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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att leva med långvarig smärta påverkar hela människan och dennas vardag. Det 

är viktigt att personer med långvarig smärta känner sig betrodd av sjuksköterskan och att 

denna i sin tur besitter kunskap och har förståelse om smärta. Målet med vårdande är att lindra 

och förebygga lidande, samt att skapa förutsättningar för välbefinnande. Syfte: Syftet med 

studien är att belysa hur personer med långvarig smärta upplever sjuksköterskans bemötande.  

Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie. Artiklar söktes genom tre olika databaser och 

analyserades sedan med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) metod för 

innehållsanalys av kvalitativa data. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskans bemötande 

ofta var otillfredsställande. Det framkom att personer med långvarig smärta kände att de inte 

blev tagna på allvar och att sjuksköterskan uppvisade brist på förståelse. Att vara i vägen och 

att uppleva ensamhet i samband med sin smärta är andra exempel på vad som framkom i 

resultatet. Slutsats: Det är av stor vikt att vårdpersonal tar del av studier, kopplar dessa till det 

verkliga vårdarbetet och att fortlöpande forskning inom bemötande i samband med smärta 

sker. 
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INLEDNING 
 

Efter genomgången praktik inom olika vårdverksamheter har vi vid flertal tillfällen träffat på 

personer med långvarig smärta. Tankar har väckts om hur dessa människor upplever sin 

situation och mötet med vårdpersonalen. Erfarenheter vi besitter visar att smärta tar sig 

uttryck på olika sätt hos alla människor och vi ser det som viktigt att sjuksköterskan utgår från 

den enskilda individens uttryck och upplevelse. Detta för att kunna ge god omvårdnad.  

Ämnet är intressant och viktigt då personer med långvarig smärta är en stor patientgrupp som 

vi tror återfinns i stora delar av vårdsystemet. Vi tror också att det kan råda brist i samspelet 

och förståelsen mellan personer med långvarig smärta och sjuksköterskor. Att inte bli förstådd 

som patient och att inte förstå patienten, som sjuksköterska, tror vi kan skapa frustration hos 

båda parter. Vi anser att bristande kunskaper kring ämnet kan leda till lidande i onödan för 

patienten, då han/hon kan gå miste om ett bra bemötande och bristfällig omvårdnad. Hur kan 

vi som sjuksköterskor skapa förutsättningar för ett bra bemötande och därmed ett vårdande 

möte för denna patientgrupp? 

 

Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten och Suserud (2003) skriver om människors 

vardagsvärld och dagliga tillvaro genom det vårdvetenskapliga begreppet livsvärld. Det är i 

denna värld vi människor lever, älskar, hatar, leker, tycker och tänker. Att som sjuksköterska 

bejaka människors livsvärld är en nödvändighet för god omvårdnad (a.a.).  

 

Det finns ett flertal studier som åskådliggör problemområdet och vi tycker det är viktigt att 

dessa studier belyses, samt reflekteras över. Detta för att skapa förutsättningar för en god 

vårdrelation mellan personer med långvarig smärta och sjuksköterskan. 

 

 

BAKGRUND   
 

Smärta   
 

Smärta är en naturlig del, med olika förekomst och karaktär, i nästan alla människors liv. Ofta 

förnimmas smärta med obehag, men den är ytterst viktig för överlevnaden. Detta då den fyller 

en viktig funktion som en ”varningssignal” för hot om skada (Linton, 2005). Smärta är en 

känselupplevelse som oftast förekommer i samband med sjukdom eller skada. Smärta brukar 

delas in i fyra olika grupper beroende på uppkomstsätt: Nociceptiv smärta är den vanligaste 

smärtan vilken är orsakad av vävnadsskada. Neurogen smärta är orsakad av skada i 

nervsystemet. Det finns även smärta utan känd orsak samt psykogen smärta. Det är inte 

ovanligt att ångest, oro och depression förstärker smärtupplevelsen (Nationalencyklopedin, 

2007).  

 

Långvarig smärta är ett vanligt förekommande problem, inte minst hos äldre. Definitionen av 

långvarig smärta är smärta som varar längre än den normalt borde eller att smärtan har en 

varaktighet på över tre månader. En varaktighet på mer än sex månader finns även beskriven i 

viss litteratur. Relevant smärthantering av långvarig smärta är av stor betydelse då det annars 

kan uppstå konsekvenser som kan komma att påverka livskvaliteten i negativ bemärkelse för 

dessa personer (Gardulf, Strender & Törnkvist, 2003).  

Kända orsaker till långvarig smärta är till exempel reumatiska sjukdomar, fibromyalgi, herpes 

zoster infektion, vissa typer av huvudvärk, skador efter olyckshändelser samt långvarig smärta 

efter kirurgiska ingrepp. Genom att patienten får en diagnos eller en förklaring till det 

smärtsamma tillståndet kan det bli lättare för denna att acceptera sin situation. Att inte veta 
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vad smärtan beror på kan skapa ett lidande för patienten och det är viktigt att personen känner 

sig betrodd av anhöriga och sjukvårdspersonal i sin smärtproblematik. Som sjuksköterska är 

det också viktigt att ha kunskap och förståelse för att vissa smärttillstånd inte kan botas. 

Däremot kan sjuksköterskan hjälpa personer med långvarig smärta att förändra upplevelsen av 

smärtan genom olika copingstrategier (Almås, 2004). 

  

Att leva med långvarig smärta 

 

Långvarig smärta för med sig konsekvenser för både den drabbade och dess närstående 

(Almås, 2004). Enligt Clarke och Iphofen (2007) påverkar långvarig smärta hela personens 

livsvärld. Smärtan finns närvarande varje dag och påverkar personens känslor, sinnesstämning 

och livskvalitet. Många personer med långvarig smärta har levt med den så länge att de inte 

längre kan föreställa sig ett liv utan den. Hur den långvariga smärtan påverkar personen i 

fråga är dock väldigt individuellt. En del accepterar smärtan som en del av vardagen medan 

andra konstant söker efter lindring och bot. Studier har visat att äldre personer med långvarig 

smärta har lättare för att acceptera och leva med sin smärtproblematik än vad yngre personer 

har. Många personer med långvarig smärta upplever även oro, vilken kan komma att påverka 

det dagliga livet (a.a.). Upplevelser av att förlora sin identitet på grund av smärtan är en annan 

baksida av långvarig smärta. Då personen inte längre fyller samma funktion eller upptar 

samma plats i vardagen som han eller hon tidigare gjorde, blir identitetsupplevelsen rubbad. 

”Det är en hotfull fråga när vardagslivet inte längre står på säker grund.” (Berg, 2002, s.110) 

Den långvariga smärtan innebär många livsförändringar och många av dessa förändringar 

innebär förluster. Detta blir särskilt märkbart då medicinsk behandling inte hjälper (Berg, 

2002). Ibland påverkar den långvariga smärtan rörligheten och den kan då utgöra hinder för 

promenader, resor, besök hos vänner, hushållsarbete, handarbete med mera. Friheten 

inskränks och känslor av isolering kan förekomma. Då rörligheten och förmågan att klara sig 

på egen hand i det dagliga livet påverkas, är det inte ovanligt att personen i fråga blir 

beroende av hälso- och sjukvård (Blomqvist & Edberg, 2002).  

