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Sammanfattning   

 

Bakgrund: Långvarig smärta definieras smärta när den förekommit i minst tre 

månader. Smärta beror på flertalet olika förändringar i det neurologiska systemet. Detta 

är ett tillstånd som påverkar människors hela livssituation. Dock skall man ha i åtanke 

att smärta är subjektiv och att varje individ är unik. Därför är det viktigt att ta med alla 

aspekter vid en diagnostisering, hur ser patientens livssituation ut, emotionellt, 

psykosocialt, vilken smärttyp, intensitet samt lokalisation.    

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av bemötandet i 

vården för patienter med långvarig smärta.   

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats som inkluderar 11 

vetenskapliga artiklar.   

 

 Huvudresultat: Resultatet presenterades under fyra teman om hur bemötandet inom 

vården ser ut genom patienters erfarenheter. Teman som skapades var “att bli visad 

empati och förståelse eller ej”, “att få tid och bli lyssnad till eller ej”, “att få information 

och tryggad vård eller ej” samt “att bli visad tillit eller ej”.   

 

Slutsats: Patienter med långvarig smärta behöver vårdpersonal som är empatiska och 

visar tilltro, lyssnar, ger tid samt bekräftar deras smärta. Detta kan ge hopp och styrka, 

samt minska patientens lidande.   

   

Nyckelord: bemötande, kommunikation, långvarig smärta, patienter, 

patientperspektiv samt patientupplevelser.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  

 

Background: Chronic pain is defined as pain when it has been occurring for at least 

three months. Pain is depend on to several different changes in the neurological system. 

This is a condition that affects people's entire life situation. However, one should keep 

in mind that pain is subjective and that each individual is unique. Therefore, it is 

important to include all aspects of diagnosis, what the patient's life situation looks like, 

emotionally, psychosocially, what type of pain, intensity and location.    

 

Aim: The purpose of this literature study was to describe experiences of attending care  

for patients with chronic pain.  

 

Method: A descriptive literature study with a qualitative approach that includes 11 

scientific articles.  

 

Main result: The results were presented under four themes about how the treatment in  

care looks through patients' experiences. The themes that were created were "to 

be shown empathy and understanding or not", "to get time and be listened to or not", "to 

get information and secure care or not" and "to be shown trust or not ". 

 

Conclusion: Patients with chronic pain need health professionals who are empathetic  

and show confidence, 

listen, give time and confirm their pain. This can provide hope and strength, 

and reduce the patient's suffering.  

 

Keywords: caring encounter, chronic pain, communication, patients, patient 

experience and patient perspective.  
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1. Introduktion    

   

Bakgrund    

Olika smärttillstånd, långvariga eller akuta, uppskattas vara relaterade till 20–40% av 

alla läkarbesök i Sverige (Läkemedelsboken 2015). Det kan handla om smärta som är 

ihållande eller återkommande såsom migrän. Det finns olika tillstånd och sjukdomar 

som orsakar långvarig smärta till exempel ledgångsreumatism, artros, multipel skleros, 

fibromyalgi, muskelvärk, ryggvärk och olika nervskador (1177 Vårdguiden 2016). Det 

påverkar hela livssituationen för den drabbade, såsom psykosocialt och ekonomiskt, 

identitet och egenvärdet kan påverkas. Den fysiska hälsan kan bli påverkad med 

passivitet och orkeslöshet (Läkemedelsverket 2017). Andersson (2010) skriver att det 

har visat sig, att långvarig smärta är ett eget tillstånd och att flertalet förändringar hos 

mekanismerna i det neurologiska systemet kan leda till detta. Både en minskad och en 

ökad reglering i hjärnstammen kan göra att smärtöverföringen i centrala nervsystemet 

medför att smärtans varaktighet blir förlängd.       

  

1.1 Definition av smärta och smärtfysiologi   

För att definieras som långvarig smärta skall smärtan ha varat i mer än tre månader 

(Läkemedelsboken 2015). IASP, International Association for the Study of Pain (2019) 

definierar smärta som “en sensorisk och emotionell upplevelse vilken kan korreleras till 

verklig eller potentiell vävnadsskada eller uttryckas i termer av skada”. Enligt 

Internetmedicin (2019) kan smärta delas upp i nociceptiv - vävnadsskada, visceral - 

smärtor som kommer från inre organ utan nociceptiv nervförbindelser, neurogen – 

neurologisk skada samt kroniskt smärtsyndrom - patienter som kommit in i en 

smärtcirkel. Enligt Norrbrink (2013) finns ett till begrepp som “dold smärta” detta 

innebär känselnedsättning där patienten inte har någon upplevelser av smärta till 

exempel trycksår.   

 

Via nervfibrer, A-fibrer och C-fibrer, går smärtimpulser till bakhornet som kan 

lokaliseras i ryggmärgen. Vidare från bakhornet upp genom spinotalamiska systemet till 

talamus, där signalerna i sin tur skickas till somatosensoriska cortex, kortikala områden 

eller anteriora cingulum. Från dessa områden skickas det sedan signaler tillbaka till 

smärtpunkten, så att kroppen reagerar med till exempel en undanmanöver. A-fibrer är 

specialiserade på skarp och akut smärta medan C-fibrerna är mer specialiserade på 
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smärtan som har en dov karaktär. Detta komplexa systems huvuduppgift är att varna 

kroppen för hotande, livshotande eller pågående vävnadsskada (Werner 2010).   

När långvarig smärta dominerar och är huvudproblemet skall detta betraktas “som en 

sjukdom i sig” (Berntzen, Danielsen & Almås 2011, s. 383). Akut smärta däremot är en 

vävnadsskada som har uppstått plötsligt, har en funktion som är beskyddande, 

kännetecknas utav att varaktigheten är under tre månader samt upphör när orsaken till 

smärtan läkt (Berntzen, Danielsen & Almås 2011).    

   

1.2 Bedömning av smärta   

Med hjälp utav olika smärtskattningsinstrument kan intensiteten i smärtan tas fram samt 

ta reda på vart smärtan förekommer i kroppen. Detta för att lättare kunna bedöma och 

hjälpa patienten på bästa tänkbara sätt (Bergh 2014). De smärtskattningsskalor som är 

vanligast i vården är NRS (Numerisk Skala), VAS (Visuell Analog Skala), VDS 

(Verbal Deskriptiv Skala) samt Ansiktsskala. NRS är en skala där patienten får gradera 

sin smärta i siffror, från 0 till 10. VAS är en skala där patienten istället graderar sin 

smärta med att sätta en markering på en linje, även där 0 till 10. Skalan VDS där får 

patienten sätta ord på sin smärta - smärtbeskrivning i en skala med sju olika smärtsteg 

(Vårdhandboken 2019). Ansiktsskalor brukar användas till patienter som inte förstår 

någon av de andra nämnda skalor och består av ett antal ansikten med olika mimik 

beroende av smärtans grad. Skattningsskalor har sina för- och nackdelar och därför bör 

smärtskattningsmetod väljas utifrån deras användbarhet (Hall-Lord & Jakobsson 

2007).   

 

Enligt Jonsdottir, Gunnarsdottir, Oskarsson. & Jonsdottir (2016) är det viktigt att 

bedöma smärta i ett brett spektrum och ge varje patient tid att beskriva sina känslor, 

upplevelse, symtom samt hur det påverkar det dagliga livet. Patientens sociala bakgrund 

är en av de nycklar för att få bättre förståelse och förbättring i patientens delaktighet 

samt efterlevnad och behandling.  

