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Abstrakt 

Bakgrund: Smärta kan vara ett komplext och flerdimensionellt problem som upplevs på olika 

sätt. Om smärtan upplevs i tre till sex månader kan den klassas som långvarig, ett tillstånd 

som påverkar livskvaliteten. Breda samordnade rehabiliteringsprogram där medicinska, 

sociala, psykologiska och fysiska åtgärder med sjuksköterskan i en central roll bör initieras 

för framgångsrik behandling vid långvarig smärta. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskans upplevelse av att ge vård till personer med långvarig smärta. Metod: Studien 

genomfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning. Resultat: Analysen genererade 

fem kategorier: Att bedöma personer med långvarig smärta, Sjuksköterskans utmärkande 

egenskaper som påverkar vården för personer med långvarig smärta, Faktorer som främjar en 

framgångsrik smärtbehandling, Faktorer som hindrar en framgångsrik smärtbehandling, samt 

Känslan av att ge en lyckad eller misslyckad smärtbehandling. Slutsats: Attityder, 

kunskapsbrist, farmaka och empati påverkade bedömningen av personer med långvarig 

smärta. Sjuksköterskans fundamentala perspektiv i relation till patientgruppen var 

biomedicinskt vilket tillsammans med kunskapsbrist kunde leda till en omvårdnad som inte 

var holistisk. Att samarbeta holistiskt ansågs som en viktig del av sjuksköterskans roll. Tiden, 

läkaren och farmaka hindrade sjuksköterskan från att lyckas i smärtbehandlingen. Vid 

misslyckad behandling upplevde sjuksköterskan sig själv som misslyckad vilket kunde leda 

till ett avståndstagande från personer med långvarig smärta. Alla dessa faktorer påverkade 

sjuksköterskans känsla av sammanhang i olika riktningar.  

Nyckelord: långvarig smärta, omvårdnad, sjuksköterska, upplevelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning  

1. Inledning     1 

2. Bakgrund     1 

    2.1 Sjuksköterskans roll och ansvar inom hälso- och sjukvård 1 

    2.2 Behandling    2 

    2.3 Smärta i Sverige    3 

    2.4 Definitionen av smärta   4 

    2.5 Långvarig smärta    5 

    2.6 Orsaker    5 

    2.7 Teoretisk referensram   6 

3. Problemformulering    7 

4. Syfte     8 

5. Metod     8 

    5.1 Design     8 

    5.2 Sökstrategi    8 

    5.3 Urval     9 

    5.4 Värdering    10 

    5.5 Analys     10 

    5.6 Etiska överväganden    10 

6. Resultat     11 

    6.1 Att bedöma personer med långvarig smärta  11 

    6.2 Sjuksköterskans utmärkande egenskaper som påverkar  13 

          vården för personer med långvarig smärta 

    6.3 Faktorer som främjar en framgångsrik smärtbehandling 15 

    6.4 Faktorer som hindrar en framgångsrik smärtbehandling 16 

    6.5 Känslan av att ge en lyckad eller misslyckad  18 

          smärtbehandling 

7. Diskussion    19 

    7.1 Metoddiskussion    19 

    7.2 Resultatdiskussion    20 



8. Implikationer    27 

9. Slutsats     28 

Referenslista     30 

Bilagor      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

Under verksamhetsförlagda utbildning inom sjuksköterskeprogrammet belystes en känsla av 

okunskap från sjuksköterskestudenter och vårdpersonal i relation till långvarig smärta och 

därför riktas studien mot problemområdet med fokus på sjuksköterskans upplevelser. Smärta 

är ett komplext och flerdimensionellt problem som påverkar stora delar av världens 

befolkning. Smärta beskrivs som "en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse 

associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer som liknar 

sådan skada" (International association for the study of pain [IASP], 2002, s. 210). IASP 

(2016) uppskattar att långvarig smärta påverkar 20 procent av världens befolkning. Den 

långvariga smärtan urskiljer sig som ett fenomen som fortsätter förbi den normala läketiden, 

vilket traditionellt uppskattas som tre till sex månader. IASP (2016) menar att var femte 

läkarbesök världen över handlar om långvarig smärta. En smärtbehandling riktat mot 

långvarig smärta ska innehålla biopsykosociala dimensioner för att inte orsaka skada (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2006). En fungerande 

smärtbehandling möjliggör för personen med långvarig smärta att delta i samhället (Marie, 

2016) och en misslyckad smärtbehandling hindrar personen från att utföra de sysslor som hen 

värderar högst (Aegler & Satink, 2009). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2014) 

framgår det att sjuksköterskan har ett ansvar att värna om särkilt utsatta grupper. En sådan 

grupp kan vara personer med långvarig smärta och sjuksköterskan har en central roll inom 

smärtbehandlingen för patientgruppen (IASP, 2016).  

