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Sammanfattning: 
 
Bakgrund: Kronisk smärta är idag vanligt förekommande hos befolkningen. Det innebär att 

det ställs höga krav på vårdpersonalens förmåga att hantera dessa möten så att individen 

känner tilltro till vården. Kommunikation är en förutsättning för en relation och att få 

personen att känna sig delaktig i sin vård. Syfte: Studien gjordes för att belysa hur patienter 

med kronisk smärta upplever mötet med vårdpersonalen. Metod: Vi använde oss av en 

kvalitativ litteraturstudie. Studien är baserad på nio vetenskapliga artiklar som utifrån 

Burnards innehållsanalys har analyserats och bearbetats. Resultat: Patienter med kronisk 

smärta upplevde att de inte blev trodda av vårdpersonalen. Patienterna kände även en misstro 

mot vårdpersonalen vilket medförde att patienterna kände sig ignorerade och osynliga. 

Diskussion: Det framkom att patienterna tyckte det var viktigt att vårdpersonalen inte bara 

skulle se fasaden, utan att verkligen se det som finns bakom den och inse att personen kan må 

dåligt även om det inte syns. Det är betydelsefullt för patienterna att de blir sedda, 

respekterade och accepterade för de personer de är. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kronisk smärta, kommunikation, bemötande, patientens perspektiv och 

delaktighet. 
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BAKGRUND 

Smärta 

Brattberg (1995) menar, att begreppet smärta, inte alla gånger är helt lätt att reda ut. Smärta 

kan vara ett psykiskt tillstånd, en känsla, en upplevelse, en signal från kropp eller psyke eller 

det undermedvetna. Smärta kan betyda olika för olika människor. För några kan smärta vara 

kaos, för andra en signal till förändring. 

 

Enligt Almås (2002) kan sjukvårdspersonal vara experter på både smärta och 

smärtbehandling, men eftersom smärta är en subjektiv upplevelse är det bara patienten själv 

som vet hur smärtan egentligen känns. Detta är något som sjuksköterskan måste acceptera.   
 

International Association for the study of pain (IASP) definierar smärta som en obehaglig 

sensorisk och/eller emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller 

beskriven i termer av sådan skada. Smärta är subjektiv och kan uppträda även i frånvaro av 

vävnadsskada. Smärta är inte ett enhetligt fenomen utan en komplicerad upplevelse av lidande 

och svar på kemisk, mekanisk eller termisk stimulering. Smärta är således ett resultat och 

symtom på individens reaktion på abnorm stimulering. Akut smärta är en varningssignal som 

kan vara tecken på skada eller sjukdom och fyller därmed en viktig funktion (Brattberg, 

1995).   

 

Smärta kan enligt Killander, Modig & Nilsson (1999) delas in i fyra olika sorters smärta: 

nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk smärta. Den nociceptiva smärtan kallas också 

vävnadssmärta. Personen lider då av smärta i muskler eller organ. Ofta orsakas den av 

inflammation som uppkommer när smärtreceptorer i till exempel hud eller inre organ 

aktiveras på grund av skada eller sjukdom. Hit hör till de reumatiska sjukdomarna. Den 

neurogena smärtan orsakas av skada i nervsystemet. Det kan vara en skada i hjärnan, 

ryggmärgen eller i nervtrådar längre ut i kroppen (perifera nerver). Hit hör slaganfall (stroke), 

ryggmärgsskador och neurologiska sjukdomar, till exempel multipel skleros (MS). Psykogen 

smärta orsakas psykiska sjukdomar, där många depressionspatienter känner kroppsliga 

smärtor. Smärta utan att det finns någon känd orsak kallas idiopatisk smärta.  

 

Enligt Brattberg (1995) räknas smärtan som kronisk om den kvarstår längre än normalt efter 

en vävnadsskada och fortsätter kontinuerligt eller med vissa intervaller mer än tre till sex 

månader. Kronisk smärta eller värk är vanlig hos befolkningen. Mellan en tredjedel till hälften 

av befolkningen har smärta eller värk i någon grad. Utav alla de som drabbas av kronisk 

smärta är ca tio procent orsakade av tumörsjukdomar. Trots att god medicinsk behandling 

finns tillgänglig, förekommer det brister i bemötandet från vårdpersonalen vilket kan resultera 

i en otillfredsställd patient. På motsvarande sätt kan en mindre lyckad medicinsk behandling 

ge en nöjd patient om bemötandet upplevs tillfredsställande. Bemötandet grundar sig på 

personlighet, mänsklig värme, vänlighet, uppriktighet, förmåga till empati och grad av 

omhändertagande och har betydelse i vården för en patient med kronisk smärta. 

 

Enligt Killander et al (1999) kan människan delas in i psykisk, fysisk, andlig, existentiell och 

social del. Smärtan drabbar den mänskliga varelsens alla dimensioner. Att göra en objektiv 

uppdelning av människans lidande i kropp, själ eller psyke går inte. Hela människan lider och 

det är inte bara ett organ som gör ont. Smärta är en företeelse som uttrycks på olika sätt. Det 

finns otaliga beskrivningar på smärta till exempel stickande, molande eller bultande. 

Människor vars smärta utåt sett ter sig likartat, upplever denna olika och det går aldrig att 
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jämföra smärtupplevelse med någon annan. Patienten själv är specialist på sin smärta. Den 

som har ont är den ende som kan känna hur smärtan upplevs för egen del. Ändå känner många 

att de inte blir tagna på allvar i sin smärta och med detta en kränkning av sin person och 

upplevelse. Att utsätta patienten för misstroende är en kränkning, förnedring och 

förödmjukelse av personen och deras upplevelse att inte bli trodd skapar uppgivenhet, sorg 

och vrede. Om vårdpersonalen inte sätter tilltro till patientens upplevelse kan de således missa 

ett av de viktigaste instrumenten för att få en god kontakt med patienten. 

Mötet 

Holm (2001) poängterar, att alla möten med en patient är betydelsefulla och att 

sjuksköterskan bör ha förmågor till att hjälpa och trösta. Det innebär att det ställs höga krav 

på sjuksköterskans förmåga att hantera dessa möten så att patienten känner sig sedd, blir 

bekräftad och förstådd. I mötet mellan sjuksköterskan och patienten finns dessutom en stor 

uppsättning av förväntningar hos båda parter, vilka är riktade såväl mot den egna personen 

som mot den andra.  

 

Carlander, Eriksson, Hansson-Pourtaheri & Wikander (2001) menar, när inte mötet blir som 

det är tänkt är det viktigt att förstå orsakerna bakom för att kunna hitta nya möjligheter och 

lösningar på de konflikter som det otrygga mötet gett upphov till. Människor är olika rustade 

för att möta andra människor och hantera konflikter, oliktänkande och kränkningar. 

Skillnaden ligger i den berörda individens inre trygghet. Denna trygghet består dels av 

individens självbild, hur den ser på andra och dennes förmåga att hantera känslor.  

