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Sammanfattning 

 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilken information patienter vill ha i samband 

med smärta. Metoden som författarna använt sig av var en beskrivande litteraturstudie. Till 

litteraturstudiens resultat användes 12 vetenskapliga artiklar. Resultatet har rubricerats i fyra 

underrubriker; Information för smärtförståelse, förberedande information, information för 

smärthantering och information för smärtbehandling. Slutsatsen var att patienterna ville ha 

information för att öka sin individuella smärtförståelse. Förberedande information inför såväl 

procedur som hemgång återgavs som värdefullt. Gällande smärtbehandling var främst 

information om läkemedel och alternativa behandlingsmetoder mest attraktivt.  

 

 

Nyckelord: Information, utbildning, smärta, patient.



 

 

 
Abstract 

 
The aim of this literature review was to describe what information patients want to know 

related to pain. The method applied by the authors of this paper was a descriptive literature 

review. The findings of this literature review were based on twelve articles. The result of 

present study was by the authors categorized into four underlying themes regarding 

information. These themes were; information on pain-knowledge, preparing information, 

information on pain-management and information on pain-treatment. Patients desired 

individual information that would increase their pain-knowledge. Knowing what to expect 

going in to a painful procedure well as when being released from hospital was information 

patients asked for. In regards of pain-treatment patients wanted information on medications 

and alternative pain-treatments.    

 
Keywords: Information, education, pain, patient. 
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1. Introduktion  

 

1.1 Definitioner 

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (1992) som en 

obehaglig sinnesupplevelse som starkt och specifikt känslomässigt engagerar oss. Den utlöses 

av en verklig eller hotande vävnadsskada eller som beskrivs som en sådan. Ericson och 

Ericson (2002) beskrev att smärta innehåller flera faktorer såsom emotionella, psykologiska, 

sociala, kulturella och fysiologiska komponenter som har betydelse för den subjektiva och 

unika smärtupplevelsen. Lindeman (1996)  menade vidare att smärta är en ytterst subjektiv 

upplevelse och smärta är vad patienten säger att det är och existerar när patienten säger det.  

 

Nationalencyklopedin (2010) har definierat att information är en generell beteckning för det 

meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former. En skillnad kan göras 

mellan information som i princip har krav på sig att vara saklig eller objektiv och en subjektiv 

information som syftar till att övertala eller påverka. 

 

1.2 Tidigare forskning 

Flertalet studier (Sjöling et al. 2003, Idvall & Berg, 2008, Bédard et al. 2008, Glindvad & 

Jorgensen, 2007, Oshodi et al. 2007) har påvisat informationens betydelse för 

smärtupplevelsen postoperativt. 

 

Att vara inneliggande på sjukhus innebär nya, okända omgivningar och förändrade rutiner. 

Bristande information om sjukdom, behandling och procedurer kan skapa otrygghet och 

förvirring. Om patienten känner sig oförberedd på situationer kan sinnesintryck och känslor 

som smärta förstärkas (Eide & Eide, 2007,Wesche Selmer, 1997). Information påverkar 

patientens roll i beslutsprocessen genom att den ger patienten ökade möjligheter att delta i 

diskussionen kring vård och behandling. Detta föranleder ökad känsla av delaktighet i sin 

vård (Andersson, 2000). 

 

Sjöling et al. (2003) undersökte i en interventionsstudie om särskild information före 

operation kunde hjälpa patienter till bättre smärtupplevelse efter total knä proteskirurgi. De 

granskade vidare om preoperativ information påverkade ångest samt tillfredsställelsen med 

smärtlindring och omvårdnad. Interventionsgruppen fick specifik information medan 

kontrollgruppen gavs rutinmässig information. Resultatet visade att informationen påverkade 
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upplevelsen av smärta efter operationen samt sammanhängande psykologiska faktorer. Den 

postoperativa smärtan minskade snabbare för patienterna i interventionsgruppen samt graden 

av preoperativ ångest.  

 

Studien visade betydelsen av direkta frågor till patienten om dennes smärta då patienter som 

inte uttryckte smärta verbalt ofta tolkades som smärtfri. Denna slutsats ger utrymme för 

missförstånd och feltolkningar eftersom stora variationer existerar hur människor uttrycker 

smärta. Detta stöds av Idvall et al. (2008) som redovisar i sin studie att patienter skattade sin 

smärta högre än vad sjuksköterskorna bedömde. Studien visade att flertalet patienter inte 

berättade om smärta i onödan utan fordrade en direkt fråga för att berätta om smärtan.  

 

Bédard et al. (2008) hade syftet att utvärdera kirurgiska patienters smärtstatus, 

tillfredsställelse och föreställningar avseende smärtbehandlingen i samband med operation. 

Studien visade att evidensbaserad omvårdnad samt effektiv smärtbehandling resulterade i att 

patienters attityder och kunskaper gällande smärtlindring kunde förbättras.  

 

En granskning gällande om utbildning kunde minska postoperativ smärta hos patienter som 

opererats för ljumskbråck har återgetts. Undersökningen kunde inte påvisa någon skillnad i 

smärtupplevelse hos patienter som fått postoperativ utbildning samt telefonintervju jämfört 

med patienterna som inte fått detta (Glindvad et al. 2007). Information kan förmedlas i olika 

former och på olika sätt. Det är individuellt hur mycket samt vilken information patienter är 

mottaglig för (Kehler et al. 2008). För att information ska bli lyckad och mottagaren ska 

tillgodogöra sig så mycket som möjligt är det viktigt att som vårdpersonal försöka bedöma 

hur mycket information patienten kan ta emot (Pilhammar Andersson, 2003).  

