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Sammanfattning  
 

Syfte - Syftet med studien var att utifrån litteraturen beskriva hur patienter med 

långvarig smärta upplever och vill bli bemötta inom sjukvården samt vilken kvalitet de 

till studien valda artiklarna hade rörande urval. 

Metod – 13 artiklar rörande patienter med långvarig smärta sammanställdes i en 

litteraturstudie. Artiklarna söktes i Pubmed samt Cinahl.  

Huvudresultat – I resultatet framkom det att patienter upplever både positiva och 

negativa upplevelser gällande bemötande i vården. Negativa upplevelser som beskrevs 

var exempelvis att personalen inte lyssnade på patienterna samt att de kände sig 

misstrodda. Patienterna beskrev positiva upplevelser när personalen tog sig tid till att 

lyssna och skapa en förståelse. Patienterna upplevde och önskade att det kunde 

möjliggöra ett ökat samarbete mellan personal och patient så att en ökad förståelse för 

patienternas smärta kunde skapas. 

Slutsats – Det förekom både positiva och negativa upplevelser hos patienter med 

långvarig smärta av bemötande inom vården. För att sträva mot positiva upplevelser 

krävs ett samarbete samt att alla parter blir accepterade som en del av vården. 

Personalen behöver mer utbildning och riktlinjer för att kunna hantera smärta hos 

patienter. Studien visar på viktiga aspekter gällande bemötande som kan öka förståelsen 

för patienter med långvarig smärta.    

 
Nyckelord – Långvarig smärta, patienters upplevelser, attityder, patientperspektiv, 
bemötande 

  



 

Abstract  

Aim – The aim of this study was to describe how patients with chronic pain experience 

encounters with health care personnel and illuminate a good encounters from a patient 

perspective. The study also aimed to investigate the quality of sampling in each ar ticle. 

Method – 13 articles concerning patients with chronic pain was compiled in a literature 

review. The search databases used was Pubmed and Cinahl.  

Main results – Patients described how they experience both positive and negative 

encounters with health care personnel. The experience of not being heard and believed 

concerning their pain was described as a negative experience. When the personnel took 

their time and created an understanding of the patients’ pain, the patients experienced 

positive encounters. Patients suggested and strived for collaboration between patients 

and personnel to enable one another to believe the patients’ pain. 

Conclusion – The study concluded patients experience of both positive and negative 

encounters with health care personnel. For only positive experiences they strive after 

collaboration and accepting both patients and personnel as equal important parts during 

pain treatments. Personnel need more education and guidelines. A greater understanding 

of patients with chronic pain can be associated with the aspects of interpersonal 

relations presented.   

 

Keyword – Chronic pain, patients experience, attitudes, patient perspective, 
interpersonal relations
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1. Introduktion  
 

Kroppens sensoriska nervfibrer i huden registrerar tryck, beröring, temperatur samt smärta, 

dessa signaler leds sedan upp till hjärnbarken via ryggmärgen. Hjärnan bearbetar 

signalerna och reder ut var smärtan är lokaliserad, vilket typ av smärta det rör sig om samt 

smärtans intensitet. Smärtsignalerna påverkar flera områden i hjärnan vilket bland annat 

ökar vakenheten hos personen samt utlöser känslomässiga reaktioner på smärtan. Vid 

långvarig smärta sker en aktivering av smärtfibrerna under en längre tid vilket leder till att 

smärtfibrerna blir mer känsliga. Det krävs en mindre stimulering för samma 

smärtupplevelse (Almås et al. 2011).  

 

Smärta indelas i fyra större grupper relaterat till vad som påverkar smärtan. De fyra 

grupperna är nociceptiv smärta, neuropatisk smärta, psykogen smärta samt idiopatisk 

smärta. Nociceptiv smärta uppkommer oftast akut och kan vara både ytlig samt 

djupgående. Den neuropatiska smärtan uppkommer vid nervskador som exempelvis vid 

strålbehandlingar eller kroniska inflammationer. När smärtan istället bottnar i psykiatriska 

tillstånd kallas den psykogen smärta. Den sista av grupperna, idiopatisk smärta, innebär att 

det inte finns någon förklaring på hur smärtan uppkommer. Långvarig smärta kan 

utvecklas ifrån alla dessa fyra grupper (Almås et al. 2011). 

   

Långvarig smärta ses idag som ett folkhälsoproblem då antalet personer med långvarig 

smärta har ökat de senaste åren (Giordano & Schatman 2008). Jacobsson (2007) beskriver i 

sin bok att cirka 40-50 % vuxna av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta. 

Statistiska centralbyråns undersökningar år 1980 – 2005 visar dock att 65 % av Sveriges 

befolkning i åldern 16 – 84 år lever med långvarig smärta. 71 % av den kvinnliga 

befolkningen upplever smärta medan inom den manliga befolkningen ligger siffran på 58 

%. Framförallt ses en ökning hos den yngre befolkningen (Statistiska centralbyrån 2006).  

 

Historiskt definieras smärta som ett straff mot mänskligheten men definitionen har genom 

åren utvecklats till att innefatta både personliga värderingar, miljö och personlighet (Witte 

& Stein 2010). Werner och Leden (2010) och Dopson (2010) definierar långvarig smärta 

som ett tillstånd som påverkar personen längre än 3–6 månader efter den förväntade 

läkningstiden. En långvarig smärtas grundläggande orsaker varierar men grunden utgörs av 

att smärtan inte försvinner.  
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Bussone et al. (2012) har visat på hur smärtan utgörs av både fysiologiska och affektiva 

faktorer som erfarenhet och sinnestämning. Upplevelsen av smärta är en subjektiv 

upplevelse och innebär mer än de fysiologiska aspekterna. White och Siebold (2008) 

beskrev hur långvarig smärta ofta leder till sömnproblem likväl som depression, begränsad 

fysisk aktivitet samt psykosociala aspekter som exempelvis förändrade förhållanden inom 

familjestrukturen. Studien beskriver även hur smärta involverar emotionella-, kognitiva- 

och sociala aspekter och leder till att fokus bör läggas på patientens känsla snarare än vad 

som orsakar smärtan. 

 

1.1 Sjuksköterskans upplevelser av patienter med långvarig smärta  
 

I en studie av Blondal och Halldorsdottir (2009) visade det sig att sjuksköterskor fann 

vården av patienter med långvarig smärta svår och frustrerande i och med svårigheter som 

smärtskattning, administration av analgetika samt tilliten till patientens egen 

smärtskattning. Drayer et al. (1999) menade i sin studie att smärtskattning blir svår då 

sjuksköterskor, doktorer och patienter skattar smärtan olika. Studien visade på att doktorer 

och sjuksköterskor fokuserar mer på smärtans orsak än smärtan i sig. Bergman (2012) 

studie beskrev hur smärtan är central för patienten medan sjuksköterskor prioriterar andra 

symtom före smärta i ett akut skede som exempelvis hjärtinfarkt. Sjuksköterskor beskrevs 

uppleva prioriteringen svår men nödvändig för att hjälpen ska gå till mest behövande. I 

Shaw och Lee (2010) och Blomqvists (2003) studier menade de intervjuade 

sjuksköterskorna att patienter med smärta ses som manipulativa av sjuksköterskor och 

läkare, som hädanefter benämns som personalen. Studierna tog upp att patienter som 

fokuserar på smärtan uppfattas som krävande av sjuksköterskor då dessa patienter söker 

mer uppmärksamhet och bekräftelse från personalen. Drayer et al. (1999) och Blondal och 

Halldorsdottir (2009) har kommit fram till liknande resultat om att patienter som har ont 

men inte påtalar smärtan anses av sjuksköterskor lättare att arbeta med. Studierna kom 

även fram till att svårigheter med att relatera till en annan persons smärta kan ses som en 

tänkbar orsak till att dessa patienter upplevs som krävande. Enligt Sapir et al. (1999) och 

Upshurs et al. (2006) studier förekom det känslor av rädsla och olustighet hos 

sjuksköterskor som vårdar patienter med svår och långvarig smärta. Sjuksköterskorna i 

studierna upplevde att de kände frustation över att inte lyckas med adekvat smärtlindring 

samt att om en god smärtlindring ska uppnås krävs ytterligare utbildning inom området. 

Rejeh et al. (2009) lyfte även de i sin artikel de svårigheter otillräcklig utbildning kan leda 

till och att sjuksköterskor får svårt att vara aktiv i behandlingen av patientens smärta. I 

Bergman (2012) studie framkom det att erfarenhet och tidsaspekter även påverkar 



3 
 

sjuksköterskor i vården av patienter med smärta. Sjuksköterskor med mindre erfarenhet 

finner smärtan svår och tar mer hjälp av kollegor medan upplevelsen av att tiden inte 

räcker till för att bemöta dessa patienter finns oavsett erfarenhet. I studien beskrev även 

sjuksköterskorna hur det uppkommer en känsla av otillräcklighet på grund av en vetskap 

om att vissa patienter aldrig kommer bli helt tillfredställda med vården som givits. 

Tidsaspektens betydelse togs även upp i Rejeh et al. (2009) där sjuksköterskorna menar att 

förståelse för patientens smärta endast erhålls genom interaktioner med patienterna vilket 

försvåras av tidsbrist. Sjuksköterskorna i Blomberg et al. (2008) studie ansåg att det är 

patienternas ansvar att visa sin smärta och det som behövs åtgärdas för stunden.  Studien 

beskrev att patienterna således måste påkalla sjuksköterskors uppmärksamhet själva och 

inte anta att sjuksköterskor ser patienternas smärta på egen hand.    

 

1.2 Etiska riktlinjer  
 

Socialstyrelsen (2009) nationella indikationer för god vård beskriver att vården ska 

bedrivas med respekt och lyhördhet i samråd med patienten. Vården bygger på en dialog 

mellan sjuksköterska och patient. I kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Socialstyrelsen 2005) ges riktlinjer på hur sjuksköterskor ska visa omsorg 

och respekt rörande patientens autonomi, personliga värderingar samt integritet. 