Mötet mellan olika människor är grunden till all kontakt, all mänsklig utveckling och tillväxt. 

Alla möten medför ett samspel mellan de parter som berörs. Människor påverkas av varandra. 

Goda möten fyller oss med känslor som glädje, tillfredsställelse och till och med lycka. 

Otrygga möten väcker känslor som rädsla, uppgivenhet, frustration och ibland till och med 

hat. 

 

Carlander et al (2001) skriver vidare, att när många sjuksköterskor arbetar med en och samma 

patient bör de vara samstämmiga i sitt bemötande för att undvika otrygga möten. Att ha 

kännedom om patientens personlighet gör att sjuksköterskan lättare kan förstå och bemöta 

patientens reaktioner, upplevelse, sjukdom, smärta och utsatthet. I sjuksköterskans arbete kan 

hon inte välja sina patienter men hon kan välja sitt sätt att bemöta och kommunicera med 

dem. Viktigt i mänsklig kommunikation är förmågan att lyssna med inlevelse och låta 

patienten bli sedd. Patientens beteende behöver inte visa vad patienten känner och tänker. En 

patient som är aggressiv och utagerande kan bära på önskningar om att bli omtyckt och sedd. 

 

Brattberg (1995) menar, att som patient är det väsentligt att bli uppmärksammad av någon 

som är intresserad av att lyssna på uttalade problem och dessutom att få stöd och råd. Ett 

sådant bemötande medför en positivare behandlingseffekt än vad sjuksköterskan i allmänhet 

är medveten om. Travelbee (1971) menar, att sjuksköterskan måste sträva mot vissa mål i 

bemötandet, för att kunna bistå individen professionell omvårdnad. Det första målet är att lära 

känna individen, det andra att förvissa sig om och möta individens omvårdnadsbehov och det 

tredje att förverkliga syftet med omvårdnaden. 

Kommunikation 

Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona (2005) skriver, att med kommunikation menas att 

förstå och bli förstådd, vilket är nödvändigt i relationen mellan patient och vårdpersonal. För 

att skapa kommunikation så krävs kontakt och en dialog. Kontakt är en förutsättning för en 
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aktiv medverkan där vårdpersonalen anstränger sig för att lära känna patienten. Detta 

involverar till ett aktivt lyssnande och ge ett svar till patientens frågeställning. 

 

Nilsson, Norén-Winsell & Djärv (1999) menar, att kommunikation handlar om signaler som 

överförs från en sändare till en mottagare, det vill säga från en människa till en eller flera. 

Uppfattas signalen av mottagaren och denne sänder en bekräftande signal tillbaka uppstår en 

fungerande kommunikation. Kommunikation förmedlas genom skrift, tal, kroppsspråk, 

teckenspråk, ögonkontakt eller sätt att uppträda. Det är kommunikationen som håller 

människor samman och för dem närmare varandra. Hawthorn & Redmond (1999) menar, att 

sjuksköterskor spelar en viktig roll för patienter med exempelvis smärta. Genom att 

sjuksköterskan intervjuar, observerar och är lyhörd så kommer patienten känna sig hörd. Vid 

regelbundna observationer kan sjuksköterskan få svar på patientens omvårdnadsbehov.  

 

Paulson, Norberg & Danielson (2002) anser, att utgångspunkten i all kommunikation är att 

använda kroppen för att åstadkomma olika kommunikativa handlingar. I ett möte kan gester 

spela en betydelsefull roll, eftersom dessa gör det möjligt, att utifrån en helt annan 

kommunikationsform än talet synliggöra kroppen och eventuellt smärta. Kroppens positioner 

och rörelse berättar något om patienten på ett sätt, som patienten inte själv är medveten om, 

och som troligtvis inte framkommer i patientens egna beskrivningar av besvären.    

  

Nilsson et al (1999) påpekar, att när människor av olika anledningar blir beroende av vård och 

omsorg, ska sjuksköterskan tänka på att tala samma språk som patienten, det vill säga att 

använda ord, termer och uttryck som är förståliga. Det var väsentligt för att minimera 

missförstånd och misstag. Sjuksköterskans arbetsuppgifter består till en stor del av 

information och undervisning och då är det synnerligen viktigt, att de inblandade förstår 

varandra och inte tala förbi varandra. Det här gäller både i den vårdande och arbetsledande 

funktionen. I mötet med människor som har sjukdomstillstånd eller andra hinder kan 

kommunikationen påverkas, vilket kan medföra att informationen måste upprepas och 

varieras. Fungerar inte kommunikationen mellan patient och sjuksköterska kan relationen bli 

dålig.  

Relation 

Holst, Sparrman och Berglund (2003) menar, att om sjuksköterskan har en bra relation till 

patienten så kan det underlätta mötet dem emellan och patienten kan få förtroende för 

sjuksköterskan. Sarvimäki och Stenbock-Hult (1996) hävdar, att grundrelationen är 

vårdförhållandet, det vill säga relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan 

kan möta patienten i ett ”Jag-Du-närmande”, ett ”Jag-Det-närmande” och ett ”Vi-närmande”. 

I vårdförhållandet kan sjuksköterskan växla mellan de olika närmandena från en situation till 

en annan. 

 

Vidare menar Sarvimäki et al (1996) att det är viktigt att sjuksköterskan i mötet med patienten 

ser denne som en äkta person. Sjuksköterskan är själv äkta och närvarande för patienten samt 

engagerar sig känslomässigt och bryr sig om patienten. Sjuksköterskan ger också uttryck för 

sitt engagemang och förmedlar sin omsorg och sin omtanke till patienten. I ”Jag-Du-mötet” 

använder hon sin inlevelse, empati, fantasi och intuition för att förstå patienten. Samtidigt 

låter sjuksköterskan också patienten vara äkta och unik. Patienten får fritt uttrycka sina 

känslor och tankar. Hon förstår och accepterar patienten som människa trots att patienten kan 

ha helt andra åsikter än sjuksköterskan. För att hon skall kunna låta patienten vara en unik 

person krävs det, att hon själv har en klar identitet. ”Jag-Du-närmandet” är centralt och 

nödvändigt för ett gott vårdförhållande, men inte tillräckligt. För att sjuksköterskan skall 
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kunna fördjupa sin förståelse för patienten krävs också ett stort ”Jag-Det-närmande”. Det är 

inte heller möjligt att hela tiden mötas i ett ”Jag-Du-närmande”. 

 

Vidare menar Sarvimäki et al (1996) att sjuksköterskan i ”Jag-Det-närmandet” betraktar sin 

relation till patienten genom begrepp och teorier. Det betyder att sjuksköterskan analyserar, 

ordnar och organiserar de intryck och upplevelse hon har fått genom ”Jag-Du-närmande”. 

Sjuksköterskan använder här sina teoretiska kunskaper för att förstå patienten. Medan ”Jag-

Du-närmande” präglas av närhet till patienten innebär ”Jag-Det-närmandet” en distansering, 

det vill säga en strävan till objektiv granskning.   