 

Undervisningens främsta syfte är att stödja och stärka patientens kontroll över sin sjukdom 

och behandling. Allt för att möjliggöra optimal läkning, komplikationer eller återfall. En 

förutsättning för detta är en fungerande kommunikation och en ömsesidig relation mellan 

patient och vårdare (Klang Söderkvist, 2001). Kiessling & Kjellgren (2004) utförde en 

intervjustudie med syftet att ta reda på patienters beskrivning av delaktighet. I analysen av 

intervjuerna framkom tre teman; Behov av samtal, behov av kontinuitet i kontakten med 

vårdpersonal samt behov av kontroll. Ett fortlöpande kunskapsutbyte om planering var viktig 

för känslan av kontroll och delaktighet.  
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1.3 Omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1997) beskriver i sin omvårdnadsteori; att en 

person har behov av omvårdnad när personen saknar de nödvändiga resurserna för att kunna 

tillgodose de grundläggande behoven. Henderson understryker att det är patienten själv som 

bäst känner sina behov. Det är därför meningsfullt att karakterisera patienten som en aktiv och 

ansvarig medverkande i sin egen omvårdnad. Henderson menar vidare att när sjuksköterskan 

ska förhålla sig till patientens behov måste sjuksköterskan ta reda på hur patienten upplever 

sina behov och hur de bäst kan tillfredställas. 

 

1.4 Hälso- och sjukvårdslagen  

I den svenska hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framhävs att patienten ska ges upplysning 

om sitt tillstånd och de behandlingsmetoder som finns att tillgå, dessutom ska vård och 

behandling så långt det är möjligt genomföras i samråd med patienten. Vården bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och ska så lång som det är möjligt formas och 

utföras i samråd med patienten.  

 

1.5 Problemformulering  

Introduktionen presenterar att information har betydelse för smärtupplevelsen och att hälso- 

och sjukvård har ett ansvar för att patienter involveras i vård och behandling. Författarna till 

föreliggande studie har inte funnit någon tidigare sammanställd forskning gällande vilken 

information patienter vill ha i samband med smärta. Författarna till föreliggande studie önskar 

beskriva patienters inifrånperspektiv gällande vilken information de vill ha i samband med 

smärta.   

 

1.6 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilken information patienter vill ha i samband 

med smärta.  

Frågeställningar  

– Finns reliabilitet, validitet och trovärdighet beskriven och diskuterad i valda artiklar?  

– Vilken information vill patienter ha i samband med smärta?  
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2. Metod  

2.1 Design  

Författarna till föreliggande studie har utfört en beskrivande litteraturstudie för att bearbeta 

syfte samt frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

2.2 Urvalskriterier  

Litteraturstudiens avgränsningar var att studierna skulle vara accepterade för publicering i 

vetenskapliga databaser, samt att titel och abstract överensstämde med det valda syftet samt 

frågeställningar. Endast studier med vuxna patienter 18 år och äldre har inkluderats i 

föreliggande studie. Vidare skulle artiklarna vara publicerade mellan år 1995-2010. Artiklarna 

var skrivna på engelska, svenska, danska eller norska. Artiklarna skulle svara mot syftet och 

frågeställningen. Kvalitativa samt kvantitativa studier har inkluderats i föreliggande studie. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Sökning utfördes i databaserna MedLine, Cinahl samt Vård i Norden. Sökord som användes 

var pain, education, patient, child, information need och nursing. Manuell sökning 

genomfördes via artiklars och uppsatsers referenslistor. Artiklar som inte överensstämde med 

syfte och frågeställning har exkluderats. 

 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

MedLine 

(PubMed) 

Pain [Mesh] AND 

Patient education as 

Topic [Multi] AND 

information need NOT 

child 

49 2 

MedLine 

(PubMed) 

Pain [Mesh] AND 

Education [Mesh] AND 

Nursing [Mesh] AND 

Information NOT Child 

83 1 

MedLine 

(PubMed) 

 

Patients [Mesh] AND 

Education [Mesh]AND 

Pain[Mesh] NOT Child 

[Mesh] 

80 2 
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Cinahl Pain AND Patient 

education AND 

Information need NOT 

child 

102 1 

Cinahl 

 

Pain AND Education 

AND Nursing AND 

Information need NOT 

Child 

45 0 

Vård i Norden Pain AND Information 

AND Patient 

62 2 

Manuellt sökta artiklar   4 

Totalt  421 12 

 

  

2.4 Dataanalys 

Författarna till föreliggande studie har efter sökning med angivna sökord, granskat 

sökträffarnas titel samt abstract. De 12 artiklar som överensstämt med syftet och 

frågeställning har sedan bearbetats i fulltext och inkluderats i arbetet. Då sökning utförts med 

samma söktermer i databaserna Med Line och Cinahl har samma studier påträffats. 

Artiklarnas resultat bearbetades grundligt och sammanfattandes i fyra underrubriker. 

Kvantitativa studier har granskats enligt Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmall 

för kvantitativa studier. Kvalitativa studier har granskats enligt Forsberg och Wengströms 

(2003) granskningsmall för kvalitativa studier. Kvantitativa randomiserade kontrollerade 

studier har granskats enligt Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmall kvantitativa 

randomiserade kontrollerade studier.   

