser att sjuksköterskan ansvarar för att följa upp och 

utvärdera behandlingen. Sjuksköterskan har även ett ansvar att kontrollera så att 

medicineringen är rimlig och att läkemedelshanteringen sker på ett korrekt sätt. Enligt 

Jakobsson (2007) och Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan även arbeta för att öka 

patientens följsamhet vid ordinerade behandlingar. 

 

Enligt Halloran (1996) används Virginia Henderssons omvårdnadsteorier runtom i 

världen och de är fortfarande aktuella i dagens samhälle. International Council of 

Nurses har anammat hennes definition av begreppet omvårdnad. Hendersson ansåg att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten att upprätthålla sin hälsa och återhämta sig från 

sjukdom genom att stötta och utföra omvårdnadsåtgärder som patienten inte har styrkan, 

viljan, kunskapen eller förmågan att klara på egen hand. Hendersson betonade vikten av 

att förstå och sätta sig in i hur patienten upplever sin situation för att kunna veta vad den 

enskilde individen har för behov av hjälp. Sjuksköterskan ska stötta patienten i att 

identifiera sina behov. När patienten inte kan uttrycka sina behov ska sjuksköterskan 

fungera som patientens språkrör. Förutom att hjälpa patienten med de basala behoven 

ska sjuksköterskan även skapa förutsättningar för aktiviteter som gör livet meningsfullt. 

Hendersson menar att sådana aktiviteter bland annat är sociala interaktioner och lärande 

(ibid.).  

 

Långvarig icke-malign smärta har stor påverkan på de som drabbas. Orsakerna till 

smärtan är komplexa och ofta inte helt klarlagda. Prevalensen är hög och patienterna 

upplever sig många gånger inte nöjda med den vård som erbjuds. Sjuksköterskan har en 

betydande roll i patientens smärtbehandling och ur det hänseendet är det viktigt att 

belysa båda deras perspektiv angående hur vården fungerar. 

 

 

Syfte 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors och patienters upplevelser av vården vid långvarig 

icke-malign smärta. 

 

 

Metod 
 

Den föreliggande uppsatsen har gjorts som en litteraturstudie grundad på Fribergs 

(2006) metod. 

 

Datainsamling 
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Litteratursökningen har skett i tre databaser; CINAHL, PubMed och psycINFO. De två 

första valdes därför att de är allmänt erkända databaser för omvårdnad och annan 

information relaterad till sjuksköterskeprofessionen. PsycINFO valdes eftersom det 

utbud av forskning databasen erbjuder ansågs passande i relation till syftet. För att 

inhämta informationen på ett strukturerat sätt användes söktermerna Subject Heading 

(MH), Medical Subject Heading (MeSH) och Subject Term (Thesaurus) i CINAHL, 

PubMed respektive psycINFO. Söktermerna hittades i de respektive databaserna under 

sökprocessens gång med utgångspunkt från de svenska orden i syftet. Under tiden 

sökningen pågick upptäcktes det att attityder gav träffar relevanta för syftet. Därför 

användes även det ordet för att hitta artiklar som behandlade upplevelser. Fritextord, 

som exempelvis ordet Nurs med trunkering (*), användes i breddande syfte då 

sökningar med enbart söktermer gav lågt träffantal. De svenska sökorden översatta till 

engelska söktermer tillsammans med sökord i fritext kan hittas i sökordsöversikten 

nedan (Tabell 1).  

  

Tabell 1. Sökordsöversikt           

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject 

heading 

 

Cinahl 

(fritext) 

 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

Smärta Pain Pain   

Långvarig 

smärta 

 Chronic 

pain 

 Chronic 

pain 

Sjuksköterska Nurses Nurses Nurs*  

Attityder 

(hos 

sjukvården) 

Health 

knowledge, 

attitudes, 

practice¹ 

Attitude 

of health 

personnel 

  

Attityder 

(hos 

patienten) 

Health 

knowledge, 

attitudes, 

practice¹ 

  Client 

attitudes 

Upplevelser  Life 

experiences 

Experience  

Behandling   Treatment  
¹Samtliga tre ord är en och samma sökterm. 

 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de beskrev erfarenheter och upplevelser 

sjuksköterskor och patienter hade angående vården av långvarig icke-malign smärta. 

Artiklarna skulle vara utgivna mellan år 2005-2012, vara klassade som research article 

eller peer reviewed och skrivna på engelska. I PubMed användes begränsningen abstrakt 

för att motsvara peer review då den funktionen inte gick att välja. I psycINFO valdes 

även begränsningen adulthood. Exklusionskriterier var studier som behandlade barn, 

akut smärta, cancerrelaterad smärta eller som specificerade att de riktade sig mot enbart 

en viss diagnos. Studier som riktade sig mot läkare, sjukgymnast eller någon annan 

profession än sjuksköterska har exkluderats. Studier där sjuksköterskor utgjorde en del 

av urvalet har inkluderats.  
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De artiklar som var ur ett patientperspektiv har valts ut utan att lokalisation eller 

ursprung till smärtan varit i fokus. Anledningen till det var att få en bred bild av 

upplevelsen till vården. De mest frekventa diagnoserna var ryggsmärta, artrit, 

nacksmärta och migrän. Det förekom även neuropatisk smärta, smärta från bäcken eller 

magen, bensmärta, fotsmärta, fantomsmärta, handsmärta, axelsmärta, smärta från 

urinblåsan och fibromyalgi. Många patienter hade fler än en diagnos. De artiklar som 

var ur sjuksköterskeperspektivet har också valts ut utan att lokalisation eller ursprung 

till smärtan varit i fokus.  

 

Sökningen startade inledningsvis i CINAHL vilket förklarar varför de flesta träffarna är 

redovisade därifrån. Sökningar i PubMed och psycINFO som resulterade i dubbletter 

redovisades inte i sökhistoriken (Tabell 2) på grund av att det kan bli svårt att få en bra 

översikt. De sökningar och sökord som inte gav resultatartiklar har också strukits ur 

tabellerna av den anledningen. Sökningar som gav dubbletter eller inte gav resultat var i 

CINAHL; Chronic pain AND patient attitudes. I PubMed; Pain AND attitudes of 

health personnel AND nurse-patient relations samt alla sökningar med chronic pain. I 

psycINFO; Chronic pain AND therapeutic processes.  

 

Från samtliga sökningar gick inledningsvis 28 artiklar till första urvalet. Sju av dem 

fanns i de sökningar som inte gav slutligt resultat enligt ovanstående beskrivning och 

blev således inte redovisade i sökhistoriken (Tabell 2). Efter djupare läsning och 

granskning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) kvalitetsbedömningsmall 

återstod 12 artiklar som har utgjort grunden för den föreliggande uppsatsen. Av dem var 

sju artiklar ur patientperspektivet och fem ur sjuksköterskeperspektivet. Samtliga 

artiklar var kvalitativa. Elva artiklar ansågs vara av hög kvalitet och en av medel 

kvalitet enligt Willmans et al. (2011) mall. De sökningar från vilka resultatartiklarna har 

framkommit kan hittas i sökhistoriken (Tabell 2) under bilaga A. 

 

Databearbetning 
 

När de 12 resultatartiklarna hade granskats och bedömts vara relevanta till syftet 

sammanfattades de ner till artikelöversikter vilka kan hittas under bilaga B1-B12. 

Artiklarna lästes först enskilt och därefter startades en gemensam bearbetning av 

artiklarnas resultat och i viss mån diskussion, beroende på hur artikeln var skriven. 

Relevanta meningar, citat och betydelser markerades och skrevs sedan ned för hand. 

När samtliga artiklar bearbetats klart färgkodades all fakta för att söka gemensamma 

teman mellan patient- och sjuksköterskeperspektivet. De tre teman som framkom var 

Upplevelsen av smärtbedömningen, Upplevelsen av smärtbehandlingen och 

Upplevelsen av behandling med opioider. 

 

I Upplevelsen av smärtbedömningen ingick kunskap om smärta och smärtbehandling; 

att tro på patienten; dialogens innebörd och det positiva mötets betydelse. Upplevelsen 

av smärtbehandlingen bestod av: hur ska behandlingen säkras?; målet med 

behandlingen; diagnosens betydelse och förhoppningar på behandlingen samt 

behandlingens resultat. I Upplevelsen av behandling med opioider ingick dosering och 

användningen av opioider; tryggheten i att använda opioider; konsekvenser 

opioidbehandlingen kan medföra samt opioider och samhället. 
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Resultat 
 

Upplevelsen av smärtbedömningen 
 

Smärtbedömningen ansågs av sjuksköterskorna vara ett kritiskt steg i hur patienternas 

smärta senare skulle behandlas (Kaasalainen et al., 2007). Enligt Blondal och 

Halldorsdottir (2008) upplevde sjuksköterskorna smärtbedömningen som en utmaning 

då det krävdes en förmåga att både kunna tolka patienternas verbala och icke-verbala 

uttryck. Det ansågs samtidigt vara en förutsättning för att kunna se hur patienterna 

verkligen mådde. Holley, McMillian, Hagan, Palacios och Rosenberg (2005) förklarade 

att sjuksköterskorna upplevde att de utvecklade en fördjupad kunskap om patienternas 

smärtupplevelse allteftersom kunskapen och självförtroendet i yrkesrollen ökade. För att 

sjuksköterskorna skulle få insikt om patienternas upplevelser, var de ofta tvungna att 

fråga om smärtan. Samtidigt beskrev Blondal och Halldorsdottir (2008) och 

Kaasalainen et al. (2007) att sjuksköterskorna ibland hade svårt att få fram 

informationen då patienterna vid förfrågan valde att dölja och stå ut med smärtan. Flera 

studier tryckte på patienternas önskan om att det skulle ges utrymme för att få berätta 

hela sin historia (Nilsen & Elstad, 2009; Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & 

Rask 2011; Tveiten & Knutsen 2010). Säll Hansson et al. (2010) beskrev att patienterna 

vid mötet förväntade sig att få beskriva sin smärta och att vårdpersonalen skulle ge dem 

den uppmärksamhet som krävdes. Vårdpersonalen förväntades vara professionella och 

förstå hur smärta fungerade och hur det var att leva med långvarig smärta (ibid.). 