 

I ”Vi-närmandet” förenas sjuksköterskan och patienten i gemenskap och delaktighet enligt 

Sarvimäki et al (1996). De utgör en helhet, där båda har någonting att ge varandra. Genom 

vårdandet bidrar sjuksköterskan till patientens utveckling, självförverkligande och hälsa, men 

samtidigt har hon själv någonting att lära i mötet med patienten. ”Vi-närmandet” kan också 

innefatta andra relationer till exempel relationer till arbetsgruppen och patientens närstående.   

Lidande 

Vid kronisk smärta ses oftast inte ett enkelt samband mellan smärtans symtom och orsak 

enligt Berg (2002). De samband som varit tydliga döljs nu av återkopplings- och 

förstärkningsmekanismer som engagerar fler av människans system, inte bara kroppsligt. När 

smärtan involverar allt fler delar av oss själva och vårt liv så skapar den en lidandeupplevelse. 

Eriksson (1994) påtalar, att vårdandets mål är att lindra eller att förhindra lidande. I lidandets 

drama hävdar Eriksson att den första akten av dramat innebär att se och bekräfta en människas 

lidande. I den andra akten av måste lidandet ges tid och rum, istället för att förklara bort och 

släta över. I det professionella bemötandet av lidande måste det ges utrymme så att den 

lidande människan får möjlighet att lida ut. Den tredje akten i lidandet drama är väsentlig för 

människans möjligheter att gå vidare i sin hälsoutveckling och innebär en försoning, där 

lidandet tillskrivs någon form av mening. 

 

Dahlberg, Segesten, Nystöm, Suserud och Fagerberg (2003) menar, att i människors liv finns 

alltid någon form av livslidande, vilket inkluderar ett hälsoperspektiv. Här återfinns det 

lidande som är förknippat med levandet i alla dess faser och former och med livssituationen. 

Enligt Wiklund (2003) handlar lidande inte bara om observerbara symtom, utan också om en 

inre process. Lidandet beskrivs som någon form av hot, kränkning eller förlust av människans 

inre jag. Lidandet beskrivs som en känsla av att förlora kontrollen. Gemensamt för dessa 

upplevelser är att det ofta leder till att människan tystnar och sluter sig inom sig själv. Vidare 

beskriver Wiklund hur svårt det är för människan som lider att tala om sitt lidande med andra. 

Ronsten (2004) menar, att sjukvårdens kärna är det mellanmänskliga mötet. I detta möte 

eftersträvar den professionella vårdaren att så långt det är möjligt försöka förstå den lidande 

personen. Lyckas hon med det så kan personens lidande minska. 

 

Eriksson (1994) menar, att vårdlidande är det lidande som patienten upplever som en följd av 

vård och behandling, eller av brister och ofullkomligheter hos dessa. Det innebär också att 

vårdaren har stora möjligheter att eliminera denna typ av lidande då det uppmärksammas. Det 

är därför viktigt att vårdaren reflekterar över om patienten upplever ett vårdlidande. Felaktig 

eller utebliven vård kan leda till att de symtom och problem som sjukdomen medför förvärras. 

Det kan handla om att vårdpersonalen inte lyssnar på patientens beskrivning av sina symtom. 

Begränsningar i livet och smärtan kan leda till en upplevelse att tappa kontrollen, och det 

uppfattas som kränkande att inte bli tagen på allvar när man pratar om symtom och smärtor. 
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Bengtsson (2005) beskriver, att människan som helhet är ständigt relaterad till omvärlden. 

Den lidande människans livsvärld är den av personen i sin tillvaro upplevda världen och den 

påverkas av den lidande själv.  

 

Dahlberg et al (2003) skriver, att vara öppen för en annan persons unikhet innebär att möta 

den andre så förutsättningslöst som möjligt. Öppenhet är också att vara känslig för det 

oväntade och förutsägbara samt att ha tålamod, så att det som framkommer ur interaktionen 

får tid att visa sig. Öppenhet medför en etisk medveten nyfikenhet att skaffa sig en bild av 

personens värld och att låta honom lära den professionella vårdaren vad lidande innebär. 

 

Söderberg, Lundman & Norberg (1999) skriver, att varje människa har sin egen uppfattning 

om sjukdomslidande. Detta inkluderar inte bara människors upplevelse av sjukdom, utan 

också betydelsen hur personen återger upplevelsen av sjukdomen. 

TEORETISK REFERENSRAM 

Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga 

dimension. Travelbee menar, för att förstå vad omvårdnad är och bör vara, måste det finnas en 

förståelse mellan patient och sjuksköterska, hur deras interaktion kan upplevas och vilka 

konsekvenser detta kan ha för patienten och dennes tillstånd. Travelbees definition av 

omvårdnadsbegreppet är att:  

         

       “ Nursing is an interpersonal process whereby the professional nurse practitioner assists 

         an individual, family, or community to prevent or cope with the experience of illness and  

         suffering and, if necessary, to find meaning in these experience” (Travelbee, 1971, s 7). 

 

Enligt Travelbee (1971) är teorins viktigaste begrepp människan som individ, lidande menig, 

mänskliga relationer samt kommunikation. Travelbee ser människan som en unik och 

oersättlig individ. Människan får även ta del av vissa allmänmänskliga erfarenheter såsom 

sjukdom, lidande och förluster, men den enskilda individens upplevelser av dessa erfarenheter 

är bara ens egna. Travelbee tar starkt avstånd från en generaliserande människosyn. Hon 

förkastar begreppen patient och sjuksköterska, då hon betraktar dem som generaliserande 

definitioner som suddar ut individuella särdrag och bara framhäver de drag som är 

gemensamma. Travelbee ser lidande som en väsentlig allmänmänsklig erfarenhet. Lidandet är 

en ofrånkomlig del av att vara människa. Alla människor får förr eller senare uppleva vad 

lidande innebär. Lidandet kan förorsakas av olika typer av förluster, minskad känsla av 

egenvärde eller separation från närstående. Lidandet är ofta knutet till sjukdom, som kan 

resultera i förlust av kroppslig, andlig eller emotionell integritet. Lidandet är förknippat med 

det som den enskilda individen upplever som betydelsefullt i sitt liv. Travelbee menar, att det 

är av grundläggande betydelse att finna mening i livets skiftande upplevelser. Upplevelsen av 

mening ger svar på frågorna varför hände detta mig, och hur ska jag komma igenom detta? 

Människor behöver emellertid ofta hjälp med att finna en mening i sina olika livserfarenheter. 

Detta menar Travelbee är det viktigaste syftet med omvårdnad. Omvårdnaden uppnår sitt 

syfte genom att etablera en mellanmänsklig relation. En sådan relation består av: 

 

“A human-to-human relationship is primarily an experience or series of experiences  

         between a nurse and the recipients of her care. The major characteristic of these 

   experiences is that the nursing needs of the individual or family are met” (Travelbee, 

         1971, s 123).  