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

All forskning som bedrivs skall ha goda konsekvenser för samhället. Forskaren tar ett ansvar 

för de människor som ingår i forskningen, både för deras välbefinnande och för den 

information som samlas in (Forskningsetiska riktlinjer, 2009). Författarna till föreliggande 

studie var objektiva till de data som analyserades genom att avstå från egna tolkningar av 

artiklarnas resultat. Föreliggande litteraturstudie har inte påverkats av författarnas egna 

åsikter. Med valda urvalskriterier som utgångspunkt gavs alla artiklar samma möjlighet att 

ingå i studien. De resultat som hittats och som besvarar frågeställningen måste återges.  
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3. Resultat  

Tolv vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie. Resultatet 

presenteras utifrån frågeställningar. Frågeställningen som berör valda källors kvalité kommer 

att redovisas, där författarna till föreliggande studie redogör för hur valda källors kvalité har 

granskats. Valda källor presenteras i tabell 2. Vidare har frågeställningen gällande vilken 

information patienter vill ha i samband med smärta rubricerats i fyra underrubriker. 

 

3.1 Validitet, reliabilitet och trovärdighet i valda källor 

Artiklarna har i enlighet med frågeställningen granskats utifrån reliabilitet, validitet och 

trovärdighet. Studiernas metodologiska kvalité har granskats av författarna till föreliggande 

studie med Forsberg och Wengströms (2003) granskningsmallar. 

 

För validitet, reliabilitet och trovärdighet har aspekter som undersökningsgrupp granskats. De 

undersökningsmetoder samt vilka mätinstrument som valda källor använt sig av har varit av 

intresse. Vidare har generaliserbarheten mellan undersökningsgrupp och population studerats. 

Lai et al. (2004) har i sin studie endast patienter från Taiwan inkluderade. Leegaard et al. 

(2008) samt Bender et al. (2008) har i sina studier endast kvinnor som informanter. Dessa 

faktorer anser författarna till föreliggande arbete kan ha försvagat föreliggande studie. Trots 

dessa brister har författarna till föreliggande studie valt att inkludera studierna på grund av att 

de överensstämt med syfte och frågeställning samt att utbudet av material varit bristfälligt. 

Kvalvaag (2004) samt Goodman (1997) hade i sina studier avsaknad i redovisning av 

demografiska data.  

    

Vidare har författarna till föreliggande studie granskat hur valda källors författare återgivit sitt 

tillvägagångssätt. Författarna till föreliggande studie har försökt försäkra sig om att valda 

källor baserats på väldefinierade och standardiserade formulär i sin datainsamling. Kastanias 

(2009) använde för datainsamling i sin studie ett egenkomponerat frågeformulär. Hur 

formuläret utformats är väl återgivet och formuläret är av författarna diskuterat och motiverat 

utifrån validitet och reliabilitet.  

 

Trovärdigheten i de kvalitativa artiklarna har granskats utifrån författarnas val av 

analysmetod. Syfte och undersökningsgrupp har varit relevant utifrån undersökningsmetod 

och analysmetod. I samtliga av de kvalitativa artiklarna som inkluderades i föreliggande 

studie hade författarna bearbetat informationsinnehållet till underliggande teman och 
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kategorier. Dataanalysmetodavsnittet anses av författarna till föreliggande studie vara 

noggrant beskrivet i de inkluderade artiklarna utom två av de kvalitativa valda källorna, där 

det inte framgår vilken analysmetod som använts genom att författarna inte angivit någon 

referens (Goodman 1997 & Chumbley 2002). Dock är analysavsnittet noga beskrivet och 

återgivet, författarna till föreliggande studie valde av den anledningen att inkludera dessa 

artiklar. Goodman (1997)  hade inte återfört sitt resultat och diskuterat detta med 

undersökningsgruppen. Detta diskuterades i studien av författaren som berörde hur detta kan 

ha påverkat det slutgiltiga resultatet. 

 

Tabell 2. Valda källor 

Författ

are 

Titel Design Undersökni

ngs. Grupp 

Datainsamli

ngs 

Metod 

Dataanalys 

metod. 

Validitet/Reliabilitet/Tro

värdighet 

Bender 

J L., 

Hohena

del J., 

Wong J 

(2008) 

What 

patients 

with cancer 

want to 

know about 

pain: A 

qualitative 

study. 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design. 

Strategiskt 

urval 18 

vuxna (18>) 

deltagare alla 

med 

cancerrelater

ad smärta 

eller smärta 

relaterat till 

cancerbehand

ling.  

Semistrukture

rade 

intervjuer av 

en och 

samma 

person för att 

försäkra 

kontinuitet. 

Intervjuerna 

ljudinspelade

s och var ca 

60 min. 

16 st. på 

klinik och 2 

på telefon. 

Öppna frågor. 

 

 

 

Intervjuerna analyserades 

med Graneheim & 

Lundmans innehållsanalys 

samt Creswell. QSR 

NVIVO dataprogram. 

 

Trovärdighet diskuterad. 

Chumb

ley G 

M., 

Hall M 

J., 

Salmon 

P. 

(2001) 

Patient-

controlled 

analgesia: 

What 

information 

does the 

patient 

want? 

Kvalitativ 

samt 

kvantitativ 

studie. 

Kvalitativ: 

Patienter som 

haft PCA 

från åtta 

kirurgiska 

avd. 11 män, 

13 kvinnor 

19-72 år. 

Kvantitativ: 

48 män, 52 

kvinnor, 21-

85 år. Hälften 

fick den nya 

Kvalitativ: 

Inspelade 

intervjuer. 

Kvantitativ: 

Enkäter 

innefattande 

18 frågor. 

Kvalitativ: transkribering 

av information till teman. 

Kvantitativ: SPSS 

användes för statistiskt 

analys. Chi-squared test 

och Mantel-Haenszel test 

användes. 

 

Trovärdighet, validitet och 

reliabilitet diskuterad. 
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informations

broschyren 

och den 

andra hälften 

den gamla. 