Enligt Berg (2002) kan personer med långvarig smärta utveckla en livskris om negativa 

cirklar inte bryts. Berg beskriver ett vanligt händelseförlopp där första fasen innefattar 

problemupptagenhet. I denna fas kretsar de flesta tankarna kring smärtproblematiken. 

Omgivningen och positiva upplevelser stängs ute eller ignoreras. Kan personen i fråga ta till 

sig positiva intryck samt se förbi det negativa i situationen, kan krisutvecklingen avstanna i 

detta skede. I annat fall är det inte ovanligt att känslor av hopplöshet och nedstämdhet infinner 

sig. Går smärtans orsak att finna och förklaras sätts hoppet till den medicinska behandlingen. 

Detta hopp kan dock gå förlorat om behandlingen inte har avsedd effekt. I så fall är det stor 

risk att känslorna av hopplöshet och nedstämdhet ökar. Dessa känslor kan då bli en del av 

personens vardag. Trötthet är något som många med långvarig smärta upplever. Den kan ha 

sin grund i smärtan som sådan, svårigheter att hitta bekväma vilolägen samt oroskänslor och 

tankar kring situationen, vilket gör det svårt för personen att slappna av. Nästa steg brukar, 

enligt Berg, vara bristande koncentrationsförmåga samt låg psykisk toleransnivå och 

irritabilitet. Den ständiga tröttheten ligger ofta till grund för detta. Tröttheten och 

irritabiliteten kan ge en grogrund för relationsproblem och konflikter. Detta kan leda till 

oönskade brytningar. Berg menar att ”smärta, stress och trötthet tär på en människas 

resurser.” (s.135) Med konflikterna kan skuldkänslor åtföljas. Detta kan i sin tur leda till 

ensamhet, isolering, känsla av minskat livsutrymme, dåligt självförtroende, känsla av 

beroende och hjälplöshet samt en förlorad tro på livets möjligheter. En del känner att 

livsviljan blir svag och det är inte ovanligt med depression och självmordstankar (a.a.). 
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Vårdrelationen 

 

För att god vård ska kunna realiseras krävs en väl fungerande mellanmänsklig relation mellan 

vårdare och patient. En sådan relation bör präglas av öppenhet och god kommunikation. 

Vårdande relationer förekommer såväl i vårdkontexten som mellan människor i allmänhet. 

Dessa kan i vissa fall komma att påminna om varandra, men får aldrig förväxlas. 

Ömsesidighet och jämvikt är grunden i en vänskapsrelation, aldrig i en professionell relation. 

I vänskapsrelationen finns även ett oreflekterat, naturligt förhållningssätt till skillnad från den 

professionella vårdrelationen. En vårdrelation bör präglas av ett professionellt engagemang. 

Ansvaret för att mötet mellan vårdare och patient ska bli positivt ligger alltid på vårdaren och 

denna får aldrig räkna med att få något tillbaka från den som vårdas. Som vårdare är det, för 

att uppnå ett vårdande möte, betydelsefullt att inta ett reflekterande förhållningssätt och att 

kritiskt granska rigida metoder och obefogade rutiner. I vissa fall är det motiverat att våga sig 

utanför invanda mönster samt våga prova alternativa sätt att nå patienten på. Detta för att 

lägga grund för en god kommunikation, en vårdande relation och ett gott möte. Det finns dock 

faktorer i den vardagliga vårdkontexten som kan utgöra hinder för en vårdande relation. 

Tidsbrist kan vara ett av dessa, men också om patienten gör vårdaren osäker eller om vårdaren 

känner rädsla för att bli involverad i patienten. Vårdrelationen kan således vara vårdande eller 

icke vårdande samt beskrivas i tre former; livsgivande, livsförstörande eller livsneutral.  

En vårdande och livsgivande relation kännetecknas av ett möte mellan två subjekt, där båda 

parterna är aktiva i någon mening. Det är dock av vikt att åter betona att ansvaret för 

vårdrelationen alltid ligger hos vårdaren och att denna inte kan kräva något tillbaka av den 

som vårdas (Dahlberg et al., 2003).  

 

En livsförstörande vårdrelation är en relation där vårdlidande är ett faktum, men också där 

vårdarens bemötande kan ses som destruktivt. Det är av denna anledning av stor betydelse att 

vårdaren analyserar sitt eget lidande. Det finns annars en risk att vårdarens lidande blir 

patientens lidande (a.a.).     

 

Dahlberg et al. (2003) avslutar texten som rubriceras Vårdrelationen med följande ord: 

 

Det är således viktigt att visa mer respekt för patientens 

 lidande och välbefinnande, och exempelvis för  

patientens tid, än vad som hittills varit vanligt inom 

 hälso- och sjukvården. (s.49) 

 

Livsvärld 

 

För ett positivt vårdande är det en nödvändighet att sjuksköterskan inriktar sig på patientens 

levda perspektiv, bejakar den unika människans livsvärld. Det är i livsvärlden var människa 

lever och ofta oreflekterat befinner sig i. Den lyfter fram människors upplevelser och 

erfarenheter. Människor lever via sin livsvärld och så länge vi finns till är den ofrånkomlig, 

dock inte oföränderlig. Teorin om livsvärlden har sin grund i relationen mellan världen och 

subjektet och den domineras därav inte mer av den ena parten än den andra. Företeelser som 

innefattas av livsvärldsansatsen kan endast till viss del tillgås av människors berättelser och 

intresse för dessa. De är inte möjliga att mäta med tekniska mätinstrument. Det är viktigt att i 

sammanhanget lyfta fram att en människa aldrig fullt ut kan få tillgång eller förstå en annan 

människas livsvärld. Då varje människas erfarenheter och upplevelser är unika bör det 

betonas att livsvärldsbegreppet bör ses på med stor öppenhet och lyhördhet. Människor som 

erfar liknande lärdomar har alltså per automatik inte liknande livsvärldar. För att kunna nyttja 
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livsvärldsperspektivet för god vård bör vårdaren besitta god förmåga till kommunikation. Det 

är genom kommunikationen vi människor ser och har möjlighet att nå varandra (Dahlberg et 

al., 2003).    

 

Lidande  

 

Dahlberg et al. (2003) menar att lidande är en naturlig del i var människas liv. Målet med 

vårdande är att lindra och förebygga lidande, samt att skapa förutsättningar för välbefinnande. 

För att människan ska kunna känna vördnad för sitt eget liv och för sig själv som en unik 

människa, samt känna ansvar för sin hälsa, måste hon kunna hantera sitt lidande.  