Blondal och Halldorsdottir (2008) beskrev att vissa sjuksköterskor försökte relatera 

patienternas smärta till något i sitt eget liv för att på så sätt enklare kunna sätta sig in i 

deras situation och förstå hur patienterna mådde. Enligt Allcock, Elkan och Williams 

(2007) behövde patienterna försäkring på att deras smärta var verklig och inte bara 

existerade i deras huvuden. Patienterna ville att vårdpersonalen skulle sympatisera med 

deras smärta, förstå den psykosociala kontexten i vilken de lever och erfar smärtan samt 

se dem som en hel person (Teh et at., 2009). Säll Hansson et al. (2011) menade att det 

inte ansågs negativt om sjuksköterskan erkände bristande kunskap och istället gick och 

konsulterade en kollega. När vårdpersonalen tolkade smärtan på ett annat sätt än 

patienterna beskrivit, ansåg patienterna att de blivit felbedömda. 

 

Enligt Säll Hansson et al. (2011) upplevde patienterna att det var svårare att få hjälp ju 

längre tid smärtorna funnits. Matthias et al. (2010) skrev att när patienternas subjektiva 

smärta och diagnostiska undersökningar skiljde sig åt, hade vårdpersonalen svårt att 

bedöma trovärdigheten i patienternas smärtutlåtande. Holley et al. (2005) beskrev att 

sjuksköterskorna trodde att god behandling hindrades av när de själva trodde sig veta 

bättre än patienterna och inte litade på deras beskrivning av smärtan. Gemensamt i 

samtliga studier som behandlade patientperspektivet var vikten av att bli trodd (Allcock 

et al. 2007; Clarke & Iphofen 2008; Nilsen & Elstad, 2009; Säll Hansson et al. 2011; 

Teh et al. 2009; Tveiten & Knutsen 2010; Upshur, Bacigalupe & Luckmann 2010). 

Tveiten och Knutsen (2010) betonade patienternas åsikt om att trovärdighet var en 

viktig komponent i relationen till vårdpersonalen. Enligt Holley et al. (2005) ansåg 

sjuksköterskorna att det var av betydelse att tro på patienternas subjektiva beskrivning 

av smärtan för att kunna förstå patienternas smärta. Allcock et al. (2007) menade att när 

patienterna kände sig misstrodda och inte fick sin smärta erkänd av vårdpersonalen gav 

det en demoraliserande effekt. När patienterna inte hade fått en diagnos för sin smärta 
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ledde det ofta till en upplevelse av att vara misstrodd av sjukvården. I Clarke och 

Iphofens (2008) studie ansåg de flesta av patienterna att de inte blev trodda angående 

deras smärta. De som blev trodda hade ett uppenbart fysiskt handikapp som möjligtvis 

gjorde deras smärta mer trovärdig (ibid.). Uppfattningen var att vårdpersonalen inte 

lyssnade, inte tog seriöst och misstrodde patienterna vilket gjorde att deras smärta 

möttes med en passiv attityd (Nilsen & Elstad, 2009). När patienterna upplevde att de 

inte blev bemötta som människor med värdighet och istället blev ifrågasatta kände de 

sig förödmjukade och förringade. Det kunde leda till känslor som frustration, ilska, sorg, 

sårbarhet och ensamhet med sin smärta vilket skapade mer lidande (Clarke & Iphofen, 

2008; Säll Hansson et al., 2011; Teh et al. 2009). Vissa patienter upplevde att 

vårdpersonalen undvek dem, skyndade på dem och att de fick sämre vård än andra 

patientgrupper (Upshur et al., 2008). Patienterna kände att när de inte blev trodda av 

vårdpersonalen stöttes de bort från sjukvårdssystemet (Clarke & Iphofen, 2008). 

 

Enligt Säll Hansson et al. (2011) tyckte patienterna att de flesta möten vid 

smärtbedömningen upplevdes som positiva, men att det var de negativa som påverkade 

dem starkt. Tveiten och Knutsens (2010) studie visade på att dialogen hade en central 

del i mötet. Patienterna upplevde att dialogen var lika viktig som den specifika 

smärtbehandlingen då den skapade en bas för gemensam förståelse, bidrog till 

remoralisering och möjliggjorde att de kunde ventilera bekymmer och få nya perspektiv 

på livet. Nilsen och Elstad (2009) påpekade att patienter ofta hade svårt att finna ord för 

att beskriva sin smärta. Därför hände det att de vid mötet försökte förklara smärtan 

genom att berätta en historia och använda metaforer. Kaasalainen et al. (2007) och 

Matthias et al. (2010) framhävde att sjuksköterskorna ansåg att bra kommunikation och 

en god relation skapade trygghet. Det var viktigt för att få förtroende av patienterna 

vilket i sin tur var nödvändigt för att optimera smärtbehandling. Enligt Tveiten och 

Knutsen (2010) ansåg patienterna att möjligheten till att skapa en bra dialog med 

vårdpersonalen var komplicerad då deras kunskap, värderingar och mål skiljde sig åt. 

Kaasalainen et al. (2007) beskrev att sjuksköterskorna upplevde att det kunde uppstå 

problem med smärtbedömningen vilket kunde härledas till att patienterna fortfarande 

trodde på myter angående smärta som exempelvis att smärta var en del av åldrandet. 

Sjuksköterskorna upplevde även att vissa patienter inte ville vara besvärliga och andra 

patienter ansåg att deras smärta inte var viktig. Då patienterna inte ville eller kunde 

kommunicera om sin smärta ansåg sjuksköterskorna att det var lätt att den förblev 

oupptäckt. Sjuksköterskor upplevde även att då patienterna inte rapporterade om sin 

smärta antog vårdpersonal ibland att smärtan inte existerade (ibid.). Enligt Säll Hansson 

et al. (2011) upplevde patienterna att vårdgivarna prioriterade fysisk undersökning och 

att ställa frågor framför att lyssna på patienterna och ta hänsyn till vad de ville prata om. 

Teh et al. (2009) menade att en miljö som saknade delat beslutsfattande och öppen 

kommunikation kunde leda till att patienterna själva försökte ta kontroll över sin 

behandling med risk för ökat lidande. 

 

Patienterna upplevde att vid en bra smärtbedömning lades det större vikt vid deras 

perspektiv av smärtan och mer tid på att göra en noggrann undersökning. Det ingav 

optimism hos patienterna och hade en positiv effekt på deras livssituation (Nilsen & 

Elstad, 2009; Tveiten & Knutsen, 2010). Om vårdpersonalen visade empati och 

förståelse ledde det till en känsla av att bli tagen på allvar (Säll Hansson et al., 2011). 

När förståelsen var etablerad hos vårdpersonalen blev smärtan legitimerad för 

patienterna (Teh et al., 2009; Tveiten & Knutsen, 2010; Upshur et al., 2008). 

Patienterna förknippade bra vård med att få möjlighet till delaktighet i besluten (Teh et 
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al., 2009; Tveiten & Knutsen, 2010; Upshur et al., 2008). Tveiten och Knutsen (2010) 

menade att det var för patienterna viktigt att de fick ett erkännande av att vara expert på 

sin hälsa och smärta. Patienterna ansåg även att vårdpersonalen bör fråga efter deras 

åsikter och tankar samt behandla dem respektfullt, välkomnande, trevligt och som unika 

personer. När patienterna upplevde att vårdpersonalen såg dem som människor och inte 

bara patienter med smärta så uppnåddes ett holistiskt synsätt (Säll Hansson et al., 2011). 