 

Patienter som inte har fått diagnosen långvarig smärta kan känna sig osäkra och inte 

tagna på allvar, då de inte vet den bakomliggande orsaken och detta kan leda till 

ytterligare lidande. Det är viktigt att få sin diagnos, då detta innebär känslan att bli tagen 

på allvar. Att få en diagnos har stor betydelse för självkänslan hos patienter, samt är 

grundläggande för vidare behandling (Nordemar 2013).    
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Andersson (2010) skriver att för att få en helhetsbild måste alla aspekter utav 

emotionella, kognitiva och beteendemässiga förändringar räknas in i bedömning, då det 

inte alltid går att ge en rättvis diagnos enbart utifrån vart smärtan är lokaliserad, 

intensiteten eller vilken typ utav smärta det är. Det är när detta tillstånd gör 

inskränkningar i personers liv som långvarigt smärtsyndrom har utvecklats.  

  

1.3 Upplevelser att leva med långvarig smärta         

Smärta är subjektiv och påverkar det dagliga livet för patienten. Att leva med långvarig 

smärta kan medföra svårigheter då det kan leda till förändringar i det sociala livet, likaså 

i det fysiska och psykiska måendet. Patienter med långvarig smärta berättade att deras 

tillstånd kan leda till sömnsvårigheter, den fysiska aktiviteten sättas ned och 

depressioner då smärtproblematiken dominerade deras liv 

(Berntzen, Danielssen & Almås 2011). I Peolsson, Hyde´n & Sätterlund-Larsson (2000) 

studie beskrev patienterna att de dagliga rutinerna stördes och att beteendet förändrades 

radikalt. Patienterna fick anpassa sig efter smärtan, utesluta vissa aktiviteter i det sociala 

livet och även minska ned eller ändra på praktiska uppgifter. Individen måste lära sig att 

leva med smärtan, då den varierar i intensitet och då kan det krävas att rutiner i det 

dagliga livet får arrangeras om. I studien utav Koskinen, Aho & Nyholm (2016) 

rapporterade patienterna att deras smärtupplevelser är unika, subjektiva samt 

formskiftande, så det kan vara svårt att dela och förklara upplevelserna för andra 

individer.   

 

Patienter med långvarig smärta upplever många svårigheter i sitt dagliga liv, både 

hemma och på arbetsplatsen. De upplever skam och undviker att berätta för någon om 

sin smärta, vilket leder till flera dagars sjukskrivning och ensamhet hemma. Hela 

livssituationen kan ändras och leda till att patienten blir mer passiv, upplevelser av 

ständig trötthet samt till att vardagliga sysslor och intressen kan upphöra 

(Nortvedt, Lohne, Kumar & Hansen 2015). Peolsson, Hyde´n & Sätterlund-Larsson 

(2000) skriver att det viktigaste för patienterna var att lära sig kroppens signaler och att 

undvika momenten som förvärrar smärtan.  

   

1.4 Bemötandet och kommunikation 

Det finns flera olika definitioner på begreppet bemötande, enligt Svenska akademiens 

ordbok (2019a) kan det handla om hur ett samtal genomförts. Grunden i bemötandet är 
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att på ett vänligt och respektfullt sätt kommunicera kroppsligt eller muntligt med 

patienter och anhöriga. Det finns svårigheter att översätta detta ord till engelska då det 

är ett abstrakt begrepp. Inom hälso- och sjukvården som står i fokus här brukar 

bemötande beskrivas utifrån hur personal tar emot en patient, deras kroppsspråk, 

ögonkontakt, samt hur vården utförs. Viktig uppgift i mötet mellan patient och 

vårdpersonal är att skapa en relation (Fossum 2013). Patient står i fokus för gott 

bemötande och vården utgår från patientens självbestämmande och respekt för integritet 

(Schuster 2015). Empati ligger som grund i vårdpersonalens relation med patienter 

(McCabe & Timmins 2015). Detta begrepp betyder vårdpersonalens förmåga att förstå 

patientens känslor (Holm 2009).    

 

Ordet Kommunikation beskriver Svenska akademiens ordbok (2019b) med betydelsen 

att utföra en dialog. Kommunikation är en grund för behandlingsprocessen, när 

kommunikationen med vårdpersonal är effektiv och fungerar bra tycker patienterna att 

vården de får är av hög kvalitet. Patientcentrerad kommunikation handlar om att 

vårdpersonal lyssnar, förstår, fokuserar på patients behov samt dennes välbefinnande 

(Linton 2013). Information som tas emot från vårdpersonal kan fortsätta att påverka 

patientens uppfattning i flera år, därför skall information vara lämplig och anpassad. 

Patienter med långvarig smärta litar ofta på sina vårdavdelningar som är den främsta 

källan till information trots tillväxten av internetkällor (Darlow 2013).  

   

1.5 Omvårdnadens bärande begrepp   

Omvårdnadens fokus ligger på människa, hälsa, miljö och vårdande (Ternestedt & 

Norberg 2014). Enligt rapporten Omvårdnad och god vård är syftet med omvårdnad en 

människa som ska vara självständig och delaktig i sin vård, samt uppleva hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Personen skall känna sig trygg och uppleva respekt från 

vårdpersonal. Ett annat centralt begrepp är hälsa som betyder “en process som 

människan själv skapar och upplever i det dagliga livet. Personens upplevelse av ohälsa 

kan påverkas av bland annat sjukdom, skada, lidande och smärta men även av 

fattigdom, arbetslöshet och avsaknad av sociala relationer” (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014, s.1).   

 

Vårdandet är ett begrepp som enligt Katie Eriksson innebär att hjälpa patienten att 

förändra sin hälsosituation genom att främja hälsa och lindra lidande. I sjuksköterskans 
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relation till patient är hoppet, tron och kärleken viktigt (Wiklund - Gustin & Lindwall 

2012). Vissa äldre patienter inte kan förklara deras behov av smärtlindring och 

sjuksköterskor litar ofta på varandra vid bestämning av smärtlindrande läkemedel för 

dessa patienter, som leder till att äldre inte blir delaktiga i sin behandling 

(Manias 2012).  

 

Enligt rapporten ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening 2018) har sjuksköterskor fyra ansvarsområden som handlar om 

att främja patientens hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskan ska ha en holistisk syn, vårda patienter med respekt, med ett 

professionellt empatiskt förhållningssätt så som medkänsla, trovärdighet, samt 

integritet för patient. Patienten ska vara delaktig i sin egen vård.    

   

1.6 Teoretisk referensram   

Författarna till denna litteraturstudie har valt Joyce Travelbee´s teori då den handlar om 

bemötande och relationen mellan patient-vårdpersonal. Joyce Travelbee´s fokus ligger 

på mellanmänskliga relationer, sjukdom och lidande som en personlig upplevelse. Målet 

med teorin är att hitta mening för patientens upplevelse, diagnosen kommer i andra 

hand. Sjuksköterskan har som huvuduppgift att skapa förtroende, så att en bra patient-

vårdpersonalrelation uppstår (Kirkevold 2000).    

 

Joyce Travelbee (1972) skriver att ett av huvudantagandena med Human-to-Human 

teorin är att en god omvårdnad är bland annat att kunna interagera med patienter genom 

kommunikation, kommunikation kan hjälpa patienter att finna lindring och mening i 

deras livssituation. Vidare skriver Travelbee att det är genom vårdgivarens empati som 

förtroende byggs upp och en bra interaktion mellan vårdgivaren och patienten kan 

uppstå.    

   

1.7 Problemformulering    

Långvarig smärta är en subjektiv upplevelse som påverkar hela patientens livssituation. 