Hos alla finns alltid någon form av ett livslidande, till exempel stress hos en i övrigt frisk 

människa. Inom hälso- och sjukvården förekommer sjukdomslidande. Sjukdomslidande kan 

innefatta allt från smärta och trötthet till ensamhet och isolering. Vårdlidande är ett lidande 

som åsamkas patienter på grund av vårdande eller brist på vårdande. Vårdlidande uppstår 

många gånger på grund av bristande kunskap, ett omedvetet handlande samt avsaknad av 

reflektion hos vårdaren. Exempel på detta kan vara att patienten inte får ta del av sin egen 

vård samt att han/hon inte blir hörd eller sedd. Andra aspekter av vårdlidande är att som 

patient uppleva maktlöshet, ”att känna litenhet mot makten”, att vara i beroendeställning, brist 

på information, att inte förstå det vårdande som sker, vårdare som beklagar sig för patienter 

med skuldkänslor som följd, att bli sedd som ett objekt, att inte få den hjälp som behövs när 

den behövs, att ingen lyssnar och en känsla av att vara i vägen och till besvär. Som 

framkommer är det framförallt vårdrelationen som utgör grunden för vårdlidande. Då 

patienten känner vårdlidande försvåras också möjligheter att känna vördnad och att ta ansvar 

för sin livsplan och sin hälsoutveckling (a.a.). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Enligt Travelbee (1971) är lidande en naturlig och ofrånkomlig del i var människas liv. 

Omvårdnaden inriktar sig på, genom etablerande av en så kallad mellanmänsklig relation, att 

hjälpa den lidande personen ta kontroll över och finna mening i sin situation och på så vis 

göra den dräglig. Den som mottar omvårdnad är en alltid en unik person. Som sjuksköterska 

är det avgörande att vara medveten om den enskildas upplevelse av sin situation. Diagnosen 

ses i detta sammanhang som oviktig. Att hjälpa en människa ta kontroll och finna mening kan 

endast möjliggöras då sjuksköterska och patient betraktar varandra som enskilda, unika 

individer. Travelbee menar att den mellanmänskliga relationen upprättas genom en process 

där det viktigaste redskapet torde vara kommunikation. Det första steget i denna 

interaktionsprocess utgörs av det första mötet. Då får båda parter (sjuksköterska och patient) 

det första intrycket av varandra. Detta får sin grund i observationer av varandras beteende, 

handlingar och sätt att kommunicera. Ofta präglas det första intrycket av förväntningar, 

fördomar och förutfattade meningar. I detta första steg ser parterna inte sällan på varandra 

som endast ”sjuksköterska” och ”patient”, men då interaktionen utvecklas växer identiteterna 

fram och personerna bakom rollerna börjar träda fram. När de unika individerna blir synliga 

för varandra blir också upplevelsen av empati verklig. Det är först när utvecklingen av den 

mellanmänskliga relationen nått hit som förståelse, förtroende, verklig kontakt och empati kan 

frambringas. I samband med detta blir också relationen sårbar. Viktigt är dock att poängtera 

att förmåga till att känna empati grundar sig i egna livserfarenheter, samt en vilja att känna 

empati. Interaktionsprocessen kännetecknas i ett senare stadium av sympati; en vilja att 

engagera sig och göra något aktivt för att hjälpa den andra parten bemästra sin situation. Att 

visa sympati görs främst genom beteende och förhållningssätt och den andra parten märker 

detta genom att han/hon känner sig sedd och förstådd. Får utvecklingen av den 
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mellanmänskliga relationen fortsätta blir summan ett etablerande av förståelse och kontakt 

hos respektive part (a.a.).   

 

SYFTE 
 

Syftet med studien är att belysa hur personer med långvarig smärta upplever sjuksköterskans 

bemötande. 

 

METOD 
 

Studien gjordes som en litteraturstudie. Detta innebar en innehållsanalys av redan befintlig 

data, i form av aktuella artiklar. Litteraturstudien var av en kvalitativ karaktär. Enligt Hott och 

Notter (1996) lämpar sig denna metod väl för forskning inom omvårdnad, då den lyfter fram 

omvårdnadsstrategier, kommunikationsteknik, intuition samt samarbetet mellan sjuksköterska 

och patient. Metoden ger en holistisk bild och lämnar fritt med utrymme för frågor och svar. 

Den förlitar sig mindre på siffror och mätningar och ger utrymme för individens upplevelse 

(a.a.). Med kvalitativ forskningsmetodik går djupet före bredden. En ökad förståelse för 

problemområdet eftersträvas (Holme & Krohn Solvang, 1997). Det är deltagarna i studien 

som undervisar forskaren om sina erfarenheter (Anzul, Ely, Friedman, Gardner & 

McCormarck Steinmetz, 1993). 

 

 

Datainsamling 
 

Databaser som användes för datainsamling var Elin@Blekinge, Cinahl och PubMed.  

Sökord som användes var; pain, chronic pain, lived experience, experiences, nursing care, 

patient perspective, fibromyalgia, long-term och nurse-patient-relations. I databasen 

Elin@Blekinge begränsades sökningarna till enbart artiklar i fulltext. I Cinahl begränsades 

sökningarna med träffar enbart på engelska artiklar som var ”peer-reviewed”. Även i PubMed 

begränsades sökningarna med enbart artiklar på engelska som handlade om människor i 

vuxen ålder, det vill säga från 19 års ålder.     

Den Booleska söklogiken användes för att kombinera sökorden. De termer som kan användas 

för detta syfte är OR, AND och NOT. Genom att använda OR blir sökningen vidgad vilket 

leder till fler träffar. Termen AND har motsatt effekt och smalnar istället av sökningen och 

antalet träffar blir inte lika stort. Genom att använda denna term kan artiklar sökas fram som 

är av intresse och som matchar studien väl. Genom termen NOT kan sökningen göras ännu 

snävare. I studiens sökningar användes termen AND.  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vetenskapligt granskade 

och av kvalitativ ansats. Artiklarna skulle vara publicerade från år 1995 och framåt. Studierna 

som genomförts skulle innefatta vuxna och äldre med långvarig smärta.  

Exklusionskriterier var artiklar som är medicinskt inriktade, av kvantitativ ansats och 

publicerade innan år 1995.   

 

Vid sökningar med artikelträffar under femtio stycken överblickades artikelns rubrik samt 

abstract för att se hur väl dess innehåll överensstämde med studiens syfte. De som stämde bäst 

överens med syftet lästes igenom och sedan gjordes ett urval av åtta artiklar. En artikel 

hittades genom manuell sökning i tidskriften Journal of Advanced Nursing på biblioteket vid 

Blekinge Tekniska Högskola. Översikt av artikelsökningarna ses i tabell 1, 2 och 3. 
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Tabell 1 

Databas: 

Cinahl 

Sökord Antal  

Träffar 

Valda 

Artiklar 

 Pain 12283 0 

 Chronic pain 3811 0 

 Lived 

experience 

2195 0 

 Nursing care 5061 0 

 Nurse-Patient-

Relations 

8727 0 

 Chronic pain 

AND Nurse-

Patient-

Relations 

20 2 

 Chronic pain 

AND Nursing 

Care 

4 0 

 

 

 

 

 

Tabell 2 

Databas: 