Doerin

g L ., 

McGui

re A., 

Rourke 

D. 

(2002) 

Recovering 

from cardiac 

surgery: 

What 

patient 

whant you 

to know. 

Kvalitativ 

studie med 

deskriptiv 

design som 

är en del av 

en större 

studie. 

109 

strategiskt 

utvalda 

patienter från 

ett sjukhus 

som 

genomgått en 

hjärtoperatio

n. 

Medelålder 

57,6 år. 23 

kvinnor 86 

män. 

Två 

strukturerade 

telefonintervj

uer efter 

utskrivning. 

20 

min/intervju. 

En öppen 

fråga; Vad 

vill du att 

sjukskötersko

r och läkare 

ska veta för 

att hjälpa 

dem göra ett 

bättre jobb. 

Tematisk extraktion av 

svaren genom användning 

av NUD*IST NVIVO. 

Tematisk analys blir fyra 

huvudteman och tolv 

huvudteman. 

 

Trovärdighet diskuterad. 

Goodm

an H. 

(1997) 

 

Patients 

perceptions 

of their 

education 

needs in  the 

first six 

weeks 

following 

discharge 

after cardiac 

surgery. 

Kvalitativ 

studie. 

Naturalistic 

paradigm. 

Strategiskt 

urval. Tio 

patienter som 

genomgått 

hjärtkirurgi. 

Inga 

demografiska 

data. 

Insamling via 

dagbok 

postoperativt 

under en sex 

veckors 

period.  

Ostrukture-

rade 

intervjuer. 

Transkript från dagböcker 

och intervjuer. 

Råmaterialet färgkodades 

utifrån varje enskild 

informant.  Materialet har 

bearbetats till teman och 

kategorier.  

 

Trovärdighet diskuterad. 

Idvall 

E., 

Bergqv

ist A., 

Silverh

jelm J., 

Unosso

n M. 

(2008) 

Perspectives 

of Swedish 

Patients on 

postoperativ

e pain 

manage-

ment. 

Kvalitativ 

ansats med 

deskriptiv 

design. 

30 strategiskt 

utvalda 

deltagare. 11 

män (31-80 

år) och 19 

kvinnor (25-

87år). 

Intervju med 

öppna frågor. 

Intervjuerna 

bandinspelad

es och 

uppskattades 

ta 15-50 

minuter. 

Kvalitativ induktiv 

dataanalys. Intervjuerna 

bearbetades till kategorier 

och subkategorier enligt 

Graneheim och Lundman 

2004 & Sandelowski 2000. 

 

Trovärdighet diskuterad. 

Kastani

as P., 

Denny 

K., 

Snaith 

What do 

adult sugical 

patients 

really want 

to know 

Deskriptiv 

studie.   

Kvalitativa 

samt 

kvantitativa 

150 st. 

strategiskt 

utvalda 

kirurgiska 

patienter. 

Patienter 

kontaktades 

72 tim efter 

hemgång för 

telefonintervj

Frågorna rankades utifrån 

poäng för att sedan utgöra 

vilken som ansågs mest 

viktig. 

 



 

9 

 

K. 

(2009) 

about pain 

and pain 

manage-

ment. 

frågor. 70 st. kvinnor 

80 st. män. 

35-65 år. 

u. Ett 

frågeformulär 

komponerat 

av 

författarna.   

Validitet, reliabilitet 

diskuterad. 

Kvalva

ag 

Gronne

stad B., 

Blystad

A. 

(2004) 

 

Patienters 

upplevelse 

av 

information 

i förbindelse 

med 

operation. 

Kvalitativ 

ansats. 

Strategiskt 

urval på en 

gastrokirurgi

sk avd. 8 st. 

män och 

kvinnor 

valdes ut 

postoperativt 

i åldern 29-

80 år, övriga 

demografiska 

data saknas. 

Semistrukture

rade 

intervjuer av 

två 

sjuksköter-

skor. 

Transkriberad och 

analyserad till teman enligt 

cross-case metoden.  

 

Trovärdighet diskuterad. 

Lai, Y. 

–H. 

Guo, 

S.-L. 

Keefe, 

F. J. 

Tsai. 

(2004) 

Effects of 

brief pain 

education 

on 

hospitalized 

cancer 

patients 

with 

moderate to 

Randomiser

ad 

kontrollerad 

studie. 

Studien 

inkluderar 30 

vuxna (>18) 

som vårdas 

på medicinsk 

onkologavdel

ning. 

Medelålder 

kontrollgrupp

: 56år. 

Medelålder 

experimentgr

upp: 52år. 

 

BPI-T en 

självskattning

sskala för att 

skatta 

smärtinten-

sitet och 

smärtpåverka

n i dagliga 

livet.  

POABS-C för 

att undersöka 

personers 

tankar kring 

användandet 

av opioid-

läkemedel i 

samband med 

cancersmärta. 

CSQ-Cat för 

att skatta 

coping och 

tendens att 

hantera 

smärta. 

Deskriptiv statistik 

användes för analys av 

resultat. 

 

Validitet och reliabilitet 

diskuterad. 

Leegaa

rd M., 

Nåden 

D., 

Fagerm

oen M 

S 

(2008) 

Postoperativ

e pain and 

self-

mangement: 

women´s 

experiences 

after cardiac 

surgery. 

Kvalitativ 

ansats, 

semistruktu

rerade 

intervjuer. 

10 kvinnor 

som 

genomgått en 

hjärtoperatio

n. Ålder 52-

82 år. 

Semistrukture

rade 

intervjuer 40-

90 min. I 

kvinnornas 

hem 8-14 

dagar efter 

hemgång. 

