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Bakgrund: Bemötandet vid långvarig smärta avgör om patienterna upplever ett 

vårdlidande eller inte. Patienter med långvarig smärta kan fortfarande idag bli 

bemötta på ett negativt sätt från vårdpersonalen, trots att de är medvetna om hur 

viktigt det är att ta patientens smärta på allvar. Syfte: Syftet med studien var att 

belysa hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande vid långvarig smärta. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie för att sammanställa redan 

befintliga resultat om patienters perspektiv av bemötande i vården vid långvarig 

smärta. Nio kvalitativa artiklar analyserades med hjälp av Graneheim och 

Lundmans analysmetod. Resultat: Resultatet utmynnade i sex kategorier; med 

okunskap och utan förståelse, bortglömda, med tvivel och misstro, med brist på 

information och tid, förtroendeingivande samt med överlägsenhet. Slutsats: 

Patienternas upplevelser av bemötandet vid långvarig smärta är framförallt 

negativa. Faktorer som påverkar om patienterna upplever bemötande som bra eller 

dåligt kännetecknas bland annat av att bli tagna på allvar, att bli hörda och trodda 

samt att bli bemötta med respekt. 

 

Nyckelord: bemötande, långvarig smärta, patientens perspektiv, upplevelser, 

vårdpersonal. 
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INLEDNING 

 

I Sverige lider en tredjedel av befolkningen av långvarig smärta (Werner & 

Strang, 2003). Hawthorn och Redmond (1998) menar att det är vanligt att smärta 

inte behandlas på rätt sätt, på grund av att både läkare och sjuksköterskor har 

otillräcklig kunskap för att bemöta patienter med smärta. Enligt Brattberg (1985) 

har sjukvårdspersonalens bemötande och det stöd de kan ge ofta en lika stor 

betydelse som medicinska åtgärder för att lindra smärta. Linton (2005) påpekar 

att det är viktigt att ha kunskap om hur patienter upplever sin smärta för att kunna 

ge en vård med högre kvalitet.  

 

Denna studie belyser hur patienter med långvarig smärta upplever 

vårdpersonalens bemötande. Det sägs mycket om att lindra patientens smärta men 

det tas sällan upp hur patienterna med långvarig smärta egentligen uppfattar 

vårdpersonalens bemötande. Därför tycker författarna till föreliggande studie att 

det borde uppmärksammas. När författarna använder begreppen sjukvårdspersonal 

och vårdpersonal menas läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. 

Det är patientens upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen som lyfts fram, 

för att ge vårdpersonalen en inblick i hur dessa patienter känner sig när de söker 

vård och hur de upplever bemötandet. Författarna har själva upplevt hur patienter 

med långvarig smärta inte har blivit bemötta med kunskap, förstålelse och empati. 

Som det nämndes ovan har bemötandet en lika stor betydelse som farmakologiska 

medel för att minska smärtupplevelsen. Det är därför viktigt att bemöta dem på ett 

adekvat sätt för att kunna förbättra deras välbefinnande och hjälpa dem att uppnå 

en högre livskvalitet. Det räcker med att de upplever ett långvarigt tillstånd med 

ständig smärta som inverkar på deras liv.  

 

Genom att kartlägga ämnesområdet kan sjukvårdspersonalen ta till sig den 

kunskapen och förfina sitt uppförande när de möter sådana patienter. Resultatet 

kan ge sjukvårdspersonalen en inblick i patientens perspektiv av vården vid 

långvarig smärta. Om vårdpersonalen har patientens perspektiv som utgångspunkt 

kan de skaffa sig större kunskap om bemötande vid långvarig smärta och kan leda 

till en bättre vård.  

 

 

BAKGRUND 

 

Upplevelsen av långvarig smärta 
Smärta är ett obehagligt sinnesintryck med både kroppsliga och själsliga 

komponenter, det vill säga en kroppslig smärtupplevelse och ett själsligt lidande. 

Smärta är ett symtom på en patologisk process men kan även vara en fysiologisk 

varningssignal (Werner & Strang, 2003). International Association for the Study 

of Pain (1979) definierar smärta som: ”en obehaglig sensorisk och emotionell 

upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer 

som sådan skada.” (s 250). 

 

Enligt Werner och Strang (2003) är långvarig smärta ett smärttillstånd som varar 

mer än tre till sex månader. Den definitionen kan verka något oprecis, därför 

betecknas även smärtan som långvarig när de patologiska och fysiologiska 
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orsakerna till smärtan inte avklingat som förväntat. Begreppet långvarig smärta 

föredras framför kronisk smärta, då det kroniska antyder att patientens tillstånd är 

obotbart. Men internationellt används fortfarande termen chronic pain. Icke-

malign långvarig smärta är en av de frekventaste grunderna för att söka vård. Det 

är framför allt lumbago, artrit, artros, spänningshuvudvärk, migrän, diskbråck och 

andra neurogena smärttillstånd (a.a). 

 

Werner och Strang (2003) menar att smärta är en subjektiv upplevelse och därmed 

unik för den enskilda individen. Det betyder att människor reagerar olika på 

samma smärtstimuli. Roberto och Reynolds (2002) studie visar att långvarig 

smärta hos äldre kvinnor påverkar alla delar av den dagliga tillvaron. Kvinnorna 

erfar smärtan som en subjektiv upplevelse som har stor inverkan på deras dagliga 

aktiviteter, då de får anpassa dem efter smärtan. Dahlberg, Segersten, Nyström, 

Suserud och Fagerberg (2003) beskriver smärta som en del av den subjektiva 

kroppen som är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång. 

Kroppen kan aldrig lämnas utan erfars konstant, och det är genom den som resten 

av världen nås. Människan är alltså sin kropp och har tillgång till livet genom den. 

Det betyder att varje förändring i den subjektiva kroppen medför en förändring av 

tillgången till livet. Det är först när lidande upplevs som kroppen bli märkbar. 

Ohälsa och lidande handlar om en förlorad tillgång till livet och världen (a.a). 

 

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2006) har gjort en systematisk 

litteraturöversikt över metoder för behandling av långvarig smärta. Den visar att 

långvarig smärta är ett smärtstillstånd som orsakar ett stort lidande i befolkningen. 

Det finns ett starkt samband mellan smärta och livskvalitet, ökad smärta medför 

minskad livskvalitet. Patienter som lever med långvarig smärta erfar sin kropp 

som smärtsam, kroppen gör sig konstant påmind, och det innebär att smärtan hela 

tiden finns i tankarna och därför hindrar dagliga aktiviteter. Upplevelsen av 

långvarig smärta har stora konsekvenser för den sociala och psykologiska delen 

av livet, det innebär en förlust av frihet, värdighet och hopp. Att leva med 

långvarig smärta kräver förändringar i tillvaron och ett behov av att tala om sin 

smärta. Det är viktigt för patienter med långvarig smärta att behålla sin värdighet. 