Elin@Blekinge 

Sökord Antal  

Träffar 

Valda 

Artiklar 

 Chronic pain  5727 0 

 Chronic pain 

AND Nursing 

care 

12 0 

 Long-term pain 

AND caring 

2 1 

 Lived 

experience 

AND chronic 

pain 

6 0 

 Chronic pain 

AND 

experiences 

AND nursing 

24 3 

 Fibromyalgia 

AND 

experiences 

AND nursing 

9 1 

 Fibromyalgia 

AND nursing 

AND patient 

perspective 

2 1 
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Tabell 3 

Databas: 

PubMed 

Sökord Antal  

Träffar 

Valda 

Artiklar 

 Nursing AND 

Chronic pain 

AND 

Experiences 

28 0 

 Nursing AND 

Chronic pain 

471 0 

 Nursing AND 

Fibromyalgia 

AND 

Experiences 

7 0 

 Fibromyalgia 

AND 

Experinces 

42 1 

 Long-term 

AND Pain 

8866 0 

 Long-term 

AND Pain 

AND Nursing 

196 0 

 

 

 

 

Innehållsanalys 

 

Då innehållsanalysen gjordes lät författarna till studien ta del av Graneheim och Lundmans 

(2004) rapport om hur kvalitativ data kan analyseras. Analysarbetet av de nio artiklarna 

inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) metod. Först lästes artiklarna igenom för en 

övergripande bild av dess innehåll. Vi läste igenom artiklarna var för sig. I nästa steg 

plockades meningsbärande enheter som stämde överens med studiens syfte, från artikelns 

resultatdel. De meningsbärande enheterna skrevs upp på enskilda papperslappar. Även detta 

gjorde författarna till studien var för sig. Ett exempel på en meningsbärande enhet är; ”All 

men felt enormously alone, as the staff seemed to be neither interested in nor involved with 

them”. Efter detta lades papperslapparna med de meningsbärande enheterna på ett stort bord 

för att få en god överblick av dess innehåll. Meningsbärande enheter med gemensamma 

nämnare lades samman. Detta bildade fem samlingar vilka representerade olika aspekter av 

sjuksköterskans bemötande. Sedan placerades en samling papperslappar åt gången på ett bord. 

De meningsbärande enheterna kondenserades och översattes. Enheterna kortades ner, men 

kärnan i dess innehåll behölls. Kondenseringen av den ovan nämnda meningsbärande enheten 

blev följande; ”Känslor av ensamhet då personalen varken verkade intresserade eller 

involverad”. I nästa steg kodades de kondenserade enheterna. Då bildades små fraser/ord som 

sammanfattade huvudinnehållet i de ursprungliga meningsbärande enheterna. Kodningen av 

den kondenserade meningsenheten blev ”ensamhet”. Med koderna bildades kategorier som i 

det nämnda fallet resulterade i ”känsla av isolering”. Kategorierna utgjorde rubrikerna i 

resultatdelen. I tabell 4 ges en överblick av ett exempel på analysarbetet. Andra exempel kan 

ses i bilaga 1. 
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Tabell 4 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering av 

meningsenheterna 

Kodning Kategorisering 

All men felt 

enormously alone, as 

the staff seemed to be 

neither interested in 

nor involved with 

them   

Känslor av ensamhet 

då personalen varken 

verkade intresserade 

eller involverad. 

Ensamhet. Känsla av isolering. 
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RESULTAT 
 

Genom innehållsanalysen framkom fem olika kategorier, känsla av att inte bli tagen på 

allvar, sjuksköterskans brist på förståelse, känsla av att vara i vägen, känsla av isolering och 

mötet mellan sjuksköterskor och personer med långvarig smärta som presenteras nedan. I de 

nio artiklar som ligger till grund för resultatet användes både begreppet vårdpersonal och 

sjuksköterska. Begreppet vårdpersonal innefattar enligt vår tolkning undersköterska, 

sjuksköterska och läkare. För att undvika feltolkningar lät vi använda begreppet vårdpersonal 

från de artiklar där begreppet förekom.  

 

Känsla av att inte bli tagen på allvar 

 

Det var inte ovanligt att personer med långvarig smärta upplevde att deras klagan och 

problem inte blev tagna på allvar av sjuksköterskan. Ibland bemöttes de på ett sätt som gav 

dem en känsla av att deras smärta skulle vara inbillad och påhittad (Lundman, Norberg & 

Söderberg, 1999).  

 

They are trying to say it is in my mind. If it was in my mind,  

I wouldn´t feel it all the time. (Friedli & Seers, 1996, s.1162) 

 

När de sökte hjälp i sjukvården kände många sig inte betrodda och en av deltagarna i studien 

uttryckte att hon blev bemött som om hon vore en myra. En annan av deltagarna fick bara 

rådet att börja träna (Lundman et al., 1999). I en studie av Danielson, Norberg och Paulson 

(2002) framkom att när personerna sökte hjälp och inget fel kunde påvisas hos dem, fick de 

ofta höra att det inte var något att oroa sig för och att smärtan var av en tillfällig natur. De fick 

gång på gång söka vård för sin långvariga smärta innan de blev tagna på allvar (a.a.). För 

många personer med långvarig smärtproblematik var det en lättnad att få en diagnos då detta 

innebar att deras smärta fick ett namn och därmed blev mer påtaglig (Lundman et al., 1999) 

och många tog emot beskedet med glädje (Bullington, Hellström, Karlsson, Lindqvist & 

Mattsson, 1999). Deltagarna i studien upplevde att saknaden av en diagnos hade ett samband 

med att inte bli betrodd. De menade att om sjukdomen inte är synlig på ytan så bemöts inte 

personen i fråga som sjuk (Lundman et al., 1999). 

 

If I´d had just one leg or one arm, how 

much easier wouldn´t it have been?  

(Bullington et al., 1999, s.13) 

  

En man i en studie av Higgins (2005) berättade att han blivit bemött med nonchalans av 

sjuksköterskan då han påkallade hjälp. Han upplevde att de hört honom men att de valt att inte 

besvara honom (a.a.). Det är av stor betydelse att dessa patienter blir tagna på allvar och inte 

skrattade åt (Lundman et al., 1999).   

 

Sjuksköterskans brist på förståelse 
 

Många personer med långvarig smärta upplevde en negativ attityd och brist på förståelse hos 

vårdpersonal (Lundman et al., 1999). Dessa människor förväntade sig snarare att bli bemötta 

med skeptism och ointresse, än med sympati och stöd (Thomas, 2000). I en studie av 

Danielson et al. (2002) upplevde många av deltagarna att vårdpersonalen var av den åsikten 

att personer med långvarig smärta utan känd orsak ofta var lata och detta gjorde deltagarna 
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mycket upprörda. Samma personer valde att inte tala öppet om sin smärta och deras oro med 

rädsla av att bli betraktade som besvärliga (a.a.). 

Higgins (2005) lät rapportera att personer med långvarig smärta bemöttes av sjuksköterskor 

på ett sätt som framställer smärta och smärtlindring som mindre viktigt. Smärta och 

smärtlindring försvann i skuggan av rutiner, andra prioriteringar och i förväntningar att smärta 

är en integrerad del av åldrandet. Som ett resultat av sjuksköterskans brist på förståelse för 

smärtproblematiken blev smärtlindringen många gånger icke tillfredsställande för patienten. 