Sjuksköterskor ska kommunicera på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt, optimera 

patientens delaktighet i dess egen vård samt arbeta efter patientens eller närståendes 

önskemål. I Verpeet et al. (2005) studie framkom hur etiska riktlinjer lägger huvudfokus 

på patientens centrala roll i vården och studiens slutsats uppmanade vårdpersonal till att 

kritiskt granska dess omvårdnadsarbete. I detta arbete ingår exempelvis både hantering av 

läkemedel samt bemötande av patientens behov (Svensk sjuksköterskeförening 2008).   

 

1.3 Teori om samspelet mellan patient och sjuksköterska  

Bemötande handlar om ett möte mellan två människor via tal, skrift, teckenspråk eller över 

telefon. Definitionen av bemötande är personlig men generellt handlar det om 

människosyn, respekt, information och hjälpsamhet (Fossum 2007). Bemötande är att mer 

eller mindre aktivt förhålla sig till det som sägs. Kritik som oftast riktas mot 

sjukvårdspersonal är svårigheten med att bemöta patienten som människa (Hydén 2001). 

Paulsen (2011) poängterade i sin artikel vikten av att komma ihåg att patienten själv har 

föreställningar om vad sjuksköterskan ska göra för att se till dennes välmående. För att 

kunna ta hand om patienten krävs förståelse från sjuksköterskorna för patientens behov.  
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Omvårdnadsteoretikern Hildegard Peplau (1994) definierar även hon bemötande som ett 

möte mellan människor baserat på respekt, hjälpsamhet och vikten av ett gott samspel 

mellan sjuksköterska och patient. Vården utgörs av ett samarbete och en relation mellan 

vårdare och patient. Denna relation utvecklas över tre faser, orientering, identifiering samt 

en avslutande fas och relationen är beroende av de roller som sjuksköterskan antar. Peplau 

fokuserar på sjuksköterskans roll som lärare, uppslagsverk, ledare, teknisk expert, ersättare 

samt konsult men menar på att patienten bestämmer vilken roll som krävs för stunden. 

Genom antagande av olika roller kan sjuksköterskan tillgodose aktuella behov hos 

patienten och bygga på en relation utifrån patientens behov och förutsättningar. Dessa 

roller ger sjuksköterskan möjlighet att bemöta patienten i stunden för att hjälpa denne ta ett 

steg mot självständighet. 

Orienteringsfasen utgörs av ett möte mellan främlingar där minst en uttrycker ett behov.  I 

mötet måste sjuksköterskan möta patientens problem för att bilda sig en uppfattning om 

vad som behöver göras. Utifrån detta möte påbörjas ett arbete mot att lösa patientens 

problem, identifieringsfasen. För att möjliggöra en lösning krävs det att båda parters 

förväntningar av resultatet reds ut. Möjligheten finns att skapa ett samarbete mot ett 

gemensamt mål där båda parter kan erbjuda samt motta värdefull information. Slutfasen 

inträder när behovet är tillfredsställt och relationen ska lösas upp, dock uppnås inget avslut 

förrän båda parter känner sig trygga på egen hand (Peplau 1994).  

 

1.4 Problemformulering  
 

Smärta är en komplex situation som innebär svårigheter för både sjuksköterskor och 

patienter. Tidigare forskning om sjuksköterskors syn på arbete med smärta, Drayer et al. 

(1999), Bergman (2012), Sapir et al.(1999), Upshur et al. (2006), Rejeh et al. (2009) och 

Blomberg et al. (2008), visade på att sjuksköterskor upplever frustration i vården av 

patienter med långvarig smärta. Frustrationen kan uppkomma ur känslor av otillräcklighet 

och brist på förståelse för patientens smärta. Sjuksköterskor måste kritiskt granska sitt 

arbete så att frustrationen inte överskuggar patientens personliga värderingar, etiska 

riktlinjer samt de riktlinjer som utgör professionen. Det framkom även hur tidsaspekten 

påverkar sjuksköterskors attityder mot patienter med långvarig smärta och att de anser att 

det krävs mer utbildning för att kunna hantera smärtan. Inom smärta som område finns det 

många studier men författarna till föreliggande litteraturstudier hittade få studier som berör 

både långvarig smärta och bemötande. Med hänvisning till kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor (2005) och etiska riktlinjer, där patienten ska vara det centrala i vården, 
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anser författarna att en sammanställning av patienters upplevelser av bemötande från 

sjukvårdspersonal så som sjuksköterskor och läkare kan leda till ökad förståelse för vården 

av patienter med långvarig smärta. 

 

2. Syfte  
 

Syftet med studien var att utifrån litteraturen beskriva hur patienter med långvarig smärta 

upplever bemötande samt hur de önskar att bli bemötta av sjukvårdspersonal 

(sjuksköterskor och läkare) Den metodologiska aspekten som granskades var kvalitén på 

studiens inkluderade artiklar rörande urval. 

 

2.1 Frågeställningar  
 

 Hur upplever patienter med långvarig smärta bemötandet inom vården? 

 Hur vill patienter med långvarig smärta bli bemötta i vården? 

 Vilken kvalitet har de valda artiklarna rörande urval?  

3. Metod 
 

3.1 Design  
 

Designen som valts är en deskriptiv litteraturstudie enligt Polit & Beck (2008).  
 

3.2 Databaser och sökord  
 

Genom databaserna Cinahl och Pubmed söktes vetenskapliga artiklar, hädanefter 

refererade i föreliggande studie som artiklar, utifrån det valda ämnet. Sökorden utgick från 

att svara på studiens syfte och frågeställningar (Polit & Beck 2008) och kombinerades i 

olika kombinationer med hjälp av den booleanska termen AND. Innan sökning togs vid 

gjordes sökningar i svenska MeSH för att finna relevanta MeSH- termer. Den primära 

sökningen börjades brett för att sedan smalnas av med hjälp av tillägg och borttagning av 

sökord. Sökningen gjordes systematiskt i båda databaserna, samma sökord användes 

således i både Cinahl och Pubmed. De sökord som användes för studien var : chronic pain, 

intractable pain, interpersonal relations, pain, patients experience, attitudes, health care, 

patients satisfaction, patient care, patients perspective, professional – patients relationship 

samt treatment. Ett förenklat resultat av sökningen presenteras nedan i tabell 1 och hela 

sökningen med ovanstående sökord redovisas i bilaga 1. Utöver den ovan nämnda 

sökningen gjordes manuella sökningar från valda studiers referenser efter för syftet 

relevanta artiklar.   
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Tabell 1. Förenklad redovisning av resultat av sökningen av artiklar som kom att utgöra 
resultatdelen i denna litteraturstudie  
Databas  Sökord Antal träffar  Valda k ällor exl. 

dubbletter  

Pubmed  Chronic pain (MeSH) 

AND interpersonal 

relations (MeSH) 

97 1  

Pubmed  Professional – patients 

relationship (MeSH) 

AND Pain (MeSH) 

28 1 

Pubmed  Patients satisfaction 

AND Chronic pain 

(MeSH) AND Health 

care (MeSH) 

149 1  

Pubmed  Interpersonal relations 

(MeSH) AND Pain 

(MeSH) 

297 1  

Cinahl  Interpersonal relations 

(MeSH) AND Pain 

(MeSH) 

134 1 

Cinahl  Chronic pain (MeSH) 

AND Attitudes (MeSH) 

AND Health care 

(MeSH) 

71 2 

Cinahl  Chronic pain (MeSH) 

AND Attitudes (MeSH) 

AND Patient care 

(MeSH) 

56 2 

Manuell sökning  Relevans för 

syfte/frågeställningar 

 4 

Total:   13  

 
 

3.3 Urval 
 

De för studien valda inklusionskriterierna var att de inkluderade artiklarna skulle vara 

”peer review”, gratis fulltext tillgängliga vid Högskolan i Gävles databaser samt att 

studiernas deltagare var över 18 år gamla. Motiveringen bakom att endast välja studier som 

behandlade vuxna då behandling av smärta hos barn och dess upplevelser av bemötande 

påverkas av flera faktorer än bara personalens bemötande.  Exempel på faktorer som kan 

ges är närvaro av föräldrar samt rädsla under sjukhusvistelsen. Ytterligare begränsningar 

som gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska för att 

underlätta förståelsen. Artiklar som exkluderades var tidigare gjorda litteraturstudier, 

review-studier samt artiklar skrivna innan 1999. Den ursprungliga tanken var att de 

inkluderade artiklarna skulle vara högst tio år gamla för att möjliggöra en studie baserad på 

aktuell forskning, men på grund av för få artiklar inom åldersspannet som svarade på 

studiens valda syfte tvingades författarna ta in äldre artiklar.      

 

Första urvalet av artiklarna gjordes utifrån relevansen för studiens syfte utifrån artikelns 

titel. Därefter valdes artiklarna utifrån huruvida abstraktet svarade på studiens valda syfte 
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och frågeställningar, dvs om författarna till studien tolkade att abstraktet behandlade 

långvarig smärta, bemötande och patienters upplevelser. De 38 artiklarna som uppfyllde 

dessa krav granskades mer noggrant rörande kvalitet av båda författarna och diskuterades 

sedan. Kvalitén granskades efter angivna checklistor över bra kvalitativa och kvantitativa 

studier i Forsberg och Wengström (2008) samt huruvida artiklarnas resultat svarade på 

studiens valda syfte och frågeställningar. 25 artiklar exkluderas relaterat till att resultatet 

inte besvarade studiens syfte och frågeställningar. Denna studies resultat kom att baseras 

på 13 artiklar.  

 

3.4 Dataanalys  
 

De 13 inkluderade artiklarna delades upp mellan författarna och granskades var för sig för 

att sedan byta författare för en systematisk bearbetning av artiklarna. Studiernas resultat 

diskuterades mellan författarna och färgkodades i ett separat dokument för lättare 

överskådlighet. Genom färgkodningen framkom faktorer som jämfördes utifrån likheter 

och skillnader. Dessa faktorer var positiva och negativa aspekter av bemötande inom 

vården samt hur patienterna önskade bli bemötta och dessa faktorer utgjorde i sin tur 

resultatet. Artiklarna sammanställdes i tabeller (se bilaga 2) för att mer överskådligt se 

artiklarnas innehåll. De inkluderande artiklarnas metodologiska aspekt granskades utifrån 

valda urvalsmetod, inklusions– och exklusionskriterier samt bortfall styrkor och svagheter 

samt relevans för studien så som presenteras i Polit och Beck (2008) och Forsberg och 

Wengström (2008). 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden  
 

Litteraturstudier kräver inga externa etiska överväganden men författarna kom att beakta 

att ej påverka urvalet av artiklar till studien efter egna värderingar eller tidigare 

erfarenheter. De inkluderade artiklarna har på något vis tagit forskningsetiska 

överväganden i beaktning. I de artiklar där det inte presenteras i texten har författarna för 

denna studie undersökt tidsskrifterna där artiklarna publicerats och sett att samtliga kräver 

etiska överväganden.  