Människor med långvarig smärta fokuserar sin uppmärksamhet mot smärtan och 

den utgör ofta ett hinder i det dagliga livet. Trötthet och sömnstörningar är 

vanliga. Människor med långvarig smärta strävar efter smärtlindring samt en 

diagnos som kan göra situationen lättare att hantera. Många känner sig låsta i sin 

smärtsituation och pendlar mellan starka känslor av hopp och uppgivenhet, samt 

upplever att de förlorat sin värdighet. Patienter med långvarig smärta känner att 

deras uttryck för smärta inte tas på allvar (a.a).  

 

SOS (Socialstyrelsen, 1994:4) rapport om behandling av långvarig smärta visar att 

smärtupplevelsen förstärks av depression, oro och ängslan samtidigt som dessa 

sinnesstämningar påverkar smärtan. Även SBU (2006) påtalar att psykologiska 

faktorer påverkar smärtbeteendet och smärtupplevelsen, och att det är vanligt med 

depressioner i samband med långvarig smärta. SOS (1994:4) skriver att om 

individer med obotbar långvarig smärta inte kan hantera sin smärtsituation 

uppkommer ett smärtbeteende som får betydande sociala konsekvenser med 

familj, vänner och arbetskamrater. Linton (2005) menar att smärta leder till 

emotioner som oro, fruktan, ilska, skuld och frustration. Emotionerna påverkar 

smärtbeteendet hos patienten och leder till ökat lidande. Sjukvården måste ge 

bättre vård och ha större kunskap om de emotionella aspekter som patienten 

upplever (a.a). 
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Enligt Peolsson, Hydén och Sätterlund-Larsson (2000) beskriver patienterna den 

långvariga smärtan som ett dynamiskt fenomen. Smärtupplevelsen beskrivs i tre 

steg; hur smärtan börjar, hur den försämras och hur smärtan dämpas. Patienterna 

hanterar sin smärta bättre genom att lära sig att skilja mellan smärtupplevelsens 

olika steg. Studien talar även om legitimerad smärta. Det vill säga att en person 

som har brutit benet har en visuell orsak till sin smärta, medan en patient som 

lever med långvarig smärta, där orsaken inte är visuell, har svårare att få sin 

smärta legitimerad av anhöriga och professionella vårdgivare. Vården måste 

därför fokusera på patientens individuella beskrivelse av smärtan som bevis att 

han eller hon har ont. Paulson, Danielson, Larsson och Norberg (2000) skriver att 

fibromyalgipatienters upplevelser av långvarig smärta skiftar mellan lugna 

perioder då smärtan är hanterbar och svåra perioder då smärtan är outhärdlig. I de 

svåra perioderna upplever patienterna livet som mörkt och skrämmande och de 

dagliga aktiviteterna är omöjliga att utföra. Även i de lugna perioder befinner de 

sig i ett lidande tillstånd, där smärtan ständigt är närvarande och begränsar den 

dagliga tillvaron. Roxström (2000) påpekar att de flesta patienter har en 

förväntning om att vårdpersonalen ska ta bort smärtan eller lindra den men att det 

saknas tillräcklig kunskap om smärta och smärtlindring. Detta har patienterna med 

smärta svårt att acceptera. Enligt Hawthorn och Redmond (1998) bör 

sjuksköterskan ha en bra kommunikation och interaktion med patienten med 

smärta, först då blir smärtbehandlingen effektiv. 

 

Werner och Strang (2003) visar att förekomsten av långvariga smärtsymtom 

varierar mellan 30-50 % av den svenska befolkningen, varav cirka en fjärdedel 

uppskattas ha ett vårdbehov. Långvarig smärta är vanligare hos kvinnor än hos 

män och ökar hos båda könen med åldern upp till 50-60 år, för att sedan minska 

något. Långvarig smärta måste därför betraktas som ett folkhälsoproblem. Enligt 

SBU (2006) lider cirka 20 % av befolkningen av långvarig smärta, och de flesta är 

sjukskrivna och/eller söker vård för smärtan.  

 

 

Historik 
Enligt Linton (2005) har smärta kopplats till straff och lidande genom hela 

historien. Smärta på latin heter pina och dess synonym poena betyder straff, därav 

förknippas smärta även idag med bestraffning. I de flesta religioner ses smärta 

som en bestraffning från gud. För att förklara smärta har människan genom 

tiderna funnit olika orsaker till den, varje kultur tycks ha en unik förklaring. 

Filosofen Hippokrates menade att smärta berodde på en obalans mellan de fyra 

kroppsvätskorna blod, slem, gul galla och svart galla. Aristoteles däremot trodde 

att smärta kom från gudarna och från onda andar som gick in i kroppen via ett sår. 

Enligt filosofen Descartes fanns det ett samband mellan omfattningen av 

vävnadsskadan och den upplevda smärtnivån. Under hela 1900-talet försökte 

läkarna skilja mellan smärta som var orsakad av fysiska eller psykiska orsaker. I 

de fall där inga fysiska symtom till smärtan kunde bevisas ansågs patienten 

snarare som psykiskt sjuk. Smärtans olika betydelser genom historien har färgat 

dagens syn på smärta. Werner och Strang (2003) menar att smärta ses som en 

mångdimensionell upplevelse där flera olika faktorer som rädsla, ångest, sorg, 

ilska och frustration bidrar. Under de senaste 30 åren har kunskaperna ökat om 

dessa faktorer och hur de påverkar smärtupplevelsen, detta har stor betydelse för 

patientens förmåga att kunna hantera smärta (a.a). 
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Bemötande 
Att vara patient innebär ett beroende av andras kunskap, förmåga och vilja. Det är 

vårdpersonalens bemötande som avgör om patienterna upplever ett vårdlidande 

eller inte (Söderlund, 1998). Trots att vårdpersonalen är medvetna om hur viktigt 

det är att alltid ta patientens smärta på allvar, kan patienter fortfarande bli bemötta 

med skepsis och en oförstående attityd från sjukvårdens sida (Roxström, 2000). 

Att vara gammal med långvarig smärta är en högst subjektiv upplevelse. Smärtan 

kan inte alltid bli botad men alltid lindrad. För att lindra smärtan måste personalen 

erkänna patienternas upplevelser, lyssna på och tro på deras besvär med smärtan. 