Det förekommer olika svårigheter i det dagliga livet, samt förändringar i sociala livet, 

fysiska och psykiska måendet (Berntzen, Danielssen & Almås 2011). Patienter försöker 

att lära sig att leva med långvarig smärta genom att anpassa sina aktiviteter, ändra 
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rutiner, samt försöka att hantera sin smärta (Peolsson, Hyde´n & Sätterlund-Larsson 

2000; Koskinen, Aho & Nyholm 2016; Nortvedt, Lohne, Kumar & Hansen 2015).  

För att hjälpa dessa patienter behövs ett professionellt förhållningssätt från 

sjuksköterska med trygghet och respekt till patient. Då patienten kan känna sig mer 

delaktig i sin behandling och lidande lindras (Svensk sjuksköterskeförening 2018).  

 

Det behövs mer kunskap för att bemöta patienter med långvarig smärta. Hur 

vårdpersonalen bemöter patienter är avgörande, då detta påverkar upplevelser av smärta 

för patienter. Därför kommer författarna till denna litteraturstudie fram till att mer 

forskning kring de här området behövs för att få bättre förståelse för patienter med 

långvarig smärta och deras upplevelser av bemötandet i vården.   

  

1.8 Syfte    

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av bemötandet i vården för 

patienter med långvarig smärta.   

   

1.9 Frågeställning     

Vilka upplevelser av bemötandet har patienter med långvarig smärta i vården?    

    

2. Metod   

   

2.1 Design     

Författarna till denna litteraturstudie använde sig av en beskrivande litteraturstudie. 

Syftet med en litteraturstudie är att beskriva ett fenomen och är en översikt på ett 

forskningsproblem (Polit & Beck 2017).    

   

2.2 Sökstrategi     

Författarna till denna litteraturstudie har använt sig utav tre olika databaser för sökning 

efter artiklar, dessa databaser har varit Cinahl, Medline via PubMed samt PsycINFO. 

Enligt Polit & Beck (2017) är dessa databaser användbara inom området omvårdnad.  

Sökord som författarna har använt sig utav för att hitta relevanta artiklar 

var: caring encounter, chronic pain, communication, patients, patient experience samt 

patient perspective.    
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Författarna har utgått från Cinahl, där författarna har använt ord som Subject Headings, 

vissa ord med fritext och begränsningarna 10 år, engelska, AND samt 

Peer Reviewed och Linked full text. Den booleska termen AND används för att 

kombinera sökorden (Willman et al. 2016). Polit & Beck (2017) skriver att de booleska 

termerna AND, OR och NOT kan öka eller minska sökningen, AND avgränsar, OR 

ökar upp sökningen och NOT smalnar av sökningen. I Medline via PubMed har 

författarna använt sig utav samma sökord med Major Topic och MeSH. Polit & Beck 

(2017) beskriver MeSH som ett metodiskt sätt att söka fram information för olika 

termer med lika begrepp. Begränsningarna 10 år, adult, AND och engelska. PsycINFO - 

där är sökorden samma med Major Heading, fritext och AND mellan sökorden, samt 

begränsningarna 10 år, från 18 år, full text och engelska. För sökstrategi, se Tabell 1.   

    

Tabell 1. Sökstrategi   

 

Databas Begränsningar 

& sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Antal 

valda 

artiklar 

Cinahl 2019-08-27 

10 år 

Engelska 

Peer Reviewed 

Linked full text 

All Adult 
 

Chronic pain 

[Subject Heading Major Concept] 

AND 

patient experience (free text) 

AND communication (free text) 

AND caring encounter (free text) 

1 1 - 

Cinahl 2019-08-27 

10 år 

Engelska 

Peer Reviewed 

Linked full text 

All Adult 

Chronic pain 

[Subject Heading Major Concept] 

AND 

patient experience (free text) 

AND communication (free text) 

45 11 6 

Cinahl 2019-08-28 

10 år 

Engelska 

Peer Reviewed 

Patients 

[Cinahl Subject Heading] AND 

chronic pain 

[Cinahl Subject Heading] 

23 - - 
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Linked full text 

All Adult 
 

Cinahl 2019-08-28 

10 år 

Engelska 

Peer Reviewed 

Linked full text 

All Adult 

Chronic pain 

[Cinahl Subject Heading] AND 

patient perspective (free text) 

AND 

communication(free text) 

20 6 2 

Cinahl 2019-08-28 

10 år 

Engelska 

Peer Reviewed 

Linked full text 

All Adult 

Communication 

[Subject Heading] 

AND chronic pain 

[Subject Heading] 

28 4 1 

Medline via PubMed 2019-08-27 

10 år 

Engelska 

Adult 
 

Chronic Pain [Major Topic] 

AND patients [Major Topic] 

AND communication [MeSH] 

1 1 - 

Medline via PubMed 2019-08-27 

10 år 

Engelska 

Adult 
 

Patients [Major Topic] 

AND chronic Pain [free text] 

AND communication [MeSH] 

5 - - 

PsycINFO 2019-08-27 

10 år 

Engelska 

Från 18 år 

Full text 
 

Chronic Pain [Major Heading] 

AND patients (free text) 

AND communication (free text) 

92 8 2 

  
Totalt: 215 28 11 
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2.3 Urvalskriterier     

Som primärkällor för denna litteraturstudie användes vetenskapliga artiklar, vilket 

enligt Polit & Beck (2017) är en av de viktigaste typerna av information för en 

litteraturstudie.     

 

För att få en korrekt och tydlig sökstrategi behövs en strukturerad och avgränsad 

problemformulering. Det görs med hjälp 

av inklusionskriterier samt exklusionskriterier på specifika diagnoser, patientgrupper 

eller en viss typ av studier (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016).     

 

De inklusionskriterier som användes var patienter över 18 år, de som har varit i kontakt 

med vården samt haft smärta över tre månader. Bara originalartiklar 

med IMRaD uppbyggnad har använts, samt empiriska studier och studier med kvalitativ 

ansats.    

Exklusionskriterier var patienter med cancerrelaterad smärta, akut smärta, studier som 

inräknat barn och ungdomar samt studier som ej varit tillgängliga på Högskolan i Gävle. 

Artiklar som inte svarade mot studiens syfte, inte var litteraturstudier och studier med 

kvantitativ ansats samt dubbletter valdes bort.   

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar   

Beskrivning av utfall av möjliga artiklar se Figur 1. Flödesschema. Författarna till detta 

arbete hittade sammanlagt 215 artiklar i databaser. Efter att rubrik och abstrakt på 

artiklarna lästs exkluderades 184 artiklar, på grund utav att dessa inte svarade på 

litteraturstudiens syfte. 

 

Ett första urval av 28 artiklar gjordes. Efter relevansgranskning fanns det kvar 24 

artiklar som stämde med studiens syfte och frågeställning (se bilaga 1). De kvarvarande 

24 artiklarna har skrivits ut för vidare bearbetning, därefter fortsatte författarna till 

denna studie att granska artiklarna som stämde överens med studiens syfte (se bilaga 2). 

Efter denna kvalitetsgranskning exkluderades 13 artiklar, detta för att dessa artiklar inte 

tog upp patienters erfarenheter av bemötande samt var artiklar som hade kvantitativ 

ansats. Enligt Polit & Beck (2017) så skall forskarna ha en målmedveten strategi när 

artiklarna väljs ut, fokus skall läggas på studiens syfte under hela urvalsprocessen.  
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Figur 1.  Flödesschema   
 

 

Totalt 11 artiklar kunde inkluderas i denna litteraturstudie.   