 

4. Resultat  
 

Resultatet baseras på 13 artiklar som redovisas i löpande text. Sammanfattning och 

närmare skrivning av studierna finns i bilaga 2. Resultatet presenteras utifrån rubriker samt 

underrubriker där faktorer som identifierats i studierna utgör underrubrikerna. De rubriker 

som använts är Patienters negativa och positiva upplevelser av bemötande inom vården, 
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Hur patienter önskar bli bemötta inom vården samt Artiklarnas kvalité rörande urval. 

Resultatet för frågeställning rörande urval presenteras i både löpande text samt i bilaga 3.  

 

4.1 Patienters negativa och positiva upplevelser av bemötande inom vården 

  

I resultatet framkom både positiva och negativa upplevelser av bemötande inom vården 

och ett tydligt samband förkom. Lyckades de negativa upplevelserna åtgärdas visade 

studierna på hur patienterna upplevde ett positivt bemötande. Upplevelserna presenteras i 

fyra underrubriker: Att lyssna och tro på, Förståelse och aspekten av tid, Patienters 

upplevelser av personalens syn – och förhållningssätt samt Respekt och rädsla.   

 

4.1.1 Lyssna och tro på patienten 
 

Rhodes et al. (1999), Glenton (2003), Hansson et al. (2011) samt Slade et al. (2009) 

studier hade som mål att undersöka hur patienter upplever bemötande inom vården. 

Studierna beskrev att många patienter med smärta upplever att de inte blir tagna på allvar 

vid kontakt med vården. I Werner och Malteruds (2003) studie uppgav de deltagande 

patienterna att arbetet som krävs för att vara trovärdig som patient är stort. Patienterna 

upplevde att det tar mycket tid och energi för att förklara något som inte syns utåt. 

Liknande upplevelser presenterades även av de deltagande patienterna i Yorkston et al. 

(2010) studie om patienters upplevelse vid kommunikation med sjukvården. Patienterna i 

studien uttryckte sig behöva övertyga personalen om sina symtom. I Kenny (2004) studie 

om interaktioner mellan läkare och patienter beskrev en av patienterna en känsla av att 

nästintill behöva hoppa och skrika för att bli hörd.  

 

Fyra artiklar, Kenny (2004), Rhodes et al. (1999), Matthias et al. (2010) samt Hansson et 

al. (2011), visade även hur personalen inte lyssnar på patienterna och att en känsla av lycka 

infinner sig om patienterna finner personal som faktiskt hör vad de har att säga. Rogers 

(1999) och Slade et al. (2009) beskrev hur en känsla av frustration och ilska uppkommer 

hos patienterna, det blir upp till patienten att visa sin smärta för personalen. Däremot kom 

Panteli och Patistea (2007) fram till i sin studie att de deltagande patienterna upplevde att 

sjuksköterskor önskade veta när de upplevde smärta och att sjuksköterskor alltid tog sig tid 

att lyssna samt möta patienternas behov.  

 

I Matthias et al. (2010) studie rörande vad som påverkar patienternas hantering av smärta 

framgick även positiva aspekter på bemötande mellan patient och personal. Patienterna i 
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studien upplevde att personalen trodde på dem och kunde fungera som ett känslomässigt 

stöd i vardagen.  

 

4.1.2 Förståelse av patientens smärta och aspekten av tid 

 

 Tre av studierna, Laerum et al. (2006), Matthias et al. (2010) samt Hansson et al. (2011), 

redogjorde för hur frustrationen och ilskan bottnar i en upplevelse av att dels inte bli hörd 

men även i att inte bli förstådd. Patienterna i studien upplevde att personalen har svårt att 

förstå deras smärta, deras behov samt hur smärtan påverkar dem som individer och hur det 

påverkar det vardagliga livet.  

 

Laerum et al. (2006), Matthias et al. (2010), Hansson et al. (2011),Thorsteinsson (2002) 

samt Glenton (2003) har kommit fram till att svårigheten med att förstå ter sig som en 

upplevelse av avsaknat intresse från personalens sida vilket leder till att patienterna känner 

sig ignorerade. Matthias et al. (2010) beskrev i sin studie även positiva upplevelser av 

vården då sjuksköterskor upplevdes som hjälpsamma och förstående samt att de visade 

äkta intresse för patienterna. Däremot tog studien även upp att personaltätheten inom 

vården var under all kritik vilket medförde en låg kontinuitet som gjorde att patienterna 

upplevde att personalen spenderade för kort tid med dem. I Rhodes et al. (1999) studie 

framkom att den minskade tidsåtgången per patient leder till att personalen upplevs som 

ouppmärksamma på patientens behov. I Hanssons et al. (2011) beskrev patienterna att trots 

stressiga arbetsdagar och svårigheter med att hantera smärtan gjorde personalen ett bra 

jobb och arbetade för patientens bästa. Artikeln beskrev även hur personalen var villig att 

arbeta och möta patienterna i dess smärta. Även i Thorsteinsson (2002), Panteli och 

Patistea (2007), Matthias et al. (2010) samt Upshur et al. (2010) studier utryckte 

patienterna sig vara nöjda med hur personalen hanterade deras smärta, var tillgängliga samt 

att de visade stort tålamod och förståelse för patienternas smärta.   

 

4.1.3 Personalens syn- och förhållningssätt vid vård av patienter med långvariga 

smärta  
 

Glenton (2003) uppgav att patienter känner att de upplevs som klagande patienter av 

personalen samt att smärtan görs större än vad den är. Rhodes et al. (1999), Glenton 

(2003), Kenny (2004) samt Matthias et al. (2010) beskrev att patienterna uttryckte en 

rädsla i att smärtan bara ses som en inbillning och att smärtan endast finns i deras huvud. 

Patienterna i Werner och Malterud (2003), Laerum et al. (2006) samt Upshur et al. (2010) 

http://www.google.se/search?hl=en&tbo=d&spell=1&q=kontinuitet&sa=X&ei=T70YUbi1HIGRtAaD7YC4DQ&ved=0CCoQvwUoAA
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studier upplevde att de undersöktes för psykiska sjukdomar snarare än fysiska och 

uppfattades ofta utav personalen som hypokondriker eller psykiskt sjuka patienter.  

 

Rhodes et al. (1999) och Kenny (2004) visade på att patienterna upplever att läkaren redan 

innan besöket har bestämt vart problemet utgår från och att smärtan är ett psykosomatiskt 

tillstånd. Patienten kan då möjligtvis inte ha ont. Patienterna i studierna uttryckte att de 

upplevde sig själva som galna och att smärtan bara var en inbillning. Patienterna i Hansson 

et al. (2011) studie beskrev att de behövde vara både envisa och starka samt hitta 

information från alternativa källor för att kunna försvara sin smärta.  

 

Tre studier, Glenton (2003), Upshur et al. (2010) samt Yorkston et al. (2010), beskrev hur 

patienterna blir sedda som drogmissbrukare och att de överdriver sina symtom för att få ut 

starka mediciner. Patienterna i studierna förklarade att detta leder till att patienterna 

upplever att de får kriga för att få ut smärtstillande. Matthias et al. (2010) deltagande 

patienter menade dock på att läkarna hellre hittar snabba lösningar och gömmer smärtan än 

botar den. Thorsteinsson (2002), Werner och Malterud (2003) samt Upshur et al. (2010) 

beskrev hur patienterna upplever det som att de inte anses värda en behandling eftersom de 

ofta är unga och ser frisk ut. Läkaren blir deras fiende snarare än deras bundsförvant. 

Thorsteinsson (2002), Glenton (2003) samt Hansson et al. (2011) beskrev att patienterna 

upplevde att de sågs som lata och att smärtan bara är en ursäkt för ledighet samt att de 

upplever sig vara i vägen. Panteli och Patistea (2007) och Upshur et al. (2010) kom fram 

till liknade resultat där patienterna ser sig själva som en börda för personalen och drar sig 

för att påtala sin smärta eller ringa på uppmärksamhet.  

 

4.1.4 Respektera varandra och patientens rädsla att bli övergiven  

 

Thorsteinsson (2002), Matthias et al. (2010) samt Hansson et al. (2011) visade i deras 

studier att istället för att känna trygghet från personalen känner patienterna en rädsla av att 

bli övergivna i sin smärta och förolämpade i vården. Patienterna beskrev att de blir bemötta 

med negativ attityd, upplever ingen ögonkontakt, blir bemötta med arrogans samt stundtals 

dumförklarade när personalen inte tar initiativ till att förklara situationen.  

 

I två studier, Werner och Malterud (2003) och Upshur et al. (2010), uppgavs det att 

patienterna upplever att personalen misslyckas med respekt och acceptans mot patienter 

med smärta. Patienterna upplevde att de var tvungen att behandla personalen med respekt 

för att få respekt tillbaka. Kenny (2004) beskrev även patienternas upplevelse av att 
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personalen inte kan ta hand om patienternas smärta och deras känslor samt att de glömmer 

bort att patienterna är individer och människor. 

 

Två av studierna Thorsteinsson (2002) och Upshur et al. (2010) uppgav däremot att 

patienterna upplevde en bra kvalité på vården där sjuksköterskorna var artiga, hade god 

attityd, varma, empatiska och omtänksamma med en positiv attityd. Artik larna fortsatte att 

beskriva hur mycket av upplevelsen av en bra vård grundade sig i hur sjuksköterskor 

behandlade patienterna som unika individer och anpassade vården till patienten.  

Sjuksköterskor beskrevs föra patientens talan ur deras perspektiv och det fanns en 

professionalism hos sjuksköterskorna som gjorde att patienterna kunde lita på dem.  