 



 6 

Travelbee (1971) framhäver, att det är sjuksköterskan som ansvarar för att relationen till 

patienten etableras och upprätthålls, men sjuksköterskan kan inte göra detta ensam. 

Relationen måste vara ömsesidig. En mellanmänsklig relation kan, enligt Travelbee, bara 

existera mellan konkreta personer, inte emellan generella och abstrakta roller som patient-och 

sjuksköterskerollerna. En förutsättning för en mellanmänsklig relation är att båda parter 

reagerar på den andres mänsklighet. Detta innebär att patienten måste acceptera att också 

sjuksköterskan har behov som hon tillgodoser i relationen. Den mellanmänskliga relationen är 

ett mål som uppnås efter att flera interaktionsfaser har genomgåtts. Travelbee identifierar 

följande faser: 

 

Vid det första mötet mellan två personer är individerna främmande för varandra. I den första 

fasen av mötet får individerna en känsla av den andres personlighet. Framväxt av identiteter 

utvecklas i den andra fasen. Uppfattningarna försvinner och en relation börjar etableras 

mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan bör ha en inledande förståelse för hur 

patienten upplever sin situation. I den tredje fasen beskrivs empati som en upplevelse som 

äger rum mellan två eller flera individer. Det består av en förmåga att gå in i eller dela och 

förstå en annan individs psykologiska tillstånd i ett visst ögonblick. Sympatifasen ses som ett 

resultat av den empatiska processen. Sympati är att gå ett steg vidare, det hänger samman med 

en önskan om att lindra lidande. Typiskt för denna fas är att de involverade personerna delar 

varandras innerste tankar, känslor och attityder. Ömsesidig kontakt och förståelse är ett 

resultat av föregående faser (Travelbee, 1971). 

 

Enligt Travelbee (1971) är kommunikation ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. 

Kommunikation är något som pågår kontinuerligt när två människor möts, såväl verbalt som 

ickeverbalt. Syftet med kommunikationen är att lära känna patienten och att utforska och 

tillgodose patientens behov. Travelbee påtalar: 

 

“A major premise of this work is that nurses need to know if communication is taking 

        place in nursing situations ; if the exchanged messages have been understood by all  

        concerned. But it is equally as important to develop an understanding of what each 

        participant is communicating” (Travelbee, 1971, s 102). 

Definition 

I studien benämns både sjuksköterska och vårdpersonal. Med vårdpersonal menas läkare, 

sjuksköterska och undersköterska. Patient har ibland i denna studie ersatts med person och 

individ. 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter med kronisk smärta upplever mötet med 

vårdpersonal. 

METOD 

Vi har använt oss av en kvalitativ litteraturstudie. Metoden valdes för att få en överblick på 

textmaterial som fanns inom ämnet. Forsberg och Wengström (2003) skriver, att en 

litteraturstudie kräver att författarna till litteraturstudien systematiskt söker tidigare 

genomförda studier inom området och kritiskt granskar och sammanställer dessa. 
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Urval 

Litteratursökning har gjorts på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. De databaser vi har 

använt oss av är CINAHL, ELIN och PubMed. Även en manuell sökning gjordes i tidsskriften 

Vård i Norden. CINAHL är en referensdatabas inom omvårdnadsområdet och innehåller till 

stor del engelska artiklar. PubMed är en internationell sökmotor till Medline och innehåller 

referenser till artiklar från 1950 och framåt. PubMed täcker områdena medicin, omvårdnad, 

rehabilitering och odontologi. Drygt 4000 tidskrifter indexeras varav ca 600 inom omvårdnad 

och rehabilitering. Det är en internationell sökmotor och engelska sökord används. Artiklar 

har även beställts genom Högskolans bibliotek. 

 

Artikelsökningarna gjordes på engelska. Sökorden som användes presenteras i artikel- 

sökningen (se tabell 1). Sökningen av artiklar gav oss nio artiklar. Artiklarna presenteras i en 

sammanställning i bilaga 2. Inklusionskriterier på artiklarna skulle vara att de skulle vara 

publicerade mellan 1999 och 2006. De skulle även vara vetenskapligt granskade och baserade 

på vårdvetenskap. Artiklarna begränsades till Norden och Storbritannien. Exklusionskriterier 

var att artiklarna inte fick vara av medicinskt syfte och att de inte skulle handla om vårdandet 

i hemmet utan på sjukhus. 

 

Tabell 1 
ARTIKELSÖKNING             

Databas                     Sökord                   Antal träffar         Urval 

CINAHL Fibromyalgia   1913  

CINAHL + experiences     219 2 

CINAHL + patients perspectives       31 1 

CINAHL Patients participation     768  

CINAHL + nursing care     246 2 

ELIN  Chronic pain 15377  

ELIN  + experience   1021  

ELIN + perspecitives       14 1 

PubMed Chronic pain 41713  

PubMed + patients satisfaction     658  

PubMed + pain management       77 1 

PubMed Chronic pain 41713  

PubMed + patient perspective     162  

PubMed + living       37 1 

Dataanalys 

Analysen som användes var en kvalitativ innehållsanalys. Materialet sammanställdes och 

grupperades i olika kategorier (Burnard, 1996). Sammanställningarna av artiklarna gjordes 

enligt Burnards modell som har 14 steg. Efter genomläsningen av artiklarna ansåg vi att det 

var lämpligt att till studien använda sig av fyra steg, vilket var tillräckligt för vårt syfte. 

 

I steg ett lästes artiklarna igenom var för sig för att få insikt om artiklarna passar syftet i 

studien. Noteringar och ord gjordes i detta steg för att sammanfatta artiklarna. 

 

I steg två läses artiklarna igenom en gång till var för sig. Med hjälp av överstrykspenna 

märktes texten i artiklarna. Detta för att de olika artiklarnas innehåll skulle passa till studiens 

syfte.  
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I tredje steget diskuterades artiklarna gemensamt för att se om vi hade tolkat artiklarna på 

samma sätt. Artiklarna placerades i olika högar utifrån innehållet. Efter detta gjordes 

grupperingar av noteringar för att komma fram till meningsenheter (bilaga 1). 

 

I fjärde steget bröts meningsenheterna ned till koder vilket sedan blev subkategorier. Utifrån 

subkategorierna framkom olika kategorier. I två meningsenheter framkom det inte några 

subkategorier. Det var enbart i tre meningsenheter som det behövdes brytas ner för att komma 

fram till subkategorier (bilaga 1). De kategorier som framkom var: Betydelse över att inte bli 

trodd och sedd. Kommunikationens betydelse. Att inte känna sig delaktig i vården. 

Resultatet blev redovisat utifrån kategorierna som beskrivs i analysen. 

  

RESULTAT 

Patienter med kronisk smärta upplevde brister i bemötandet, vilket gjorde att bemötandet blev 

otryggt och att de kände att vårdpersonalen inte alltid trodde på dem och att de inte blev tagna 

på allvar. Misstroheten medförde att patienterna kände sig ignorerade och osynliga i 

smärttillståndet, vilket resulterade i att bemötandet upplevdes otryggt. 