Vårdpersonalen måste även betona vikten av vanliga dagliga aktiviteter för att 

kunna hantera smärtan samt bekräfta bieffekterna av smärthanteringen (Blomqvist 

& Edberg, 2002). Smärtupplevelsen ökar hos patienter med långvarig smärta, då 

sjukvården har svårt att hitta en botbar orsak till smärtan. Det kan leda till att 

patienterna känner sig misstrodda och de tappar förtroendet för sjukvården och 

dess resurser. Detta kan bidra till ett ökat smärtbeteende hos patienten med 

sekundära symtom som ångest och depression (Werner & Strang, 2003). 

 

Dahlberg et al. (2003) belyser att en god vård är helt beroende av mellanmänsklig 

relation mellan vårdare och patient. Relationen kan vara vårdande eller icke-

vårdande och det ligger på vårdarens ansvar att vården blir god. I vårdrelationen 

möts två subjekt, där båda är aktiva i någon form. Vårdaren kan inte räkna med att 

få ut något för sin egen del men en vårdande relation är ett ömsesidigt utbyte 

mellan vårdare och patient. Målet är att det ska uppstå en vårdande relation där 

vårdaren gör sitt bästa för att lindra lidande och främja hälsa och välbefinnande. 

Travelbee (1971) styrker att den mellanmänskliga relationen utvecklas genom 

olika faser: det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och 

etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt och att det är sjuksköterskan 

ansvar att relationen uppnås (a.a).  

 

Enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763) ska sjukvården bedrivas så att 

den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär bland annat att den ska främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Vården skall 

vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och 

behandling samt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

Linton (2005) belyser att en tydlig och bra kommunikation med patienten hjälper 

sjuksköterskan att förstå dennes situation och behov. Det är sjuksköterskans 

förståelse av patientens egen upplevelse som är avgörande för en tillfredställande 

omvårdnad och för att få en uppfattning om vilka orsaker som ligger bakom och 

åtgärder som ska vidtas samt vilka mål som bör uppnås. När kommunikation är 

effektiv, upplever patienterna att vården har en hög kvalitet och känner sig mycket 

nöjda (a.a).  

 

Enligt Paulson, Danielson och Norberg (1999) upplever sjuksköterskor och läkare 

att patienterna har svårt att beskriva sin smärta och sina upplevelser i ord. De 

anser att patienterna har ett stort behov av bekräftelse, att visa dem respekt och 

tålamod, att lyssna på deras berättelser och ta deras smärtupplevelse på allvar. 

Sjuksköterskorna och läkarna upplever att när patienterna blir bekräftade så vågar 

de uttrycka sina smärtupplevelser mer uppriktigt, vilket ger vårdpersonalen 

möjlighet att hjälpa dem. Lærum, Indahl och Skouen (2006) visar med sin studie 

att det viktigaste i kommunikationen och interaktionen mellan läkare och patienter 

med långvarig nedre ryggsmärta är; att patienten blir tagen på allvar, att patienten 
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får en begriplig förklaring av sin smärta och dess konsekvenser, att vården är 

patientcentrerad samt uppmuntran och information om vad som kan göras åt 

smärtan. Enligt Roberto och Reynolds (2002) upplever många patienter läkarna 

som goda lyssnare och uppmuntrande. De tycker att läkarnas uppmuntran är mer 

effektivt än själva medicineringen, därför är det viktigt att läkarna tar sig tid med 

patienten. Några av patienterna har negativa erfarenheter av mötet med 

vårdpersonalen, de känner sig misstrodda, de känner att de inte får den hjälp de 

behöver samt att vårdpersonalen uttrycker att deras smärta beror på deras höga 

ålder. Walker (1994) belyser att äldre med långvarig smärta värdesätter att ha 

någon som lyssnar på dem, förstår hur de känner samt uppmuntrar dem. De flesta 

förväntar sig inte att sjuksköterskorna skulle hjälpa dem att lindra deras smärta.  

 

 

Teoretisk referensram 
Studien knyter an till omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee. Travelbee (1971) 

menar att för att förstå omvårdnad fordras det en förståelse av interaktionen 

mellan patient och sjuksköterska och vilka konsekvenser det har för patienten. 

Interaktion innebär en kontakt mellan två individer som kommunicerar samt har 

en ömsesidig verkan på varandra. Travelbee inriktar sig på patientens upplevelser 

och erfarenheter, och interaktionen mellan patient och sjuksköterska. En 

professionell sjusköterska måste kunna använda sig själv terapeutiskt för att 

underlätta en förändring mot hälsa, det innebär att hon känner till sina förmågor 

och brister. Sjuksköterskans och patientens mellanmänskliga relation är den mest 

betydelsefulla i omvårdnaden, relationen måste vara ömsesidig och ske på samma 

nivå mellan vårdare och patient. För att omvårdnaden ska fungera behöver 

sjuksköterskan ha stora portioner kunskap, färdigheter och förståelse (a.a).  

 

Travelbee (1971) menar att ansvaret för att hjälpa individen att acceptera sin 

sjukdom och lära sig att leva med de begränsningar som den medför ligger på all 

sjukvårdspersonal. Men eftersom sjuksköterskan är närmare patienterna än någon 

av de andra i vårdpersonalen, vilar detta ansvar främst på henne. Sjuksköterskan 

måste kunna hantera vilka problem som helst som allvarligt påverkar den sjukes 

välbefinnande. Det är hennes ansvar att se till att den sjuke får den vård han 

behöver och hon måste kunna hjälpa patienten att finna mening i upplevelsen av 

sjukdom, lidande och smärta. Om sjuksköterskan saknar väsentliga kunskaper 

kommer hon inte att kunna fastställa och möta patienternas behov. 

Sjuksköterskans goda avsikter och vänlighet kan inte ersätta förståelse och 

skicklighet i omvårdnadsprocessen. Den professionella sjuksköterskan måste se 

den sjuka som en unik, och oersättligt människa. Om patienten säger att han har 

smärta, vare sig det finns fysisk orsak till klagan eller inte, måste sjuksköterskan 

acceptera att det är patientens perspektiv av upplevelsen som är giltig och har 

inget annat val än att acceptera den och försöka hjälpa honom. Sjuksköterskor och 

läkares bemötande är det viktigaste när det gäller att möta och reagera på 

patienten med smärta, det är avgörande för att hjälpa eller hindra dem att hantera 

sitt lidande. Det är svårt nog att uppleva smärtan och ännu värre när patienten 

inser att varken läkare eller sjuksköterska tror på honom (a.a).  
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SYFTE 

 

Syftet med studien är att belysa hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande 

vid långvarig smärta. 