Från samma studie berättar en annan patient att han en kväll frågade sjuksköterskan efter 

smärtlindring utan att få detta. Han tolkade detta som att han blev bortglömd (a.a.).           

I en studie av Dewar, Fentiman och Yates (1995) uttryckte en av deltagarna;  

 

They won´t listen for very long and they are gone through the 

 door and you would not have a chance to tell them what is wrong. 

 They don´t understand you see. They don´t want to hear. (s.672) 

  

Deltagarna i en studie av Ahlström, Ek och Widar (2007) upplevde att brist på förståelse var 

relaterad till vårdpersonalens egna åsikter, värderingar och upplevelser av smärta, samt att det 

grundande sig i attityder hos dessa (a.a.).   

 

Känsla av att vara i vägen 

 

I en studie av Dewar et al. (1995) framkom det att patienter ibland kände en motvilja att 

uttrycka sin smärta. Anledningen till detta beskrev de bland annat vara att sjuksköterskorna 

uppvisade ett stressat beteende. Patienterna upplevde att dessa hade bråttom och var stressade. 

Sjuksköterskorna förklarade detta som ett resultat av att avdelningen var underbemannad. En 

del patienter kunde känna att de betraktas som ”för friska” för tillsyn. Då de trodde att de 

uppfattades av sjuksköterskorna som ”för friska” berättade de inte om sin smärta för dem. 

Detta för att de menade att sjuksköterskorna ändå inte skulle förstå deras smärta (a.a.).        

Att inte vilja störa eller vara i vägen för sjuksköterskan var en vanligt förekommande 

kommentar i en studie av Higgins (2005). En patient berättade att istället för att tillkalla en 

sjuksköterska väntade hon tills någon ändå passerade förbi. Hon kände att det var genant att 

behöva störa personalen (Dewar et al., 1995). På grund av att många patienter upplevde att de 

blev bemötta på ett ”stressigt sätt” väntade de in i det sista med att be om smärtlindring 

(Higgins, Madjar & Walton, 2004). Många tolkade personalens bemötande som ett resultat av 

svårt och hårt arbete. De drog sig därför för att ”störa” personalen, då de såg sig som 

”bråkmakare” om de skulle be om hjälp (Danielson et al., 2002).  

 

´The other night I ask for a pain killer and I think he [the nurse]  

must have forgot about it. I was cranky about that’.  

‘Did you eventually get it?’  

‘No I didn’t. I kept waiting for him [the nurse] to come in. You know 

 how busy they would be. I could hear the buzzer going’.  

(Higgins et al., 2004, s.169) 

 

Känsla av isolering 

 

Enligt Higgins et al. (2004) är isolering en form av bestraffning som förstärker kontrollen och 

makten som vårdpersonal besitter över patienter. En patient i studien uttryckte följande:  
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When I was at [hospital] – they were a worse lot of nurses. One, they  

wouldn´t take any notice of you. You would ask them and they would  

just walk away as through they didn´t hear you. (s.171) 

 

I studien framkom också att många upplevde rädsla att uttrycka sin smärta då detta kunde 

komma att innebära en risk att avståndet från sociala kontakter och från sjuksköterskan skulle 

öka (a.a.). Andra personer med långvarig smärta berättade att de valde att inte söka upp 

sjuksköterskan för att uttrycka sin smärta på grund av att de inte förväntade sig att bli hjälpta. 

Istället fann de sig ensamma i sin smärta (Higgins, 2005). I en studie av Danielson et al. 

(2002) uttryckte många av deltagarna att de ofta kände sig ensamma med sin smärta och de 

upplevde att personalen varken var involverad eller intresserad av att vilja dela deras känslor. 

Patienter som valde att berätta om sin smärta för vårdpersonalen berättade i studien att även 

då personalen trodde på att deras smärta var genuin, uppstod känslor hos patienterna som att 

deras smärtuttryck var överdriven (a.a.). Känslor av att förlora sitt människovärde uppstod 

och de upplevde att ingen lyssnade eller brydde sig om dem (Higgins, 2005). Deras livsvärld 

blev ”skrumpen” och deras frihet begränsad (Thomas, 2000).            

 

Mötet mellan sjuksköterskor och personer med långvarig smärta 

 

Lundman et al. (1999) lyfte i sin studie fram vikten av att bli betrodd, lyssnad på och tillåten 

att ta den tid som ansågs nödvändig för ett gott möte mellan patienten och sjuksköterskan. 

Personer med långvarig smärta lyfte i samma studie fram vikten i att ha en diagnos för att få 

ett positivt bemötande (a.a.). Andra kännetecken på ett vårdande möte var då patienten fick ett 

bemötande som möjliggjorde ett deltagande i sin vård (Danielson et al., 2002). Studier har 

visat att det är av stor betydelse att patienten ges ett bemötande som lägger grund för 

förtroende och därmed en vilja att prata om sin smärtproblematik (Friedli & Seers, 1996). En 

studie av Danielson et al. (2002) visade att sjuksköterskor som är specialiserade på smärta 

uppvisade förmåga till god förståelse, respekt samt förstod vikten av att tro på patienten. Detta 

kunde ses som grundstenar till ett gott möte (a.a.). Personer med långvarig smärta upplevde 

att de i början av sin vård blev bemötta med artighet och tålamod. Då tiden gick och ingen bot 

kunde ges tolkade de personalens bemötande som att de tröttnat och tappat intresset för dem. 

En patient uttryckte följande:  

 

The quicker one leaves, the better. (Danielson et al., 2002, s.91) 

 

Ett hinder för ett vårdande möte som lyftes fram av Dewar et al. (1995) var att patienterna 

upplevde tidsbrist hos vårdpersonalen. Patienter i samma studie betonade även att det vore 

önskvärt att sjuksköterskan skulle ha mer tålamod att lyssna på deras historia. I resultatet 

framkom också att sjuksköterskans bemötande ibland upplevdes som tufft och onödigt hårt. 

De uttryckte en önskan att hellre bli bemötta med vänlighet.  

 

What can be done to help elderly people in pain?  

Oh well medication but um I was going to say sympathy  

but I don´t need sympathy I mean kindness, understanding,  

kindness. (Dewar et al., 1995, s. 672) 

 

En patient uttalade skillnaden i vården beroende på om sjuksköterskans bemötande var vänligt 

och hänsynsfullt eller om det dominerades av ett uppvisat ointresse. Sjuksköterskans 

bemötande visade sig komma att påverka patientens vilja att deltaga och underlätta i vård och 

omvårdnad (a.a.).   
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I en studie av Ahlström et al. (2007) betonades vikten av att personer med långvarig smärta 

fick adekvat information på ett omtänksamt och ärligt sätt. Detta både gällande deras diagnos, 

behandling och prognos. Deltagarna upplevde det betydelsefullt att vårdpersonalen även 

involverade och informerade de närstående (a.a.).   