Betydelsen över att inte bli trodd och sedd 

En god vård enligt patienterna, utgår från deras upplevelser och unika situation. Deras önskan 

var att bli hörda och att de skulle bli trodda, för det är de som upplever smärta (Simonsen-

Rehn, Sarvimäki, Sandelin-Benkö, 2000). I en studie av Söderberg, Lundman & Norberg 

(1999) poängterar patienterna vikten av att bli trodd, bli lyssnad till och får tid till att berätta 

om sin sjukdomsbild för vårdpersonalen. Upplevelsen av vårdpersonalens bemötande 

uttrycktes så här: 

 

              ”They don’t look at the whole person, just bits and pieces. You don’t feel that you are 

               being treated as a person at all”  (Walker, Holloway & Soafer, 1999, s 623). 

 

Patienter med långvarig smärta beskrev sitt liv som en kamp mot sjukdomen och en kamp för 

trovärdigheten. En förlust av trovärdigheten yttrade sig på olika sätt. Patienterna kände att de 

blev misstrodda när de sökte hjälp för sina besvär. De tyckte att vårdpersonalen betraktade 

deras besvär som inbillning och att de inte blev tagna på allvar. De upplevde att de fick ett 

negativt mottagande och att vårdpersonalen ansåg att besvären endast var psykologiska 

Söderberg et al (1999). I en annan studie kände patienterna att de inte var samma personer 

som förr. Känslan att inte vara en hel person gjorde att de inte kunde leva som de hade gjort, 

när de var vid god hälsa och blev bekräftade för den de var (Paulson, Norberg & Danielson, 

2002). Misstroheten till långvarig smärta uttrycktes:  

 

               ”If you do not look like a sick person you can not be sick” (Söderberg,                        

                Lundman & Norberg, 1999, s 580). 
 

Det har visat sig att individer med långvarig smärta generellt håller tyst om sin sjukdom, på 

grund av att andra människor har en nedsättande syn på deras problem. När personer med 

smärta sökte vård i ett tidigt stadium, upplevde personerna att de blev bemötta på ett vänligt 

sätt. När det inte blev bättre med tiden och inget synligt fel hittades, upplevde patienterna att 

vårdpersonalen tappade intresset för att hjälpa dem och kände att de blev sedda som 

ointressanta personer. Även om sjuksköterskorna trodde att deras smärtor var äkta, upplevde 

personerna att de blev uppfattade som om de överdrev smärtupplevelsen. Allt detta bidrog till 

att personerna kände sig ensamma i sin kamp med sjukdomstillståndet (Paulson et al, 2002). 
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I en studie av Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist och Mattson (1999) framkom det att 

patienterna förnekade uppfattningen om att långvarig smärta var av psykologisk uppkomst. 

En patient berättade: 

 

             “They do not think that it hurts as much as one says. If I’d had just one leg or on arm, 

               how much easier wouldn’t it have been?” (Hellström et al, 1999, s 13). 

 

I Paulson, Norberg och Danielsons (2002) studie framkom det att patienterna såg friska ut 

därför att deras sjukdom var osynlig. Söderberg, Lundman och Norberg (1999) skriver i sin 

studie att patienterna tyckte det värsta av allt var att smärtan inte var något synligt och att inte 

bli trodda relaterade till en ökad osynlighet av sjukdomen.  

 

              “ It must be a very terrible situation to bear something so troublesome but 

               also invisible so that nobody believes on” (Paulson, Norberg & Danielson,  

               2002, s 91). 

 

Enligt patienterna kändes livet olyckligt om inte vårdpersonalen trodde på dem. Patienterna 

menar, att vårdpersonalen måste i mötet med patienterna övertyga dem, att de verkligen tror 

på deras berättelser. Vidare säger patienterna att, om vårdpersonalen insåg vikten av detta 

kunde patienten känna sig bekräftad (Paulson et al, 2002). 

 

              ”That one is not believed, it is so hard that it is the worst thing. It has 

               been worse than the pains, actually” (Walker, Holloway & Soafer, 

               1999, s 624). 

Kommunikationens betydelse 

Enligt patienterna var mötet en viktig del för att etablera en god relation mellan 

vårdpersonalen och patient (Sahlsten, Larsson, Lindenkrona & Plos, 2005). 

Patienterna tyckte att det var saknaden av information som gav stora brister i 

kommunikationen. Patienterna upplevde att informationen var allmänt dålig och i vissa fall 

obefintlig. Möjlighet till avskildhet vid information, kontinuitet angående information, samt 

information vid utskrivningssamtal saknades. Vidare ansåg patienterna att det fanns dålig 

information om vem som var ansvarig läkare respektive sjuksköterska (Eriksson, Chiappe & 

Sellström 2003). 

  

I Walkers et al (1999) studie framkom det att patienterna kunde uppleva ett positivt 

bemötande endast om sjuksköterskan och patienterna förstod varandras perspektiv. I studien 

visade det sig att patienterna kände sig underlägsna när sjuksköterskan använde facktermer 

som var svåra att förstå. En patient berättar: 

 

               ”They treat you as if you don´t understand what their talking about…I´d like to be 

      spoken to my own level, it´s as if he´s saying to me, well I´ve bin to collage and 

               university and you are just lowly person” (Walker et al, 1999, s 623). 
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Många patienter hade inte fått information om vilka prover och undersökningar som skulle 

genomföras och varför. De blev inte heller informerade om vad proverna visade. 

Patienterna var även missnöjda med informationen om hur medicinen verkade och vilka 

biverkningar patienterna kunde få (Eriksson et al, 2003). 

 

               …”Skulle velat ha reda på mer om utskrivet läkemedel och varför det skrevs ut” 

               (Eriksson et al, 2003, s 37). 

 

Patienterna menade att det var svårt att nå en god kommunikation på grund av att det inte 

fanns någon kontinuitet bland vårdpersonalen. Vidare menade patienterna att det var för lite 

sjuksköterskor per patient, varvid patienterna kände att de inte kan utveckla en relation med 

dessa (Sahlsten et al, 2005). 

 

               ”Persons of all ages need time to develop a relationship, so it takes time 

               for allowing patients to participate in a purposeful and true way. 

               Sometimes, there just isn´t time when patients need it. A risk is 

               that a nurse avoids a patient when she herself lacks time” 

               (Sahlsten et al, 2005, s 226). 

Att inte känna sig delaktig i vården 

I en studie av Kiessling & Kjellgren (2004) är det tre saker som de lyfter fram för att patienten 

ska känna sig delaktig. Patienterna tyckte att det saknades behov av samtal, behov av 

kontinuitet i kontakten med vårdpersonalen och behov av kontroll.  

 

I Sahlstens et al (2005) studie framkom det att patienterna inte kände sig delaktiga i vården av 

sin sjukdom. De ansåg sig sakna kunskap om sin kropp, sin sjukdom och sina symtom. 