 

 

METOD 

 

För att besvara syftet användes litteraturstudie som metod, för att skapa en samlad 

översikt då det fanns en begränsad litteratur tillgänglig om patientens upplevelser 

av bemötande vid långvarig smärta. Motivet till varför författarna valde metoden 

var att sammanställa de resultat som forskningen hittills kommit fram till. 

Eftersom författarna strävade efter att beskriva patienternas upplevelser valdes en 

kvalitativ ansats för studien. 

 

En litteraturstudie innebär ett systematiskt val av textmaterial som analyseras och 

resulterar i en beskrivande översikt av området. Det ger kunskap som kan påverka 

det praktiska vårdarbetet, fastställer kunskapsläget inom ämnesområdet och visar 

på problem som forskningen inte har belyst tillräckligt (Friberg, 2006), samt 

tolkar, skapar mening och förståelse i människans subjektiva upplevelser 

(Forsberg & Wengström, 2003). En kvalitativ metod syftar till att ge kategorier 

eller modeller som bäst beskriver ett fenomen eller sammanhang i individens 

livsvärld, där händelserna kan endast förstås i sitt sammanhang. Resultaten 

handlar ofta om att beskriva något så att nya innebörder uppstår (Olsson & 

Sörensen, 2001).   

 

 

Urval 
För att begränsa antalet artiklar och för att erhålla aktuell forskning har sökningar 

gjorts från 1998 och framåt i databaserna ELIN och CINAHL. Urvalet gjordes 

med hjälp av ett antal inklusions- respektive exklusionskriterier. Artiklarna skulle 

vara skriva på engelska eller svenska, motsvara syftet, vara kvalitativa, handla om 

vuxna patienter, både kvinnor och män, samt vara i fulltext. Artiklar som 

handlade om malignant långvarig smärta, palliativ smärta, ämnet fast ur 

vårdpersonalens perspektiv samt kvantitativa valdes bort.  

 

 

Sökvägar och sökord 
ELIN och CINAHL användes som databaser vid artikelsökning eftersom de 

innehöll textmaterial med fokus på omvårdnadsforskning. Sökningarna på ELIN 

gjordes i fritext och sökningarna på CINAHL gjordes med MeSH-termer. 

Författarna gjorde artikelsökningen tillsammans och de sökord som användes var 

långvarig smärta, upplevelser och vård i olika kombinationer som: chronic pain, 

long-term pain, fibromyalgia, doctor-patient relationship, patient, experience, 

experiences, care och nursing care (se tabell 1:1). Artiklarna valdes ut genom att 

titeln lästes och därefter lästes abstract för att se om innehållet motsvarade 

studiens syfte. De artiklar som hade relevant innehåll i abstract, läste författarna 

igenom var för sig för att få en uppfattning om de innehöll relevant fakta som 

kunde användas till studien. Författarna diskuterade sedan tillsammans vilka av 
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artiklarna som skulle användas till studien (se bilaga 1). En manuell sökning 

gjordes genom att författarna tillsammans gick igenom referenslistorna i de redan 

utvalda artiklarna, varav ytterligare en artikel valdes på det viset (se tabell 1:2). 

Flera sökkombinationer gjordes där noll artiklar valdes.  

 
 
Tabell 1:1. Sökning i ELIN och CINAHL 
 

Databas Sökord Sökområde Träffar Valda 
 
ELIN 

 
Chronic pain 
and doctor-
patient 
relationship 

 
All fields 
1998-2008 
Fulltext 

 
6 

 
2 

 
ELIN 

 
Long-term pain 
and patient and 

experience 

 
All fields 
1998-2008 
Fulltext 

 
6 

 
1 

 
ELIN 

 
Chronic pain 
and experiences 
and care 

 
All fields 
1998-2008 
Fulltext 

 
47 

 
3 

 
CINAHL 

 
Chronic pain 
and nursing 
care 

 
All fields 
1998-2008 

 
19 

 
1 

 
CINAHL 

 
Fibromyalgia 
and experiences 

 
All fields 
1998-2008 
Linked fulltext 

 
17 

 
1 

 
 
Tabell 1:2. Manuell sökning 
 

Artikel  Antal 
referenser 

Valda 

 
Men living with 
fibromyalgia-type 
pain: experiences 
as patient in the 
Swedish health 
care system 

 
43 

 
1 

 

 
Analysmetod 
Författarna inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell. Det 

finns både manifesta och latenta innehållsanalyser. En manifest innehållsanalys 

innebär att det synliga, uppenbara i texten analyseras, medan en latent 

innehållsanalys innebär att analysera det dolda, underliggande i texten. Både 

manifest och latent analys innebär tolkning, men på olika djup. En 

meningsbärande enhet är ord, meningar eller stycken relaterade till varandra i sitt 

sammanhang. Att kondensera är att förkorta ner texten utan att förlora 

innerbörden i dem. En kod är ett verktyg att tänka med och tillåter data att ses på 

nya och annorlunda sätt, det kan vara en händelse eller ett fenomen som ska 
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förstås i sitt sammanhang. En kategori sammanfattar det väsentliga i 

sammanhanget. Det analyserade bör inte falla emellan flera, eller passa in i fler än 

en kategori. Men det är inte alltid möjligt då texten handlar om upplevelser (a.a).  

 

Författarna gjorde en latent innehållsanalys. Först läste författarna igenom de 

utvalda artiklarnas resultat flera gånger var för sig för att få en första förståelse av 

innehållet. Därefter tog författarna ut de meningsbärande enheterna på egen hand 

för att sedan tillsammans sammanställa dem i ett nytt dokument. Härifrån gjorde 

författarna alla steg i analysen tillsammans. De meningsbärande enheterna 

översattes till svenska för att lättare kunna kondenseras. Kondenseringen gjordes 

av de översatta meningsbärande enheterna. Författarna förde in de engelska 

meningsbärande enheterna och kondenseringen i en tabell för att lättare få en 

översikt över dem. Kondenseringarna kodades efter innehåll så att koderna gav en 

översikt över texten. Koderna lästes igenom och sorterades efter deras innehåll. 

Utifrån dem bildade författarna tydligare kategorier som sammanfattade det 

viktiga i de meningsbärande enheterna. Kategorierna namngavs efter innehåll (se 

tabell 2:1).  

 

 
Tabell 2:1. Innehållsanalys 
 

Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Kategorier 

 
Not being met with 
knowledge and 
understanding was a 
common experience, as well 
as being ignored (Widar, Ek 
& Ahlström, 2007). 

 
En vanlig upplevelse 
var att inte bli mött 
med kunskap och 
förståelse, samt att bli 
ignorerad.   

 
Ej mött med kunskap 
och förståelse. 
Ignorerad.  