De patienter som ansåg sig ha en bra relation till vårdpersonalen upplevde en högre 

tillfredställelse av den vård som erbjöds (Teh et al., 2009). Vårdpersonal som i 

bemötandet visade att de brydde sig, var empatiska och hade en trevlig attityd kom 

patienterna ihåg mer positivt (Clarke & Iphofen, 2008). Patienterna upplevde att 

vårdpersonal som kom ihåg dem sen tidigare var empatiska och att det betydde att de 

brydde sig. Då kände de sig också erkända som personer med ett sammanhang och 

historia vilket skapade en känsla av säkerhet vid interaktionen rörande 

behandlingsbesluten (Teh et al. 2009). Känslan att vara okänd eller att bli glömd var 

stark hos patienterna om sjuksköterskan inte frågade om smärtan eller inte följde upp 

den (Säll Hansson et al., 2011). Den känslan hotade patienternas förmåga att hantera sin 

smärta vilket ledde till stress (Teh et al., 2009). Holley et al. (2005) belyste att 

sjuksköterskor lade vikt på att alltid utreda patienternas smärta när den uppstod på nytt 

eftersom orsaken inte behövde vara densamma som vid tidigare tillfällen. Kontinuitet 

skapade känslan hos patienterna av att vara förstådd och bekant (Matthias et al., 2010; 

Teh et al., 2009) och när sjuksköterskan kände igen patienterna från tidigare kände de 

sig erkända och bekräftade (Tveiten & Knutsen 2010).  

 

Upplevelsen av smärtbehandlingen 
 

Sjuksköterskorna använde sig ofta av icke-farmakologisk behandling, men samtidigt 

upplevdes kunskapen om sådana behandlingar bristfällig. De menade att 

grundutbildningen oftast lade vikten på de farmakologiska behandlingsalternativen 

(Blondal & Halldorsdottir, 2008). Enligt Tveiten & Knutsen (2010) ville patienterna bli 

informerade om vilka möjligheter till sjukgymnastik och alternativa behandlingsformer 

som fanns. Säll Hansson et al. (2011) beskrev att patienter upplevde att vårdpersonal 

undanhöll information om behandlingar om de inte ansågs lämpliga, medan patienterna 

ansåg sig ha rätt att få information och att kunna kräva den behandling som de önskade. 

För att patienterna skulle få vård och känna sig delaktiga upplevde de att det krävdes 

styrka och envishet. De var ofta tvungna att vara aktiva och själva ge förslag på 

behandlingar och undersökningar (ibid.). Enligt Tveiten och Knutsen (2010) upplevde 

patienterna att de inte alltid hade den styrka som krävdes för att bli delaktiga. Teh et al. 

(2009) menade att det inte var alla patienter som var aktiva i att kräva behandling. Det 

fanns vissa som inte vågade säga till eftersom de ville bevara relationen med sin 

vårdgivare (ibid.), eller kände att de var besvärande och till en belastning (Clarke & 

Iphofen, 2008; Upshur et al., 2008). En del patienter upplevde även att vårdpersonalen 

såg dem som oförtjänta av behandling (Upshur et al., 2008). Det var viktigt att bevara 

sin status som patient för att behålla sin behandlingsplats och en strategi för att göra det 

var att vara följsam snarare än ärlig (Tveiten & Knutsen, 2010). Patienterna beskrev att 

deras kunskap uppfattades som ett hot av en del vårdpersonal då det möjliggjorde att de 

kunde ställa högre krav (Säll Hansson et al., 2011). Enligt Nilsen och Elstad (2009) 

ansågs vårdpersonalen bry sig väldigt lite om utvecklingen av smärtan genom åren och 

inte heller om tidigare behandlingar och dess resultat. Uppfattningen var även att det 

ordinerades behandlingar baserade på vårdpersonalens egen tolkning av situationen och 
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efter hur smärtan yttrade sig vid vårdtillfället vilket kunde skilja sig från totalsituationen 

(ibid.). Sjuksköterskorna tyckte att det ofta tog för lång tid innan alternativa icke-

farmakologiska behandlingsmetoder sattes in (Blondal & Halldorsdottis, 2008). Enligt 

Säll Hansson et al. (2011) upplevde patienterna att när deras smärta bedömdes som 

långvarig så gavs behandling låg prioritet. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att smärtbehandlingen bör vara individualiserad och även utgå 

från patienternas mål (Kaasalainen et al., 2007). Många sjuksköterskor samverkade med 

andra instanser för att försöka hitta den bästa lösningen för patienterna (Blondal & 

Halldorsdottir, 2008). Teh et al. (2009) och Tveiten och Knutsen (2010) beskrev att 

patienterna upplevde att missförhållandet mellan patienternas och vårdpersonalens 

uppfattning om vad smärtbehandlingen skulle ge för resultat var ett hinder för god 

smärtbehandling. Det menade Teh et al. (2009) kunde leda till att patienterna kände sig 

missnöjda med behandlingen vilket kunde minska följsamheten. Patienterna upplevde 

att vårdpersonal ofta föredrog behandling som ökade hälsan medan de själva hellre ville 

öka den dagliga funktionaliteten (ibid.). Fysiska förbättringar var för patienterna av 

större vikt än känslomässiga eller psykologiska (Allcock et al., 2007). Upshur et al. 

(2008) betonade att den mest positiva upplevelsen för patienterna var när 

vårdpersonalen erkände deras kunskap om vilka behandlingsmetoder som fungerade 

och inte. Säll Hansson et al. (2011) belyste att patienterna upplevde att vårdgivarna 

enbart fokuserade på sitt specifika ansvarsområde och därför inte övervägde andra 

fysiska problem. Patienternas mål med behandlingen var att bli av med sin smärta så de 

kunde återgå till deras normala liv som de hade innan smärtdebuten (Säll Hansson et al., 

2011; Allcock et al., 2007) eller uppleva mindre smärta alternativt mer smärtfri tid 

(Allcock et al., 2007). Sjuksköterskorna upplevde att alla patienter inte önskade eller var 

i behov av att bli helt smärtfria (Kaasalainen et al., 2007).  

 

Ofta spenderade patienterna mycket tid och energi på att försöka hitta en förklaring till 

sin smärta (Nilsen & Elstad, 2009). Patienterna var oroliga eftersom de inte visste 

anledningen till sin smärta och att hitta orsaken ansågs viktigt eftersom det sågs som ett 

första steg till att hitta en behandling som var botande (Allcock et al., 2007). En diagnos 

eller en godtagbar förklaring skulle skapa hopp och få dem att blicka framåt (Nilsen & 

Elstad, 2009; Säll Hansson et al., 2011). Att ha en plan för behandlingen och veta dess 

längd upplevdes av patienterna som nödvändigt för att kunna planera framtiden (Tveiten 

& Knutsen, 2010). Enligt Säll Hansson et al. (2011) levde patienterna på hoppet att ett 

snabbt botemedel eller en ny upptäckt skulle förbättra deras situation. Ibland fick de 

förklaringen att inget kunde göras, att smärta var naturligt och att andra hade det värre 

vilket gjorde att patienterna upplevde besvikelse. Enligt Allcock et al. (2007) ansåg 

patienterna att smärtan måste ha en fysiologisk orsak. De tyckte att mer kunskap om sitt 

tillstånd skulle leda till ett ökat deltagande i vården (Säll Hansson et al., 2011). När 

något blir gjort gav det patienterna känslan att kunna gå vidare med sina liv (Nilsen & 

Elstad, 2009). De som varit patienter länge och provat väldigt många behandlingar 

upplevde en rädsla för att de skulle få mindre uppmärksamhet och tappa trovärdighet 

från vårdpersonalen (Tveiten & Knutsen, 2010). Upshur et al. (2010) skrev att 

patienterna eftersökte ett äkta engagemang från vårdpersonalen där de tillsammans 

övervägde alla möjligheter för att hitta en fungerande behandling. Kaasalainen et al. 

(2007) och Blondal och Halldorsdottir (2008) förklarar att sjuksköterskorna upplevde 

tidsbristen som ett hinder i smärtbehandlingen. Enligt Blondal och Halldorsdottir (2008) 

upplevdes patienter med svåra tillstånd mycket krävande. Det ledde till en 

bortprioritering av de andra patienterna med sämre smärtbehandling av dem som följd. 
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Sjuksköterskorna upplevde enligt Kaasalainen et al. (2007) att tung arbetsbörda, 

ineffektiv kommunikation och bristande kunskap om behandlingar också var stora 

faktorer som påverkade smärtbehandling. 

 

Blondal och Halldorsdottir (2008) menade att sjuksköterskor omgående tog en 

beskyddande roll över patienterna i smärtbehandlingen. Sjuksköterskorna upplevde det 

som sin moraliska plikt att sätta patienterna i första hand vilket ansågs vara 

grundläggande för professionen. Enligt Fontana (2007) var det till fördel om 

sjuksköterskan kunde identifiera sig med patienternas problem. Den övervägande delen 

av sjuksköterskorna ansåg att grundutbildningen inte förberedde dem för att vårda 

patienter med långvariga smärttillstånd (Blondal & Halldorsdottir, 2008; Fontana, 

2007). För att hantera sina egna känslor vid smärtbehandlingen använde 

sjuksköterskorna egna strategier. De försökte vara så ärliga som möjligt och göra sitt 

yttersta. Om de själva ansåg att de gjort allt för patienterna upplevde de mindre 

frustration. Även negativt beteende som att undvika patienter förekom (Blondal & 

Halldorsdottis, 2008). Patienterna sympatiserade med vårdpersonalen när de inte visste 

hur de skulle göra (Säll Hansson et al., 2011). Blondal och Halldorsdottir (2008) 

beskrev att vid goda resultat från smärtbehandlingen upplevde sjuksköterskan en positiv 

känsla och att arbetsuppgifterna var roliga. När smärtlindringen misslyckades uppstod 

missnöje och frustration. Holley et al. (2005) menade att sjuksköterskorna kände att de 

hade brist på kunskap och kännedom om tidigare metoder som varit ineffektiva. 