Informan-

terna fick 

föra smärt-

dagbok.  

Kvalitativ dataanalys av 

intervjuerna. Strukturerad i 

kategorier och teman enligt 

Kvale 1996-  

Dagböckerna analyserades 

enligt (Leegaard & 

Fagermoen 2008b). 

 

Trovärdighet diskuterad. 
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Simons

en-

Rehn 

N., 

Sarvim

äki A., 

Sandeli

n 

Benkö. 

(2000) 

Cancerpat-

ienters 

upplevelser 

av vården 

vid smärta. 

Kvalitativ 

Explorativ-

deskriptiv 

design. 

19 strategiskt 

utvalda 

cancerpatient

er 28-70 år.  

17 kvinnor  

2 män. 

Temaintervju

er och essäer. 

Intervjuerna 

utfördes av 

samma 

person. 

Kvalitativ innehållsanalys 

enligt Morgan 1993 & 

Tesch 1992.  Essäerna 

kodades på samma sätt 

som intervjuerna. 

 

Trovärdighet diskuterad 

Sjöling 

M., 

Norber

gh K-

G., 

Malker 

H., 

Asplun

d K 

(2005) 

What 

information 

do patients 

waiting for 

and 

undergoing 

arthroplastic 

surgery 

want? 

Kvalitativ 

ansats. 

16 strategiskt 

utvalda 

ortopedpatien

ter som 

väntat på 

operation i 

minst 6 mån. 

Tio kvinnor 

och sex män 

ingick i 

studien. . 

Intervjuer 

1,5-2 tim.  

Två personer 

intervjuade 

tillsammans 

alla 

informan-

terna. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

bearbetades mha 

innehållsanalys. Kodades 

till meningsenheter enligt 

(Patton 2002). 

 

Trovärdighet diskuterad. 

de Wit 

R., Van 

Dam 

F., 

Zandbe

lt L., 

Van 

Buuren 

A., Van 

der 

Heijde

n K., 

Leenho

uts G., 

Loonstr

a S.  

(1997) 

A pain 

education 

program for 

chronic 

cancer pain 

patients: 

follow-up 

results from 

a 

randomized 

controlled 

tria.l 

Randomiser

ad 

kontrollerad 

studie. 

Pretest-

posttest 

användes. 

Experimen-

tiell design. 

313 patienter 

med 

cancerrelater

ad smärta, 

pågående 

cancerbehand

ling. 

Medelålder 

60,5 år. 

Pain 

educational 

program 

(PEP) 

innefattande 

information, 

instruktion 

om; 1 smärta, 

smärthante-

ring. 2 

Självskattnin

g av smärta i 

smärtdagbok. 

3 Hjälp-

söknings 

schema ang 

smärta, 

smärthante-

ring. 

Insamlad data analyserades 

i dataprogrammet 

MANOVA.  

 

Validitet samt reliabilitet 

diskuterad. 

 

 

 

3.2 Vilken information patienter vill ha i samband med smärta 

3.2.1 Information för smärtförståelse  

Specifik information om den individuella smärta har i litteraturen beskrivits som mycket 

viktig information för patienterna (Bender et al., 2008, Leegaard et al., 2008, Kastanias et al., 
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2009). Idvall et al.(2008) har i sin studie beskrivit att patienterna eftersöker information om 

orsaken till smärtan för att öka sin smärtförståelse. Bender et al. (2008) menade att utifrån 

smärta orsakad av sjukdom eller tillstånd ville patienterna ha specifik information om 

sjukdomens eller tillståndets inverkan på smärtan. Information gällande vad som orsakar 

smärtan, smärtbetydelsen och smärtans natur beskrevs som värdefullt. Vidare återgav 

Goodman (1997) att det var av intresse att veta vad som kunde ge upphov till mer smärta, 

såsom specifika rörelser. 

 

Strukturerad undervisning om smärta har visat goda resultat för den negativa 

smärtupplevelsen samt lett till att patienterna upplevt en större känsla av kontroll. I denna 

undervisning ingick information som syftade till att skapa en grundläggande förståelse av 

smärta och dess inverkan på det dagliga livet, samt vilka fördelar som kan upplevas genom att 

inte leva med smärta (Lai et al. 2004). I en studie av de Wit et al. (1997) hade patienter 

undervisats för att få ökade smärtkunskaper. Smärta har definierats samt att patienterna 

mottagit information om vad som vanligtvis orsakar smärta. Denna undervisning har 

resulterat i att patienterna upplevt lägre smärtintensitet. Kvalvaag Gronnestad et al. (2004), 

Bender et al. (2008) beskrev att patienterna önskade information och en bedömning av 

personalen om deras tillstånd och upplevelse av smärta var normalt och förväntat. Bender et 

al. (2008), Kastanias et al.(2009) och Kvalvaag Gronnestad et al. (2004) beskrev att 

patienterna eftersökte information gällande vad de kunde förvänta sig av smärtan samt hur de 

kunde förvänta sig att smärtan kunde ta sig i uttryck.  

 

Information gällande vem man kunde vända sig till med frågor samt funderingar var 

värdefullt (Sjöling et al. 2005). Bender et al. (2008) återgav vidare att patienterna stundom 

upplevde det svårt att sätta ord på sin smärta och skulle velat ha information av 

vårdpersonalen hur de kunde uttrycka sin smärta. Ord som var specifikt smärtrelaterade och 

som gjorde det lättare att kommunicera sin smärta var av betydelse. 