Patienterna kände sig inte delaktiga vilket innebar att de inte förstod och att de inte hade 

kontroll över vare sig sin sjukdom och dess behandling eller sina symtom. Vidare upplevde 

patienterna att den information som givits inte hade varit anpassad efter deras behov. De hade 

blivit anmodade vad de skulle göra utan att det gavs någon förklaring till varför. Patienterna 

upplevde att vårdpersonalen såg dem som ett symtom, en sjukdom eller ett problem snarare 

än en individ med ett symtom, en sjukdom eller ett problem. Likaså uppstod upplevelser av 

att inte vara delaktig när patienterna inte givits möjlighet att få den vård som de bedömde som 

nödvändigt, vilket tolkades som att vårdpersonalen inte tog hänsyn till patientens kunskap och 

bedömning. 

 

             ”Att personalen visar att de bryr sig och att de ger mig möjlighet att ha 

              synpunkter ökar min möjlighet till delaktighet. Att bry sig om en annan 

              människa är i huvudsak att lyssna. Att lyssna är att komma med substans 

              tillbaka. Om personalen inte bryr sig om en människa då upphör 

              möjligheten till delaktighet” (Kiessling et al, 2004, s 33). 

 

I Paulson, Norberg & Danielssons (2002) studie framkom det att patienterna ibland kände sig 

nonchalerade av vårdpersonalen. Det här gjorde att de inte kände sig delaktiga i vården. 

Patienterna ansåg sig på detta viset att de inte blev respekterade och att de inte blev tagna på 

allvar. De menade att delaktighet är en viktig komponent i mötet med vårdpersonalen och 

patienten för att vården ska bli meningsfull. Att inte bli respekterad beskrevs som att inte bli 

delaktig i sin egen vård. Patienterna upplevde inte vården som meningsfull och kände sig som 

lägre stående människor när de inte blev involverade i denna. 
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I en studie (Söderberg et al, 1999) visade resultaten att det var viktigt att informera 

patienterna om sin vård och behandling. Patienterna tyckte det var svårt att se någon mening 

med vården när de inte fått någon information. Det här kunde i denna studie uttryckas som: 

 

               ”It is hard to understand the meaning of the tratment and care provided  

               when you do not get any information about why or how...”  

               (Söderberg et al, 1999, s 581).  

 

Patienterna upplevde att de behandlades ovärdigt då vårdpersonalen inte tog sig tid att prata 

med dem och lyssna på deras bekymmer. Patienterna ansåg att vårdpersonalen talat över 

huvudet på dem och pratat om och inte med dem (Eriksson et al, 2003). 

                

               ”They just walk past your bed and you may as well not be here” 

               (Eriksson et al, 2003, s 36). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att belysa hur patienter med kronisk smärta upplever mötet med 

vårdpersonal. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie. Detta ansågs lämpligt 

eftersom det fanns tillräckligt med litteratur att tillgå inom valt ämnesområde.  

Vi fick fram nio artiklar som användes i resultatet. Antalet artiklar ansågs vara tillräckligt för 

att kunna genomföra en analys och komma fram till ett resultat. Artiklarna är gjorda utifrån 

patientperspektivet för att få en bild hur patienterna upplever bemötandet i vården. Studien 

baserades på artiklar utifrån både män och kvinnor med kronisk smärta. Det här valet gjordes 

för att vi inte skulle inrikta oss på en speciell grupp. Sex av artiklarna är skrivna på engelska, 

varvid vissa misstolkningar och översättningsfel kan ha gjorts. För att inte för mycket 

misstolkningar av texten skulle ske, använde vi oss av citat i arbetet. Det gav en ökad 

förståelse och stärkte textens innehåll. Att artiklarna inte var äldre än sju år, talar för att 

föreliggande studie baseras på den senaste forskningen.  För att begränsa arbetet togs artiklar 

från Norden och Storbritannien.  

 

Innehållsanalysen är gjord enligt Burnards (1996) analysmodell. Vi använde oss av fyra steg i 

analysen. Denna modell användes för att den gjorde stegen väldigt överskådliga. Analysen 

gjordes först var för sig så att var och en skulle få en egen uppfattning om artiklarna. Efter 

gemensam diskussion enades vi om olika teman.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att patienterna upplevde att de inte kände sig trodda när de hade smärta. 

Patienter kunde uppleva det som vårdpersonalen inte trodde att det smärtade lika mycket som 

det gjorde. Patienterna upplevde att det hade varit enklare om de bara hade ett ben eller en 

arm. Om inte patienten såg sjuk ut så kunde inte denne vara sjuk. Patienter beskrev sitt liv 

som en kamp mot sjukdomen och en kamp för trovärdigheten. Brattberg (1995) skriver, trots 

att god medicinsk behandling finns tillgänglig, förekommer det brister i bemötandet från 

vårdpersonalen vilket kan resultera i en otillfredsställd patient. Eriksson (1994) menar att 

felaktig eller utebliven vård kan leda till att de symtom och problem som sjukdomen medför 

förvärras. Killander et al (1999) menar, att inte bli tagna på allvar i sin smärta är en kränkning 

av sin person. Att inte bli trodd kan skapa uppgivenhet, sorg och vrede hos patienterna. Holm 

(2001) poängterar, att mötet med patienterna är betydelsefulla och vårdpersonalen bör ha 

förmågor till att hjälpa och trösta. Detta kan leda till att patienterna känner sig sedda, blir 
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bekräftade och förstådda. Söderberg et al (1999) påtalar vikten av att patienter måste få tid att 

berätta om sin sjukdom och sina symtom. Kunskap och erfarenhet om smärta kan underlätta 

förståelsen hos den professionella vårdaren för att denne skall tro på patienten. Travelbee 

(1971) framhäver att vårdpersonalen bör ha en förståelse för hur patienten upplever sin 

situation. De involverade personerna kan dela varandras innersta tankar, känslor och attityder 

för en ömsesidig kontakt.    

 

I resultatet framgår det att patienterna uppfattade att vårdpersonalen inte såg dom som en hel 

person och ibland inte som en person alls. Dessutom nämns att vårdpersonalen ansåg att 

patienternas besvär var av psykologisk natur. Det här bemötande upplevdes av patienter som 

om vårdpersonalen var ointresserade och inte lyssnade. Paulson et al (2002) poängterar, att 

det psykiska stödet och att vårdpersonalen visar respekt för personen är en viktig del av 

vården. Misstrohet mot patienter kan i sin tur bidra till misstro mot vårdpersonalen och deras 

yrkesprofession. Vidare menar Paulson att det är viktigt att inte bara se fasaden, utan att se det 

som finns bakom den och inse att personen kan må dåligt även om det inte syns. Det är 

betydelsefullt att de blir sedda, respekterade och accepterade för de personer de är. Travelbee 

(1971) ser människan som en unik och oersättlig individ och hon tar starkt avstånd från en 

generaliserande människosyn. Alla människor borde därför ses som en hel person och även 

bli betrodda. Carlander et al (2001) påtalar, att det är viktigt att förstå orsakerna när inte mötet 

blir som det är tänkt. Att hitta nya möjligheter och lösningar på de konflikter som det otrygga 

mötet gett upphov till kan ändras till glädje och tillfredsställelse istället för rädsla och 

uppgivenhet.  