 

4.2  Hur patienter önskar bli bemötta inom vården 

 

Artiklarna som redovisats här ovan presenterade både patienters positiva och negativa 

upplevelser av bemötande inom vården, dock presenterades även indikationer på hur de 

önskar att bli bemötta. Resultatet rörande hur patienterna önskar bli bemötta inom vården 

presenteras i två underrubriker; Lyssna och ställa frågor samt Experter på sin egen kropp.  

 

4.2.1 Vikten av att lyssna och ställa frågor 
 

Panteli och Patistea (2007), Matthias et al. (2010) samt Yorkston et al. (2010) beskrev hur 

patienterna önskar att personalen kunde ta sig tid och lyssna på vad de har att säga för att 

på så sätt kunna lista ut vart problemet ligger. Hansson et al. (2011) uppgav även att utöver 

detta önskar patienterna att konversationerna förs i vardagligt språk och inte med stor 

dramatik utan med empati och förståelse för patienten. Flera studier, Thorsteinsson (2002), 

Laerum et al. (2006), Yorkston et al. (2010) samt Hansson et al. 2011), redogjorde för att 

patienterna vill att smärtan ska tas på allvar och inte ignoreras men att det i allvaret 

kvarstår en viss humoristisk sida.     

 

Fler studier, Slade et al. (2009), Matthias et al. (2010), Upshur et al. (2010), Yorkston et 

al. (2010) samt Hansson et al. (2011), visade även på patienters behov att vara delaktig i 

vården och att personalen ställer frågor. Patienterna med långvarig smärta beskrev hur de 

eftersträvar frågor om hur smärtan påverkar deras funktioner i det vardagliga livet och 

deras livsstil samt hur de ser på sin framtid utan frågor som är kopplade till psykologiska 

aspekter. Yorkston et al. (2010) gav i sin studie exempel på frågor som patienterna önskar 

bli ställda. De frågor som studien lyfte fram var bland annat om hur mycket information 
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patienterna fått om sin smärta, vad patienterna hade för mål med behandling samt hur 

smärtan har förändras över tid. Enligt Upshur et al. (2010) upplevde patienterna att denna 

typ av frågor fick personalens tillit till patienterna att öka och ett ökat samarbete att infinna 

sig. Patienterna uppgav att de strävar efter samarbete med personalen med interaktioner 

både före, under och efter undersökningar. Laerum et al. (2006), Slade et al. (2009) samt 

Hansson et al. (2011) beskrev hur patienterna önskade tydliga förklaringar om vad som tas 

upp under undersökningarna då det kan öka patienternas förståelse för smärtan. I Rogers 

(1999), Kenny (2004) samt Laerum et al. (2006) studier ansåg patienterna att den ökade 

förståelsen för den egna smärtan uppkom från bra information om hur de kan underlätta 

smärtan som inte varierar och som kan inge hopp och en försäkran att personalen kan 

hjälpa dem. 

 

4.2.2 Experter på sin egen kropp 

  

Patienterna i Panteli och Patistea (2007) samt Slade et al. (2009) studier uppgav en önskan 

om att få vara ett team med personalen, delge sina egna åsikter, ha kontroll över sin 

behandling och vetskapen att personalen är på deras sida. Flera av studierna, Slade et al. 

(2009), Matthias et al. (2010), Yorkston et al. (2010), Hansson et al. (2011) uppgav att 

patienterna lägger tyngdpunkten i att de själva är experter på sin egen kropp med kunskap 

om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Utifrån det menade patienterna att de 

själva vill vara med och påverka behandlingen för att den ska passa dem.   

 

Generellt önskade patienterna i studierna, Slade et al. (2009) samt Hansson et al. (2011), 

att bli bemötta som människor med ett värde och ett engagemang i deras hälsa av 

personalen. Panteli och Patistea (2007) och Hansson et al. (2011) beskrev att patienterna 

vill bli bemötta med professionalism och att de själv kan få avgöra när smärtbehandling 

behövs utan dröjsmål. Studierna beskrev hur patienterna själva vill kontrollera sin smärta 

istället för att personalen tillhandla håller kontrollen över patienternas smärta.        

 

4.3 Artiklarnas kvalité rörande urval  

 

Polit och Beck (2008) beskriver hur urvalsmetod och undersökningsgrupp påverkar i hög 

grad den kurs som studien kommer ta. Med det i åtanke är det viktigt för författarna av 

vetenskapliga studier att se över sitt val av undersökningsgrupp för att kunna uppfylla 

studiens syfte. 
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Av de 13 studier som ingick i resultat var 10 artiklar intervjustudier, Rhodes et al. (1999), 

Rogers (1999), Thorsteinsson (2002), Werner och Malterud (2003), Kenny (2004), Slade et 

al. (2009), Matthias et al. (2010), Upshur et al. (2010),Yorkston et al. (2010), Hansson et 

al. (2011) en kombinerad intervju/observationsstudie, Laerum et al. (2006), en 

enkätbaserad studie (Panteli & Patistea 2007) samt en intervjustudie med insamling av 

inlägg på diskussionsforum (Glenton 2003).  

 

Samtliga studier beskrev mer eller mindre tydligt den valda urvalsmetoden. Fem av de 

utvalda artiklarna (Slade et al. 2009, Kenny 2004, Panteli & Patistea 2007, Upshur et al. 

2010, Yorkston et al. 2010) hade bekvämlighetsurval som urvalsmetod, dvs de personer 

som befann sig på den utvalda platsen vid tillfället för datainsamlingen (Polit & Beck 

2008). En studie (Glenton 2003) hade kombinerat bekvämlighetsurval samt snöbollsurval 

beroende på typ av undersökningsgrupp. En studie (Hansson et al. 2011) hade 

snöbollsurval som vald urvalsmetod. Det innebär då att en deltagare rekryterar fler 

deltagare (Polit & Beck 2008). Rogers (1999) hade ett kombinerat snöbolls/ändamålsurval 

beroende på undersökningsgrupp.  

 

Fortsättningsvis hade tre studier, Werner och Malterud (2003), Laerum et al. (2006), 

Matthias et al. (2010) ändamålsurval som valda metod. Ändamålsurval innebär att 

undersökningsgruppen väljs ut efter olika kriterier för att garantera en så stor spridning på 

exempelvis ålder eller kön som möjligt (Polit & Beck 2008). En studie, Rhodes et al. 

(1999) hade gjort randomiserade urval dvs att undersökningsgruppen väljs ut slumpmässigt 

(Polit & Beck 2008). Endast en studie, Thorsteinsson (2002), hade en teoretisk 

urvalsmetod som innebär att genomgången av tidigare forskning indikerar vilken typ av 

deltagare som är passade för att studien ska kunna komplettera den tidigare forskningen. 

 

Inklusionskriterierna framgick tydligt i nio av studierna, Hansson et al. (2011), Kenny 

(2004), Laerum et al. (2006), Matthias et al. (2010), Panteli och Patistea (2007), Rhodes et 

al. (1999), Slade et al. (2009), Upshur et al. (2006) samt Yorkston et al. (2010), och de 

definierade allt från ålder, diagnoser samt språk. I Slade et al. (2009), Upshur et al. (2006)  

samt Panteli och Patistea (2007) presenterades även exklusionskriterier. Thorsteinsson 

(2002) redogjorde endast för exklusionkriterierna. Studiens bortfall presenterades endast i 

Panteli och Patisteas (2007) studie (Se bilaga 3).   
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5. Diskussion  
 

I resultatet framkom det att patienter upplever både positiva och negativa upplevelser 

gällande bemötande i vården. Negativa upplevelser som beskrevs var exempelvis att 

personalen inte lyssnade på patienterna samt att de kände sig misstrodda. Patienterna 

beskrev då positiva upplevelser när personalen tog sig tid till att lyssna och skapa en 

förståelse. Patienterna upplevde och önskade att det kunde möjliggöra ett ökat samarbete 

mellan personal och patient samt så att en ökad förståelse för patienternas smärta kan 

skapas. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
 

I resultatet framkom att det som bekymrar patienterna mest är upplevelsen av att inte bli 

trodd (Rhodes et al. 1999, Glenton 2003, Slade et al. 2009, Hansson et al. 2011). Blondal 

och Halldorsdottir (2009) beskrev även i sin artikel om svårigheter med tilltro fast här ur 

sjuksköterskors synvinkel. Svårigheten bekräftas från båda parter och det finns olika 

teorier om varför. Två exempel som togs upp i Drayer et al. (1999), Blomqvist (2003) samt 

Blondal och Halldorsdottir (2009) är svårigheter med att relatera till en annan persons 

smärta samt att smärtan prioriteras olika av patienter och personal. Däremot visar delar av 

resultatet på att när dessa svårigheter med tilltro kan övervinnas upplevs bemötandet som 

positivt (Matthias et al. 2010). Det framkom i studierna att tyngdpunkten i mötet med 

patienter med långvarig smärta kom att ligga i både personalens och patienternas tilltro och 

förståelse för varandra. Patienterna måste förstå personalens svårigheter med hanterandet 

av smärtan likväl som personalen måste ta hänsyn till den smärta som beskrivs. Peplau 

(1994) beskriver i sin teori hur mötet mellan människor baseras på respekt och ett gott 

samarbete där både personal och patient måste först möta varandra för att kunna förstå vad 

som behöver göras. Även i Socialstyrelsens (2009) nationella indikationer för god vård 

poängteras vikten av respekt och lyhördhet inom vården samt att den skall ske i samarbete 

med patienten. Det krävs således en god dialog med patienten för att kunna bedriva en bra 

vård. Frågan är då vad som menas med en god dialog, är det när båda parter får säga sitt 

eller uppkommer en god dialog genom att endast uttrycka en förståelse? Föreliggande 

studies resultat visar på att både riktlinjer, Peplau (1994) och patienter ställer sig till att 

bemötandet byggs på respekt samt samarbete och att det är dessa faktorer som då utgör en 

god dialog.  

 

Patienterna önskade att de själva får vara med och utforma vården efter deras egna behov 

(Laerum et al. 2006, Slade et al. 2009, Hansson et al. 2011). I Socialstyrelsens 
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kompetensbeskrivning för sjuksköterskor beskrivs ett samarbete mellan personal och 

patienter baserat på autonomi och integritet vilket även patienterna eftersträvar.    