 

3.2.2 Förberedande information  

Patienterna uppgav att de önskade information som kunde förbereda dem inför 

smärtproceduren. Förberedande information upplevdes mycket värdefull och skapade 

trygghet hos patienterna (Kvalvaag Gronnestad et al., 2004, Bender et al., 2008, Simonsen-

Rehn et al, 2000). Simonsen-Rehn et al,(2000) menade vidare att inför en procedur ville 

patienterna ha information gällande den smärta som de kunde förvänta sig. Det beskrevs 
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vidare som viktigt att personalen gav rak och ärlig information gällande hur smärtsam 

proceduren kunde upplevas. Vid bristande information upplevdes minskad tillit och 

förtroende för personalen. Patienterna upplevde att personalen bekräftade deras 

smärtupplevelse genom att visa eller säga att de tror på att det gör ont. Det var positivt att 

avbryta en vårdåtgärd och informera om orsaken till smärtan samt att fråga hur patienten 

hanterade smärtan. Flera studier (Kvalvaag Gronnestad et al., 2004, Kastanias et al., 2009, 

Simonsen-Rehn et al., 2000, Bender et al., 2008) återgav att när patienterna fick specifik 

information upplevde de att personalen hade kunskap och kompetens. 

 

Bender et al. (2008) återgav att detaljerad information om förväntad smärtintensitet, duration 

och kvalitet var information som patienterna eftersökte. Denna information gav en känsla av 

att deras upplevelse av smärtan var normal samt skänkte en trygghet då patienterna kunde 

veta vad de hade att förvänta. Detta motsägs av Kastanias et al. (2009) där informanterna 

skattade information om smärtupplevelse lägre än behovet av information om smärtläkemedel 

och dess biverkningar. 

 

Doering et al. (2002) och Idvall et al. (2008) redovisade att information om hur lång tid 

patienterna kan förväntas uppleva smärta efter operation har eftersökts då det kunde leda till 

trygghet för patienterna. Doering et al. (2002) beskrev även att patienterna ansåg att det kunde 

bli vilseledande då smärtdurationen ibland inte överrensstämt med informationen som gavs. 

Kastanias et al. (2009) återgav att patienterna ansåg det som mycket viktigt att få god 

förberedande information relaterad till hemgång.  

 

3.2.3 Information för smärthantering 

Information gällande smärthantering var ett fenomen som återkommande beskrevs i 

litteraturen (Sjöling et al. 2005, Kvalvaag Gronnestad et al. 2004, Leegaard et al. 2008, 

Simonsen-Rehn et al. 2000, Idvall et al. 2008). Patienterna önskade kognitiva sätt att 

bemästra smärtan samt att vårdpersonalen skulle ge kunskap om smärta och olika 

smärtlindringsmetoder (Kvalvaag Gronnestad et al. 2004, Leegaard et al. 2008, Simonsen-

Rehn et al. 2000, Bender et al. 2008). 

 

Bender et al. (2008) återgav att patienterna önskade veta vad de själva kunde göra för att 

underlätta sin smärta. Vidare önskade de information om vem de skulle kunna tala med om 

sina smärthanteringsfrågor. Information om hur man kunde komma i kontakt med smärtklinik 
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och smärtspecialist var önskvärd.  

 

Sjöling et al. (2005) återgav att patienterna beskrev att de önskade information om sätt att 

leva med smärtan i väntan på operation. Informanterna i denna studie väntade på en 

knäprotesoperation och önskade även undervisning om hur de skulle kunna trots sin smärta 

hålla sig i form inför stundande operation. Specifik information gällande träningsövningar 

som inte skulle förvärra smärtan ansågs värdefullt. 

 

3.2.4 Information för smärtbehandling 

Litteraturen (Bender et al, 2008, Chumbley et al. 2001) beskrev att information gällande de 

olika behandlingsmetoder som finns att tillgå vid smärta ansågs som värdefull. En fullgod 

översikt gällande dessa behandlingar och vad de specifikt innebar var viktigt. 

 

Flertalet studier (Bender et al. 2008, Kastanias et al. 2009, Goodman, 1997, Leegaard et al. 

2008, Chumbley et al. 2001, Sjöling et al. 2005) har beskrivit att det vid behandling av smärta 

med analgetika fanns ett ökat behov av information. Patienterna hade ofta funderingar 

gällande hur opioider medicinskt fungerade samt hur de påverkade kroppen. Information 

gällande hur medicinerna skulle tas samt vilka biverkningar som fanns ansågs i litteraturen 

vara av stor vikt. Lai et al. (2004) beskrev att med hjälp av läkemedelsinformation kunde 

patienters felaktiga föreställningar gällande opioider motbevisas. Patienterna kunde istället 

uppleva en större känsla av kontroll över smärtan då de mottagit läkemedelsinformation. 

Bender et al. (2008) återgav vidare att patienterna hade önskemål om information gällande 

läkemedelsberoende, främst i samband med opioider. 

 

Goodman (1997) och Chumbley et al. (2001) återgav att patienterna hade önskemål om att 

vid hemgång få skriftlig information om sina smärtläkemedel. Goodman (1997) menade 

vidare att patienterna önskade skriftlig information gällande förväntade biverkningar. Detta 

stöds av Kastanias et al. (2009) som redovisar att patienterna ville ha en plan för vilka 

läkemedel som skulle användas och hur dessa verkade, särskilt i samband med hemgång. 

Sjöling et al. (2005) och Leegaard et al. (2008) har påvisat att läkemedelsinformationen är för 

generell. Patienterna önskade individuellt anpassad läkemedelsinformation utifrån sina behov.  