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa hur personer med långvarig smärta upplever sjuksköterskans 

bemötande. En litteraturstudie, vilket enligt Forsberg och Wengström (2004) innebär att 

systematisk söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett ämne eller område, 

valdes. Metoden var att föredra med tanke på studiens tidsbegränsning, enligt författarna till 

studien. Valet av litteraturbaserad modell till studien upplevdes även i efterhand som 

passande. Att basera studien på forskning av kvalitativ ansats lämpade sig väl i förhållande till 

studiens syfte. Detta då syftet med studien var att belysa upplevelser av bemötande.   

 

Artiklarna hittades med hjälp av databaserna Elin@Blekinge, Cinahl samt PubMed. Med 

dessa tre databaser upplevde författarna att de fick en bra bredd på sökningen. För att få en så 

effektiv artikelsökning som möjligt togs hjälp av en bibliotekarie för att få en genomgång i de 

olika databaserna.    

 

Vid översättning från engelska till svenska betyder chronic pain kronisk smärta. I studien 

valdes begreppet att översättas till långvarig smärta istället.  

 

Citaten i studiens resultatdel skrevs på sitt ursprungsspråk, engelska, för att en översättning 

till svenska riskerade att påverka dess innehåll.  

 

Alla artiklarna var av kvalitativ ansats, dock hade en av dessa även en kvantitativ del. Denna 

del uteslöts ur analysarbetet. Med tanke på studiens syfte valdes endast artiklar belysta ur 

patientperspektivet. Syftet i några artiklar överensstämde med studiens, andra inte. I de 

sistnämnda fallen valdes enbart de delar av resultatet ut som matchade studiens syfte. 

 

Frågorna som ställs samt den data som samlas in avgör vilken analysmetod som ska användas 

(Hott & Notter, 1996). Enligt Malterud (1998) är en genomarbetad och väl dokumenterad 

analys en viktig fas då forskaren stannar upp och reflekterar. ”Analysen ska bygga en bro 

mellan rådata och resultat genom att det organiserade datamaterialet tolkas och 

sammanfattas.” (s.86) Analysen ska inte bara genomföras, utan även utföras så att andra 

senare kan följa processen (a.a.). I Graneheim och Lundmans (2004) rapport beskrivs hur 

kvalitativ data kan analyseras i olika steg. Dessa steg upplevdes av författarna som lätta att 

följa och skapade organisation i analysarbetet.  

 

För att inte komma på sidospår då meningsbärande enheter valdes ut lät författarna till studien 

skriva upp syftet klart och tydligt på ett papper under analysfasen. Detta för att endast välja ut 

relevanta meningsbärande enheter. Under analysfasen uppstod vissa svårigheter att formulera 

koder. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är kodningens funktion i analysarbetet 

omdiskuterat i litteratur.    

 

I en artikel gjordes undersökningen genom en gruppintervju. Möjligtvis kan intervjuer i grupp 

komma att inverka på resultatet, då deltagarna kan påverkas av varandra. Med flertal 
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intervjudeltagare kan utvecklande diskussioner följa, samtidigt som det kan föreligga en risk 

att alla inte får komma till tals i samma utsträckning.   

 

De använda studierna utfördes i Sverige, USA, England och Australien. Detta kan spegla ett 

västerländskt perspektiv och därmed överföras till svenska villkor. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatdiskussionen bygger på kategorierna från studiens resultat, varvat med begrepp ur 

bakgrunden samt Travelbee´s omvårdnadsteori. 

 

Resultatet visar att det inte är ovanligt att personer med långvarig smärta upplever att deras 

situation inte blir tagen på allvar och att de inte blir betrodda då de förklarar sina upplevelser. 

Vissa uppfattar sjuksköterskans bemötande på ett sätt som framkallar känslor av att deras 

smärta är inbillad och påhittad (Lundman et al., 1999). Enligt Dahlberg et al. (2003) är det av 

stor betydelse att sjuksköterskan bejakar var människas livsvärld, då denna lyfter fram 

upplevelser och erfarenheter. Var människas livsvärld är unik och bör ses på med stor 

öppenhet och lyhördhet. Liknande erfarenheter innebär inte per automatik liknande livsvärldar 

(a.a.). I resultatet framkommer också att många får söka vård för sin smärta många gånger 

innan de blir tagna på allvar (Danielson et al., 2002) och det är först när de får en diagnos som 

de känner sig betrodda. Att få en diagnos innebär för många en lättnad och en bekräftelse 

(Lundman et al., 1999). Travelbee menar att det som sjuksköterska är grundläggande för god 

omvårdnad att vara medveten om den enskilda människans upplevelse av sin situation. 

Diagnosen bör i detta sammanhang ses som oviktig (Travelbee, 1971). Higgins (2005) studie 

visar att personer med långvarig smärta ibland blir bemötta på ett nonchalant sätt av 

sjuksköterskor. När hjälp påkallas upplever de att sjuksköterskan ibland väljer att negligera 

dem (a.a.). Dahlberg et al. (2003) talar om begreppet vårdlidande som ett lidande som 

åsamkas patienter på grund av vårdande eller brist på vårdande. Ett exempel på detta är då 

patienten inte blir hörd eller sedd (a.a.).     

 

Många personer med långvarig smärta upplever att vårdpersonal ibland har en negativ attityd 

och uppvisar brist på förståelse (Lundman et al., 1999). Deltagarna i en studie menar att 

orsaken till detta bemötande är relaterat till vårdpersonalens egna åsikter och erfarenheter av 

smärta (Ahlström et al., 2007). Vårdlidande uppstår på grund av bristande kunskap, ett 

omedvetet handlande eller avsaknad av reflektion (Dahlberg et al., 2003). I en studie av 

Higgins (2005) framkommer att sjuksköterskan många gånger uppvisar brist på förståelse för 

smärtproblematiken hos personer med långvarig smärta. Resultatet blir bristfällig 

smärtlindring för dessa patienter (a.a.). Dahlberg et al. (2003) hävdar att målet med vårdande 

är att lindra och förebygga lidande, men också att skapa förutsättningar för välbefinnande 

(a.a.). Smärta och smärtlindring prioriteras inte alltid av sjuksköterskan, utan försvinner i 

skuggor av rutiner och andra prioriteringar (Higgins, 2005). Sjuksköterskan bör kritiskt 

granska strikta metoder och obefogade rutiner för att så god vård som möjligt ska uppnås. Det 

är även av stor vikt att sjuksköterskan intar ett reflekterande förhållningssätt och vågar sig 

utanför invanda mönster (Dahlberg et al., 2003).   

 

I resultatet beskrivs att personer med långvarig smärta ibland känner motvilja att ge uttryck åt 

sin smärta. Denna motvilja förklaras med att patienterna upplever att sjuksköterskan uppvisar 

ett stressat beteende och att hon/han ändå inte förstår deras smärtupplevelse (Dewar et al., 

1995). Tidsbrist är ett exempel som utgör hinder för en vårdande relation. Andra faktorer som 

hindrar är då vårdaren känner sig osäker i patientens närhet eller känner rädsla för att bli 
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involverad i patienten (Dahlberg et al., 2003). På grund av att många patienter upplever att de 

blir bemötta på ett ”stressigt sätt” drar de sig för att be om smärtlindring (Higgins et al., 

2004). De vill inte störa eller vara i vägen för sjuksköterskan (Higgins, 2005). Några ser sig 

till och med som ”bråkmakare” då de ber om smärtlindring. En del tolkar vårdpersonalens 

bemötande som ett resultat av hårt arbete (Danielson et al., 2002). Ett vårdlidande kan bland 

annat uppstå till följd av maktlöshet, att vara i beroendeställning, brist på information, att inte 

förstå det vårdande som sker, att bli sedd som ett objekt, att inte få den hjälp som behövs när 

den behövs, att ingen lyssnar och en känsla av att vara i vägen och till besvär (Dahlberg et al., 

2003).  