Ett gott samarbete tillsammans med patienten kan öka chanserna för personalen att 

tillgodose patientens behov. Dock framgår det tydligt att sjuksköterskor ibland finner 

vården av patienter med långvarig smärta frustrerande. Dels för att patienterna lätt ses som 

krävande patienter men även relaterat till en känsla av otillräcklighet med att tillfredsställa 

patienternas behov (Sapir et al. 1999, Upshur et al. 2006). Svårigheter uppstår när vården 

innefattar både patienter med stora behov samt när sjuksköterskor känner att de inte klarar 

av att möta patienterna och deras behov. Nagy (1999) beskrev i sin studie om hur 

sjuksköterskor personligen hanterar smärta. Studien visade på att flera av sjuksköterskorna 

kände ett behov av att distansera sig från patientens smärta samt ibland även lämna rummet 

för att kunna bearbeta patientens smärta. Patienternas upplevelser av ointresse hos 

personalen kan således uppstå när sjuksköterskor personligen försöker bearbeta 

patienternas smärta. 

 

Peplaus (1994) teori utgår från samma svårigheter med bemötande av patienter men menar 

på att relationen mellan personal och patient måste bygga på patientens behov och 

personalens förmåga att möta patienten i stunden. Mötets startskott utgörs av att patienten 

presenterar ett behov som patient och personal tillsammans måste lösa. Vikten av 

samarbete betonas och att patienterna själva utgör en stor del av vården. Patienterna syftar 

tillbaka på sig själv som experter på sin egen kropp och att samarbetet påverkas av de 

attityder och acceptans som patienten möts av (Yorkston et al. 2010, Slade et al. 2009, 

Matthias et al. 2010, Hansson et al. 2011). Samarbete verkar således påverkas dels av hur 

personalen möter patienternas smärta men även av hur mycket som patienten själv kan 

bestämma över sin behandling. Det lätt att förstå att patienten känner sin kropp och kan 

bidra till behandlingen med råd om hur patienten själv hanterar sin smärta. Dock kan 

författarna till föreliggande studie se hur detta även kan skada samarbetet mellan personal 

och patient om inte medbestämmande sker på rätt sätt. Risken finns att patienterna 

undviker att motsätta sig förslagsgivna behandlingar för att inte äventyra samarbetet med 

personalen. Detta styrks även av Teh et al. (2009) som beskrev i dess studie att patienter 

värnar om ett samarbete med personalen och undviker situationer som kan påverka det 

samarbetet. Studien beskrev att patienterna upplever större nytta för sin egen del genom att 

bara hålla med personalen.  
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Det framgick i studierna hur personalens attityder mot patienten ifråga avgör huruvida 

personalens bemötande uppfattas som bra eller dåligt. Patienterna beskrev att personalens 

attityder ibland uppfattas som bristande intresse för patienterna (Thorsteinsson 2002, 

Glenton 2003, Matthias et al. 2010, Hansson et al. 2011, Laerum et al. 2006). Även 

sjusköterskor upplever sig själva visa lite intresse på grund av tidsbrist. Sjuksköterskorna 

menade att interaktionen mellan patient och personal aldrig hinner infinna sig vilket 

påverkar både samarbetet och förståelsen för patientens smärta (Bergman 2012, Blomberg 

et al. 2008, Rejeh et al. 2009). För att förstå patienternas smärta upplevde sig 

sjuksköterskorna behöva mer utbildning inom området vilket även är något som 

patienterna utrycker i studierna Rogers (1999), Kenny (2004), Laerum et al. (2006), Sapir 

et al. (1999), Rejeh et al. (2009) samt Upshur et al. (2006). Patienterna eftersökte mer 

förklarning kring undersökningar och själva smärtan för att öka deras egen förståelse. 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2008) redogör även den för vikten av information 

given på så vis att patienterna kan förstå. Det finns alltså riktlinjer som ställer krav på 

sjuksköterskor gällande utbildning och information. Även Peplaus (1994) teori fokuserar 

på vikten av utbildning och information vilket blir tydligt i hennes roller som 

sjuksköterskor kan anta för att hjälpa patienten, där en är rollen som lärare. Vilken roll som 

sjuksköterskan behöver anta är beroende på det behov eller de problem som patienten 

uttrycker för stunden. Dock anser författarna till föreliggande studie att för ett gemensamt 

samarbete mellan personal och patient krävs information och utbildning i alla situationer i 

vården. Detta gör att de resterande fem roller som Peplau (1994) presenterar, uppslagsverk, 

ledare, teknisk expert, ersättare samt konsult, till viss del även innehåller utbildning och 

informationsgivande.  

 

Utbildning är viktigt för bemötande och hanterande av patienters smärta då det kan ge 

personalen de verktyg som krävs för att se patienterna som människor istället för krävande 

patienter. Patienterna i Slade et al. (2009) och Hansson et al. (2011) uppgav att de önskade 

bli bemötta med värde och engagemang rörande deras hälsa. Utöver samarbete och 

utbildning framgår det att patienterna vill bli sedda som en unik människa vilket har stor 

påverkan på patienternas upplevelse av bemötandet. Bristen av detta tar även Hydén 

(2001) upp som en av allmänhetens negativa uppfattningar rörande sjukvården. Patienterna 

värdesatte professionalism hos personalen och i detta läggs tyngd på förmågorna att se 

patienterna och behandla dem med ett lika stort värde (Hansson et al. 2011, Panteli & 

Patistea 2007). Socialstyrelsen (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor betonar vikten av att behandla patienter med lika stort värde samt se 
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människan och inte endast deras sjukdom. I Sverige kan detta kännas som en självklarhet 

men i andra länder förekommer det större skillnader. Paulson et al. (2007) och Staton et al. 

(2007) beskrev situationen i USA om hur främst läkare behandlar patienterna och deras 

smärta olika beroende på etnisk tillhörighet hos både läkaren och patienten. Även om 

skillnaderna inte är lika tydliga i Sverige är det viktigt att ha det i åtanke och åsidosätta 

egna värderingar inom vården. På så sätt kan patienternas önskningar genomlysa vården 

samt fokusera på samarbete och relation mellan personal och patient som resultatet i 

föreliggande studie påvisar som patienternas önskan.       

 

5.1.1 Diskussion om studiernas kvalité rörande urval 
 

Som stöd för bedömning av studiernas kvalitet användes Polit och Beck (2008) och 

Forsberg och Wengström (2008). De flesta av studierna i resultatet som redovisats var 

intervjustudier och fem av dem hade valt bekvämlighetsurval som metod (Kenny 2004, 

Panteli & Patistea 2007, Slade et al. 2009, Upshur et al. 2010, Yorkston et al. 2010). 

Bekvämlighetsurval som metod är den svagaste av urvalsmetoderna men den används ofta 

framförallt inom kvalitativa studier. Metoden underlättar då forskaren endast önska r 

undersöka en viss situation eller specifikt tillfälle. Dock säkerställer urvalet inte att 

undersökningsgruppen kommer att representera den utvalda gruppen i det hela (Polit & 

Beck 2008). Kvalitén på dessa artiklar kommer att sänkas då det är svårt att avgöra om den 

utvalda gruppen delger information som är representativ för den undersökningsgruppen. 

En variant på bekvämlighetsurval är snöbollsurval vilket används av Hansson et al. (2011). 

Denna typ av urval ses som mer kostnadseffektivt och att forskaren lättare kan bilda 

relationer med deltagarna men att risken finns att undersökningsgruppen blir begränsad 

relaterat till deltagarnas storlek på nätverk (Polit & Beck 2008).     

  
Tre studier, Laerum et al. (2006), Matthias et al. (2010) samt Werner och Malterud (2003), 

hade valt ändamålsurval som urvalsmetod för dessa studier. Ändamålsurvalet ger studiens 

författare möjlighet att söka den typ av information som önskas men att det kräver tidigare 

kunskap inom området hos författarna för att välja ut rätt deltagare (Forsberg & 

Wengström 2008). Kvalitén på studien påverkas av huruvida författarna valt rätt deltagare 

för deras studie. Utöver detta hade en studie, Thorsteinsson (2002), valt ett teoretiskt urval 

som ger författarna möjlighet till att stärka sitt val av studie och syfte samt fylla 

forskningsglapp. Risken finns dock att ny forskning på ämnen som redan gjorts missas 

samt att det tar mycket tid för författarna att hitta teman att söka deltagare inom (Polit & 

Beck 2008). Endast en studie, Rhodes et al. (1999), hade valt den metod som klassas som 
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starkast, randomiserat urval. Randomiserat urval finner sin styrka i möjligheterna att kunna 

generalisera resultatet då författarna inte kunnat påverka undersökningsgruppen på något 

vis. Dock lämpar sig inte randomiserat urval när studien är ute efter att fånga erfarenheter 

och kvalitativa studier blir svåra att generalisera eftersom de presenterar personliga 

erfarenheter och upplevelser hos deltagarna. Däremot kan kvalitén höjas om de 

uppkommer en mättnad i resultatet och öka möjligheten till att generalisera studien 

(Forsberg & Wengström 2008). Generellt kan dock påpekas att det var få studier som 

tydligt redogjorde för urvalsmetoden vilket sänker kvalitén. Graneheim och Lundman 

(2004) poängterade i sin studie att noggrant valda och beskrivna urval höjer en studies 

trovärdighet.  

 

5.1.2 Diskussion rörande studiernas urvalskriterier och bortfall  

 
Studierna som presenterande inklusions– och exklusionskriterier var tydliga och inga av 

kriterierna smalnade av undersökningsgruppen så pass att de t kan påverka resultatet. Om 

så vore fallet riskerar studien att inte belysa studiens valda syfte utan snarare spegla 

undersökningsgruppen (Polit & Beck 2008). De tre studierna, Glenton (2003), Rogers 

(1999), Werner och Malterud (2003), som inte redogjorde för studiernas urvalskriterier 

tappar trovärdighet på grund av att återskapande av studien försvåras vid otillräckligt 

beskriven urvalsmetod och urvalskriterier (Forsberg & Wengström 2008) Genom att 

presentera urval, datainsamling och process så ges läsaren möjlighet att avgöra 

överförbarheten (Graneheim & Lundman 2004). Rörande studiernas kvalitet och 

redovisning av bortfall var det endast Panteli och Patistea (2007) som presenterade ett 

bortfall. I deras studie presenterades ett bortfall relaterat till att deltagaren avled vilket inte 

påverkar kvalitén på studien. Överlag är det dock få kvalitativa studier som påverkas av 

bortfall då det skulle krävas att deltagarna avbröt pågående intervju för att det ska räknas 

som bortfall (Forsberg & Wengström 2008).  