2. Bakgrund 

2.1 Sjuksköterskans roll och ansvar inom hälso- och sjukvård  

Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2014) beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden "främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande" (s. 3), 

dessa grundar sig i respekt för mänskliga rättigheter oberoende av personens biologiska, 

psykologiska och sociala egenskaper. Dessa värdegrunder ska prägla omvårdnaden och delas 

upp i fyra områden: Sjuksköterskans yrkesansvar mot allmänheten, yrkesutövningen, 

professionen och medarbetare. Inom området sjuksköterskan och allmänheten poängteras att 

sjuksköterskan bär ett ansvar att initiera och främja insatser som tillgodoser sårbara 

befolkningsgruppers hälsa. Det sker genom att uppvisa respekt, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet. Inom sjuksköterskan och yrkesutövningen uppges att 

sjuksköterskan har ett personligt ansvar att kontinuerligt upprätthålla sin yrkeskompetens och 

sköta sin egen hälsa. Sjuksköterskan skall även arbeta för gott samarbete, samt stötta och 

vägleda där det finns behov (SSF, 2014). 

2.2 Behandling 

Enligt SBU (2006) bör breda samordnade rehabiliteringsprogram, som omfattar medicinska, 

sociala, psykologiska och fysiska åtgärder, initieras för en framgångsrik smärtbehandling vid 

långvarig smärta. Vid identifiering av orsaker till långvarig smärta bör en biopsykosocial 

modell användas då andra modeller kan vara skadliga för personer med långvarig smärta 

(SBU, 2006). IASP (2005) beskriver att sjuksköterskan har en central roll och ett huvudansvar 

inom smärtbedömning och behandling av smärta och därför behöver ha kunskap inom det 

breda området.  

Användning av farmaka vid långvarig smärtproblematik bör vara individuell för optimal 

behandling enligt Gregory (2014). De läkemedel som används mest frekvent vid 

farmakologisk smärtbehandling är paracetamol, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel 
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[NSAID], eller opioider Gregory (2014). Paracetamol är en utav de vanligaste läkemedel som 

används vid (Werner, 2010a). Paracetamol har smärtlindrande samt febernedsättande effekt 

men verkningsmekanismen är okänd. En vanlig biverkning är bland annat leverpåverkan vid 

stor administreringsdos under en längre tid. NSAID har smärtlindrande samt 

antiinflammatorisk effekt. Verkningsmekanismen vid NSAID är minskad produktion av 

prostaglandiner som i sin tur hämmar enzymet cyklooxygenas (Gregory, 2014), det leder till 

smärtlindring via den antiinflammatoriska effekten som uppstår. Vanliga biverkningar som 

NSAID kan ge påverkar bland annat slemhinnan i magtarmkanalen och kan ge upphov till 

magsår (Werner, 2010a). Opioider delas upp i kategorierna svaga och starka enligt Gregory 

(2014). De svaga opioiderna används för att lindra mellansvår smärta och de starka opioiderna 

är till för att lindra svår smärta. Inom långvarig smärtbehandling bör starka opioider endast 

användas som undantagsfall enligt Läkemedelsverket (2002) och då efter en svår avvägning 

avseende effekt kontra biverkning. Opioider verkar dels genom att minska bildningen av 

smärtsignaler, och genom en postsynaptisk hyperpolarisering. Opioider är ett starkt 

smärtstillande läkemedel jämfört med paracetamol eller NSAID och kan leda till 

toleransutveckling. Biverkningar som kan förekomma är förstoppning, illamående, yrsel och 

klåda (Gregory, 2014). Enligt SBU (2006) finns dock ingen förhöjd risk för 

beroendeutveckling inom tidsramen sex månader för svaga opioider. 