 

2.5 Dataanalys    

Författarna till denna litteraturstudie bearbetade 11 vetenskapliga artiklar för att 

analysera dessa vidare. Dataanalysen gjordes enligt Friberg (2017). Författarna läste 

individuellt de vetenskapliga artiklarna flera gånger för att öka förståelsen för innehåll 

och sammanhang. Resultaten sammanställdes i en tabell som bestod utav författare, 

syfte och resultat (se bilaga 3), samt en metodologisktabell som bestod utav författare, 

titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalys (se bilaga 4). 

Både skillnader och likheter mellan artiklarna jämfördes så de kunde 

sammanställas. Friberg (2017) skriver genom att göra en resultattabell (bilaga 3) bildas 

en struktur som gör det lättare att analysera de artiklar författarna söker fram.    

Enligt Friberg (2017) har nyckelfynd identifierats i varje enskild artikel för att jämföras 

mellan författarna till denna litteraturstudie. Genom att diskutera och sammanställa 

nyckelfynden, kunde författarna till detta arbete se om de uppfyllde syftet. Teman 

Sammanlagt 

identifierades 215  

Kvar fanns 28 artiklar 

 

Kvar fanns 24 artiklar 

11 artiklar totalt blev 

kvar som svarade mot 

syfte 

Efter den första grovsållningen utifrån 

titel och abstrakt togs 184 artiklar bort 

Efter relevansgranskning med hjälp av 

granskningsmall exkluderades 4 

artiklar 

13 artiklar  exkluderades efter 

granskning 
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identifierades, dessa togs fram genom färgkodning i ett eget dokument, detta för att få 

en lättare överblick. Utifrån detta har 4 teman framkommit i detta 

arbete. Aveyard (2014) skriver att utifrån litteraturen författarna till detta arbete hittar, 

skall det identifieras teman som är gemensamma. Dessa ger en överblick av den 

insamlade information som svarar på författarnas syfte och frågeställning.  

  

Enligt Polit & Beck (2017) så handlar dataanalysprocessen om att gruppera upp det 

viktigaste i texten och på detta sätt få fram teman.   

   

2.6 Forskningsetiska överväganden   

Enligt Sandman och Kjellström (2013) gjordes etiska överväganden genom hela det 

vetenskapliga arbetet, från val av ämne för studie fram till användning av resultat i 

klinisk praxis. De studier som inkluderades var godkända av etiska kommittéer samt att 

kvaliteten på dessa vetenskapliga artiklar var god. Författarna i denna litteraturstudie 

eftersträvade objektivitet, följde forskningsetiska normer och koder genom hela 

examensarbetet. Författarna till denna litteraturstudie har eftersträvat att följa 

Vetenskapsrådets forsknings riktlinjer (2019) om oredlighet i forskning, så det ej skulle 

förekomma plagiat, fabrikation eller förfalskning.  

 

 3. Resultat    

 

I denna litteraturstudie inkluderades 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet beskrivs 

översiktligt i Tema Tabell (se Tabell 2) och mer utförligt i löpande text. Resultatet 

består av fyra teman om hur bemötandet inom vården ser ut genom patienters 

erfarenheter. Teman som identifierades var “att bli visad empati och förståelse eller 

ej”, “att få tid och bli lyssnad till eller ej”, “att få information och tryggad vård eller 

ej” samt “att bli visad tillit eller ej”.   

 

Studierna är utförda i USA, England, Skottland, Sverige, Norge, Singapore, Irland samt 

Nederländerna, dessa studier är gjorda på både män och kvinnor i åldrarna över 18 år, 

där deltagare har långvarig smärtproblematik.   
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Tabell 2. Teman 

Teman 

• Att bli visad empati och 

förståelse eller ej 

• Att få tid och bli lyssnad till eller ej 

• Att få information och tryggad 

vård eller ej 

• Att bli visad tillit eller ej 
 

  

 

3.1 Att bli visad empati och förståelse eller ej   

I majoriteten av studierna som motsvarar syftet till denna litteraturstudie togs det upp 

om patienters erfarenheter utav empati från vårdpersonal (Robinson, Kennedy 

& Harmon 2013; Yang et al. 2015; Matthias et al. 2010; Franklin, Smith & Fowler 

2015; Mullersdorf, Zander & Eriksson 2011; Gordon et al. 2016; Driscoll et al. 

2018; Tveiten, Ruud & Knutsen 2010). I studien av Gordon et al. (2016) som utförts i 

Skottland inom primärvården, beskrev deltagarna med kronisk smärta att de upplevde 

sig mindre värda men belyste även erfarenheter där vårdpersonal har brytt sig om dem 

samt var stödjande. Yang et al. (2015) studie som utförts på en smärtklinik i Singapore 

berättade deltagarna om vårdpersonal som var empatiska. Deltagarna med kronisk 

smärtproblematik inom primärvården i Driscoll et al. (2018) studie från USA upplevde 

att vårdpersonal inte respekterade dem, då vårdpersonalen mer fokuserade på 

dokumentationen än kommunikationen med patienten, detta ledde då till frustration.    

 

I den svenska studien där muslimska kvinnor ingick tog de upp betydelsen av att 

vårdpersonalen var inkännande, att de förde en dialog med patienten och gav denne tid. 

Detta ledde till att deltagarna kände tillit samt att de blev mer involverade i sin 

behandling (Mullersdorf, Zander & Eriksson 2011). I norska studien utav Tveiten, Ruud 

& Knutsen (2010) beskrev deltagarna med långvariga smärtor att de kände sig unika 

och erkända. De var inte bara en smärtpatient i allmänhet, av vårdpersonalen på den 

studerade smärtkliniken, vilket ledde till förtroende. Deltagarna med långvariga smärtor 

kände att de hade stöd och att sjuksköterskor inom primärvården intresserade sig i en 

studie från USA utav Matthias et al. (2010).   
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 I flertalet artiklar beskrevs vårdpersonalens förståelse för patient. (Evers et al. 

2017; Oosterhof, Dekker, Sloots, Bartels & Dekker 2014; Tveiten, Ruud & Knutsen 

2010). Patienter kände delaktighet i sin behandling där fysioterapeut förmedlade 

information förståeligt, patienterna kände att fysioterapeuterna förstod dem och deras 

smärtproblematik i den nederländska studien utav Oosterhof et al. (2014). I Tveiten, 

Ruud & Knutsen (2010) studie gav patienterna uttryck för att förståelse och specifik 

smärtterapi är lika viktiga. I den amerikanska studien utav Evers et al. (2017) berättar 

deltagarna att delaktighet och förståelse ger dem hopp och styrka.    

   

3.2 Att få tid och bli lyssnad till eller ej   

Kommande studier beskrev att vårdpersonal kan främja den positiva interaktionen med 

patienten genom att lyssna (Evers et al. 2017; Gordon et al. 2016; Matthias et al. 

2010; Tveiten, Ruud & Knutsen 2010; Oosterhof et al. 2014; Hansson, Fridlund, Brunt, 

Hansson & Rask 2011; Yang et al. 2015). Deltagarna upplevde bemötandet positivt när 

sjuksköterskor engagerade sig, lyssnade och tog deras problematik på allvar, dock 

negativa erfarenheter i lyssnandet från läkare (Matthias et al. 2010). I studien 

av Tveiten, Ruud & Knutsen (2010) berättade patienterna att de kände sig stärkta och 

fick hopp av att vårdpersonal lyssnade på dem, och deltagarna i Yang et al. (2015) 

studie kände uppskattning när vårdpersonalen lyssnade. Patienterna beskrev att de gärna 

väntade på att få träffa viss vårdpersonal då de visste att just denna utövare lyssnade och 

gav den tid de behöver i studien utav Evers et al. (2017). Några av deltagarna gav 

uttryck för att vårdpersonal inte hade tiden att lyssna, då patienterna upplevde läkarna 

som stressade till nästa patient, detta ledde till frustration hos deltagarna (Oosterhof et 

al. 2014; Evers et al. 2017). Deltagarna i den svenska studien av Hansson et al. 