 
Med okunskap och 
utan förståelse 

 
Requests for pain relief that 
are forgotten, or when the 
elderly people themselves 
are placed in situations that 
may aggravate their pain and 
then forgotten, reinforces the 
view that pain is to be 
expected. It also shows that 
pain is not seen as a need 
that requires urgent attention 
and conveys the idea that 
they are unworthy of the care 
and attention (Higgins, 
2005). 

 
När de äldre hade 
smärta och bad om 
smärtlindring blev de 
glömda. Det ledde till 
att de kände sig 
ovärdiga av vården 
och av personalens 
uppmärksamhet. 

 
Blev glömda och 
kände sig ovärdiga. 

 
Bortglömda 

 
All women described, 
in one way or another, their 
perception of other 
persons’ doubt as to the 
reality of their pain and 
suffering, i.e. disbelief. 
These distrusting attitudes 
were expressed explicitly or 
implicitly… by health care 
professionals (Hallberg & 
Carlsson, 1998). 

 
Kvinnorna upplevde 
att vårdpersonalen 
tvivlade på deras 
smärta. Misstron 
uttrycktes öppet eller 
underförstått.  

 
Tvivel och misstro. 

 
Med tvivel och 
misstro 
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When seeking help in 
primary 
health care for their 
symptoms, the men 
explained that 
because of the physician’s 
lack of scheduled time, it 
was 
difficult to find a receptive 
listener. They had to repeat 
their 
symptoms over and over 
again, and consequently felt 
that 
there was no continuity in the 
health care (Paulson, 
Norberg & Danielson, 2002). 

Det var svårt att hitta 
en mottaglig lyssnare 
eftersom läkarna hade 
brist på tid. De fick 
upprepa sina symtom 
om och om igen och 
kände att det 
saknades kontinuitet i 
hälso- och 
sjukvården.  

Brist på tid och 
kontinuitet 

Med brist på 
information och tid 

 
A good encounter was 
described as one in which 
the 
participants were trusted, 
listened to, and allowed time 
to tell their story (Söderberg, 
Lundman & Norberg, 1999). 

 
Ett bra möte beskrevs 
med; att bli trodda, bli 
hörda och att få tid att 
berätta om sina 
upplevelser.  

 
Trodda, hörda och tid. 

 
Förtroendeingivande 

 
…experiences of 
a feeling of superiority on the 
part of the professionals, 
expressed in a comment or a 
glare (Widar, Ek & Ahlström, 
2007). 

 
Upplevelser av 
överlägsenhet från 
vårdpersonalen.  

 
Överlägsenhet från 
vårdpersonal.  

 
Med överlägsenhet   

 

 

RESULTAT 

 

Patienternas upplevelser av vårdpersonalens bemötande vid långvarig smärta var 

framförallt negativa men även en del positivt kom fram i analysen. Resultatet 

utmynnade i sex kategorier; med okunskap och utan förståelse, bortglömda, med 

tvivel och misstro, med brist på information och tid, förtroendeingivande samt 

med överlägsenhet.  

 

 

Med okunskap och utan förståelse 
Widar, Ek och Ahlström (2007) samt Söderberg, Lundman och Norberg (1999) 

belyste att patienterna upplevde brist på uppmärksamhet, negativ attityd samt att 

de inte blev bekräftade och förstådda från sjukvårdspersonalen. På liknande sätt 

påpekade Werner och Malterud (2003) att patienterna betonade hur ansträngande 

det var att behöva förklara deras smärta om och om igen. Trots det möttes de inte 

med förståelse och respekt från vårdpersonalen. Påståenden om utseende, synlig 

styrka och ålder, från sjukvårdspersonal, visade på liten förståelse för hur mycket 

smärta de verkligen hade (a.a).  

 

“You don‟t look ill!”, “You always look so healthy!”, “You are so young!” 

(Werner & Malterud, 2003, s 1413). 
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Hallberg och Carlsson (1998) skrev att patienterna beskrev de negativa 

erfarenheterna av vårdpersonalen med att ingen tog dem på allvar. Även Dewar, 

White, Posade och Dillon (2003) belyste patienternas upplevelser av 

vårdpersonalens brist på medlidande och förståelse. Det uttrycktes genom 

upplevelser av att bli avvisad, inte bli trodd och att få okänslig behandlig och 

kommentarer (a.a).  

 

“When [I‟m] having a flare-up, I have a very hard time getting help for pain. 

Doctors think it is in your head and instead of getting pain medication, I‟m 

given antidepressants. Yes I am depressed but it is the pain that causes the 

depression.” (Dewar, et al., 2003, s 47).  

 

Widar, et al. (2007) belyste att en vanlig upplevelse bland patienterna var att inte 

bli mött med kunskap och förståelse, samt att bli ignorerad. Upplevelser av inte 

bli mött med förståelse uppstod då de inte fick uppmärksamhet, inte blev hörda 

eller trodda vid smärta (a.a).  

 

“He can‟t say what it is or why I‟ve got this pain. If you ask them about the 

pain they don‟t answer. Maybe they don‟t think it‟s as bad as it is.” (Widar, 

et al., 2007, s 44). 

 

Paulson, Norberg och Danielson (2002) visade vidare att allteftersom tiden gick 

och ingen bot till smärtan hittades på grund av brist på kunskap, verkade 

vårdpersonalen varken intresserade eller involverade i patienterna, det gjorde att 

de kände sig enormt ensamma. Slutligen kom både Hallberg och Carlsson (1998) 

samt Paulson, et al. (2002) fram till att patienterna upplevde att vårdpersonalen 

inte trodde på sin egen kapacitet för att kunna hjälpa dem med långvarig smärta 

och att de uttryckte oro över en oprofessionell inställning hos sjukvårdspersonalen 

som skrev ut smärtstillande utan att ge andra råd (a.a). 

 

 

Bortglömda 
Higgins (2005) visade att patienterna kände sig bortglömda när de hade smärta 

och bad om smärtlindring, det ledde till att de kände sig ovärdiga av vården och 

av vårdpersonalens uppmärksamhet. Patienterna ville inte oroa eller störa 

sjukvårdspersonalen, utan försökte avfärda smärtans betydelse då de visste att 

hjälp inte skulle komma (a.a).  

 

“The other night I asked 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.” (Higgins, 2005, s 377). 

 

Även Paulson, et al. (2002) påpekade att patienterna kände sig glömda när de blev 

sedda som ointressanta patienter. De var rädda för att verka besvärliga och undvek 

att prata om deras ängslan. När sjukvårdspersonalen saknade hela 

sjukdomsbilden, kände patienterna att det var pinsamt att prata om deras problem. 