Morales-Fernandez, Morales-Asencio, Canca-Sanchez, Moreno-Martin och Vergara-Romero 

(2016) beskriver att behandlingar vid långvarig smärta som ger god effekt är kognitiv 

beteendeterapi [KBT], utbildning och information, samt massage. Andersson (2012) beskriver 

vikten av att sjuksköterskan undervisar om långvarig smärta. Genom att få ökad insikt om 

långvarig smärta kan en känsla av trygghet och tillit till sjuksköterskan uppstå. Vid långvarig 

smärta är det vanligt med sensorisk stimulansbehandlingen, som akupunktur och Transkutan 

elektrisk nervstimulering [TENS]. Det finns två typer av akupunktur; analgetisk som används 

vid akuta smärtor och terapeutisk som används för långtidsverkande effekt (Carlsson, 2010). 

TENS är en behandlingsmetod vid långvarig smärtproblematik. Det är en nervstimulerare som 

sätts fast med elektroder på huden och kan justeras i olika lägen för att ändra duration och 

intensitet (Werner, 2010c). I KBT arbetar personen med sin smärta för att lättare kunna 

hantera den, målet är att förbättra det psykiska och fysiska välbefinnandet (Linton, Boersma 

& Flink, 2010). KBT är en utav de mest använda behandlingarna vid långvarig smärta och har 

gett god effekt enligt Morales-Fernandez et al. (2016).  

2.3 Smärta i Sverige 

Smärta är en av de vanligaste anledningarna till att söka vård i Sverige (SBU, 2006). Att 

besväras av smärta och värk i vardagen är ett vanligt tillstånd som 2004 drabbade ca två 

tredjedelar av den svenska befolkningen enligt Statistiska Centralbyrån (SCB, 2006). Den 

andelen ansåg inte att deras smärta och värk ledde till en upplevelse av ohälsa. Däremot 

poängterar SCB (2006) ett samband mellan den andel av befolkningen som upplevde ohälsa, 

de som upplevde svår smärta och värk, samt de som upplevde sin smärta och värk som 

långvarig. Enligt SBU (2006) var det ca 18 procent av den svenska populationen som beskrev 

att de led av långvarig smärta även då andra studier visat mycket högre siffror, runt 40 till 50 

procent. De samhällsekonomiska kostnaderna för långvarig smärta i Sverige beräknades till 

cirka 87,5 miljarder kronor år 2003 och väntetiden till en smärtklinik eller smärtmottagning 

kunde ta upp mot en till tolv månader.  

2.4 Definitionen av smärta 

Smärta beskrivs av IASP (2002) som "en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse 

associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer som liknar 
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sådan skada" (s. 210). Smärta kan vara ett komplext begrepp som inte är lätt att definiera och 

kan innefatta flera olika dimensioner därför upplevs den olika. En vanlig uppdelning av 

smärta enligt Berntzen, Danielsen och Almås (2011) är neuropatisk smärta, nociceptiv smärta, 

psykogen smärta, samt smärta som är av oklar orsak, även kallad idiopatisk smärta. Smärta är 

en individuell upplevelse (Werner, 2010b). Neuropatisk smärta yttrar sig genom direkt skada 

på nerverna i de perifera eller det centrala nervsystemet. Neuropatisk smärta kan uppstå 

spontant men även via tryck- eller beröringsstimuli. Enligt SBU (2006) karaktäriseras den 

neuropatiska smärtan som konstant, ihållande och obehaglig. Den kan också beskrivas som 

brännande, svidande, stickande, skärande, huggande, isande och molande. Nociceptiv smärta 

tillkommer vid en akut skada, till exempel en vävnadsskada eller hot om vävnadsskada, då de 

nociceptiva receptorerna aktiveras och stimulerar till den karaktäristiska känslan av smärta 

(Hansson, 2012). Nociceptiv smärta är en individuell upplevelse som påverkas av erfarenheter 

och komplexa faktorer genom livet (SBU, 2006). Den långvariga nociceptiva smärtan skiljer 

sig från akut nociceptiv smärta, men hur den skiljer sig är oklart enligt SBU (2006). Smärta 

utan orsak har inget ursprung från vävnads- eller nervskador och existerar troligtvis inte 

fysiskt, därför går den inte att påvisa utöver den subjektiva känslan av smärta enligt Berntzen 

et al. (2011). Psykogen smärta kan uppstå som symtom vid psykisk sjukdom utan fysisk 

påverkan enligt Hansson (2012). 