 

Ur resultatet framkommer att känslor av ensamhet och isolering är vanligt förekommande. 

Många känner sig ensamma med sin smärta och upplever att vårdpersonalen visar brist på 

engagemang och ointresse att vilja dela deras upplevelse (Danielson et al., 2002). Många 

undviker också att uttrycka sin smärta då de upplever att det finns en risk att avståndet från 

sociala kontakter och från sjuksköterskan tenderar att öka (Higgins et al., 2004). Enligt 

Higgins (2005) uppstår känslor av att förlora sitt människovärde. Dahlberg et al. (2003) menar 

att en vårdrelation kan vara livsförstörande, med vårdlidande som resultat. I en sådan relation 

försvåras patientens möjligheter att känna vördnad för sitt eget liv och för sig själv som unik 

människa. Det uppstår då svårigheter att hantera sitt lidande, känna ansvar för sin livsplan och 

sin hälsoutveckling (a.a.).        

  

För att ett gott möte mellan sjuksköterskan och personer med långvarig smärta ska realiseras 

vill det till att personen känner sig betrodd och lyssnad på (Lundman et al., 1999). Det är 

också viktigt att patienten tilldelas ett bemötande från sjuksköterskan som möjliggör och 

bjuder in till ett deltagande i den egna vården (Danielson et al., 2002). Ett bra bemötande 

lägger också grund för förtroende och därmed en vilja att uttrycka sin smärta (Friedli & Seers, 

1996). En gynnsam vårdrelation präglas av öppenhet och god kommunikation och 

kännetecknas av ett professionellt engagemang. En givande relation präglas av ett möte där 

båda parter är aktiva. Ansvaret för att mötet mellan sjuksköterskan och patienten ska bli 

vårdande ligger dock alltid på vårdaren (Dahlberg et al., 2003). Travelbee menar att en 

mellanmänsklig relation upprättas genom en process. Först ses endast rollerna ”sjuksköterska” 

och ”patient”. Senare i processen börjar de unika människorna bakom rollerna att träda fram 

och det är först då förståelse, förtroende och verklig kontakt kan förverkligas. 

Kommunikation är enligt Travelbee det viktigaste redskapet i denna process (Travelbee, 

1971). Dahlberg et al. (2003) hävdar att kommunikationen är det sätt med vilken vi människor 

får möjlighet att se och nå varandra. Det är därför av vikt att vårdaren besitter god 

kommunikationsförmåga (a.a.). I resultatet framkommer även att personer med långvarig 

smärta upplever att de i början av vården blir bemötta med artighet och tålamod, men då tiden 

går känner de att vårdpersonalens intresse och positiva bemötande avtog (Danielson et al., 

2002). I en studie av Dewar et al. (1995) framkommer att sjuksköterskans bemötande sätter 

prägel på hur vården upplevs av personer med långvarig smärta. Visar sjuksköterskan ett 

hänsynsfullt bemötande påverkas patientens vilja att deltaga och underlätta i vården (a.a.). Det 

är av betydelse att sjuksköterskan analyserar sitt eget lidande då det annars finns en risk att 

vårdarens lidande blir patientens lidande (Dahlberg et al., 2003). Enligt Travelbee (1971) 

grundar sig förmågan att känna empati i personens egna livserfarenheter samt i viljan att 

känna empati. Om interaktionsprocessen mellan patienten och sjuksköterskan får fortskrida 

kan senare stadium kännetecknas av sympati, vilja till engagemang samt en vilja att aktivt 

hjälpa patienten att bemästra sin situation. Genom sitt beteende och förhållningssätt kan 

sjuksköterskan visa sympati (a.a.). 
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SLUTSATS 
 

Resultatet belyser vikten av sjuksköterskans bemötande då detta har stor inverkan på hur 

personer med långvarig smärta upplever vården och sig själva. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan intar ett reflekterande förhållningssätt och analyserar sitt eget lidande. Det 

finns annars en risk att sjuksköterskans lidande blir patientens lidande. I studierna som 

analyserats framkommer uppenbara brister i sjuksköterskans och vårdpersonalens bemötande 

och förståelse för denna patientgrupp. Att inte bli betrodd leder till att personen ibland väljer 

att hålla smärtan för sig själv och många upplever att sjusköterskan ser smärta och 

smärtlindring som mindre viktigt. Känsla av att förlora sitt människovärde uppstår samt 

upplevelser av att livsvärlden blir inskränkt. Ett vårdande möte med ett professionellt 

bemötande inbjuder patienten att dela med sig av sina upplevelser och därmed läggs en grund 

för en vårdande relation. Kunskapsbrist och stress hos sjuksköterskan kan påverka det 

vårdande mötet. Faktorer som deltagarna själva anser bidraga till ett bra möte är att de blir 

betrodda, lyssnade på samt tilldelade tillräckligt med tid för att berätta om sin situation. 

Resultatet visar även att ett bemötande som möjliggör ett deltagande i den egna vården är av 

värde.   

 

Författarna till studien blir medtagna av det framkomna resultatet, då det visar på bristfällig 

omvårdnad till personer med långvarig smärta. Därmed poängteras att det är av stor vikt att 

hälso- och sjukvårdspersonal tar del av studier, kopplar dessa till det verkliga vårdarbetet och 

att fortlöpande forskning om bemötande av personer med långvarig smärta sker. Utifrån vad 

denna studie har visat skulle mer forskning behövas som belyser orsakerna men också hur 

situationen ska kunna förbättras. 
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BILAGA 1 

Exempel på analysarbete 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering av 

meningsenheterna 

Kodning Kategorisering 

The participants felt 

that others 

considered their 

complaint to be 

imaginary and that 

they were not taken 

seriously. 

Deras klagan 

upplevdes inbillad 

och att de inte blev 

tagna på allvar. 

Nonchalans. Känsla av att inte bli 

tagen på allvar. 

The participants felt 

that they were not 

believed when they 

were seeking help for 

their complains. 

När de sökte hjälp 

blev de inte betrodda. 

Bemötta med 

misstänksamhet. 

Känsla av att inte bli 

tagen på allvar. 

The woman in this 

study experienced a 

negative attitude and 

a lack of 

understanding. 

Upplevelse av 

negativa attityder och 

brist på förståelse. 

Förståelsebrist. Sjuksköterskans brist 

på förståelse. 

 

The men didn´t really 

talk about how they 

actually perceived 

the pain. They were 

afraid of being 

looked upon as being 

troublesome and 

avoided talking about 

their anxiety. 