Det gjorde dem uppgivna och de valde att inte söka vård, trots att de behövde 

hjälp av sjukvården (a.a).  

 

 

 



 13 

Med tvivel och misstro 
Patienterna upplevde att vårdpersonalen tvivlade på deras smärta. Misstron 

uttrycktes öppet eller underförstått (Hallberg & Carlsson, 1998). Det framkom 

även känslor av att bli misstrodda när sjukvårdspersonalen inte trodde på att det 

gjorde så ont som det gjorde (Hellström, Bullington, Karlsson, Lindqvist & 

Mattsson, 1999). De möttes ofta av tvivel från andra vid smärta (Hallberg & 

Carlsson, 1998). 

 

“How can you be in pain...you look so fresh and healthy.” (Hallberg & 

Carlsson, 1998, s 100).  

 

Patienterna upplevde att de blev misstrodda och att andra betraktade deras besvär 

som inbillad samt att de fick ett negativt mottagande, med intrycket att deras 

besvär var psykologiska med öppna eller underförstådda anspelningar (Söderberg, 

et al., 1999, Haugli, Strand & Finset, 2004). Att inte bli trodd kopplades till det 

osynliga i sjukdomen (Söderberg, et al., 1999).  

 

“If you do not look like a sick person you cannot be sick.” (Söderberg, et al., 

1999, s 580). 

 

Vårdpersonalen associerade ofta långvarig smärta med att vara lat, detta upprörde 

patienterna enormt. Även om vårdpersonalen trodde på deras smärta uttrycktes 

känslor av att bli sedda som att överdriva smärtan (Paulson, et al., 2002). 

Uppfattningen av tvivel, misstro och bristande tillit från vårdpersonalen ledde till 

tveksamhet att söka vård (Hallberg & Carlsson, 1998).  Patienterna la ner mycket 

tid och energi på att uppfattas som trovärdiga. De betonade hur trött det hade gjort 

dem att hela tiden behöva ta initiativ, hålla ut, vara envisa och lägga ner all sin 

styrka på att kämpa, bråka och hävda sig själva under konsulteringar med 

sjukvårdspersonalen (Werner & Malterud, 2003). På liknande sätt beskrev 

patienterna en förlust av värdighet då inte blev trodda eller tagna på allvar 

(Haugli, et al., 2004).  

 

„„I think what is most important is that they take you seriously; that you do 

not have to go down on your knees to make them understand you need 

help.‟‟ (Haugli, et al., 2004, s 171).  

 

 

Med brist på information och tid 
Det var svårt att hitta en mottaglig lyssnare eftersom vårdpersonalen hade brist på 

tid. Patienterna fick upprepa sina symtom om och om igen, och kände att det 

saknades kontinuitet i hälso- och sjukvården (Paulson, et al., 2002).  

 

”There was a new doctor that I had never met before – I usually see Dr X 

but he was off sick, and then the next time I was there he was no longer 

employed there – so I had to talk to yet another doctor, so it‟s the same story 

again.” (Paulson, et al., 2002, s 90). 

 

De upplevde ofta en känsla av att vara ensamma med sina symtom, att inte bli 

trodda och att inte få tillräckligt med information. Känslan av att vårdpersonalen 

var ointresserad eller hade ont om tid upplevde patienterna som stressande samt 

att inte bli tagna på allvar när diagnos saknades (Haugli, et al., 2004). Frånvaron 
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av information i form av diagnos förstärkte misstron mot vårdpersonalen 

(Hallberg & Carlsson, 1998). 

 

“Nobody understands this disease... and nobody cares about us. If the 

doctor‟s wife or daughter were pain sufferers, the interest in solving the 

mystery of chronic muscular aching and fibromyalgia would be greater‟.” 

(Hallberg & Carlsson, 1998, s 100). 

 

 

Förtroendeingivande 
De positiva upplevelserna av vården hade att göra med vårdpersonalens 

uppförande och att få information och kontinuitet i kontakten med vården (Widar, 

et al., 2007). Ett bra möte beskrevs med; att bli trodda, bli hörda och att få tid att 

berätta om sina upplevelser (Söderberg, et al., 1999). Vidare upplevde patienterna 

sjukvårdspersonalen som omtänksamma och ärliga, när de fick information om 

deras diagnos, behandling och prognos. De kände att de blev tagna på allvar och 

blev förstådda när vårdpersonalen ansträngde sig för att lyssna, förstå dem och när 

de fick svar på sina frågor om smärta (Widar, et al., 2007).  

 

“When the nurse comes we sit and talk. She‟s shown the others how to put 

the pillow under my arm at night and how to position my arm when they‟re 

giving me a shower so that it doesn‟t hurt so much.” (Widar, et al., 2007, s 

42). 

 

Patienterna uttryckte även känslor av att bli förstådda, trodda och respekterade 

efter möten med sjukvårdspersonal på specialistklinik (Paulson, et al., 2002).  

 

 

Med överlägsenhet  
Widar, et al. (2007) skrev att patienterna upplevde överlägsenhet från 

vårdpersonalen när de försökte prata om sin smärta. Allt handlade om den fysiska 

undersökningen, men inget om hur de mådde som personer. Paulson, et al. (2002) 

påvisade att vårdpersonalen ibland förlöjligade patienternas symptom.  

 

“The physician said outright that I could not possibly 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 really shook and 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.” (Paulson, et al., 2002, s 92). 

 

Haugli, et al. (2004) beskrev patienternas upplevelse av överlägsenhet med en 

rädsla för att sjukvårdspersonalen skulle tycka att deras frågor var irrelevanta och 

att de tog deras tid. Att inte bli sedd upplevdes som stressande. En patient 

uttryckte det med: 

 

„„You are a knee prosthesis, you are not Margareth behind that knee.‟‟ 

(Haugli, et al., 2004, s 171). 

 

Widar, et al. (2007) menade att patienterna berättade att när vårdpersonalen var på 

dåligt humör eller trötta blev de förargade över dem. Enligt Higgins (2005) visste 

patienten att vårdpersonalen hade hört hans klagan på smärta, men valt att inte 

lyssna. Söderberg, et al. (1999) belyste även att patienterna inte blev respekterade 
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som människor, och det hotade deras integritet. Slutligen menade Higgins (2005) 

att brist på god vård och omsorg resulterade i att patienterna kände sig 

nedvärderade som människor (a.a).    