 

Chumbley et al. (2001) återgav att patienterna önskade information om alternativa 

läkemedelsbehandlingar samt en noggrann genomgång av dessa. Kastanias et al. (2009) och 
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Lai et al. (2004) studier beskrev att patienterna ville ha information om hur de skulle gå till 

väga om de fortsatte inneha smärta trots smärtlindring. Bender et al. (2008) beskrev att 

betydelsen om att få information med icke farmakologiska behandlingssätt var värdefullt.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Föreliggande litteraturstudie visade att patienter önskade specifik information om sin 

individuella smärta. Patienterna ansåg att förberedande information inför en smärtprocedur 

var värdefull. Detaljerad information om förväntad smärtintensitet, duration och kvalitet var 

något som föreliggande studie visade att patienterna eftersökte. Den förberedande 

informationen kunde skapa trygghet hos patienterna. Kognitiva sätt att bemästra smärta visade 

sig vara önskvärd information för patienternas smärthantering. Föreliggande studie visade 

även att det i samband med smärtbehandling ansågs viktigt att få information om 

smärtläkemedel. Information om främst opioider och dess medicinska verkan, risker för 

beroende samt biverkningar var önskvärd. Patienterna återgav vidare att de i samband med 

hemgång önskade skriftlig information om sina smärtläkemedel samt dess biverkningar.    

    

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av kvaliteten på valda källor har genomgående granskats. Några av de valda 

källorna har trots ofullständig beskrivning i aspekter av reliabilitet, validitet och trovärdighet 

inkluderats i föreliggande studie. Författarna till föreliggande studie anser dock att samtliga 

artiklar bidragit med ny forskning till föreliggande studies resultat. Resultatet för denna 

litteraturstudie utgör en sammanställning över vilken information patienter vill ha i samband 

med smärta.  

 

Bender et al. (2008), Leegaard et al. (2008), Kastanias et al. (2009), återgav att patienterna 

önskade individuell information gällande sin smärta. Bender et al. (2008) beskrev att 

patienterna ville ha information som förklarade orsaken till smärtan samt sjukdomstillståndets 

påverkan på smärtan. Författarna till föreliggande studie anser att det är av stor vikt att 

sjuksköterskor innehar god kompetens och förståelse för att ta reda på de individuella 

informationsbehoven. Att anpassa information utifrån den unika situationen och patienters 

förmåga anser författarna till föreliggande studie som oerhört viktigt.  
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Virginia Hendersson (1997) framhäver i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan har ett ansvar 

att hjälpa patienten att lära sig något som främjar hälsan. För att sjuksköterskan ska lyckas 

med detta på ett tillfredsställande sätt måste hon ha en förståelse för patientens livsvärld. En 

bedömning av patientens omvårdnadsbehov görs på basis av kunskaper om patientens 

normala funktion. Kehler et al. (2008) har i sin studie visat att det fanns en tydlig ambivalens 

gällande hur mycket och vilken information patienter önskade. Studien återgav vidare att 

mängden information patienten ansåg sig mottaglig för kunde bero på patientens dagsform. 

 

Kvalvaag Gronnestad et al. (2004) beskrev att patienter ansåg det som värdefullt att få en 

bedömning av sin smärta. De ville veta om deras smärtupplevelse var normal och förväntad. 

Författarna till föreliggande studie anser att sjuksköterskan har ett stort ansvar att förmedla 

sådan information då det är hon som besitter kunskap och erfarenhet. Gunningberg & Idvall 

(2007) återgav i sin studie att patienter som skattade sin smärta högre än de förväntat också 

hade upplevt att vårdkvaliteten var bristfällig på avdelningen. Patienter som istället var 

tillfreds med vården skattade sin smärta som lägre än förväntat. 

 

Kvalvaag Gronnestad et al. (2004), Bender et al. (2008), Simonsen-Rehn et al. (2000) 

beskrev att patienterna önskade information som kunde förbereda dem inför en smärtprocedur 

och att sådan information kunde skapa trygghet hos patienterna. Simonsen-Rehn et al. (2008) 

skildrade i sin studie att patienterna ville ha rak och ärlig information gällande hur smärtsam 

proceduren kunde upplevas. Författarna till föreliggande studie anser att sjuksköterskan kan 

förebygga oro och skapa en trygghetskänsla genom att förklara och beskriva kommande 

moment. En lugn och trygg patient ger ökad möjlighet till ett gott omvårdnadsarbete. 

Kiessling & Kjellgren (2004) beskrev att patienterna ansåg att ett kunskapsutbyte om 

planering var viktig för känslan av kontroll och delaktighet. De ville vara mentalt förberedda 

på olika provtagningar och undersökningar och inte hamna utanför den egna vårdprocessen. 

 

Kvalvaag Gronnestad et al. (2004), Leegaard et al. (2008), Simonsen-Rehn, et al. 2008) 

beskrev att patienterna önskade kognitiva sätt att bemästra smärtan. Författarna till 

föreliggande studie anser att det är viktigt att sjuksköterskor har kunskaper och strategier 

utöver det medicinska som kan hjälpa patienter i olika situationer. Sjuksköterskor bör hela 

tiden eftersöka vad det finns för redskap att tillgå för att kunna hjälpa patienten i sin unika 

situation. Henderson (1997) betonar i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan ska utgå ifrån 

patientens behov och ska hjälpa patienten att åtgärda dessa då egna resurser som kunskap eller 
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förmåga inte finns att tillgå.  