2.5 Långvarig smärta 

Berntzen et al. (2011) menar att smärtan skall upplevas i minst tre till sex månader för att den 

ska kunna klassas som långvarig. Långvarig smärta innebär en tidsfaktor som gradvist 

tillkommit som ett jämförande fenomen till akut smärta (IASP, 2002). Akut smärta avtar 

normalt inom läketiden till skillnad från den smärtupplevelse som fortsätter förbi 

tidsaspekten. Smärtan kan då diagnostiseras som långvarig, i praktiken kan tiden variera men 

sker vanligen som inom sex månader. Vid icke-malign långvarig smärta brukar diagnos sättas 

efter 3 månader till skillnad från forskning där sex månader är standard. Tidsfaktorn kan 

förändra vilken behandling som ges, till exempel brukar cancersmärta diagnostiseras som 

långvarig innan tre månader löpt ut eftersom behandlingen behöver förändras. Berntzen et al. 

(2011) beskriver att när en person drabbas av långvarig smärta ger det fler konsekvenser än 

själva smärtupplevelsen, till exempel att sömnrytmen rubbas eller psykosociala konsekvenser 

såsom nedsatt fysisk aktivitet, nedstämdhet och oro. 

2.6 Orsaker 

SBU (2006) menar att kunskapen om orsaker till långvarig smärta är ofullständig då genetiska 

faktorer är oklara. Andersson (2010a) beskriver att smärtupplevelsen uppstår vid 

inflammation eller vid vävnadsskada då de nociceptiva receptorerna stimuleras. Normalt sätt 

brukar stimulering av receptorerna avta när skadan har läkt, men vid vissa tillfällen kan 

stimuli i receptorerna kvarstå. Det kan bero på att skadan inte har läkt ordentligt vilket 

förlänger upplevelsen av smärta och därför kan den långvariga smärtan inledas som akut. 

Enligt Andersson (2010a) finns flera faktorer som bidrar till en ökad risk för att utveckla 

långvarig smärta, till exempel utbildningsnivå, yrke, psykiskt tillstånd, etnicitet, samt kön. 

Enligt SCB (2006) har fler kvinnor än män mellan åldrarna 16-84 i Sverige rapporterat att de 

lider av långvarig smärta, samt att en ökad ålder innebär större prevalens av långvarig smärta.  
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2.7 Teoretisk referensram 

Antonovsky (2005) myntade begreppet Känsla av sammanhang [KASAM]. Begreppet 

formulerades utifrån den komplementära salutogenetiska modellen och kännetecknas av att se 

hälsa som ett kontinuum och därmed frångå den patogenetiska dikotomin hälsa - ohälsa. 

Antonovsky (2005) menar att personen som bär på det salutogenetiska synsättet tvingas 

vidareutveckla och (om)formulera teorier med fokus på kontinuumet hälsa - ohälsa. Till 

skillnad från det patogenetiska perspektivets stressorer söker det salutogenetiska perspektivet 

i hela personens historia efter orsakssamband som leder till ohälsa. Det betyder att stressorer 

är en ständig och naturlig del utav livet och inte endast en orsak till sjukdom. Men också att 

copingresurser uppmärksammas, vilket beskrivs som förmågan till problemhantering. 

Antonovskys definition av KASAM:  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 

dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang. (Antonovsky, 2005, s. 46) 

Det som framgår är att tre centrala komponenter utformar KASAM, de benämns som 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky (2005) menar att då en individ har 

höga värden inom KASAM är det sannolikt att individen upplever en god hälsa.  

Begriplighet omfattar individens relation till inre och yttre stimuli som begriplig. Begriplighet 

kan förklaras som ett kontinuum där stimuli mot den ena polen är i logisk ordning medens den 

andra polen är ologiskt kaotisk. Individen som befinner sig på den förstnämnda polen har 

förmåga att strukturera information som logisk och uppfattar stimuli som förstålig, medens 

individer mot den andra polen uppfattar information som ett kaotiskt brus (Antonovsky, 

2005). 