  

Vidare visar resultatet att det är saknad av information som ger stora brister i 

kommunikationen. En del patienter tyckte att de inte blivit informerade angående tillstånd och 

prognos. Vidare fick de inte information om vilka ingrepp, undersökningar och prover som 

skulle göras och varför. Sahlsten et al (2005) anser, att vårdpersonalen bör anstränga sig att 

lära känna patienten och vara aktiva i sitt lyssnande och återge ett svar till patientens 

frågeställning. Eriksson et al (2003) menar, att den bristande kommunikationen kan bero på 

att sjuksköterskan och läkaren inte har tillräckliga kunskaper om smärta och smärtbehandling 

och därav den uteblivna informationen till patienterna. Travelbee (1971) betonar, att 

kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap. Kommunikation är något som 

pågår kontinuerligt när två människor möts, såväl verbalt som ickeverbalt. Travelbee menar, 

att syftet med kommunikationen är att lära känna patienten och att utforska och tillgodose 

patientens behov. Om patienter får information och kunskap om smärta och smärtlindring kan 

de bli mer delaktiga i planeringen av deras behandling och vård. Detta kan leda till ökad 

tillfredsställelse av vården hos patienterna.  

 

I resultatet framgår det att vårdpersonalen inte använder sig av vardagsspråk när de pratar 

med patienterna. Resultatet visar att det ge brister i kommunikationen när patienter inte vågar 

eller vill fråga om sin sjukdom. Nilsson et al (1999) påpekar, att vårdpersonalen ska tänka på 

att tala samma språk som patienten. Vårdpersonalen bör använda termer och uttryck som är 

lättförståliga. Det är viktigt att de inblandade förstår varandra och inte tala förbi varandra för 

att minimera missförstånd och misstag. Travelbee (1971) påtalar, att kommunikation är ett 

medel för att bli bekant med patienten, förstå och möta personens behov och hjälpa denne att 

bemästra sjukdom, lidande och ensamhet. Travelbee menar, för att förstå vad omvårdnad är 

och bör vara, måste det finnas en förståelse mellan patient och vårdpersonal, hur deras 

interaktion kan upplevas och vilka konsekvenser detta kan ha för patienten och dennes 

tillstånd. 
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Vidare visar resultatet hur patienterna upplevde att de blivit nonchalerade av vårdpersonalen. 

Patienterna menar, att delaktighet är en viktig komponent i mötet mellan patient och 

vårdpersonal. Kiessling et al (2004) säger att när personalen inte bry sig om en människa, då 

upphör möjligheten till delaktighet. Travelbee (1971) betonar, finns det nonchalans så finns 

det ingen empati som hon påtalar i sin uppfattning om mötet mellan patient och vårdpersonal. 

Holst et al (2003) menar, om sjuksköterskan har en bra relation till patienten så underlättar det 

mötet dem emellan och patienten får förtroende för sjuksköterskan. Dahlberg et al (2003) 

skriver, att vara öppen för en annan persons unikhet innebär att möta den andre så 

förutsättningslöst som möjligt. Sarvimäki et al (1996) menar, att det är viktigt att 

sjuksköterskan ser patienten som en äkta person och engagerar sig känslomässigt om denne. 

Vidare säger Sarvimäki, att det har betydelse att patienten fritt får uttrycka sina känslor och 

tankar trots att patienten kan ha helt andra åsikter än sjuksköterskan. Det här kan utgöra en 

helhet, där båda har någonting att ge varandra. Ronsten (2004) säger, att sjukvårdens kärna är 

det mellanmänskliga mötet och att så långt det är möjligt försöka förstå den lidande patienten. 

Dahlberg et al (2003) talar om, att skaffa sig en bild av patientens värld och låta denne lära 

vårdpersonalen vad lidande innebär. Eriksson (1994) menar, att vårdpersonalen har stora 

möjligheter att eliminera vårdlidande när det uppmärksammas. Det är viktigt att brister och 

ofullkomligheter reflekteras och åtgärdas när patienten upplever vårdlidande. Enligt 

Travelbee (1971) är lidandet en ofrånkomlig del av att vara människa. Förr eller senare får 

alla människor uppleva vad lidande innebär. Vidare skriver Travelbee att sjuksköterskan är 

ansvarig för relationen mellan vården och patienten och inte bara sjuksköterskan utan alla 

inom vårdpersonalen. Travelbee menar, att en mellanmänsklig relation bara kan existera 

mellan konkreta personer. En klar och tydlig kommunikation gör att en patient känner sig 

delaktig i sin egen vård och behandling. 

SLUTSATS 

Slutsatsen av resultatet leder till att patienterna upplever misstroddhet gentemot 

vårdpersonalen. Många gånger kan det bero på att vårdpersonalen inte har tillräckliga 

kunskaper om patienters smärta. En kunskap om smärta kan bidra till att vårdpersonalen får 

en ökad förståelse av patienters upplevelser av vården på sjukhus. Sjuksköterskan bör vara 

den som har mest generell kunskap om smärta, där patienten kan känna tryggheten av att vara 

omgiven av professionellt yrkesfolk.  

 

Enligt vårt tycke så bygger god omvårdnad på närvaro, välvilja och förståelse, och tydligen är 

det också här det brister då patienter blir besvikna på och missnöjda med vården. 

En möjlig förklaring till det här kan vara att vårdpersonalen idag inte har tid att delta i 

omvårdnaden så mycket som de skulle vilja. Genom en lyhördhet och ödmjukhet i 

bemötandet med patienter kan vårdpersonalen komma en bra bit på vägen mot en god 

omvårdnad. 

 

Kontinuerligt utbyte av information mellan patienten och vårdpersonalen har en viktig roll för 

patientens delaktighet. Utbyte av information bör ske under samtal och ses som en interaktiv 

process där patienten har möjlighet att diskutera och ställa frågor om sin vård. Grundläggande 

för upplevelsen av delaktighet är att ta hänsyn till patientens individuella önskemål och 

värderingar. De faktorer som gynnar patientens möjlighet till delaktighet måste beaktas och 

diskuteras. Det är viktigt för delaktigheten att bli lyssnad till och få en bekräftelse på att den 

information patienten har givit personalen tas till vara och respekteras. 
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Bilaga 1 

DATAANALYS 
Meningsenhet                         Kodning                   Subkategori         Kategori 

... Så sade vårdaren (nere på 

röntgenavdelningen) att inte 

värre, det är som att man 

skulle ta ett blodprov….och 

om någon skulle sagt det åt 

mig på förhand så skulle jag 

ha varit märkbart 

lugnare/../ingen kunde säga 

nånting (på avdelningen)… 

Personens känsla 

av att inte känna 

sig delaktig i 

vården. 