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Vid en första sökning upptäcktes det att det fanns väldigt få artiklar som beskrev 

ämnet ur patientens perspektiv, därför valdes en litteraturstudie som metod. Om 

en intervjustudie gjorts hade kanske resultatet kommit närmare patienterna och 

sett ut på ett annat sett. Första artikelsökningen genomfördes hösten 2007 och 

ytterligare en sökning gjordes våren 2008 för att se om nya studier tillkommit och 

tre nya artiklar hittades. Artiklarna söktes i databaserna CINAHL och ELIN, det 

gör att urvalet begränsas något, eftersom det finns fler databaser att hitta material 

i. Men författarna valde att använda dessa två databaser då sökningen gav 

tillräckligt med material till studien. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) menar 

att problemformuleringen bör vara tydlig och avgränsad då varje frågeställning är 

unik och skiljer sig åt mellan olika projekt. Inklusions- och exklusionskriterier ger 

litteratursökningen en hanterbar mängd relevanta studier för granskning (a.a). Det 

upplevdes att ett tydligt och avgränsat syfte underlättade artikelsökningen. Även 

kriterierna för inkludering och exkludering underlättade valet av artiklar, då det 

tydligt framgick om artiklarna var användbara för studien eller inte. Kriterierna att 

materialet skulle vara på engelska eller svenska och i fulltext begränsar utbudet då 

det i artikelsökningen framkom artiklar skrivna på andra språk samt artiklar på 

engelska men som inte fanns tillgängliga i fulltext. Dessa resultat gick författarna 

tyvärr miste om. Kvantitativa artiklar valdes bort då studien skulle göras med en 

kvalitativ ansats. Det var svårt att hitta artiklar som enbart belyste patientens 

perspektiv av bemötande från vårdpersonalen vid långvarig smärta. Det stärker 

författarnas åsikt om att en samlad litteraturöversikt behövs då det finns allt för få 

studier som behandlar ämnet. Många studier är utförda i Norden, det är inget som 

författarna har valt medvetet, utan det slumpade sig bara så. Författarna läste 

artiklarna var för sig, diskuterade tillsammans vilka artiklar som motsvarade 

syftet, och kom sedan tillsammans överens om vilka artiklar som valdes; detta 

förstärker valet av dem. Slutligen valdes nio kvalitativa artiklar till analysen. 

 

Materialet analyserades med hjälp av Graneheim och Lundman (2004) latenta 

analys, vilket passade studien väl då den fokuserade på patienternas upplevelser 

och gav en tydlig överblick över det dolda och underliggande innehållet. Det 

visade sig vara positivt att författarna valde ut de meningsbärande enheterna var 

för sig, eftersom det i jämförelsen framkom att det som valts ut i stort sett var 

detsamma. I de fall olika meningsbärande enheter tagits ut, diskuterades vilka som 

var relevanta för syftet och genom diskussion framkom ett gemensamt beslut. 

Författarna kan ha påverkats av förförståelse när de meningsbärande enheterna 

valdes ut, men har strävat efter en objektivitet i hela analysen. Översättningen från 

engelska till svenska, gjordes ordagrant och noga tillsammans för att inte 

misstolka betydelsen. Författarna är ändå medvetna om att det är omöjligt att 

översätta alla ord ordagrant från ett språk till ett annat, då det ibland till och med 

saknas ord med motsvarande betydelse. När resultatskrivandet skulle påbörjas 

fann de att kategoriseringen inte var tillräckligt väl utförd, eftersom det visade sig 
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att en kategori innehöll enbart en artikel, därför gick författarna tillbaka ett steg i 

analysen och kategoriserade om koderna. Författarna inser att själva analysen är 

en process där man lär sig och utvecklas under utförandet.  

 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att patienterna upplever en brist på förståelse och kunskap från 

sjukvårdspersonalen. Den upplevelsen uppstår när patienterna inte blir tagna på 

allvar, inte blir hörda, trodda eller får någon uppmärksamhet och när de inte blir 

bemötta med respekt från sjukvårdspersonalen. Patienterna får gång på gång 

upprepa sina symtom och de upplever en oprofessionell inställning från 

sjukvårdspersonalen samt att vårdpersonalen inte tror på sin egen kapacitet för att 

hjälpa dem. Det resulterar i att patienterna känner sig ensamma, oroliga, 

ignorerade och avvisade. Söderlund (1998) bekräftar att vara patient innebär ett 

beroende av andras kunskap, förmåga och vilja. Vidare belyser Roxström (2000) 

att det saknas tillräcklig kunskap om smärta och smärtlindring hos 

sjukvårdspersonalen, även detta synliggörs i resultatet. På liknande sätt intygar 

Werner och Strang (2003) att smärtupplevelsen ökar när sjukvården har svårt att 

hitta en botbar orsak till långvarig smärta. Studiens resultat visar motsatsen till 

Travelbee (1971), som belyser hur viktigt det är att vårdpersonalen har stora 

portioner kunskap, färdigheter och förståelse för att möta och hjälpa patienten att 

finna mening i sin smärtupplevelse. Goda avsikter och vänlighet kompenserar inte 

bristen på förstålelse och skicklighet. Även Linton (2005) betonar att sjukvården 

måste öka kunskapen om de emotionella aspekter som patienterna upplever. Det 

är vårdpersonalens förståelse av patientens egen upplevelse som är avgörande för 

en tillfredställande omvårdnad (a.a).  

 

Studiens resultat belyser att känna sig bortglömda uppkommer i situationer när 

sjukvårdspersonalen glömmer att ge patienterna smärtlindring trots att de ber om 

det, när patienterna blir sedda som ointressanta och när vårdpersonalen saknar en 

del av deras sjukdomsbild vid sökandet av vård. Det medför att patienterna känner 

sig bortglömda, ovärdiga av vården samt uppgivna och det leder till att patienterna 

inte vill störa sjukvårdspersonalen och undviker att prata om deras ängslan. Det 

som Dahlberg et al. (2003) beskriver som en god vårdrelation där 

sjukvårdspersonalen gör sitt bästa för lindra patientens lidande samt främja dennes 

hälsa och välbefinnande, uppfylls inte enligt resultatet. Enligt Paulson, Danielson 

och Norberg (1999) kan detta förbättras om patienterna blir bekräftade och deras 

smärta blir tagen på allvar, då vågar de berätta om sina smärtupplevelser på ett 

mer uppriktigt sätt.  

 

Enligt denna studie uppkommer upplevelsen av tvivel och misstro när 

vårdpersonalen uttrycker att de inte tror på patienternas smärtupplevelse eller tar 

dem på allvar, när de tror att patienterna överdriver smärtan, när patienterna 

tvingas lägga ner energi på att uppfattas som trovärdiga, och när vårdpersonalen 

betraktar att deras smärta beror på psykologiska orsaker eller på grund av lathet. 