Sjuksköterskorna upplevde enligt Blondal och Halldorsdottir (2008) att det ofta 

saknades en långsiktig plan som skapade kontinuitet för patienterna. Teh et al. (2009) 

menade att patienterna som inte upplevde kontinuitet i vården ofta var vilsna i 

vårdsystemet. Enligt Allcock et al. (2007) och Nilsen och Elstad (2009) hade 

patienterna få förhoppningar om att bli helt av med sin smärta. Vissa patienters syn på 

smärtbehandlingen var att den i bästa fall inte hade någon verkan alls och i sämsta fall 

förvärrade smärtan (Nilsen & Elstad, 2009) 

 

Upplevelsen av behandling med opioider 
 

Fontana (2008) menade att sjuksköterskor grundade sina beslut angående 

opioidbehandling i kunskap och vetenskaplig forskning men att även egen erfarenhet av 

smärta och medicinering vägde tungt. Enligt Blondal och Halldorsdottir (2008) 

ifrågasatte sjuksköterskorna patienternas ärlighet om de hela tiden bad om mer än 

normal dos smärtlindring eller om smärtupplevelsen växlade från väldigt svår smärta till 

nästan ingen smärta på ett ologiskt sätt. Säll Hansson et al. (2011) beskriver att 

patienterna efter hand blev medvetna att om de angav en för låg siffra enligt 

smärtbedömningsskalan visuell analog skala [VAS] så fanns det en möjlighet att de inte 

fick den smärtlindring som de ville ha. Upshur et al. (2005) förklarade att när 

opioidbehandling fungerade bra upplevde patienterna att det var positivt om de fick vara 

med och styra över doseringen, exempelvis vid tillfällen då de behövde vara mer aktiva. 

Teh et al. (2009) beskrev att patienterna ansåg sig ha rätt att ha kontroll över sin 

medicinering för att känna kontroll över sin smärta, eller därför att de inte tyckte om att 

vara beroende av att använda opioider. Kaasalainen et al. (2007) beskrev att svårigheter 

med att bedöma smärtan gjorde att sjuksköterskor kände sig obekväma med att använda 

opioider. Sjuksköterskorna provade det först efter att all annan läkemedelsbehandling 

inte gett önskad effekt. Fontana (2008) menade att hur trygga sjuksköterskorna, med 

förskrivningsrätt, kände sig med att använda opioider avgjorde om patienterna fick det 
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eller inte. Sjuksköterskor med egen erfarenhet av smärta var mer villiga att skriva ut 

opioider till patienter med liknande tillstånd (ibid.). Vid oklar orsak till smärtan var det 

ovanligt att patienterna fick opioider utskrivet. Vissa av patienterna upplevde att de 

automatiskt blev behandlade misstänksamt då vårdpersonalen stoppade eller begränsade 

opioidbehandlingen (Upshur et al., 2005). Enligt Clarke och Iphofen (2008) kände 

patienterna att när vårdpersonalen undanhöll opioider trodde de inte på deras 

smärtutlåtande. Sjuksköterskorna upplevde enligt Blondal och Halldorsdottir (2008) att 

det ofta saknades ordinationer på lämplig smärtlindring och att begränsad tillgång till 

läkaren gjorde sjuksköterskorna osäkra. Kaasalainen et al (2007) förklarade att 

sjuksköterskans relation till läkaren påverkade i vilken utsträckning läkemedel 

användes. I de fall sjuksköterskan inte gav en klar och tydlig rapportering till läkaren, 

eller där förtroende saknades, var läkaren mer ovillig att skriva ut opioider. Upshur et al. 

(2010) menade att patienter ansåg att tillgängligheten till vårdpersonalen vid förnyelse 

av recept eller smärtgenombrott var ett problem. 

 

Enligt Fontana (2008) undvek sjuksköterskorna att behandla med opioider därför de var 

rädda för missbruk och att de skulle stå ansvariga för patienters död. Kaasalainen et al. 

(2007) menade att det fanns en rädsla för att patienterna skulle utveckla beroende av 

opioiden. Blondal och Halldorsdottir (2008) framhävde att det oftare var 

andningsdepression än den beroendeframkallande effekten de oroades av. Kaasalainen 

et al. (2007) hänvisade även till andra biverkningar som sjuksköterskor tog hänsyn till. 

Det var i första hand förstoppning och illamående men även till ökad fallrisk och risk 

för att utveckla leversjukdom. Sjuksköterskorna upplevde att de ofta fick förhandla med 

patienterna om att få en balans mellan önskad smärtlindring och biverkningar för att 

patienterna skulle känna sig nöjda (ibid.). Teh et al. (2009) menade att vid för stora 

biverkningar minskade följsamheten hos patienterna och att de då tog en mindre dos 

vilket medförde högre smärta. Istället tog patienterna näringstillskott, vitaminer och 

alternativa läkemedel då de upplevde att traditionell medicinering med opioider hade 

sina begränsningar. De var rädda för att utveckla beroende eller ansåg att det inte fanns 

någon bot för smärtan (ibid.). Allcock et al. (2007) beskrev att patienterna var kritiska 

när de bara fick utskrivet opioider istället för att bli remitterade vidare. Det fanns också 

en rädsla hos patienter att opioidbehandling dolde orsaken till smärtan och kunde leda 

till mer skada. Analgetika överlag sågs av patienterna som en symtomlindring och inte 

behandling och samtidigt som en bekräftelse på att orsaken inte kunde behandlas (ibid.). 

 

Fontana (2008) förklarade att sjuksköterskor, med förskrivningsrätt, kände sig tvungna 

att skydda sin legitimation vilket kunde hamna i konflikt med patienternas intresse om 

att få en så adekvat smärtlindring som möjligt. Enligt Upshur et al. (2005) upplevde 

patienterna att vårdpersonalen var bekymrade över möjliga rättsliga och 

försäkringsmässiga konsekvenser vilket hade negativa följder på patienternas möjlighet 

att få opioider utskrivet. Fontana (2008) påpekade även att sjuksköterskan tog sitt 

ansvar gentemot samhället då de tog hänsyn till förebyggandet av olaglig 

opioidanvändning och spridning. Rädslan för att narkotikapreparat hamnade i fel händer 

och såldes på gatan gjorde att opioider motvilligt skrevs ut till patienter med långvarig 

icke-malign smärta. Blondal och Halldorsdottir (2008) beskrev att sjuksköterskor som 

vårdade narkotikamissbrukande patienter med långvarig smärta upplevde att det var 

komplicerat, stressigt och frustrerande. Svårigheter uppstod huruvida patienterna skulle 

få tillgång till opioider och i så fall hur stor dos de verkligen behövde. Enligt Teh et al. 

(2009) var många patienter rädda för att bli betraktade som att de söker droger och 

Upshur et al. (2005) beskrev att en del patienter redan upplevde att vårdpersonalen 
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betraktade dem som missbrukare och lögnare. Andra patienter hade samtidigt förståelse 

för att vårdpersonalen misstänkte missbruk (Säll Hansson et al., 2011; Upshur et al., 

2005). 

 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

De svenska sökorden användes som grund för att hitta de engelska söktermerna. I 

översättningen mellan språken kan det förekomma en viss subjektiv tolkning vilket kan 

ha lett till att en viss sökterm inte hittades och användes. Ordet attityder ingick inte i 

syftesformuleringen men visade sig ändå ge relevanta träffar i förhållande till syftet. 

Alla söktermer fanns heller inte i samtliga databaser. Exempelvis gav begreppet Life 

experiences utdelning i CINAHL, samtidigt som ingen motsvarighet hittades i PubMed. 

Det kan betraktas som en svaghet. Sammantaget med de söktermer och fritextord som 

användes ansågs dock sökningen vara mättad eftersom enbart dubbletter framkom utav 

de sista sökningarna. Det ansågs vara en styrka. 

 

Ansträngningar gjordes för att både hitta kvalitativa och kvantitativa artiklar. Med 

hänsyn till syftet visade det sig svårt och därför blev samtliga artiklar kvalitativa. 

Kvantitativt inslag kunde möjligtvis ha påverkat resultatet men eftersom syftet var rent 

kvalitativt ansågs det inte som en svaghet att den föreliggande uppsatsen inte 

innefattade kvantitativa artiklar. Artiklarna kom från England, Wales, USA, Kanada, 

Island, Norge och Sverige och har således en bredd som motsvarar den industrialiserade 

västvärlden. Enbart en artikel var från Sverige medan fem var från USA. Det ses inte 

som en svaghet ur patientperspektivet men kan vara en svaghet ur 

sjuksköterskeperspektivet eftersom en del av det amerikanska urvalet bestod av 

exempelvis nurse practitioners vilka har förskrivningsrätt, eller pain resource nurses. 