Hanterbarhet definieras som "den grad till vilken man upplever att det står resurser till ens 

förfogande" (Antonovsky, 2005, s. 45). Hanterbarhet kan därför tolkas som ett verktyg som 

kan användas för att hantera uppfattningen av inre och yttre stimuli som nämns ovan. En 

individ som upplever en god känsla av hanterbarhet kan påverkas av stimuli utan att känna sig 

som ett ständigt offer för livets svårigheter. (Antonovsky, 2005). 

Meningsfullhet beskrivs som hur mycket känslomässiga inslag individen uppfattar i relation 

till allt som sker (Antonovsky, 2005). På ett kontinuum skulle den svaga eller låga polen 

innebära att livet skulle vara känslomässigt meningslöst medens den andra polen skulle visa 

på ett brinnande engagemang gentemot stora delar av livet. Sammanfattningsvis beskriver 

Antonovsky (2005) meningsfullhet som en motivationskomponent som tillåter individen att 

bemöta svåra situationer med värdigheten i behåll. 

Individen innehar enligt KASAM-begreppet individuella gränser, områden som faller inom 

den gränsen påverkar individen och områden som faller utanför gränsen påverkar inte 

individen. Det som är utav intresse för KASAM är individens relation till den omvärld som 

befinner sig inom de individuella gränserna (Antonovsky, 2005). KASAM är en teori som 

fortfarande är i utveckling, ett problem som Antonovsky själv uppfattade under utvecklingen 

av KASAM är falsk KASAM, eller rigid kontra äkta KASAM. Det innebär att en individ som 

innehar högsta möjliga KASAM kan ha hamnat där på falska grunder. En statisk och rigid 

relation till omvärlden, utan tillräckligt god referensram att omvärdera nya situationer inom 

lämpar sig inte då individen bemöts med dynamiska förändringar eller det som Antonovsky 
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kallar verkligheten. En person med falsk KASAM hamnar på låga KASAM-värden 

långsiktigt. (Antonovsky, 2005) 

3. Problemformulering 

Långvarig smärta är idag en av de vanligaste folksjukdomarna och sjuksköterskan möter 

personer med långvarig smärta dagligen (SBU, 2006). Det är därför av vikt att ha god 

kunskap om hur smärtupplevelsen kan se ut och utvecklas, samt hur sjuksköterskan kan hjälpa 

personen i dessa möten (SBU, 2006). Eftersom smärta är individuell (Werner, 2010a) och 

långvarig smärtproblematik är ett svårbehandlat fenomen kan det vara krävande för 

sjuksköterskan att bemöta långvarig smärta Berntzen et al. (2011). Att stötta och ge god 

omvårdnad är en del av att arbeta som sjuksköterska enligt Svensk Sjuksköterskeförening 

(2014). Problemområdet tenderar till att fokusera på hur patienten eller läkaren upplever 

långvarig smärta och forskning om hur sjuksköterskan upplever långvarig smärta är 

begränsad. Forskning pekar på att smärtupplevelsen är unik och skall behandlas individuellt 

(SBU, 2006). Då sjuksköterskan har en avgörande roll i omvårdnaden och ofta bär 

huvudansvaret sätter det mycket krav på sjuksköterskans förmågor. Studien syftar därför till 

att beskriva hur sjuksköterskan beskriver sig själv och sina upplevelser i relation till personer 

med långvarig smärta. 

4. Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med långvarig smärta. 

5. Metod 

5.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematisk datainsamlig enligt Kristensson 

(2014). 

5.2 Sökstrategi 

Den systematiska datainsamlingen genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL Plus with 

full text och PsycINFO. Nämnda databaser valdes då deras referenslitteratur omfattar 

ämnesområdet omvårdnad enligt Forsberg och Wengström (2016). Sökorden togs fram 

genom att syftets meningsbärande ord översattes via Svenska MeSH. Sökorden anpassades 

sedan till specifika indexord för respektive databas, processen redovisas nedan i Tabell 1.  