  

5.2 Metoddiskussion 
 

Litteraturstudie valdes med hänsyn till att empiriska studier med studiens valda syfte skulle 

kräva för mycket resurser för en studie på denna nivå. Fördelen med litteraturstudier är att 

det ger en sammanställning över tidigare forskning och en överblick över ämnet. När det 

gäller beskrivande av upplevelser lämpar sig kvalitativa studier bäst och i studien är tolv av 

tretton studier kvalitativa (Polit & Beck 2008).   

 



19 
 

De sökord som valdes för studien ses som relevanta för det valda syftet men det är svårt att 

avgöra huruvida sökningen givit annorlunda resultat vid sökning med andra sökord. Dock 

framkom liknande resultat i många av de inkluderade artiklarna som uppfyllde det valda 

syftet vilket tyder på att sökorden var väl valda utifrån de begränsningar som sattes.  

Trots tänkta begränsningar kring artiklarnas ålder valdes efter övervägande rörande kvalitet 

och innehåll två artiklar, Rhodes et al. (1999) och Rogers (1999), trots sin ålder. De 

bedömdes således ändå bidra med relevant fakta till studien. Relaterat till detta så anser 

författarna att artiklarna representerar det valda syftet väl.  

 

Analyseringen av artiklarna gav möjligheten att diskutera kring resultatet samt artiklarnas 

kvalitet och minskade risken för större feltolkningar av resultatet. Resultatet innehåller 

således inte författarnas egna tolkningar utan endast det resultat som presenterats i de 

inkluderade artiklarna. Dock kan det ändå förekomma feltolkningar i själva artiklarna på 

grund av översättningar från andra språk till engelskan samt även författarnas översättning 

av artiklarna till svenska. Utöver begränsningar med språk bör även nämnas att flertalet av 

artiklarna härrörde från USA, Australien och Norge vilket ger begränsande variationer av 

resultat då alla tre länder ligger nära varandra i exempelvis kultur. Dock liknar kulturerna 

den här i Sverige vilket får studien lättare att applicera här.  

 

De inkluderade artiklarnas kvalitet granskades objektivt utifrån Polit och Beck (2008) och 

Forsberg och Wengström (2008). I vissa artiklar framgick exempelvis syftet eller slutsatsen 

otydligt men artiklarna uppfyllde ändå det huvudsakliga kriteriet att svara på studiens valda 

syfte. En artikel, Rhodes et al. (1999), diskuterar och refererar trots gjorda intervjustudie i 

resultatet som enligt Polit och Beck (2008) bör undvikas då artikelns resultat endast bör 

presenteras i resultatet. Med hänsyn till detta har författarna valt att använda artikeln då 

den svarade på valda syften men endast basera litteraturstudiens resultat på citat från 

studien. Således bör inte valet av artiklar påverka litteraturstudiens resultat negativt.          

 

5.3 Allmän diskussion  

 

Studiens resultat visar på att det finns mycket att arbeta med gällande bemötande av 

patienter med långvarig smärta inom vården. Både personal och patienter bör arbeta 

tillsammans för att uppnå en tillfredsställande hantering av patientens smärta. Vikten av 

samarbete framkom tydligt i resultatet och att det var något som vägde tungt relaterat till 

om bemötandet skulle uppfattas som positivt eller negativt. Dock, även om samarbetet 
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både mellan kollegor och mellan personal – patient utgör en grundsten i vården anser 

författarna av denna studie att det krävs mer för att undvika personliga värderingar.   

 

Det är viktigt att patientens värderingar får ta plats inom vården så som beskrivs i 

Socialstyrelsen (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Personalen 

ska bedöma situationen utifrån patienten och inte utifrån personliga värderingar. 

Patienternas åsikter som presenteras i resultatet om att de önskar bli sedda som unika 

människor bör ses som en indikation på ett bristande förhållandesätt inom vården (Hansson 

et al. 2011, Slade et al. 2009). Precis som Verpeet et al. (2005) beskrev i sin studie anser 

även författarna till denna studie att det är ytterst viktigt att personalen granskar sitt etiska 

förhållningssätt och funderar på sin inställning till viktiga faktorer som bemötande samt 

samarbete. Endast denna självgranskning och avståndstagandet mot värderingar av 

patienten kan förbättra upplevelsen av den givna vården både för personal och patient. 

 

För att kritiskt kunna granska sitt arbete krävs dock utbildning för att ge personalen de 

verktyg som behövs. Detta eftersträvar även sjuksköterskor då de upplever att nuvarande 

utbildning inte är tillräcklig för att hantera patienters smärta på ett korrekt sätt (Sapir et al. 

1999, Upshur et al 2006). Utöver utbildning upplever författarna av denna studie att det 

behövs tydliga riktlinjer över hur långvarig smärta hos patienter bör hanteras. Även WHO 

(2007) ställer sig bakom detta då organisationen lanserade en pilotstudie vars resultat 

visade att personal ser ett stort behov av riktlinjer för behandling av smärta hos vuxna. 

Likande riktlinjer finns för barn men personal önskar riktlinjer även för vuxna. Det krävs 

således större insatser, som exempelvis riktlinjer och utbildning, än endast förändringar på 

ett personligt plan hos personalen och hos patienterna med långvarig smärta för att 

möjliggöra ett positivt bemötande inom vården.  

  

5.4 Slutsats 

 

Slutsatser som kan dras utifrån denna litteraturstudie är att det förekommer både positiva 

och negativa upplevelser hos patienter med långvarig smärta gällande bemötandet inom 

vården. För att sträva mot endast positiva upplevelser krävs ett samarbete mellan personal 

och patient samt att både personal och patienter blir accepterade som en del av vården. 

Grundutbildningen för sjuksköterskor ger idag endast grundläggande kunskaper om smärta 

vilka är otillräckliga vid komplexa smärtsituationer. Personal och studenter behöver 

ytterligare utbildning och riktlinjer för att kunna bemöta patienter med långvarig smärta. 

Överlag krävs mer forskning inom området långvarig smärta och bemötande för att kunna 
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säkerhetsställa en god vård med positiva upplevelser. Relaterat till urvalet av endast 13 

artiklar förebehåller sig författarna till studien från att generalisera resultatet för alla 

patienter med långvarig smärta och menar på att detta bör hållas i åtanke. Dock belyser 

studien viktiga aspekter gällande bemötande inom vården som kan öka personalens 

förståelse för patienter med långvarig smärta och den vård de har rätt till. 
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Bilagor  

 
Bilaga 1. Tabell 2. Fullständig redovisning av sökning. 
 
 

Databas 
 

Sökord  
 

Antal träffar 
Valda källor 

exl. Dubbletter 

Pubmed Chronic pain (MeSH) 25 779  
Pubmed  Intractable pain (MeSH) 2 965   
Pubmed Interpersonal relations 

(MeSH) AND Pain (MeSH) 
297              4  

Pubmed Chronic pain (MeSH) AND 

patients experience  

228              1 

Pubmed Chronic pain (MeSH) AND 
Attitudes (MeSH) AND 

Health care (MeSH)  

198              1 

Pubmed Patients satisfaction AND 
Chronic pain (MeSH) AND 
Health care (MeSH)  

149             3 

Pubmed  Chronic pain (MeSH) AND 
interpersonal relations 
(MeSH)  

97            6 

Pubmed Pain (MeSH) AND Attitudes 

(MeSH) and Patients 
experience  

85            3  

Pubmed  Pain (MeSH) AND Attitudes 

(MeSH) AND Patients 
perspective (MeSH) 

31           2 

Pubmed Professional – patients 

relationships (MeSH) AND 
pain (Mesh)  

28            2 

Pubmed Chronic Pain (MeSH) AND 
Attitude (MeSH) AND 

patients care (MeSH) 

83  

Cinahl  Chronic Pain (MeSH) 176 000  

Cinahl  Intractable pain (MeSH)  46          1 

Cinahl  Interpersonal relations 
(MeSH) AND Pain (MeSH) 

134          3 

Cinahl Chronic pain (MeSH) AND 

patients experience  

243          1 

Cinahl  Chronic pain (MeSH) AND 
Attitudes ( MeSH) AND 

Health care (MeSH)  

71          2 

Cinahl  Patients satisfaction AND 
Chronic pain (MeSH) AND 

health care (MeSH)  

42  

Cinahl  Chronic pain (MeSH) AND 
interpersonal relations 
(MeSH) 

40   

Cinahl  Pain (MeSH) AND Attitudes 

(MeSH) AND patients 
experience 

167          1 



 

Cinahl  Pain (MeSH) AND Attitudes 

(MeSH) AND Patients 
perspective 

60           2 

Cinahl Porfessional – patients 

relationships ( MeSH) AND 
pain (MeSH)  

15  

Cinahl Chronic pain (MeSH) AND 
Attitudes (MeSH) AND 

Patients care (MeSH) 

56           2 

Manuella 
sökningar 

Relevans för 
syfte/frågeställning 

           4 

   Totalt: 38 



 

 

Bilaga 2. Tabell 3. Sammanfattning och beskrivning av artiklar redovisade i resultatet utifrån författare/årtal/land, titel, syfte, design, 

datainsamlingsmetod, dataanalys och huvudresultat.  
 
 

Författare 

(årtal) och 

land  

Titel  Syfte Design  Datainsamlingsmetod  Dataanalys Huvudresultat  

Glenton C. 
(2003) 
 Norge 

Chronic back 
pain sufferers – 
striving for the 
sick role 

Att diskutera hur 
patienters upplevelse 
av att inte bli 
betrodda kan ses 
som ett resultat av att 
personer med 
ryggsmärta inte 
lyckas framställa sig 
som sjuka.  