(2011) beskrev att patienters erfarenheter med kronisk smärtproblematik var att de både 

kände rädsla för att bli lämnad samt att de inte blivit tillfrågade om sina erfarenheter av 

smärta som ledde till 

en känsla av bristande intresse. Där vårdpersonal gav tid så patienten kunde berätta om s

ituationen samt att vårdpersonalen tog 

sig tiden att förklara, då kände sig patienterna sig tagna på allvar.     

   

3.3 Att få information och tryggad vård eller ej   

Flera av studierna beskrev bristfälliga uppföljningar samt bristande information från 

vårdpersonal (Gordon et al. 2016; Robinson, Kennedy & Harmon 2013; Franklin, Smith 
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& Fowler 2015; Matthias et al. 2010; Driscoll et al. 2018). I en av studierna 

av Driscoll et al. (2018) beskrev deltagarna att när vårdpersonalen avklarat 

behandlingen verkade det som att de inte kände något mer ansvar för patientens fortsatta 

vård. Detta ledde till att patienter kände frustration över att få ny vårdpersonal när de 

var dit i ett senare skede och ej fick uppföljning utav tidigare personal. I studien av 

Matthias et al. (2010) berättade deltagarna att vårdpersonal spenderade för lite tid till 

patienter, tillgången till vårdpersonal var ganska svår berättade deltagarna också. I den 

engelska studien av Franklin, Smith & Fowler (2015) ansåg patienter med kronisk 

smärta att de ej fick tillräcklig förklaring till deras diagnos när de var diagnostiserade. 

Patienterna berättade att de var nöjda när de fick information med bilder och ritningar, 

detta ledde till mer tillit och förståelse från vårdpersonal. Deltagarna med kroniska 

smärtor inom primärvården ansåg att de fick för lite information från läkare om 

medicinering, olika risker och biverkningar, samt en lång process för att få en 

smärtdiagnos, detta ledde till oro, osäkerhet och depressioner hos patienter i den 

irländska studien utav Robinson, Kennedy & Harmon (2013). Deltagarna i studien av 

Gordon et al. (2016) beskrev negativa erfarenheter där de bara fick generella råd från 

vårdpersonal och ledde till frustration och negativa känslor.   

   

3.4 Att bli visad tillit eller ej   

I flera av studierna berättade deltagarna om känslor utav både bristande och 

betryggande tillit (Hansson et al. 2011; Tveiten, Ruud & Knutsen 2010; Franklin, Smith 

& Fowler 2015). I Franklin, Smith & Fowler (2015) rapporterade deltagarna om tillit 

och omtänksam vårdpersonal, då blev patienterna mer entusiastiska att följa råd och 

förslag om självhantering. I Hansson et al. 

(2011) studie uppfattade deltagarna att de inte blir trodda, när vårdpersonal ansåg att det 

var 

en kronisk smärta fick patienter känslan att behandlingen fick lägre prioritering. Vårdpe

rsonal visade genom sitt kroppspråk att de inte litade på patientens beskrivningar av smä

rtupplevelserna. Patienter med långvarig smärta upplevde att vårdpersonalens egna fråg

or var mycket viktigare än patientens egna upplevelse av smärtan. I Tveiten, Ruud & 

Knutsen (2010) studie rapporterade deltagarna att tro på patienten är en viktig del i 

interaktion mellan patient och vårdpersonal, vilket leder till tillit hos deltagarna. En del 

patienter beskrev att de inte var erkända som experter på sig själv som ledde till att de 

förlorade känslan av kontroll. Vårdpersonal förväntade sig att patienter skulle stämma 
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överens med böckerna. Patienter ville hanteras som experter på sin hälsa, erfarenheter 

och åsikter om vidare vård.    

   

4. Diskussion   

   

4.1 Huvudresultat    

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av bemötandet i vården för 

patienter med långvarig smärta. Resultatet visade på att de flesta patienter hade 

både positiva och negativa erfarenheter av bemötande i vården. Positiva erfarenheter av 

vårdpersonal vad gällande att de tog sig tid för att förklara, lyssna samt att de hade ett 

empatiskt förhållningssätt. Negativa erfarenheterna var brist på empati, känsla att inte 

bli förstådd, bristande information och uppföljningar, samt vårdpersonal som inte har tid 

att lyssna på patient.    

   

4.2 Resultatdiskussion    

I resultat framkom att flera patienter upplevde både positiva och negativa erfarenheter 

av empati från vårdpersonal (Robinson, Kennedy & Harmon 2013; Yang et al. 2015; 

Matthias et al. 2010; Franklin, Smith & Fowler 2015; Mullersdorf, Zander & Eriksson 

2011; Gordon et al. 2016; Driscoll et al. 2018; Tveiten, Ruud & Knutsen 2010). 

I Driscoll et al. (2018) studie fanns ett glapp mellan patientens förväntningar på 

vårdpersonalens bemötande och riktlinjer för deras beteende. Flera patienter beskrev 

frustration över vårdpersonalens beteende, att vårdpersonal var mer fokuserat på eget 

arbete med minimal ögonkontakt med patienten, samt att vårdpersonal saknade 

medkänsla. Enligt Bolund (2007) behöver patienten få berätta om smärtan fast det är 

smärtsamt, så kan det leda till att lättare kunna gå vidare. Enligt studien av Evers et al. 

(2017) anges det att vårdpersonal genom empati och lyssnande kunde interagera med 

patienter på ett positivt sätt. Detta stämmer överens med Linton (2013) som skriver att 

empati är när vårdpersonal kan se saken från patientens perspektiv, för att bättre förstå 

patientens situation och dennes känsla. Empati uppnås genom aktivt lyssnande från 

vårdpersonal, detta kan underlätta behandling genom att patient känner förståelse och 

stöd. Detta framkom även i en annan studie att livssituationen blir mer uthärdlig om 

vårdpersonal har ett empatiskt förhållningssätt (Sternke, Abrahamson & Bair 2016). 

Författarna till denna litteraturstudie kom fram till i resultatet att patienter vill bli 

behandlade som experter på sina upplevelser utav smärtproblematiken, detta styrks utav 
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Socialstyrelsen (2015) som skriver att patienterna kan sin kropp bäst, det är patienterna 

som känner smärtan. Det är viktigt att patienterna får vara med och bestämma själv över 

sin vård och behandling. Detta stämmer överens med Holm (2009) att när en patient 

hamnar i en beroendeställning från vårdpersonal på grund av en sjukdom, blir empati 

från vårdpersonal särskilt viktig. När en patient blir bemött med empati så stärks 

patientens självbild, om empatin blir bristande då förloras självbildsbalansen.   

   

I resultatet framkom att patienter kände sig unika och erkända då vårdpersonal lyssnade 

och tog sig tid. Men resultatet visade också på negativa erfarenheter hos patienter med 

långvarig smärta, att patienter kände sig mindre värda och inte fick respekt från 

vårdpersonal (Evers et al. 2017; Gordon et al. 2016; Matthias et al. 2010; Tveiten, Ruud 

& Knutsen 2010; Oosterhof et al. 2014; Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask 

2011; Yang et al. 2015). I en studie beskrev patienter upplevelser utav positiva 

erfarenheter när vårdpersonal visade förståelse, tog sig tid, var lugna och empatiska 

(Oosterhof et al. 2014). Detta framkom även i en annan studie där patienter blev stärkta 

av lyssnande vårdpersonal, fick upplevelser av att vara en unik individ där sjuksköterska 

utgår från dennes upplevelse av sjukdom, visar respekt och empati (Tveiten, Ruud & 

Knutsen 2010). Detta skulle kunna vara så som de tar upp i studien 

utav Slade, Molloy & Keating (2009) om vårdpersonal ger tid, lyssnar och är empatiska 

så blir sjukdomsproblematiken lättare för patienten. Förhållandet mellan vårdpersonal 

och patienter kan förbättras genom effektiv kommunikation, där menas empatiskt 

förhållningsätt samt att tiden finns för dialog. Detta kan styrkas utav Bergh (2014) som 

beskrev när patienter får berätta om sin smärta och problematik för engagerad 

vårdpersonal kan det bidra till att patienten känner lindring.    