Det har till följd att patienterna känner sig misstrodda, upprörda, trötta på att 

kämpa samt en upplevelse av förlust av värdighet. Resultatet kan förklaras med 

det Linton (2005) skriver att historien har färgat dagens syn på smärta, då 

sjukvårdspersonalen under hela 1900-talet ansåg att patienten snarare var psykiskt 

sjuk än fysiskt om inga fysiska symtom kunde bevisas. Resultatet stämmer väl 

överrens med SBU (2006) som belyser att patienter med långvarig smärta känner 

att deras uttryck för smärta inte tas på allvar och att det är viktigt för dem att 
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behålla sin värdighet. Werner och Strang (2003) menar att smärta är en subjektiv 

upplevelse och därmed unik för den enskilda individen. På liknande sätt som det 

författarna kommit fram till beskriver Peolsson, Hydén och Sätterlund-Larsson 

(2002) att patienter utan visuell orsak till den långvariga smärtan har svårare att få 

den legitimerad av vårdpersonalen. De menar vidare att därför måste vården 

fokusera på patientens individuella beskrivelse av smärtan som bevis att han eller 

hon har ont. Även Blomqvist och Edberg (2002) betonar att för att lindra smärta 

måste sjukvårdspersonalen erkänna patienternas upplevelser, lyssna på och tro på 

deras besvär med smärtan. Resultatet stämmer inte överrens med det som 

Travelbee (1971) betonar att när patienten upplever smärta, vare sig det finns 

fysisk orsak eller inte, måste sjukvårdspersonalen acceptera att det är patientens 

perspektiv av upplevelsen som är giltig och har inget annat val än att acceptera 

den och försöka lindra den. Slutligen bekräftar Roxström (2000) att trots att 

vårdpersonalen är medvetna om hur viktigt det är att alltid ta patientens smärta på 

allvar, kan patienter fortfarande bli bemötta med skepsis och en oförstående 

attityd från sjukvårdspersonalens sida (a.a). 

 

Resultatet visar att patienterna upplever en brist på information och tid. Den 

upplevelsen uppstår när vårdpersonalen inte har tid att lyssna på patienterna, när 

de verkar ointresserade och inte tar dem på allvar samt när tillräcklig information 

saknas. Det resulterar i att patienterna känner sig stressade och ensamma med sina 

symtom och att de upplever en brist på kontinuitet i vården, och detta leder till att 

patienternas misstro mot sjukvårdpersonalen förstärks. Det kan jämföras med 

Lærum, Indahl och Skouen (2006) som belyser att de viktigaste faktorerna i 

interaktionen mellan sjukvårdspersonal och patienter med långvarig smärta är att 

patienterna blir tagna på allvar, att vården blir patientcentrerad och att de får en 

begriplig förklaring av sin smärta och dess konsekvenser, samt information om 

vad som kan göras åt den. På liknande sätt som resultatet menar SBU (2006) att 

patienter med långvarig smärta känner sig låsta i sin smärtsituation och strävar 

efter en diagnos som gör situationen lättare att hantera (a.a).  

 

Studiens resultat kommer fram till att upplevelsen av ett förtroendeingivande 

bemötande uppkommer då sjukvårdspersonalen är omtänksamma, ärliga, lyssnar 

och förstår patienterna, då de får information om diagnos och behandling samt när 

de får svar på sina frågor om smärta. Det gör att patienterna känner sig tagna på 

allvar, förstådda, trodda och respekterade. Dahlberg et al. (2003) styrker detta 

med att en god vård är helt beroende av mellanmänsklig relation mellan vårdare 

och patient, och det ligger på vårdarens ansvar att vården bli god. Resultatet 

överensstämmer med Roberto och Reynolds (2002) som framhäver att 

vårdpersonalens uppmuntran är mer effektiv än själva medicineringen. Det 

stämmer vidare överens med Walker (1994) som menar att patienterna vädersätter 

att ha någon som lyssnar på dem, förstår hur de känner samt uppmuntrar dem. 

Slutligen bekräftar Travelbee (1971) att sjukvårdspersonalens bemötande är det 

viktigaste avgörandet för att hjälpa eller hindra patienterna att hantera sitt lidande.         

 

Enligt resultatet uppstår upplevelsen av överlägsenhet när vårdpersonalen 

förlöjligar patienternas symtom, när de är på dåligt humör och blir förargade över 

patienterna och när sjukvårdspersonalen väljer att inte lyssna på deras klagan eller 

se dem. Bristen på den goda vården resulterar i att patienterna känner sig 

stressade, rädda, inte respekterade och nedvärderade som människor samt att det 

hotar deras integritet. Detta är tvärtemot vad HSL (1982:763) påtalar, att vården 

skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet samt bygga 
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på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vilket vidare går i linje 

med Söderlund (1998) som belyser att det är vårdpersonalens bemötande som 

avgör om patienterna upplever ett vårdlidande eller inte. Detta bekräftas av 

Travelbee (1971) som menar att vårdpersonalen måste se patienten som en unik 

och oersättlig människa och ansvaret att påverka dennes välbefinnande ligger på 

all sjukvårdspersonal. Precis som resultatet visar är det är svårt nog att uppleva 

smärtan och ännu värre när patienterna inser att sjukvårdspersonalen inte tror på 

dem (a.a).  

 

 

Slutsats 
Resultatet visar att patienter med långvarig smärta upplever vårdpersonalens 

bemötande på ett framförallt negativt sätt. Faktorerna som påverkar om 

patienternas upplevelser av bemötande är bra eller dåligt kännetecknas bland 

annat av att bli tagna på allvar, att bli hörda och trodda samt att bli bemötta med 

respekt. Författarna tycker att resultatet är skrämmande och det ger en inblick i 

patientens perspektiv av vården vid långvarig smärta. Det är genant att 

professionell och välutbildad sjukvårdspersonal fortfarande idag saknar det 

viktigaste för att ge en god vård, ett professionellt bemötande som innebär att 

lyssna och att förstå hur patienterna upplever sitt lidande och sin sjukdom. 

Författarna tror att ett bra bemötande är kärnan i vården, eftersom patientens 

välbefinnande påverkas av hur vårdpersonalen behandlar och möter dem. 

Resultatet väcker funderingar kring hur sjukvårdspersonalen kan förbättra 

bemötandet med patienter som lider av långvarig smärta. I strävan efter en god 

vård måste vårdpersonalen utgå från patientens perspektiv av upplevelsen av 

bemötandet. Författarna anser att det krävs mer kunskap och forskning i ämnet då 

det finns ett begränsat utbud av studier som specifikt belyser patientens perspektiv 

av mötet med sjukvårdspersonalen vid långvarig smärta. 
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