Deskriptiv design  Insamling av inlägg på 
diskussionsforum samt 
ostrukturerade 
djupgående intervjuer  

Kategoriserande 
innehållsanalys 

Patienter med 
ryggsmärta beskriver 
en rädsla för att 
deras upplevelser av 
lidande och varför de 
beter sig som de gör 
blir ifrågasatta av 
personalen.  
  

Hansson K.S., 
Fridlund B., 
Brunt D., 
Hansson B. & 
Rask M. 
(2010) 
Sverige  

The meaning of 
the experience 
of personen 
with chronic 
pain in their 
encounters 
wither the 
health service 

Att undersöka 
betydelsen av 
upplevelser i mötet 
med sjukvården för 
patienter med 
kronisk smärta 

Deskriptiv design  Ostrukturerade 
intervjuer där 
deltagarna ombads att 
beskriva situationer  

Fenomenologisk 
kategoriserande 
innehållsanalys så som 
beskrivet i Dahlberg et 
al. (2008) 

Positiva upplevelser 
av möten med 
sjukvården hänvisar 
till att patienten 
känner sig sedd och 
att denne blir tagen 
på allvar. Kunde 
personalen visa 
sympati och 
förståelse var 
smärtan lättare att 
hantera.  Negativa 
upplevelser etsades 
sig fast i minnet och 
deltagarna kände att 
det fick slås för den 
vård som behövdes  

Kenny D.T. 
(2004) 
Australien  

Constructrions 
of chronic pain 
in doctor – 

Att undersöka 
interaktioner mellan 
läkare och patienter 

Explorativ design  Ostrukturerade 
intervjuer  

Konceptanalys som 
beskrivet av Harré 
(1997 

En underförstådd 
dialog mellan läkare 
och deras patienter 



 

patient 
relationships: 
bridging the 
communication 
chasm   
 

rörande missnöjda 
patienters 
upplevelser i mötet 
med deras doktorer 
rörande deras 
kroniska smärta  

ger en sämre kvalité 
i deras interaktioner 
då det utmanar deras 
trovärdighet och 
orsakar obehag. 
Patienterna grundade 
smärtan i 
fysiologiska orsaker 
medan läkarna 
grundade den i 
psykologiska 
orsaker.   

Lærum E., 
Indahl A. & 
Skouen J.S. 
(2006) 
Norge  

What is ”the 
good back – 
consultation”?  
A combined 
qualitative and 
quantitative 
study of 
chronic low 
back pain 
patients’ 
interaction with 
and perceptions 
of consultations 
with specialists  

Att identifiera och 
beskriva delar som 
patienter med 
kronisk 
ländryggssmärta 
uppfattar som viktiga 
i mötet med 
specialister 

Deskriptiv design  Observationsstudier 
samt 
semistrukturerade 
intervjuer   

Mallanalys som 
beskrivet av Crabtree 
& Miller (1992) 

De deltagande 
patienterna tyckte 
anamnes och 
undersökningarna 
varit noggranna och 
tillmötesgående. De 
lyfter vikten av att få 
förstårlig 
information under 
undersökningen, bli 
tagen på allvar, få 
löften om att det kan 
bli bättre och att 
diskutera 
psykosociala 
aspekter samt vad 
som kan göra.  

  



 

Matthias 
M.S., 
Bair M.J., 
Nyland K.A., 
Huffman 
M.A., 
Stubbs D.L., 
Damush T.M. 
& Kroenke K. 
(2010)  
USA  

Self- 
Management 
support and 
communication 
from Nurse 
Care Managers 
compared with 
Primary Care 
Physicians: A 
focus group 
study of 
patients with 
chronic 
musculoskeletal 
pain  

Att undersöka 
förhållandet mellan 
sjuksköterskor/läkare 
och deras patienter 
genom deras 
iakttagelser för att 
identifiera om detta 
påverkar patientens 
hantering av smärta  

Explorativ 
komparativ studie   

Öppna 
semistrukturerade 
intervjuer  

Tematisk 
innehållsanalys som 
beskrivet av Owen 
(1984), Bernard 
(2002) och Miles & 
Huberman (1994)   

Patienterna kände sig 
ha stöd av, bli 
lyssnade av och 
uppmuntrade av 
sjuksköterskan 
medan de kände att 
läkarna lyssnade 
dåligt och över/under 
medicinerade mot 
smärtan. Patienterna 
saknade även 
konturlighet i 
vården.  

Panteli W. & 
Patistea E.  
(2007)  
Grekland  

Assessing 
patients’ 
satisfaction and 
intensity of 
pain as 
outcomes in the 
management of 
cancer – related 
pain  

Att undersöka 
kvalité på 
smärthantering på 
grekisk 
onkologavdelning  

Deskriptiv 
Korrelation design  

2 st enkäter där den 
första enkäten täckte 
sociodemografi som 
ålder och kön och den 
andra bestod av 
Patient Outcome 
Questionnaire of the 
APS som täckte 
patienternas 
upplevelser.  

Beskrivande statistisk 
analys med hjälp av 
variansanalys 
(ANOVA) och x

2
 – 

test samt 
innehållsanalys för de 
öppna frågorna på 
slutet av enkäten.  

Trots hög skattning 
av smärta som visar 
på otillräcklig 
behandling kände 
patienterna sig nöjda 
med sin behandling 
och vården överlag.  

Rhodes L.A.,  
McPhillips – 
Tangum C.A., 
Markham C. 
& Klenk R. 
(1999)  
USA 

The power of 
the visible: the 
meaning of 
diagnostic tests 
in chronic back 
pain  

Att undersöka 
betydelsen av att få 
en diagnos hos 
personer med 
kronisk ryggsmärta  

Explorativ design Semistrukturerade 
intervjuer  

Tematisk 
innehållsanalys  

Studien visar att när 
läkarna inte kan 
lokalisera problemet 
känner patienterna 
att deras smärta inte 
blir bekräftad.  
Patienterna känner 
att upplevelsen av 
smärta och 
uppvisandet av 
smärta inte blir den 
samma.  



 

 
Rogers W.A. 
(1999) 
Australien  

Beneficence in 
general 
practice: an 
empirical 
investigation  

Att undersöka 
patienter och 
sjukvårdspersonals 
attityder rörande 
personalens krav och 
förmåga att jobba 
mot patientens bästa  

Explorativ design Djupgående 
Semistrukturerade 
intervjuer   

Teoretisk 
innehållsanalys   

Att se till patientens 
bästa innefattar både 
patienter och 
sjukvårdspersonalens 
syn på personalen 
kunnande och 
expertis. Patienterna 
hade en komplex 
förståelse över den 
expertis som krävs 
inom vården där 
även de själva utgör 
en del av den 
expertisen men 
personalen ansågs 
sig ha en mer 
vetenskaplig expertis 
samt erfarenhet 
påverkar när de 
möter den 
individuella 
personen och dennes 
problem  

  



 

Slade S.C.,  
Molloy E. & 
Keating J.L. 
(2009) 
Australien  
 

´Listen to me, 
tell me´: a 
qualitative 
study of 
partnership in 
care for people 
with non-
specific 
chronic low 
back pain  

Att undersöka och 
sammanställa 
deltagarnas 
erfarenhet av 
träningsprogram för 
ospecificerad 
ländryggssmärta och 
hur det påverkar 
deltagande och 
engagemang   

Explorativ  
design 
 

Semistrukturerade  
intervjuer i 
fokusgrupper   

Grounded Theory som 
beskrivet av Krueger 
& Casey (2002), 
Strauss & Corbin 
(1998) samt Pope et 
al. (2000)   

Patienterna uttryckte 
ilska och frustration 
mot att personalen 
inte lyssnade på 
dem, att de inte blev 
utbildade på ett 
sådant sätt de kunde 
förstå och att de inte 
för medhåll i att 
patienterna känner 
sina egna kroppar. 
Det uppkommer en 
spänning mellan att 
patienten vill vara 
delaktig samtidigt 
som de vill att 
personalen ska ge 
klara diagnoser och 
tydliga instruktioner.   

Thorsteinsson 
L. (2002)  
Island  

The quality of 
nursing care as 
perceived by 
individuals 
with chronic 
illness: the 
magical tough 
of nursing  

Att undersöka hur 
individer med 
kronisk sjukdom 
upplever kvalité av 
omvårdnad för att 
öka vårdens kvalité 

Explorativ 
Design 

Semistrukturerade 
intervjuer  

Fenomenologisk 
innehållsanalys som 
beskrivet av 
Hallsdorsdottir (1996)   

Studien visar på att 
kvalitén på vården 
hör ihop med de som 
utför vården. 
Sjusköterskorna 
spelar en stor roll då 
patienter ofta gör en 
distinkt skillnad 
mellan personal de 
tycker om och 
personal som de 
undviker vilket 
påverkar 
uppfattningen av 
vården.  

  



 

  

Upshur C.C.,  
Bacigalupe G.  
& Luckman 
R. 
(2010)  
USA 
 

“They don¨t 
want anything 
to do woth 
you”: patient 
views of 
Primary Care 
management of 
chronic pain  

Att undersöka 
patienter med 
kronisk smärtas 
upplevelser och 
klagomål för att 
identifiera sätt att 
förbättra vården. 

Explorativ  
Design 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
genomfördes gruppvis 

Grounded Theory som 
beskrivet av Strauss & 
Corbin (1990) 

Patienterna i studien 
uttrycker en känsla 
av att inte kännas sig 
respekterade eller 
betrodda, att de är 
endast ute efter 
mediciner och att 
smärtan bara är en 
inbillning. 
Patienterna känner 
sig nöjda med 
vården när de känner 
att personalen 
lyssnar och litar på 
dem.  

Werner A. & 
Malterud K.  
(2003) 
Norge 

It is hard work 
behaving as a 
credible 
patient: 
encounter 
between 
women with 
chronic pain 
and their 
doctors 

Att undersöka hur 
mycket arbete 
patienter lägger ner 
för att bli förstådd 
och tagen på allvar 
vid konsultationer 
med läkare.  

Explorativ  
Design 

Djupgående 
semistrukturerade 
intervjuer  

Fenomenologisk 
innehållsanalys som 
beskrivet av Giogi 
(1985)  

Studien visar på 
patienters 
svårigheter att få 
deras smärta att 
synas vid kontakt 
med läkare. De får 
inte se för svaga ut 
eller för starka ut 
eller för friska eller 
för sjuka. Det 
påverkar även deras 
självkänsla och 
integritet som patient 
och kvinna.  