Motsvarande befattningar användes inte i Sverige, men de var samtidigt i grund och 

botten sjuksköterskor. I Kaasalainen et al. (2007) och Matthias et al. (2010) bestod 

urvalet även av läkare. Nio av 66 respektive 16 av 20. Särskild försiktighet har lagts på 

att enbart använda fakta som framkom av sjuksköterskorna. Därför har exempelvis 

Matthias et al. (2010) endast refererats till fem gånger i resultatet. Det kan ha ansetts 

som en svaghet att använda artiklar där urvalet även bestod av läkare men eftersom 

aktsamhet har vidtagits bedömdes det inte ha påverkat resultatet.  

 

En aspekt som framkom från artiklarna med patientperspektivet var att patienterna ofta 

refererade till vårdpersonalen under sina beskrivningar av sin upplevelse och inte enbart 

till sjuksköterskan. Syftet var dock att beskriva upplevelser till vården och ur ett 

patientperspektiv ingick därför samtliga befattningar i sjukvårdskedjan. Därför ansågs 

det inte vara en svaghet. Däremot vore det mer korrekt att jämföra patientperspektivet 

gentemot det av hela sjukvården och inte bara mot sjuksköterskeperspektivet. Det 

valdes dock att inte göras eftersom den föreliggande uppsatsen skrevs inom ramen för 

sjuksköterskeprofessionen. 

 

Resultatet redovisades med gemensamma teman för båda perspektiven. Det visade sig 

dock vara problematiskt då det inte fanns lika mycket information från båda 
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perspektiven till varje tema. Exempelvis pratade patienterna mycket om mötet vid 

smärtbedömningen medan sjuksköterskorna belyste den farmakologiska behandlingen i 

större utsträckning. Alternativet hade varit att dela in patient- och 

sjuksköterskeperspektivet i egna teman men det valdes bort för att kunna ge en tydligare 

bild av eventuella skillnader. Upplevelsen av smärtbehandlingen beskriver upplevelsen 

av behandlingen i sin helhet. De upplevelser som enbart berörde behandling med 

opioider har valt att belysas som ett eget tema eftersom den aspekten utgjorde en sådan 

utmärkande del av urvalets upplevelser. En svaghet kan vara att eftersom 

opioidbehandling samtidigt är en del av helhetsbehandlingen, kan temana ha inkräktat 

på varandras områden.  

 

Resultatdiskussion 
 

Samtliga artiklar förutom Clarke och Iphofens (2008) fick betyget hög enligt Willmans 

et al. (2011) kvalitetsbedömningsmall. I den studien framgick det inte hur resultatet 

bearbetats och senare hur olika teman vuxit fram vilket ledde till att den klassades som 

medel. Tillförlitligheten på Willmans et al. (2011) mall kan dock diskuteras. Den täckte 

in mycket som en kvalitetsbedömning bör innefatta men var samtidigt väldigt öppen för 

egna tolkningar och subjektiva värderingar. Med anledning av det kan mallen anses ha 

låg validitet. Avseende etik inom omnämnda artiklar redovisade samtliga att de fått ett 

etiskt godkännande men det var bara sex av dem som förde ett mer utförligt etiskt 

resonemang kring sin studie. 

 

Artiklar som berörde patientperspektivet innefattade totalt 97 kvinnor och 55 män vilket 

stämde överrens med tidigare forskning som har visat att kvinnor oftare blir drabbade av 

långvarig smärta (Andersson, 2010a). Artiklar som beskrev sjuksköterskeperspektivet 

bestod av 87 kvinnor och fem män (exklusive läkarandelen) och det ansågs i stora drag 

reflektera det rådande genusförhållandet av yrket (Socialstyrelsen, 2011). Urvalet i båda 

perspektiven ansågs därmed tillsammans vara representativt gentemot verkligheten och 

betraktades därför som en styrka. Samtidigt kunde männens fåtaliga andel ur 

sjuksköterskeperspektivet de facto ansetts vara en svaghet, eftersom deras upplevelser 

kan ha överskuggats av den stora andelen kvinnor. 

 

Betydelsen av att tro på patienten var ett ämne som förekom bland både 

sjuksköterskorna och patienterna. Enligt Holley et al. (2005) ansåg sjuksköterskorna att 

det var nödvändigt att tro på patientens subjektiva beskrivning av smärtan. Samtidigt 

upplevdes smärtbedömning som en utmaning eftersom sjuksköterskan behövde tolka 

både verbal och icke-verbal information från patienten för att den skulle bli korrekt 

(Blondal & Halldorsdottir, 2008). Förmågan att förstå patientens smärtupplevelser och 

göra en bra bedömning ansågs förbättras allteftersom erfarenhet och trygghet i rollen 

som sjuksköterska utvecklades (Holley et al., 2005). När patienternas beskrivning inte 

överrensstämde med diagnostiska undersökningar upplevde dock sjuksköterskorna att 

det fortfarande var svårt att tro på patienten (Matthias et al., 2010). Att vårdpersonalen 

trodde på att patienterna hade smärta och accepterade deras beskrivning av smärtan var 

en återkommande önskan från samtliga patienter (Allcock et al. 2007; Clarke & Iphofen 

2008; Nilsen & Elstad, 2009; Säll Hansson et al. 2011; Teh et al. 2009; Tveiten & 

Knutsen 2010; Upshur et al. 2010). Den som drabbats av långvarig smärta har ett behov 

av att erkänna smärtan för sig själv för att kunna gå vidare i bearbetningsprocessen 

(Gullacksen, 2007). För att övertyga vårdpersonalen ansåg patienterna att det var av vikt 
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att få berätta hela sin historia (Nilsen & Elstad, 2009; Säll Hansson et al. 2011; Tveiten 

& Knutsen 2010). När patienterna istället kände sig misstrodda av vårdpersonalen 

kunde det leda till mer lidande (Allcock et al., 2007; Clarke & Iphofen, 2008; Säll 

Hansson et al., 2011; Teh et al. 2009) och att de stöttes bort från sjukvårdssystemet 

(Clarke & Iphofen, 2008). Magnusson och Mannheimers (2008) citation av IASP:s 

definition av smärta fastställde smärta till att vara en subjektiv upplevelse och bör 

därmed inte bedömas objektivt. Enligt Jakobsson (2007) måste därför vårdpersonalen 

tro på patienternas beskrivning av smärtan och grunda sina beslut därefter. Virginia 

Henderssons teorier tog upp att sjuksköterskorna bör ha förmågan att sätta sig in i hur 

patienterna upplevde sin situation (Halloran, 1996). Både sjuksköterskor och patienter 

tyckte lika i frågan om trovärdigheten. Trots det var det en skillnad mellan 

sjuksköterskans ambition att tro på patienten, och till vilken grad patienterna upplevde 

sig bli trodda. Då vårdpersonalen inte tror på patienterna kan det därför finnas en risk 

för att tvivel även kommer uppstå hos patienterna. Det i sin tur kan göra att 

behandlingen försenas eller uteblir, samtidigt som det kan ge en hämmande effekt på 

patientens förmåga att hantera smärtan och bearbeta livsomställningen.   

 

När patienterna upplevde mötet som positivt hade deras beskrivning av smärtan en 

större inverkan på vårdpersonalen (Nilsen & Elstad, 2009; Tveiten & Knutsen, 2010). 

Patienter ville bli erkända som experter på sin egen smärta (Tveiten & Knutsen, 2010) 

och möjligheten till delaktighet i besluten associerades med bra vård (Teh et al., 2009; 

Tveiten & Knutsen, 2010; Upshur et al., 2008). För patienterna var dialogen lika viktig 

som den specifika behandlingen eftersom den upplevdes skapa gemensam förståelse 

(Tveiten & Knutsen, 2010). En bra kommunikation mellan vårdpersonalen och 

patienterna ansågs av sjuksköterskorna skapa trygghet och förtroende (Kaasalainen et 

al., 2007; Matthias et al., 2010). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

har angett att sjuksköterskan i sitt bemötande ska vara respektfull och visa empati mot 

patienterna. I kommunikationen ska sjuksköterskan vara lyhörd gentemot patienternas 

tankar och känslor (Socialstyrelsen, 2005). Enligt ICN har sjuksköterskan ansvaret att 

delge patienterna information så att möjlighet till delaktighet och samtycke till vården 

skapas (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Säll Hansson et al. (2011) menar dock att 

många patienter upplevde att vårdpersonalen brast i att informera om behandlingar och 

att de själva var tvungna att leta information. Patienterna ansåg att kunskap också 

uppfattades som ett hot av vårdpersonalen eftersom de kunde ställa mer krav. Tveiten 

och Knutsen (2010) menar att delaktighet krävde styrka från patienternas sida och Teh 

et al. (2009) påpekade att vissa patienter inte hade mod att begära vissa specifika 

behandlingar som de önskade. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska ska sjuksköterskan ta tillvara på patienternas rätt att bestämma över deras 

egen vård (Socialstyrelsen, 2005). I de fall patienten inte har förmågan att uttrycka sina 

behov ska sjuksköterskan identifiera dem och föra patientens talan (Halloran, 1996; 