   

Relationen mellan sjuksköterska och patient består av flera steg och byggs gradvis upp. 

För det första är det viktigt att vårdpersonal är medveten om de stereotypa uppfattningar 

som kan påverka värderingar samt att vårdpersonal ser patienten som en unik individ. 

För det andra, när vårdpersonalen börjar förstå och ser patienten som en unik individ 

med egna behov då kommer de fram till ömsesidig kontakt i relationen 

(Kirkevold 2000). “Lyssnandet är basen för kommunikation”, att vårdpersonalen måste 

vara intresserad utav patienten de har framför sig (Andersson 2013, s. 113). 

Kommunikation är det viktigaste verktyget för vårdpersonal i samarbete med patient, 

samt en process som består av olika erfarenheter, kunskaper samt förmågor. Syftet med 
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kommunikationen är att vårdpersonal ska lära känna patienten samt tillgodose dennes 

grundläggande behov (Kirkevold 2000). Detta kan styrkas av Socialstyrelsen (2015) att 

det är viktigt då vi alla är olika som individer och har olika uppfattningar kan det vara 

svårt att få till ett bra bemötande från alla aspekter, men om man utgår från hur jag själv 

vill bli bemött har vi något att utgå ifrån. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser att detta skulle kunna betyda att om vårdpersonal lyssnar och ger tid till patienten, 

så kan det leda till att vårdpersonalen lättare kan sätta sig in i patientens livssituation 

och hjälpa denne.    

   

I resultatet framkom känslor om tillit (Hansson et al. 2011; Tveiten, Ruud & Knutsen 

2010; Franklin, Smith & Fowler 2015). Tidigare forskning utav Jacobsson (2008) 

visade att vårdpersonalen inte trodde på patientens smärta och detta ledde till att 

patienter upplevde negativt bemötande från vårdpersonalen. En annan studie av Norman 

et al. (2010) beskrev upplevelser där vårdpersonal inte trodde på patienter vilken ledde 

till oro. Författarna till föreliggande studie anser att eftersom smärta är subjektiv och 

osynlig gör det svårare för vårdpersonal att upptäcka samt hjälpa patienter. Patienter kan 

uppleva det som nonchalans från vårdpersonalens sida, dessa upplevelser kan leda till 

att det blir brister i tilltron för vården. Enligt Nordemar (2013) vård innebar mänskliga 

möten mellan patient och vårdpersonal. Det mänskliga mötet blir som en balans mellan 

vårdpersonalens ansvar och patientens delaktighet. Travelbee (1972) belyste vikten av 

god kommunikation mellan patient och vårdpersonal. 

Enligt Travelbee´s omvårdnadsteori är det viktigt med relation mellan sjuksköterska och 

patient som en mellanmänsklig process där sjuksköterskans ansvar ligger på att hjälpa 

patient att hantera sin sjukdom och hitta mening i en svår situation.   

   

I föreliggande studie framkom det att patienter upplevde både positiva och negativa 

erfarenheter med för lite information, samt bristfälliga och tillfredsställande 

uppföljningar (Gordon et al. 2016; Robinson, Kennedy & Harmon 2013; Franklin, 

Smith & Fowler 2015; Matthias et al. 2010; Driscoll et al. 2018). Enligt Socialstyrelsen 

(2015) är individuellt anpassad information viktigt för patienter för att få bättre 

förståelse om sin sjukdom, diagnos, samt behandling. Detta bekräftas av Clarke et al. 

(2014) att för patienter är det viktigt att få bekräftande information på grund av att 

smärtan är osynlig och framtida behandling. Vidare skriver Socialstyrelsen (2015) att 

det är viktigt att informationen mellan patient och vårdpersonal sker i form av dialog 
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samt att patient blir delaktig. Under samtalet med patienten kan vårdpersonal använda 

metoder av återkoppling för att förstå om patienten har uppfattat givande information 

rätt eller om det behövs kompletteras. Vilket också stämmer överens med föreliggande 

studies resultat av Oosterhof (2014) där patienterna lyfte upp positiva erfarenheter av 

delaktighet. Patienter som fick tillräckligt med information kände sig mer delaktiga i sin 

egen behandling. Författarna till denna litteraturstudie anser att om man som patient får 

regelbunden information under perioden utav behandlingen, där vårdpersonal är tydlig 

och empatiska, kan leda till att patienten får mer tillit samt lättare kan hantera smärta, 

oro och rädslor som uppkommer kring deras livssituation.    

   

Författarna till föreliggande studie vill trycka på vikten av bemötande för patienter med 

långvarig smärta. Vårdpersonal som lyssnar och förstår patienterna, har bättre möjlighet 

att ge den hjälp som de behöver. Bemötande är viktigt för patientens behandling och hur 

det genomförs är avgörande för patienten (Rhodin 2014) Mötet med patienten är en 

viktig process i vården. Lyssnandet är en av de förmågor för att skapa en bra relation 

som byggs på professionalitet och kvalitet. Aktivt lyssnande är ett begrepp som används 

inom vården och menas att ha intresse för patient. Genom att lyssna på patienten kan 

vårdpersonal förstå, stödja och hjälpa vidare med den kompetens som vårdpersonal har 

(Andersson 2013). Patientfokuserad kommunikation är grunden i vården. Det handlar 

om att vårdpersonal ska fokusera, förstå, lyssna, samt vara uppmärksamma på 

patientens välbefinnande (Linton 2013).    

   

4.3 Metoddiskussion   

Författarna till föreliggande studie använde en deskriptiv design med kvalitativ 

forskning för att beskriva patientens upplevelser som enlig Polit och Beck (2017) anses 

som lämpligast för att beskriva ett fenomen.   

   

Vidare har författarna till föreliggande studie använt sig utav tre olika sökmotorer: 

CINAHL, Medline via PubMed och PsycINFO, för att få fram artiklar som stämmer 

överens med det syfte och frågeställning som denna litteraturstudie har. CINAHL är en 

sökmotor för området omvårdnad där författarna hittade flest artiklar som berör syftet. 

En av de svagheter som litteraturstudien innehåller är att författarna skulle börjat med 

en bredare sökning för att eftersom smalna av sökningen mer och mer. Artiklarna som 

användes i denna litteraturstudie var skriven på engelska och det kan vara en nackdel 
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där författarnas språkkunskaper var inte fullt tillräckliga. Polit & Beck (2017) beskrev 

CINAHL, Medline och PsycINFO som vetenskapliga samt att dessa sökmotorer 

innefattar omvårdnadsforskning.   

 

Författarna till föreliggande studie har använt sig 

utav caring encounter samt communication för begreppet bemötande. Dock har 

författarna kunnat använda sig utav fler sökord för detta begrepp samt använt sig utav 

ordet OR mellan sökorden då det ger en vidgning av sökningarna enligt Forsberg 

& Wengström (2015).   