 Att inte känna sig 

delaktig i vården. 

”They (the doctors) do not 

think that it hurts as much as 

one says” 

“If I´d had just one leg or 

one arm, how much easier 

wouldn’t it have been.” 

Personens känsla 

av att inte bli 

tagen på allvar.  

Misstroddhet. Betydelse över att inte 

bli trodd och sedd. 

“When searching for help, I 

felt as though I was 

classified as an ant. I went 

home, it is almost 

unbelievable, and I 

cried…and that is really the 

worst thing; this (FM) is not 

anything visible. 

Vikten av att inte 

vårdpersonalen 

lägger märke till 

personens behov. 

Att inte bli sedd 

och bekräftad. 

Betydelse över att inte 

bli trodd och sedd. 

”I was not believed from the 

word go. You were shoved 

of with a prescription – you 

went back two weeks later – 

no you couldn’t be referred 

to a consultant. It went on 

and on for nine months.” 

Personens 

upplevelse av att 

personalen var 

ointresserade och 

inte lyssnade. 

Att inte lyssna 

och förstå 

patienten. 

Betydelse över att inte 

bli trodd och sedd. 

”The physician said outright 

that I could not possible feel 

like that, and I had been 

asked to lie down on a bed 

when the doctor entered the 

room. He put his foot up on 

the bed so that it hurt so 

much that I flew up and 

swore, and with that he 

kicked the bed again and 

asked if it hurt this time as 

well.” 

Patientens 

upplevelse av att 

inte känna sig 

respekterad. 

 Kommunikationens 

betydelse. 
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Bilaga 2 

ARTIKELÖVERSIKT 
 

Författare/ 

Land 

Titel Tidskrift/ 

Årtal 

Syfte Metod Resultat 

 

Eriksson, U., 

Chiappe I., 

Sellström I., 

/Sverige 

Att vårdas på 

sjukhus. Vad är 

patienter 

missnöjda med. 

Vård i Norden 

(2003). 

Syftet med studien var att 

beskriva patienters missnöje 

med sjukhusvård. 

Delundersökning. 

En översikt med 

en kvalitativ bas. 

Patienterna upplevde att det 

saknades kommunikation mellan 

vårdpersonalen och patient. 

Hellström, O., 

Bullington, J., 

Karlsson, G., 

Lindqvist, P., 

Mattsson, B. 

/Sverige 

 

A phenomeno- 

logical study of 

fibromyalgia.  

Patient 

perspectives. 

Scandinavian  

Journal of 

Primary 

HealthCare 

(1999). 

Syftet med studien var att 

patienter fick beskriva hur 

det är att leva med 

fibromyalgi. 

En 

fenomenologisk 

studie. Intervjuer 

med patienter 

som har 

fibromyalgi. 

n=10 

Patienterna upplevde att de inte 

blev trodda av vårdpersonalen. 

Kommunikationen brister mellan 

vårdpersonalen och patient. 

 

Kiessling, T., 

Kjellgren, K., 

/Sverige 

Patienters upp- 

levelse av 

delaktighet i 

vården. 

Vård i Norden 

(2004). 

Syftet med studien var att få 

en så mångsidig och rik 

beskrivning av delaktighet 

som möjligt. 

Kvalitativ 

fenomenologiska 

intervjuer med 

patienter. 

n=8 

Patienterna upplevde att de inte 

fick ta del av vården på ett sätt 

de skulle vilja. Patienterna kände 

sig inte delaktiga. 

 

Paulson, M., 

Norberg, A., 

Danielson, E. 

/Sverige 

 

 

Men living with 

fibromyalgia-type 

pain: Experiences 

as patients in the 

Swedish health 

care system 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

(2002). 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

visa hur män med 

fibromyalgismärta upplever 

vården i Sverige. 

 

 

 

Narrativa 

intervjuer med 

män med 

långvarig smärta. 

n=14 

 

 

 

 

Patienterna upplevde att de inte 

fick den respekt de ville ha av. 

De kände sig förbisedda av 

vårdpersonalen. 
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Sahlsten, M., 

Larsson, I., 

Lindencrona, 

C., 

Plos, K. 

/Sverige 

Hindrance for 

patient 

participation in 

nursing care. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Scientes 

(2005). 

Syftet med studien var att 

beskriva patientens 

delaktighet i vården.  

Kvalitativa 

intervjuer med 

sjuksköterskor 

som jobbar i 

Sverige. 

n=31 

Saknad av kompetens, insikt, 

kunskap gör att sköterskan får 

svårt att få patienten delaktig i 

vården. 

Sahlsten, M., 

Larsson, I., 

Lindencrona, 

C., Plos, K. 

/Sverige 

 

 

Patient 

participation in 

nursing care: an 

interpretation by 

swedish 

registered Nurses. 

Journal of 

Clinic 

Nursing 

(2005). 

Syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskans 

förståelse av patienternas 

delaktighet i omvårdnaden. 

Kvalitativa 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

n=21  

Det kom fram i studien att det 

behövdes fyra egenskaper som 

sjuksköterska för att göra 

patienten delaktig i vården. 

Det var mänskligt beteende, 

terapeutisk inställning, fokus på 

resurser och möjlighet att 

påverka. 

Simonsen, N., 

Sarvimäki, A., 

Sandelin-

Benkö, S. 

/Finland 

Cancerpatienters 

upplevelser av 

vården vid 

smärta. 

 

Vård i Norden 

(2000). 

 

 

 

Syftet med studien var att 

beskriva hur patienter med 

smärta upplever vården. 

 

 

Delundersökning 

av både intervjuer 

och skrift. 

n=19 

 

Patienterna kände sig åsidosatta. 

De fick inte den smärtbehandling 

de behövde. 

 

 

Söderberg, S., 

Lundman, B., 

Norberg, A. 

/Sverige 

 

 

 

Struggling for  

Dignity: The  

Meaning of 

Womens 

Experiences 

Living With 

Fibromyalgia. 

 

Qualitative 

Health 

Research 

(1999). 

Syftet med studien var att 

beskriva kvinnors upplevelse  

hur det är att leva med 

långvarig smärta. 

En fenomeno- 

logisk 

hermeneutik 

metod. 

Intervjuer med 

kvinnor som lever  

med fibromyalgi. 

n=14 

Patienterna upplevde att de inte 

blivit tagna på allvar när det 

gällde smärta. 
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Walker, J., 

Holloway, I., 

Sofaer, B. 

/UK 

In the system: the 

lived experience 

of chronic back 

pain from the 

perspectives of 

those seeking 

help from pain 

clinics. 

International 

Association 

for the Study 

of Pain 

(1999). 

Syftet med studien var att 

beskriva hur patienter med 

kronisk ryggsmärta blir 

bemöta i vården. 

Kvalitativa 

intervjuer med 

patienter med 

kronisk smärta. 

n=20 

Patienterna kände sig besvikna 

på vården, dels för den långa 

väntetiden och dels för att de inte 

blev trodda. 

 