Socialstyrelsen, 2005). Att ge patienten möjlighet till delaktighet ställer krav på att 

sjuksköterskorna ger information på ett sätt som patienten kan ta till sig. Det bör det 

finnas tid till reflektion hos sjuksköterskorna över hur bemötandet kan upplevas av 

patienten. Reflektionen är viktigt för att förhindra att arbetet fortgår på rutin, där 

information om behandling kanske generaliseras och inte individanpassas. Patienten har 

rätt att få tillgång till all information de behöver för att lättare kunna hantera sin smärta 

och ta kontroll över sin situation. Sjukvården finns till för patienternas bästa och därför 

bör deras åsikter alltid respekteras. 
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Enligt Kaasalainen et al. (2007) hade sjuksköterskorna ambitionen att behandlingen 

skulle vara individuell med patientens mål som utgångspunkt. Patienterna upplevde 

dock att deras egna mål med behandlingen inte alltid togs hänsyn till (Teh et al., 2009; 

Tveiten & Knutsen, 2010). Enligt patienterna skulle det främsta målet med 

behandlingen vara att bli av med smärtan (Säll Hansson et al., 2011; Allcock et al., 

2007). Sjuksköterskorna upplevde att alla patienterna inte var i behov att bli smärtfria 

(Kaasalainen et al., 2007). Nilsen och Elstad (2009) belyser patientens åsikt att 

behandlingar ofta ordineras efter vårdpersonalens egen tolkning av situationen. Enligt 

Andersson (2010a) syftar vården vid långvarig smärta till att minska smärtans intensitet 

och öka patientens förmåga till att hantera smärtan. Patienterna bör ha den aktiva rollen 

i sin behandling medan sjuksköterskan intar en stödjande funktion (Magnusson & 

Mannheimer, 2008). För att behandlingen ska bli effektiv måste det finnas ett 

gemensamt mål för vad den ska uppnå. Annars kan det finnas en risk för att patienten 

brister i följsamheten till behandlingen. Om förväntningar inte förverkligas kan det leda 

till missnöje vilket kan få patienten att skifta mellan olika vårdgivare och behandlingar. 

Sjuksköterskan bör ha som uppgift att möta patienterna där dem befinner sig och 

därifrån arbeta fram ett mål som både sjuksköterskan och patienten kan acceptera som 

realistiskt. 

 

Patienterna ansåg att få en diagnos på sin smärta var grundläggande för att rätt 

behandling skulle kunna sättas in (Allcock et al., 2007). Diagnosen skapade även hopp 

hos patienterna (Nilsen & Elstad, 2009; Säll Hansson et al., 2011). De upplevde att 

vårdpersonalen baserade behandlingar på sina egna tolkningar och på det enskilda 

smärttillfället istället för att se helheten kring patienternas smärtsituation. Patienterna 

upplevde även att vårdpersonalen inte lade stor vikt vid hur smärtan hade utvecklats 

genom åren och hur tidigare behandlingar fungerat (Nilsen & Elstad, 2009). Fontana 

(2007) belyste att flera sjuksköterskor upplevde att grundutbildningen inte förberedde 

dem för att vårda patienter med långvariga smärttillstånd. Enligt Kaasalainen et al. 

(2007) var bristande kunskap om behandlingar ett problem som påverkade god 

smärtbehandling. Sjuksköterskorna upplevde även tidsbristen som ett hinder för god 

smärtbehandling (Blondal & Halldorsdottir, 2008; Kaasalainen et al., 2007). Kontinuitet 

var en förutsättning för god vård men både sjuksköterskorna och patienterna ansåg att 

det ofta saknades (Blondal & Halldorsdottir, 2008; Teh et al., 2009). Ett multimodalt 

arbetssätt ansågs som det bästa sättet att vårda patienter med långvarig smärta eftersom 

det ger en helhetsbehandling (Andersson, 2010a; Kirsh & Fishman, 2011; SBU, 2010).  

Sjuksköterskor ska ha förmågan att se patienten ur ett helhetsperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2005). Uppföljning och utvärdering av behandling anges som ett av 

sjuksköterskans ansvarsområden (Andersson, 2010b). Statistik visar att 40 procent av de 

som lider av långvarig smärta saknar en diagnos eller förklaring till sin smärta 

(Jakobsson, 2007). Patienter upplever att de måste kämpa för att få en diagnos och 

behandling. Då diagnosen är så pass viktig för patienten bör det läggas större kraft på att 

försöka hitta orsaken till smärtan. Ett bra samarbete och god kommunikation mellan de 

olika professionerna som är involverade i patientens vård är en förutsättning för att 

kunna bemöta patientens behov. Organisatoriska bekymmer som överbeläggning, 

tidsbrist och arbetsbörda kan vara förklaringar till den bristande kontinuiteten av vården, 

därför bör fokus läggas på att lösa de problemen. Att förhindra kunskapsbrister 

angående vården vid långvarig smärta ligger både på den enskilde sjuksköterskans 

ansvar men även hos arbetsgivaren. Tid och möjlighet bör finnas för sjuksköterskan att 

utbildas inom området. I och med att prevalensen av långvarig smärta är så hög kan det 
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anses vara ett folkhälsoproblem och därför bör ökad kunskap och forskning om 

problemet prioriteras. 

 

Huruvida behandling med opioider var befogad var en komplex fråga bland 

sjuksköterskorna. Enligt Kaasalainen et al. (2007) kände sjuksköterskorna sig obekväma 

i att använda opioider när det var svårt att bedöma smärtan. Patienternas ärlighet kunde 

ifrågasättas och i vissa fall fanns en misstanke hos sjuksköterskorna om att det rörde sig 

om missbruk (Blondal & Halldorsdottir, 2008; Fontana, 2008). Även patienterna 

upplevde att vårdpersonalen behandlade dem misstänksamt (Upshur et al., 2005). En 

annan orsak till att sjuksköterskor undvek att använda opioider var bieffekter som 

beroende och andningsdepression (Blondal & Halldorsdottir, 2008; Kaasalainen et al., 

2007). Då opioider undanhölls upplevde patienterna att vårdpersonalen inte litade på 

deras smärtbeskrivning (Clarke & Iphofen, 2008). Patienterna ansåg sig ha rätt till 

kontroll över sin behandling (Teh et al. 2009) och i de fall opioider fungerade bra 

önskade patienterna själva att få styra en del över doseringen (Upshur, 2005). Enligt 

Norrsell (2012) användes främst perifert verkande analgetika vid långvarig 

smärtbehandling. Svaga opioider kunde användas som komplement och starka opioider 

användes endast i specifika fall. Patienter som hade fått en lämplig behandling under 

deras vårdtid ansågs ha en liten risk för att utveckla missbruk, dock kunde inte risken 

helt uteslutas (Kirsh & Fishman, 2011). Risken för missbruk var inte större om patienter 

tilläts en mer liberal dosering av opioider. Samtidigt visade det sig att en viss förbättring 

av smärtlindringen uppnåddes (Naliboff et al., 2011). Sjuksköterskans rädsla för att 

använda opioider hos den här patientgruppen kan leda till en otillräcklig smärtlindring. 

Bieffekter, missbruk och risker för utveckling av beroende är samtidigt aspekter som 

noga måste övervägas där opioider kan anses behövas. Det är nödvändigt från 

sjukvårdens sida att ha kontroll på narkotikaklassade läkemedel, men samtidigt viktigt 

för patienterna att uppleva kontroll i sin livssituation.  

 

 

Konklusion 
 

Sjuksköterskor och patienters upplevelser om hur vården borde vara är likvärdiga i 

många aspekter, dock så upplever en stor del patienter att deras behov inte blir 

tillgodosedda. Sjuksköterskor upplever frustration då det saknas kunskap och resurser 

till hur de ska hjälpa patienterna på bästa sätt. Både sjuksköterskor och patienter belyser 

vikten av att tro respektive blir trodd vad gäller smärtupplevelsen. Eftersom smärta är en 

subjektiv upplevelse upplever sjuksköterskor svårigheter med att bedöma patienternas 

smärta. Då patienterna upplever att vårdpersonalen inte bekräftar smärtan kan det leda 

till negativa konsekvenser i deras liv. För patienterna är det viktigt att få en diagnos och 

att hänsyn tas till deras mål med behandlingen. Sjuksköterskorna anser det som sin plikt 

att sätta patienterna i första hand och värna om patientens autonomi. En individualiserad 

behandling med patienternas mål i fokus eftersträvas av sjuksköterskorna men 

patienterna upplever att det inte alltid efterlevs. De anser att det finns skilda meningar 

mellan patient och vårdpersonal om vad behandlingen ska ha för resultat. Behandling 

med opioider är en komplex fråga där sjuksköterskorna är rädda för biverkningar och 

missbruk medan patienterna vill ha tillgång till den smärtbehandling som är nödvändig. 