   

En av de styrkor i litteraturstudien är att inklusionskriterierna inte har begränsning på en 

övre ålder för att vi velat ha en bred åldersgrupp som kan beskriva sina erfarenheter. 

Denna litteraturstudie tog inte upp barn eftersom de kan ha svårare för att beskriva sin 

smärta samt har förmyndare med vid sina besök så då är inte säkert att erfarenheten är 

barnets. Författarna har ingen begränsning till ett eller flera länder som anses som en 

styrka för att få bredare perspektiv på patienter med kronisk smärta. En av 

de exklusionskriterierna som författarna använt bestod utav smärtproblematik som 

uppstår i samband med cancer, då dessa patienter har sin cancerdiagnos fastställd samt 

är under specialistvård. Akutsmärta var en exklusionskriterie då denna smärta 

uppkommer plötsligt och när skadan är läkt försvinner smärtan. Enligt Polit & Beck 

(2017) är inklusionskriterier och exklusionskriterier något som definierar populationen 

för studier, dessa kriterier har konsekvenser för generaliserbarheten i fynden samt 

tolkningen.  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie läste först de vetenskapliga artiklarna 

individuellt. Därefter sammanställdes artiklarna gemensamt för att öka kvalitéten samt 

trovärdighet för denna litteraturstudie. Polit & Beck (2017) skriver att materialet skall 

logiskt organiseras så att granskaren kan beskriva resultatet från de olika studierna, detta 

gör även så att trovärdigheten och kvaliteten blir god.  
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4.4 Kliniska implikationer   

Resultatet av examensarbetet skulle kunna användas inom klinisk praxis för att få bättre 

förståelse hur patienter med långvarig smärta upplever bemötandet från vårdpersonal. 

En av de viktigaste uppgifter som vårdpersonal har är att se patienten och dennes behov, 

samt utföra denna uppgift med stor respekt, empati och tro på patient, genom detta 

kan vårdpersonal hjälpa patienten lära sig att leva med sin smärta.   

Synliggör om vårdpersonal inom primärvården saknar kunskap om långvarig smärta. 

Utbildning till patienter så att de får en bättre förståelse utav informationen som läggs 

fram och till vårdpersonalen utbildning rörande förståelsen om smärtproblematiken och 

bemötande av dessa patienter. 

  

4.5. Förslag till fortsatt forskning   

Fortsatt forskning skulle förslagsvis vara intervjustudier, med deltagare inskrivna på 

smärtkliniker, om tydlig och praktisk information som leder till att förbättra kvaliteten 

på information för patienter med långvarig smärta. Patienter skulle få tillgång till 

forskning som skulle vara relevant till deras behov. Forskning kring empati som höjer 

erfarenheterna för patienter med långvarig smärta samt hur relation mellan patient och 

vårdpersonal påverkar. Detta för att se om det påverkar positivt eller negativt i 

bemötandet mellan dem, öka kompetensen kring långvarig smärtproblematik samt 

kunskap om hur patienter upplever bemötandet då det kan leda till ökad förståelse för 

vårdpersonal.     

   

4.6. Slutsats    

Patienter med långvarig smärta upplever både positiva och negativa erfarenheter av 

bemötande i vården. Många patienter berättar att ett positivt bemötande leder till att det 

blir lättare att hantera smärtproblematiken då vårdpersonalen ingjuter styrka hos 

patienten. Om vårdpersonal är empatisk, har tid att lyssna, har tro på patienten samt 

förståelse, då upplever patienter gott bemötande. Detta kan leda till att minska 

patientens lidande.     
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beskrivet?  

   

   

   

   

   

         

7.  Är metoden för datainsamling 

relevant?  

   

   

   

   

   

         

8.  Är analysmetoden redovisad och 

tydligt beskriven?  

   

   

   

   

   

         



 

 

 

9.  Görs relevanta etiska 

reflektioner?  

   

   

   

   

   

         

Resultat            

10.  Är det resultat som redovisas 

tydligt och relevant i förhållande 

till studiens syfte?  

   

   

   

   

   

         

Diskussi

on  

          

11.  Diskuteras den kliniska betydelse 

som studiens resultat kan ha?  

   

   

   

   

   

         

12.  Finns en kritisk diskussion om 

den använda metoden och 

genomförandet av studien?  

   

   

   

   

   

   

   

         

13.  Är trovärdighetsaspekter för 

studien diskuterade?  

   

   

   

   

   

   

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. Resultat översiktstabell  

 

Författare   Syfte   Resultat   

Driscoll, M. A. et 

al. 

Denna studie syftar till att 

undersöka patientens uppfattningar att 

hantera smärta i ett integrerat 

sjukvårdsystem och utforska 

könsskillnader.   

Det fanns avvikelse mellan patientens 

förväntningar och riktlinjer för 

vårdpersonalens beteende, samt att 

deltagarna inte kände sig respekterade.  

Evers, S. et al. Denna studie undersöker möjligheter att 

förbättra viktiga aspekter av läkarnas 

kommunikation med patienter som har 

kronisk smärta.   

Läkare kan främja den positiva interaktionen 

genom att: de kan lyssna och visa empati till 

patienter, vara mer tydliga. Patienter önskade 

att få mer empatiskt möte med läkare och att 

läkare försöker att lära känna patienter 

samt dennes situation och mer förståelse 

för deras smärta.   

Franklin, Z.C., 

Smith, N.C. & 

Fowler, N.E.  

Denna studie syftar till att undersöka 

faktorer som är viktiga för individer i 

smärthanteringsprocessen.   

Överlag var deltagarna nöjda över 

bemötandet. Nivån på förklaringarna för 

diagnos och behandling var varierande, där 

det förklarades med bilder, ritningar samt 

muntlig förklaring kände deltagarna att de 

togs mer på allvar och att sjukvården erkände 

smärtproblematiken.   

Gordon, K. et al. Syftet med studien att undersöka 

primärvårdens vårdpersonal och patienter 

med kronisk smärta, för att identifiera 

möjliga hinder i självhantering.   

Det uppstod dålig kommunikation mellan 

patienter och vårdpersonal. Deltagarna vela 

att vårdpersonalen kunde lyssna och stödja, 

att de brydde sig om personen de hade 

framför sig och att de hade tid för dem. 

Negativa erfarenheter från patienter var att 

de kände sig negligerade, att de bara fick 

generella råd.  

Hansson, K. S. et 

al. 

Studien syftar till att undersöka betydelsen 

av erfarenheter hos personer med kronisk 

smärta i deras möte med vårdpersonal.   

Patienter upplevde positiva erfarenheter av 

bemötande, där personalen visade att de har 

empati och en förståelse för patienten. 

Patienterna upplevde negativa erfarenheter 

såsom misstroddhet och att patienter kände 

sig ifrågasatt. Det fanns patienter som inte 

fick frågan om deras upplevelser utav 

smärtproblematiken.  

Matthias, M.S. et 

al. 

  

Studien syftar till att fokusera på patientens 

uppfattning och relationer 

med vårdpersonal samt identifiera   

hur dessa relationer kan leda till att 

patienter kan själv styra deras smärta.   

 Patienterna upplevde positiva och 

negativa erfarenheter i relationer med 

vårdgivare, som kan vara avgörande för 

patientens hantering av kronisk smärta. 

Patienterna kritiserade läkare för deras sätt 

att lyssna, inte förstå patientens smärta samt 

att inte få tiden som de behöver. 

Patienterna fick positiva upplevelse med stöd 

och förståelse i kommunikation med 

sjuksköterskor.  

Mullersdorf, M., 

Zander, V. & 

Denna studie syftar till att undersöka 

erfarenheter av att leva 

Deltagarna upplevde båda positiva och 

negativa bemötanden i vården. En vårdgivare 



 

 

 

Eriksson, H.  