 

Yorkston 
K.M., 
Johnson K., 
Boesflug E.,  
Skala J. & 
Amtmann D.  
(2010) 
USA 

Communicating 
about the 
experience of 
pain and fatigue 
in disability   

Att undersöka 
upplevelser hos 
personer med 
tillstånd som leder 
till kroniska 
handikapp när de 
kommunicerar med 
sjukvården om 
smärta och fatigue 

Explorativ  
design 

Semistrukturerade 
intervjuer  

Kategoriserande 
innehållsanalys  

Patienterna upplevde 
det dels svårt att 
uppskatta sin smärta 
med en siffra och att 
de istället önskade 
bli frågade om hur 
smärtan eller 
tröttheten påverkade 
dem i deras liv samt 
att få hjälp med 
metoder att hantera 
smärtan utan 
mediciner. 
Patienterna utryckte 
en önskan om att få 
vara delaktig i 
vården och ses som 
experter på sin egen 
kropp.  



 

Bilaga 3. Tabell 2. Tabell för redovisning av utvalda studiers urval 
 

 
Författare 

(årtal) och land 

Titel Design Urvalsmetod och 

undersökningsgrupp 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier Bortfall 

Glenton C. 
(2003) Norge 

Chronic back 
pain sufferers – 
striving for the 
sick role 

Deskriptiv  
design  
. 
 

Bekvämlighetsurval 
samt snöbollsurval  
 
Alla inlägg gjorda 
mellan januari 1998 – 
januar 2001 på 
diskussionsforum på 
Norwegain Back Pain 
association. (n = 475)  
samt 19 personer i 
åldrarna 24 - 65 som 
deltog i intervjuerna. 
Gruppen bestod av både 
patienter och anhöriga 
med erfarenhet av 
kronisk ryggsmärta som 
tillstörsta del var 
bosatta i Oslo 

Framgår ej Framgår ej Framgår ej 

Hansson K.S., 
Fridlund B., 
Brunt D., 
Hansson B. & 
Rask M. 
(2010) 
Sverige  

The meaning of 
the experience 
of persons with 
chronic pain in 
their encounters 
wither the 
health service 

Deskriptiv  
design  

Snöbollsurval  
 
Undersökningsgruppen 
(n =8) bestod av 6 st 
kvinnor (ålder 29 – 66) 
och 2 st män (ålder 35 -
42). Deltagarna har 
upplevt smärta 3 – 45 år 
men vårdades vid 
tillfället inte vården.  

Inklusionskriterier var 
att de var villiga att 
delge sina erfarenheter 
av möten inom vården.   

Framgår ej Framgår ej  

  



 

Kenny D.T. 
(2004) 
Australien  

Constructrions 
of chronic pain 
in doctor – 
patient 
relationships: 
bridging the 
communication 
chasm   
 

Explorativ 
design  

Bekvämlighetsurval  
 
Patienter med kronisk 
smärta som genomfört 
program på en 
smärtklinik (n 
=20).Läkare (n = 22) 
från smärtkliniker i 
samma 
upptagningsområde 
som patienterna  

Inklusionskriterier för 
studien var > 18 år,  
engelsktalande, all 
behandling var avslutat 
samt hade en diagnos 

Framgår ej  Framgår ej 

Lærum E., 
Indahl A. & 
Skouen J.S. 
(2006) 
Norge  

What is ”the 
good back – 
consultation”?  
A combined 
qualitative and 
quantitative 
study of 
chronic low 
back pain 
patients’ 
interaction with 
and perceptions 
of consultations 
with specialists  

Deskriptiv 
design  

Ändamålsurval  
 
Specialistläkare  (n = 
14) varav 11 st män och 
3 st kvinnor i ålder 35 – 
58. patienter (n =35) 18 
st var män, ålder 23 – 
65, och 17 st kvinnor. 

Inklusionskriterier för 
studien var att de haft 
smärta i < eller > 2 år. 

Framgår ej Framgår ej  

Matthias M.S., 
Bair M.J., 
Nyland K.A., 
Huffman M.A., 
Stubbs D.L., 
Damush T.M. & 
Kroenke K. 
(2010)  
USA  

Self- 
Management 
support and 
communication 
from Nurse 
Care Managers 
compared with 
Primary Care 
Physicians: A 

Explorativ 
komparativ 
studie   

Ändamålsurval  
 
4 fokusgrupper, 2 st 
med kvinnor (n = 11) 
och 2 st med män (n=7)  

Studiens 
inklusionskriterier var 
smärta i ländrygg, höft 
eller knä i minst 3 
månader trots 
medicinering med 2 st 
olika analgetika. 

Framgår ej Framgår ej 



 

focus group 
study of 
patients with 
chronic 
musculoskeletal 
pain  

Panteli W. & 
Patistea E.  
(2007)  
Grekland  

Assessing 
patients’ 
satisfaction and 
intensity of 
pain as 
outcomes in the 
management of 
cancer – related 
pain  

Deskriptiv - 
Korrelation 
design  

Bekvämlighetsurval   
 
Inneliggande 
cancerpatienter (n = 70) 
i ålder 19 - 81  

Inklusionskriterier var 
att patienterna var friska 
nog att kunna 
genomföra studien, var 
inneliggande på sjukhus, 
förstod och kunde göra 
sig förstådd på grekiska 
och frivilligt deltog i 
studien 

Exklusionkriterier var 
patienter som inte 
behandlades på sjukhus 
eller inte var i tillstånd 
att genomföra 
undersökningen 

1 på grund av 
dödsfall.  

Rhodes L.A.,  
McPhillips – 
Tangum C.A., 
Markham C. & 
Klenk R. (1999)  
USA 

The power of 
the visible: the 
meaning of 
diagnostic tests 
in chronic back 
pain  

Explorativ 
design 

Randomiserat urval  
 
54 st patienter i ålder 25 
– 65 deltog i studien. 20 
st män och 34 kvinnor 
som alla fått behandling 
för ryggsmärta de 3 
senaste åren  

Inklusionskriterier var 
att deltagarna var mellan 
25 -65, har genomgått 
minst 3 behandlingar för 
ryggsmärta de 3 senaste 
åren  

Framgår ej Framgår ej 

Rogers W.A. 
(1999) 
Australien  

Beneficence in 
general 
practice: an 
empirical 
investigation 
 
 

Explorativ 
design 

Ändamålsurval 
(sjukvårdspersonal) 
samt snöbollsurval 

(patienter) 

2 st fokusgrupper samt 
38 individuella 
intervjuer . Totalt 
deltog 21 st 
sjukvårdspersonal varav 
10 kvinnor och 11 män 

Framgår ej Framgår ej  Framgår ej  



 

i ålder 28 -70. 
Patienterna utgjordes av 
12 kvinnor och 5 män 
och alla hade kronisk 
ländryggsmärta 

Slade S.C.,  
Molloy E. & 
Keating J.L. 
(2009) 
Australien  
 

´Listen to me, 
tell me´: a 
qualitative 
study of 
partnership in 
care for people 
with non-
specific chronic 
low back pain  

Explorativ  
design 
 

Bekvämlighets urval 
genom sökande i 

tidningar och email.  

3 st fokus grupper (n = 
18)  

Patienter över >18 år, 
som förstår engelska 
samt haft smärta i minst 
8 veckor och deltog i 
rehabiliteringsprogram 

Exklusionskriterier var 
gravida, inte deltagit i 
ett 
rehabiliteringsprogram 
samt vissa typer av 
smärta 

Framgår ej 

Thorsteinsson L. 
(2002)  
Island  

The quality of 
nursing care as 
perceived by 
individuals 
with chronic 
illness: the 
magical tough 
of nursing  

Explorativ 
Design 

Teoretiskt urval  
 
11 st deltagare varav 8 
kvinnor och 3 män i 
åldern 39 – 80 som lidit 
av kronisk sjukdom i 2 
– 29 år.  

Framgår ej Personer med cancer 
eller AIDS 
exkluderades. 

Framgår ej  

Upshur C.C.,  
Bacigalupe G.  
& Luckman R. 
(2010)  
USA 
 

“They don¨t 
want anything 
to do woth 
you”: patient 
views of 
Primary Care 
management of 
chronic pain  

Explorativ  
Design 

Bekvämlighetsurval  

Antalet deltagare var 72 
st som delades in i 17 
grupper med 3 – 7 
deltagare. Majoriteten  
var kvinnor i 
medelåldern.  

Inklusionkriterier var 
långvarig smärta som 
inte var malign i minst 3 
månader under det 
senaste året eller varit 
medicinerade mot 
kronisk smärta i minst 3 
månader 

Exklusionskriterier var 
patienter med akut 
smärta eller 
cancerrelaterad smärta  

Framgår ej 

Werner A. & 
Malterud K.  
(2003) 
Norge 

It is hard work 
behaving as a 
credible 
patient: 

Explorativ  
design 

Ändamålsurval 

Studiens deltagare 
bestod av 10 st 

Framgår ej Framgår ej Framgår ej 



 

encounter 
between 
women with 
chronic pain 
and their 
doctors 

kvinnliga patienter från 
olika familjesituationer 
med kronisk muskulär 
smärta i åldern 26 – 58 
år. Kvinnor hade haft 
symtom mellan 1 – 20 
år. 

Yorkston K.M., 
Johnson K., 
Boesflug E.,  
Skala J. & 
Amtmann D.  
(2010) 
USA 
 

Communicating 
about the 
experience of 
pain and fatigue 
in disability   
 

Explorativ  
design  

Bekvämlighetsurval  

Studiens deltagare 
(n=23) hade en åldern 
26-60. 78 % var 
kvinnor och 96% vita 
samt 93% hade 
gymnasieutbildning.. 

Inklusionskriterier var 
att deltagarna var > 18 
år, var diagnostiserade 
med en kronisk sjukdom 
och hade upplevt smärta 
de senaste 7 dagarna 
samt pratade och läst 
engelska samt att de 
kunde delta i 
fokusgrupperna på 
angiven plats 

Framgår ej Framgår ej 



 

 