 

Bender et al. 2008, Kastanias et al. 2009, Goodman, 1997, Leegaard et al. 2008, Chumbley et 

al. 2001, Sjöling et al. 2005 redovisade att då analgetika användes var efterfrågan gällande 

information stor. Patienterna ville veta hur läkemedlet fungerade samt vilka biverkningar som 

fanns. Då opioider användes fanns farhågor för beroende samt biverkningar och i dessa 

sammanhang fanns också ett stort kunskaps- samt informationsbehov. Lai et al. (2004) 

beskrev vidare att med hjälp av läkemedelsinformation kunde patienters felaktiga 

föreställningar gällande opioider motbevisas. 

 

Författarna till föreliggande studie menar att sjuksköterskor i stort sett dagligen kommer i 

kontakt med patienter som lider av smärta och är i behov av smärtlindring. Genom erfarenhet 

och teoretisk kunskap vet sjuksköterskor ofta hur patienter med olika diagnoser ska utredas, 

vilka prover som ska utföras, vilka farmaka som kommer att ordineras och eventuella 

biverkningar av dessa. Att inneha dessa kunskaper anser författarna till föreliggande arbete 

skapar en trygghetskänsla hos sjuksköterskor vilket de föranleder till patienterna. Författarna 

till föreliggande studie tror också att det i många fall brister i informationen till patienterna 

gällande läkemedel. En anledning tror författarna till föreliggande arbete kan vara att 

sjuksköterskor inte har tillräckliga kunskaper i ämnet eller att de inte prioriterar den åtgärden.  

Stridsberg & Billing (1999) utförde en studie för att ta reda på sjuksköterskors kunskaper 

gällande smärta och smärtbehandling. Resultatet visade att tre fjärdedelar av sjuksköterskorna 

i studien hade bristande baskunskaper i ämnet och upplevde att de önskade mer utbildning i 

smärta. 

 

4.3 Metoddiskussion 

De 12 artiklar som valts ut till föreliggande studie har granskats av författarna enligt Forsberg 

& Wengström (2008). Åtta artiklar var kvalitativa, två var randomiserade kontrollerade 

studier och två innehöll båda kvalitativa och kvantitativa inslag. Föreliggande studie baseras 

på övervägande kvalitativa data vilket författarna till föreliggande studie anser kan vara en 

styrka då syfte och frågeställning önskar beskriva patienters perspektiv. Författarna till denna 

litteraturstudie har sökt litteratur i databaserna Med Line, Cinahl samt Vård i Norden. Då valt 

ämnet visats sig vara smalt har det ägnats mycket tid åt att finna de inkluderade artiklarna. I 

egenskap av detta har ingen artikel valts bort. Författarna till föreliggande studie hade initialt i 

processen förväntat att finna mer forskning inom valt område. Då smärta är ett centralt och 
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mycket vanligt förekommande fenomen inom vården och information är ett högaktuellt ämne 

fanns en föreställning om att mycket skulle finnas publicerat kring detta. 

I brist på källor som svarade mot valt syfte fick författarna till föreliggande studie öka gränsen 

på hur gamla källor som fick inkluderas i studien. Gränsen ändrades från att initialt vara tio år, 

till femton år. Dock vill författarna till föreliggande studie klargöra att endast två av de valda 

källorna är äldre än tio år. Detta faktum anser författarna till föreliggande studie har inte 

påverkat studiens resultat. 

 

Generaliserbarheten kan diskuteras i två av de valda källorna. En av artiklarnas informanter 

består av endast kvinnor, samt att en artikel består av informanter från Taiwan. Författarna till 

föreliggande studie ansåg att smärta är ett komplext och multidimensionerat ämne. Smärta 

kan upplevas olika men fenomenet är detsamma och efter begrundande fattades beslut om att 

inkludera artiklarna. Författarna till föreliggande studie anser att valda källor är relevanta och 

trovärdiga och har därför inkluderats i föreliggande studie. Föreliggande studies syfte hade 

även kunna besvarats med en empirisk studie, där kvalitativa intervjuer legat till grund för 

datainsamling. Föreliggande studie har endast baserats på artiklar som kostnadsfritt kunnats 

tillgå via valda databaser. Författarna till föreliggande studie anser att detta kan ha försvagat 

föreliggande studie.       

 

4.4 Allmän diskussion 

Författarna till föreliggande studie anser att genom denna litteraturstudie har de svarat på 

syftet och frågeställningarna. Föreliggande litteraturstudie bidrar till en sammanställning av 

relevant forskning inom området och är högst tillämpbar i den kliniska verksamheten. 

 

Författarna till föreliggande studie anser att god patientinformation är en viktig del i 

omvårdnadsarbetet. När patienten får den information som den unika situationen kräver ges 

förutsättningar till trygghet och kontroll. Vidare tror författarna till föreliggande studie att 

bristfällig information kan föranleda missförstånd, obefogad oro och rädsla. Författarna till 

föreliggande studie har egna erfarenheter som kan relateras till resultatet i föreliggande studie 

och menar att sådan information kan skapa en trygghetskänsla då sjuksköterskan bekräftar att 

patientens upplevelse är förväntad och normal. Författarna till föreliggande studie anser även 

att det är av stor vikt att sjuksköterskor besitter god sakkunskap i sin yrkesprofession så 

information i olika vårdsituationer kan förmedlas på ett kompetent, förtroendeingivande och 
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pedagogiskt sätt.  

 

Författarna tror att information vid smärtbehandling är ett område som i klinisk praxis har 

många brister. Kunskaper i smärta och smärtbehandling är något som författarna till 

föreliggande arbete önskar mer av i sjuksköterskeutbildningen. Författarna anser att 

fortlöpande forskning utifrån patienters perspektiv är viktigt i utvecklandet av vården. Det är 

med hänsyn till patienters inifrånperspektiv som vi kan granska vårt vårdarbete och komma 

fram till nya omvårdnadsmetoder.  
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