Då opioider undanhålls anser patienterna att vårdpersonalen misstror deras subjektiva 

smärtutlåtande.  
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Implikation 
 

Resultatet i den föreliggande uppsatsen visar att det finns ett behov av fördjupad 

kunskap om vård vid långvarig icke-malign smärta hos sjuksköterskan. Patienterna i sin 

tur upplever att vården inte möter deras behov. Vårdgivaren behöver klara och tydliga 

riktliner om hur patienter med långvariga smärttillstånd ska ges en individuell 

smärtbehandling. Införandet och tillämpningen av ny forskning i den kliniska 

verksamheten tillika sjuksköterskans benägenhet till förändring är grundläggande i 

utvecklingen av vården. Sjuksköterskan bör ges möjlighet till regelbundna utbildningar 

om de senaste rönen gällande långvarig smärtbehandling. För att patienterna ska 

uppleva större tillfredställelse i sin vård kan en specialistutbildning inom långvarig 

smärtbehandling för sjuksköterskor vara önskvärd. Likaså kan ett införande av 

sjuksköterskemottagningar för patienter med långvariga smärttillstånd öka vårdens 

effektivitet. Organisatoriska förbättringar är nödvändiga för att sjuksköterskan ska ha 

möjlighet att ge en god omvårdnad. Sjuksköterskan bör ha en rimligare arbetsbelastning 

och mer tid till den enskilda patienten. Det krävs mer forskning kring orsaker till 

långvarig icke-malign smärta och effekten av farmakologiska och icke-farmakologiska 

behandlingar för att kunna tillgodose patienterna en mer effektiv behandling. 
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recept på opioider. Under rubriken i 

sjuksköterskans bästa intresse beskrivs att viljan 

hos dem att skydda sin legitimation kan gå före 

patientens intresse. Under rubriken för 

samhällets intresse beskrivs att sjuksköterskans 

ansvar gentemot att skydda samhället från 

missbruk gör att de ibland var ovilliga att skriva 

ut opioider till patienter med långvarig smärta.   

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

USA 

CINAHL 

 

 

 

Holley, S., 

McMillan, S. C., 

Hagan, S. J., 

Palacios, P., & 

Rosenberg, D. 

Pain Resource  

Nurses: Believing 

the Patients, 

Believing in 

Themselves 

Syftet var att beskriva 

erfarenheten av att vara 

en smärt resurs 

sjuksköterska [SRS], att 

diskutera SRS roll I 

förhållande till kollegor 

och patient vård, och att 

utforska hinder för 

SRSs roll. 

Metod: Kvalitativ studie som använde sig 

av 2 fokusgrupper med 4 till 8 deltagare i 

varje grupp. Varje deltagare fick beskriva 

sin upplevelse. De gruppdiskussionerna 

bandades och transkriberades verbatim för 

analys till teman enligt Spradley’s (1979) 

domän analys. 

Urval: Av 18 tillfrågade valde 12 att ställa 

upp. De var alla kvinnliga sjuksköterskor 

som för ca 1 år sedan gick specialist 

utbildning inom smärta. De var alla i 40 

års åldern. 

Bortfall: 6 

Två huvudteman uppstod. 1. Tro på 

patienten. Att tro på patienten var 

viktigt därför det möjliggjorde för 

sjuksköterskan att ta patientens sida 

vid läkarkonsultationer. Det 

medvetandegjorde även deras egna 

brister i kunskap och tidigare 

ineffektiva behandlingar. För att förstå 

en patients smärta måste 

sjuksköterskan skatta smärtan. 2. Tro 

på sig själv. Det ledde till en 

statusökning så sjuksköterskorna 

kände sig som smärtexperter. När de 

anammade det ansvaret gav de sig 

själva tillståndet att göra det behagligt 

för patienten samt att stå upp mot 

läkare och andra kollegor. 

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Canada 

CINAHL 

 

 

 

Kaasalainen, S., 

Coker, E., Dolovich, 

L., Papaioannou, A., 

Hadjistavropoulos, 

T., Emili, A., & 

Ploeg, J. 

Pain Management 

Decision Making 

Among Long-

Term Care 

Physicians and 

Nurses 

Syftet var att utforska 

attityder och 

föreställningar som 

påverkar beslut om 

utskrivning och 

administrering av 

analgetika till äldre som 

bor på långtids 

vårdinrättningar. 

Metod: Studien använde sig av en 

kvalitativ design med grounded 

theory metoden från Strauss och 

Corbin. Både läkare, sjuksköterskor 

och specialist sjuksköterskor deltog i 

studien. Läkarna intervjuades enskilt 

medans sjuksköterskorna 

organiserades i fokus grupper med 

sjuksköterskor och specialister för 

sig. Totalt 8 fokusgrupper med i 

medel 7 deltagare per grupp 

genomfördes. 

Urval: Personal från 4 långtids 

vårdinrättningar deltog i studien. 9 

läkare, 24 sjuksköterskor och 33 

specialist sjuksköterskor. 

Bortfall: Ej beskrivet  

Fem huvudteman uppstod. 1 Brist på 

vaksamhet av den boendes smärta. Att 

skatta patientens smärta upplevdes svår på 

grund av ett antal faktorer. Att smärta 

ansågs vara en del av åldrandet, demens 

eller ovilja att berätta om smärta. 2 

Osäkerhet om smärtskattning och diagnos 

var korrekt. Det var främst kopplat till de 

verktyg som användes till att smärtskatta 

och om det inte gick att skilja på om det var 

smärta eller något annat som skapade 

symtom som yrsel eller demens. 3. Ovilja 

att använda opioider. Det var bara efter allt 

annat provats som informanterna övervägde 

att sätta in opioider. 4. Strävan att 

individualisera smärtbehandling. Vissa 

patienter ville bli av med all smärta så fort 

som möjligt och andra klarade sig med att 

bara få bort det värsta. ’’trial and error’’ 

principen användes. 5. Förtroendet mellan 

sjuksköterska och läkare. Sjuksköterskan är 

den som har mest patient tid vilket gör att 

läkaren ofta måste förlita sig på dennes 

smärtskattning och utvärdering av 

läkemedelseffekter. Läkaren bedömde 

sjuksköterskans kliniska egenskaper utefter 

den rapport som ges om patienten.  

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

  

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

USA 

PubMed 

 

 

 

Matthias, M. S., 

Parpart, A. L., 

Nyland, K. A., 

Huffman, M. A., 

Stubbs, D. L., 

Sargent, C., & Bair, 

M. J. 

The Patient-

Provider 

Relationship in 

Chronic Pain Care: 

Providers’ 

Perspectives 

Syftet var att framkalla 

vårdgivarens perspektiv 

på deras erfarenheter av 

att vårda patienter med 

långvarig smärta. 

Metod: Intervju studie med kvalitativ 

design. Intervjuerna var semi-strukturerade 

och av djupgående art. 

Urval: 20 informanter, 10 av varje kön, 

arbetandes hel eller deltid. 33 och 54 år 

gamla. Erfarenheten var mellan 5 till 22 år. 

4 informanter var sjuksköterskor. 

Bortfall: Ej beskrivet 

Tre teman framträdde. 1. Vikten av 

patient-vårdgivar relationen. Att lägga 

tid på dialog med patienten skapade 

förtroende och förståelse vilket leder 

till bättre smärtbehandling. 2. 

Svårigheter i patient-vårdgivar 

relationen. Det innefattade pressen att 

behandla med opioider, trovärdigheten 

i patientens smärtupplevelse, 

sekundära agendor såsom 

handikappersättningar eller att sälja 

vidare medicinerna samt andra svåra 

interaktioner med ilska, misstro eller 

där patienten inte lyssnar. 3. Den 

känslomässiga påverkan. Vårdgivarna 

upplever stress, otacksamhet och 

hätskhet från patienten med långvarig 

smärta. 

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Norge 

psycINFO 

 

 

 

Nilsen, G., & 

Elstad, I. 

Temporal 

experiences of 

persistent pain. 

Patients’ narratives 

from meetings 

with health care 

providers 

Syftet var att utforska 

hur informanterna 

upplever tiden* av sin 

smärta; vilken vikt tiden 

har för 

smärtupplevelsen i 

mötet med vårdgivare. 

 

*Begreppet temporality 

är en filosofisk term i 

hur man ser på tiden. I 

normala fall upplevs 

tiden linjär med dåtid, 

nutid och framtid. 

Metod: Intervjustudie grundad på 

Ricoeur’s (1999;2005) tolkningsteori. 

Informanterna ger sin berättelse om hur 

deras liv utvecklats efter att de drabbats av 

långvarig smärta. 

Urval: 10 män och 10 kvinnor från en 

smärtklinik tillhörande ett sjukhus i norra 

Norge. De skulle vara vuxna och inte fått 

diagnos för sin smärta (icke-malign 

långvarig smärta). Medelåldern var 42.7 år 

och de hade haft smärta i mellan 3 och 30 

år. 

Bortfall: Ej Beskrivet 

Informanterna tryckte på att mötet med 

vårdgivarna var viktiga händelser. 2 

teman uppstod ur analysen. 1. 

Smärtans oförutsägbarhet och dess 

effekt på kommunikationen. I mötet 

med sjukvården försökte de flesta 

beskriva sin smärta som en berättelse. 

Om svårigheterna att uttrycka sig som 

de ville. Vissa saker kunde det komma 

ihåg exakt och andra hade de svårare 

att sätta en tidsstämpel på vilket ledde 

till att de skyllde på minnessvårigheter. 

Många klagade på 

koncentrationssvårigheter relaterat till 

sin smärta. 2. Vikten av smärthistorian 

hos sjukvården. De flesta trodde de 

inte kommer bli av med sin smärta, 

men de tryckte på att hitta orsaken 

skulle få dem att tänka framåt. Många 

ansåg att vårdgivarna inte lyssnar på 

dem och bara fokuserar på smärtan vis 

det vårdtillfället. I vissa fall ansågs 

behandlingar som bäst ge ingen effekt 

och i värsta fall förvärra tillståndet. 