  

med muskuloskeletala smärta och 

erfarenheter av vård bland etniska 

populationer av muslimska kvinnor.   

som använder tydligt språk, ger tid och tar 

patienternas problem på allvar är viktigt för 

ett bra möte med patient.   

Oosterhof, B. et al. Studien syftar till att undersöka faktorer 

som är framgångsrika mellan 

patienter och yrkesverksamma.  

Patienterna upplevde positiva och negativa 

erfarenheter. De patienter som hade positiva 

erfarenheter berättade om att de kände att de 

hade en delaktighet i behandlingen, de 

förstod vad personalen förmedlade, att 

personalen har förståelse för dem och deras 

smärta. Patienterna beskrev de negativa 

erfarenheterna av tidsbrist.  

Robinson, K., 

Kennedy, N. &  

Harmon, D.  

Syftet med denna studie var att identifiera 

olika typer av diskurser som används av 

personer med kronisk smärta   

Patienter berättade om bristande information 

samt uppföljningar från läkare.  

Tveiten, S. & 

Ruud Knutsen, I.  

Studien syftar till att belysa patienternas 

upplevelser av dialog med vårdpersonal på 

en smärtklinik i Norge.   

Dialogen är en plats där det sker 

informationsutbyte som hjälper att främja 

patientens behandling samt känslan av 

förtroende för patient.   

Yang, S.-Y. et al. Denna studie lägger vikt på att förstå 

erfarenheterna hos patienter med kronisk 

smärta som söker psykologisk behandling 

i Singapore.   

Deltagarna beskrev både negativa och 

positiva erfarenheter av att söka behandling 

för kronisk smärta. Patienterna uttryckte brist 

på kunskap och tid. Empatisk vårdpersonal 

som lyssnar på patienter ger deltagarna mer 

förtroende för psykologisk behandling.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4.  Metodologisk översiktstabell  

 

Författare   Titel   Design 

och 

eventuellt 

ansats   

Under-

sökningsgrupp   

Datainsam-  

lingsmetod   

Dataanalysm

etod   

Driscoll, M. 

A. et al. 

  

  

2018  

USA  

Patient experiences   

navigating chronic pain 

management in 

an integretad health care   

system: 

a qualitative investigation of women 

and men.   

Kvalitativ 

studie.   

Patienter med 

kronisk smärta 

inom 

primärvården. Vete

raner, 6 grupper 

med 

kvinnor, 4 grupper 

med män, varje 

grupp innehållande 

4-12 deltagare  

Fokusgrupper 

  

Sekventiell 

analys- metod

.  

Evers, S. et 

al. 

 

2017  

USA  

Patient perspectives on  

 communication with   

primary care physicians   

about chronic low back pain.   

   

Kvalitativ 

studie.   

  28 deltagare med 

kronisk 

smärta, som var 18 

år eller äldre  

Fokusgrupper 

   

En tematisk  

analys-

metod.   

Franklin, 

Z.C., Smith, 

N.C. & 

Fowler, 

N.E.  

  

  

2015  

England  

  

A qualitative investigation of factors 

that matter to  

 individuals in the pain management 

process.   

   

Kvalitativ 

studie.   

8 deltagare med 

smärtproblematik, 

18 år eller äldre 

medelålder 53,8.  

Metoden är 

semi-

strukturerade 

intervjuer, 

fysiska eller 

via telefon.   

Kvalitativ   

Innehålls-

analys  

styrdes utav 

tematisk 

analys.   

Gordon, 

K. et al.   

 

2016  

Skottland   

Barriers to self -

management of chronic  

 pain in primary care.   

   

Det är en 

beskrivand

e studie, 

kvalitativ 

design.   

38 

patienter (23 kvinn

or och 15 män), 9 

vårdgivare & 

38 ssk.   

Fokusgrupper.

   

   

Tematisk 

analys.   

Hansson, K. 

S. et al. 

 

  

2011  

Sverige  

The meaning of the   

experience of persons   

with chronic pain 

in their encounters with   

health service.   

   

   

Beskrivan

de 

design.   

 6 kvinnor (29-66 

år) och 2 män (35-

42 år) med kronisk 

smärtproblematik 

sedan 3 - 45 år.   

Individuella 

intervjuer i 

deltagarnas 

hem.   

Process-

analys   

Matthias, 

M.S. et al. 

 

2010 

USA  

Self-management support 

and communication from nurse care 

managers compared with primary ca

re physicians: a 

focus group study of patients with c

hronic musculoskeletal pain.   

Kvalitativ 

studie  

 18 patienter ingick 

i 4 fokusgrupper (2 

grupper kvinnliga 

och 2 

manliga) som lider 

utav kronisk 

smärta och depres-  

Består utav 4 

fokusgrupper  

Tematisk 

innehålls  

analys metod  



 

 

 

sion  

Mullersdorf, 

M., Zander, 

V. & 

Eriksson, H.  

  

Sverige  

2011  

The magnitude of  

 reciprocity in chronic pain 

management: experiences of dispers

ed ethnic populations of Muslim wo

men   

Kvalitativ 

studie.   

Muslimska kvinnor 

med muskuloskelet

ala smära,18 

år eller äldre.  

Grounded   

Theory   

inspirerad 

metod med 

intervju med 

eller utan tolk 

som 

kvinnorna 

själv 

önskade.   

   

 Grundad 

teori.  

Oosterhof, 

B. et al. 

  

 2014  

Nederländer

na  

Success or failure of  

 chronic pain rehabilitation: 

the importance of good   

interaction – 

a qualitative study under patients 

and professionals.   

   

Kvalitativ 

studie 

med obser

va-tioner.   

 16 patienter med 

kronisk smärta (4 

män och 12 

kvinnor), med 

medelålder 48 år, 

samt 10 

vårdpersonal inom 

rehabilitering.  

Individuella 

intervjuer, 

grupp-

intervjuer 

samt 

observationer.

   

Hermeneutisk

a cirkeln.   

Robinson, 

K., 

Kennedy, N. 

&  

Harmon, D.  

 

2013  

Irland   

Constructing the  

 experience of chronic pain through d

iscourse   

Kvalitativ 

design.   

 5 deltagare ( 4 

kvinnor (25-56 år) 

och 1 man (78 år), 

som upplever kroni

sk smärta samt har 

kontakt med vård  

personal.  

Data samlades 

med hjälp av 

strukturerade 

intervjuer.   

Diskurs-

analys.   

Tveiten, S. 

& 

Ruud 

Knutsen, I.  

 

2010  

Norge   

Empowering dialogues – 

the patients´perspective   

Det är en 

beskrivand

e och  

utforskand

e studie 

med 

kvalitativ 

design.   

   

Patienter med 

kronisk smärta. 2 

grupper. Första 

gruppen – 6 

kvinnliga och 

andra gruppen - 3 

kvinnliga och 2 

manliga patienter.  

Data samlades 

med hjälp av 

fokusgrupper. 

  

Kvalitativ 

innehålls-

analys metod  

Yang, S.-Y. 

et al. 

  

2015  

Singapore  

Mixed Experiences and 

perceptions of   

Psychological Treatment   

for Chronic Pain in Singapore: 

Skepticism, Ambivalence,  

Satisfaction, and Potential.   

En 

kvalitativ 

studie.   

15 patienter med 

kronisk smärta (3 

män och 12 

kvinnor)  

21- 65 år.  

Data samlades 

med hjälp av 

induktivt, 

halv   

strukturerat 

intervju  

format.    

Tematisk 

analys.   

   

 