Genom att inte 

berätta om sin smärta 

och oro ville de 

undvika att betraktas 

som bråkmakare. 

Undvikande på grund 

av missförståelse. 

Sjuksköterskans brist 

på förståelse. 

Men emphasized that 

they understood the 

difficulties and how 

hard the staff 

worked, they tried to 

avoid being a 

”troublemaker”. 

De ville undvika att 

vara ”bråkmakare”, 

då de såg 

svårigheterna och hur 

hårt personalen 

arbetade. 

Belastning för 

personalen. 

Känsla av att vara i 

vägen. 

Not wanting to worry 

or bother nurses was 

also a frequent 

comment. 

Ville ej bekymra 

eller störa 

sjuksköterskan. 

Vill ej störa. Känsla av att vara i 

vägen. 

Tony knew the nurse 

had heard him but 

chose not to respond. 

Trots att 

sjuksköterskan hörde 

gavs inget svar. 

Ingen respons. Känsla av isolering. 
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A good encounter 

was described as one 

in which the 

participants were 

trusted, listened to, 

and allowed time to 

tell their story. 

Ett bra möte beskrevs 

som ett då deltagarna 

blev betrodda, 

lyssnade på samt fick 

tillräckligt med tid.   

Ett positivt 

bemötande. 

Mötet mellan 

sjuksköterskor och 

personer med 

långvarig smärta. 

They should treat us 

with a lot of kindness 

instead of being 

rough and ready.  

Vilja att bli bemött 

med vänlighet istället 

för ett omilt 

bemötande.   

Vänligt bemötande.  Mötet mellan 

sjuksköterskor och 

personer med 

långvarig smärta. 
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BILAGA 2 

Artikelöversikt 

 

Författare / 

År/ Land 

Titel / Tidskrift Syfte Metod Resultat 

Danielson, 

E., Norberg, 

A., & 

Paulson, M. / 

2002 / 

Sverige. 

Men living with 

fibromyalgia-

type pain: 

experiences as 

patients in the 

Swedish health 

care system / 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Beskriva hur 

män med 

fibromyalgia 

upplever 

situationen att 

vara patient i 

svensk hälso- 

och sjukvård. 

Berättande 

intervjuer med 

kvalitativ ansats 

av 14 män. 

Här framkom bland 

annat att de upplevde 

svårigheter att finna 

någon som lyssnade på 

dem vilket fick dem att 

känna sig som objekt. 

Lundman, 

B., Norberg, 

A., & 

Söderberg, S. 

/ 1999 / 

Sverige. 

Struggling for 

dignity: the 

meaning of 

women´s 

experiences of 

living with 

fibromyalgia / 

Qualitative 

health research. 

Belysa 

innebörden av 

kvinnors 

upplevelse av 

att leva med 

fibromyalgi. 

En 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

metod med 

berättande 

intervjuer av 

kvalitativ ansats 

av 14 kvinnor. 

I resultatet lyfts 

betydelsen av att möta 

dessa patienter med 

respekt fram. 

Thomas, S-P. 

/ 2000 / 

USA. 

A 

phenomenologic 

study of chronic 

pain / Western 

Journal of 

Nursing 

Research. 

Utforska 

aspekterna i 

hur det är att 

leva med 

långvarig 

smärta. 

En 

fenomenologisk 

studie med 

djupintervjuer 

av nio kvinnor 

och fyra män 

med kronisk 

smärta. 

Deras livsvärld var 

inskränkt och deras 

frihet begränsad. De 

upplevde även 

bristande stöd.   

Higgins, I. / 

2005 / 

England. 

The experience 

of chronic pain 

in elderly 

nursing home 

residents / 

Journal of 

Research in 

Nursing. 

Upplevelser 

av att vara 

äldre med 

långvarig 

smärta. 

En 

fenomenologisk 

studie med 

djupintervjuer 

av 13 deltagare 

från tre olika 

sjukhem. 

Många valde att 

uthärda sin smärta 

istället för att be om 

smärtlindring och att 

de ibland blev 

bortglömda av 

sjuksköterskan. 

Friedli, K., & 

Seers, K. / 

1996 / 

England. 

The patients´ 

experiences of 

their chronic 

non-malignant 

pain / Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Få en insikt i 

hur personer 

med långvarig 

smärta 

upplever sin 

situation. 

En studie med 

kvalitativ ansats 

med intervjuer 

av 75 deltagare. 

Resultatet visade bland 

annat att smärtan 

påverkar många 

dimensioner av den 

drabbades liv samt 

vikten av att blir tagen 

på allvar i 

sjukvårdssammanhang. 
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Bullington, J., 

Hellström, O., 

Karlsson, G., 

Lindqvist, P., 

& Mattsson, B. 

/ 1999 / 

Sverige. 

A 

phenomenological 

study of 

fibromyalgia. 

Patient 

perspectives. / 

Scandinavian 

Journal Primary 

Health Care. 

Beskriva hur 

personer med 

fibromyalgi 

upplever och 

uppfattar sin 

sjukdom. 

En kvalitativ, 

empirisk, 

fenomenologisk 

och psykologisk 

metod baserad på 

intervjuer. 

Resultatet visade 

att många av 

deltagarna inte 

kände sig 

betrodda och att 

de hade upplevt 

sin smärta lättare 

att hantera om 

den hade 

orsakats av 

synlig skada eller 

sjukdom. 

Ahlstöm, G., 

Ek, A-C., & 

Widar, M. / 

2007 / Sverige. 

Caring and 

uncaring 

experiences as 

narrated by 

persons with 

long-term pain 

after a stroke. / 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. 

Beskriva hur 

personer med 

långvarig 

smärta efter 

stroke upplever 

deras vård. 

Kvalitativa, 

berättande 

intervjuer av 43 

personer. 

Belyser vad som 

kännetecknar ett 

vårdande samt 

icke-vårdande 

möte. 

Dewar, A., 

Fentiman, B., 

& Yates, P. / 

1995 / 

Australien. 

Pain: the view of 

elderly people 

living in long-

term residential 

care settings. / 

Journal of 

Advances 

nursing. 

Upplevelser av 

att vara äldre 

med långvarig 

smärta. 

Kvalitativ metod 

med 

gruppintervjuer. 

Sammanlagt 

deltog 42 

personer. 

Resultatet visade 

bland annat att 

deltagarna kunde 

känna motvilja 

att utrycka 

smärta då de inte 

ville störa 

sjuksköterskorna. 

Higgins, I., 

Madjar, I., & 

Walton, J-O. / 

2004 / 

Australien. 

Chronic pain in 

elderly nursing 

home residents: 

the need for 

nursing 

leadership. / 

Journal of 

Nursing 

Management. 

Belysa hur 

sjuksköterskan 

kan dra lärdom 

av hur äldre 

personer med 

långvarig 

smärta upplever 

sin situation.   

Fenomenologiska 

djupintervjuer 

med 13 

deltagare. 

Här framkom 

bland annat 

upplevelser om 

att som patient 

bli bortglömd. 

 

 

 