Informanterna tryckte på att få berätta 

hela sin historia för vårdgivaren. 

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Sverige 

CINAHL 

 

 

 

Säll Hansson, K., 

Fridlund, B., Brunt, 

D., Hansson, B., & 

Rask, M. 

The meaning of 

the experiences of 

persons with 

chronic pain in 

their encounters 

with the health 

service 

Syftet var att undersöka 

betydelsen av personer 

med långvarig smärtas 

upplevelser i deras 

möten med 

sjukvårdspersonal.   

 

 Metod: Den är av deskriptiv design med 

fenomenologiskt inslag baserad på ett 

omvårdadsvetenskapligt perspektiv och 

fokuserad på livserfarenheter hos 

människor. Studien bestod av intervjuer 

som varade i 50-70 minuter i deltagarnas 

hemmiljö. 

Urval: Åtta personer deltog i studien 

varav sex var kvinnor, 29 – 66 år och två 

män, 35-42 år. Alla hade haft långvarig 

smärta i 3-45 år. Intervjupersonerna skulle 

vara villiga att tala om sina upplevelser i 

möten med sjukvårdspersonal. 

Bortfall: Ej beskrivet. 

 

Sjukvårdspersonal ska ha positiv 

inställning, vara medvetna om att 

patienters sätt att hantera sin smärta 

skiljer sig åt och att ibland varken kan 

eller vill patienten visa sin smärta. Det 

betyder inte att smärtan inte existerar 

och vikten av att fråga patienten om 

sin smärta består. Intervjupersonerna 

ansåg att om personalen frågade om 

intensiteten av deras smärta kunde det 

leda till en djupare förståelse av deras 

smärtupplevelse.  

Både verbal kommunikation och 

kroppsuttryck är viktigt vid 

kommunikationen mellan patient och 

personal. En positiv attityd hos 

personalen ger hopp och stärker 

patienten att klara av sin smärta. 

Negativa attityder hos 

sjukvårdspersonalen gentemot 

patienten visade sig fastna i patientens 

minne. Många patienter upplever att de 

måste kämpa för att få vård och 

komma med egna förslag på 

behandling.  

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

USA 

CINAHL 

 

 

Teh, C. F., 

Karp, J. F., 

Kleinman, A., 

Reynolds C. F., 

Weiner, D. K., 

& Cleary, P. D. 

Older people’s 

experiences of 

patient-centered 

treatment for 

chronic pain: a 

qualitative study 

Syftet var att undersöka 

äldres erfarenheter av 

patientcentrerad 

behandling för långvarig 

smärta.  

Metod: Studien är baserad 

på grounded theory.  

Undersökningen bestod av 

djupintervjuer som hölls 

antingen i deltagarnas 

hemmiljö eller på sjukhuset. 

Varje deltagare blev 

intervjuad vid ett tillfälle 

och varade i 45-90 minuter. 

Resultatet diskuterades 

tillsammans med 

huvudförfattaren och 

utomstående experter.  

Urval:  Av 65 tillfrågade 

svarade 20 och slutligen 

deltog 15 personer i 

undersökningen. 10 kvinnor 

och fem män med långvarig 

smärta som behandlades på 

smärtklinik. Deltagarna var 

mellan 63-86 år.  

Bortfall: Ej beskrivet 

Analysen av intervjuerna resulterade i två teman: 1. 

deltagande i smärtbehandling och 2. Vikten av en stark 

relation till sjukvårdspersonalen. 

Fyra underliggande teman till första huvudtemat presenteras 

i resultatet: 1 inblandning i beslut om behandling. 2. 

Inblandning i kvaliteten av vården. 3. Fatta beslut på egen 

hand utanför patient-vårdgivar relationen.  4.Viljan att inte 

bli skadad.  

Även om många av patienterna vill ha en del kontroll över 

sin behandling behöver de guidning av sina 

behandlingsalternativ och motivation till gemensam 

beslutstagning. En god relation till sjukvårdspersonalen var 

en faktor som hade en positiv påverkan på patientens 

förmåga till att fatta egna beslut om sin behandling. 

Undersökningen visade på att patienter och sjukvårdpersonal 

ibland kan ha olika åsikter om val av behandling. Det kan 

leda till missnöje hos patienten med avhopp från 

behandlingen som följd. Många av deltagarna hade dock den 

uppfattningen att läkarna visste vad som var bäst för dem 

och skulle aldrig motsäga sig deras beslut. Att bli förstådd av 

sjukvårdspersonalen vad gäller smärtupplevelse och dess 

påverkan på deltagarnas liv var viktigt för dem. En annan 

viktig faktor för relationen mellan patient och 

sjukvårdspersonal var kontinuiteten i vården, att ha en och 

samma vårdare under längre tid.  Undersökningen visar på 

betydelsen av att sjukvårdspersonalen tar sig tid att lära 

känna sina patienter utöver deras medicinska bakgrund och 

vilka resultat av behandling som är viktiga för patienterna . 

Hög 



 
 

          Bilaga B11 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

Norge 

CINAHL 

 

 

Tveiten, S., & 

Knutsen Ruud, I. 

Empowering 

dialogues – the 

patients’ 

perspective 

Syftet var att belysa 

patientens erfarenheter 

och perspektiv på 

kommunikationen med 

sjukvårdspersonal på en 

smärtklinik. 

 Metod: Studien bestod av intervjuer av 

två fokusgrupper vid två tillfällen. 

Intervjuerna varade i 90 minuter och hölls 

i ett konferensrum.  

Urval: 11 vuxna patienter med olika svåra 

långvariga smärtsymtom som ej var 

orsakat av maligna sjukdomar. Nio av 

deltagarna var kvinnor och två var män. 

Patienterna skulle ha deltagit på ett möte 

med läkare och övriga sjukvårdspersonal 

som var involverade och där fått frågan om 

att delta i undersökningen. En plan för 

behandling skulle även ha fastställts.   

Bortfall: Vid första intervjutillfället med 

den andra gruppen var två av deltagarna 

frånvarande. 

Utifrån intervjuerna kunde ett 

huvudtema fastställas: Förutsättningar 

och möjligheter för delaktighet samt 

fyra underliggande teman: 1. Medel för 

gemensam förståelse. 2. Grunden för 

samarbete. 3.  Erkännande 4. 

Legitimitet 

Dialogen med sjukvårdpersonal var 

viktig för patienterna i relation till 

känsla av kontroll och empowerment. 

Patientens förutsättningar och tillfällen 

att delta aktivt är grunden för att 

patienten ska känna kontroll i dialogen 

med sjukvårdspersonal. För patienten 

betydde dialogen en chans att utbyta 

information, samarbeta och gav 

trygghet och förtroende samt skapade 

en gemensam förståelse hos patient 

och sjukvårdspersonal. Det är viktigt 

att ta hänsyn till faktorer som kan 

påverka patientens empowerment. 

Faktorier i organisationen kan påverka 

den enskilde patientens empowerment. 

Makt är en annan faktor som påverkar 

patientens empowerment.  

 

Hög 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Resultat/Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

USA 

psycINFO 

 

 

Upshur, C. C., 

Bacigalupe, G., & 

Luckmann, R. 

“They Don’t Want 

Anything to Do 

with You”: Patient 

Views of Primary 

Care Management 

of Chronic Pain  

Syftet var att undersöka 

långvariga 

smärtpatienters åsikter 

om vården utifrån deras 

erfarenheter för att 

utveckla och förbättra 

vården.  

Metod: De har använt sig av 

gruppintervjuer. Sammanlagt 17 

grupper med 3-7 personer i varje. 

Intervjuerna varade 90 minuter. 

Data har bearbetats och kodats 

enligt grounded theory. 

Urval: 72 personer. Patienterna 

skulle vara engelsk eller 

spansktalande. De skulle ha haft 

någon form av icke-malign 

smärta i minst tre månader det 

senaste året eller ha fått 

läkemedel för långvarig smärta 

utskrivet i mer än tre månader.   

Bortfall: Ej beskrivet. 

Åtta huvudteman var identifierade i 

undersökningen. Den här artikeln har fokuserat 

på tre av de temana: Hinder för vård, positiv 

relation mellan vårdgivare och patient samt 

hinder i systemet och rekommendationer.  

Hinder relaterade till vårdgivaren som framkom 

av undersökningen var bristande respekt, tillit 

och acceptans gentemot patienten. Även positiv 

feedback, stöd och att tro på patientens 

beskrivning av sin smärta var bristfällig enligt 

deltagarna.  Deltagarna beskrev även goda 

relationer till vårdgivare där de kände att 

vårdgivarna visade genuin omtanke. Faktorer 

som var viktiga för en god relation var empati, 

omtanke, att lyssna på patienten, ha förståelse 

och gemensam beslutsfattande speciellt när det 

gällde läkemedel. Hinder i systemet var till 

exempel att det ibland var svårt att träffa 

vårdgivarna med kort varsel. Det gällde bland 

annat vid förnyande av läkemedelsrecept. 

Deltagarna rekommenderade direkta 

telefonlinjer samt användning av e-post för att 

åtgärda det problemet.  

 

Hög 