De specifika indexorden kombinerades i enligt med boolesk logik (Kristensson, 2014) och 

redovisas i sökmatris under bilagor. Begränsningar som användes vid sökningen var artiklar 

på engelska, artiklar publicerade mellan 2006 och 2016 vilket ändrades till att omfattade 

artiklar publicerade mellan 1996 och 2016. Begränsningen Peer reviewed användes i 

CINAHL och PsycINFO men inte i PubMed. 

Tabell 1. 

Nyckelord 

Inklusive 

synonymer 

Svenska MeSH Cinahl Headings PubMed MeSH PsycINFO -Thesaurus 

Sjuksköterska Nurses (MH "Nurses+") "Nurses" [Mesh] DE "Nurses" OR DE "Psychiatric 
Nurses" OR DE "Public Health 

Service Nurses" OR DE "School 

Nurses" 
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Omvårdnad, 

Vård, 

Omsorg 

Nursing care (MH "Nursing Care+") 

OR (MH "Quality of 

Nursing Care") 

"Nursing Care"[Mesh] 

OR  "Nursing"[Mesh] 

DE "Nursing" 

Upplevelse, 

Attityd, 

Känslor, 

Adaptation, 

Psychological 

(MH "Adaptation, 

Psychological+") 

"Adaptation, 

Psychological"[Mesh] 

DE "Emotional Adjustment" 

Coping (MH "Coping+") DE "Stress and Coping Measures" 

OR DE "Coping Behavior" 

Attitude (MH "Attitude+") OR 

(MH "Attitude to 
Illness+") OR (MH 

"Attitude of Health 

Personnel+") OR (MH 
"Nurse Attitudes") 

"Attitude to 

Health"[Mesh] OR 
"Attitude of Health 

Personnel"[Mesh] OR  

"Attitude"[Mesh] 

DE "Attitude Formation" OR DE 

"Attitude Change" OR DE "Work 
(Attitudes Toward)" OR DE 

"Physical Illness (Attitudes 

Toward)" OR DE "Health 
Personnel Attitudes" OR DE 

"Attitudes" 

Emotion  (MH "Emotions+") OR 

(MH "Psychosocial 

Aspects of Illness+") 

"Emotions"[Mesh] DE "Emotions" OR DE 

"Emotional States" OR DE 

"Emotional Style" OR DE 
"Negative Emotions" OR DE 

"Positive Emotions" 

Affect (MH "Affect") "Affect"[Mesh] DE "Emotional Regulation" 

Långvarig 

smärta, 

Chronic pain (MH "Chronic Pain") "Chronic Pain"[Mesh]  DE "Chronic Pain" 

Pain, intractable "Pain, Intractable"[Mesh] 

Tabell 1. Nyckelord Inklusive synonymer översattes via Svenska MeSH och modifierades till respektive databas. 

5.3 Urval 

Inklusionskriterierna som användes i studiens urvalsprocess var artiklar som omfattade 

sjuksköterskans eller bedömd likvärdig omvårdnadspersonals upplevelser. Artiklarna skulle 

också omfatta upplevelsen i relation till vuxna som upplevde långvarig icke-malign smärta. 

De exklusionskriterier som användes var artiklar som enbart omfattade patientens upplevelser 

av långvarig smärta, samt kvantitativa artiklar som omfattade farmakologiska åtgärder eller 

implementering av behandlingsmetoder.  

Urvalet skedde enskilt enligt Kristensson (2014). Först applicerades inklusions- och 

exklusionskriterierna på abstrakten till artikelsökningens 177 genererade artiklar och 

irrelevanta artiklar sållades bort. Efter första steget kvarstod det 34 artiklar som beställdes 

hem i fulltext. Som tredje steg genomgick de kvarstående artiklarna en granskning av 

inklusions- och exklusionskriterier i fulltext versionen vilket resulterade i tio artiklar, 

urvalsprocessen redovisas i sökmatris under bilagor.  

5.4 Värdering 

Artiklarnas kvalitet granskades enskilt utifrån en skala från hög, medel till låg kvalitet. 

Kvalitetsgranskningen skedde i enlighet med Röda Korsets Högskolas Mall för granskning av 

vetenskapliga artiklar (RKH, 2005) i kombination med Kristenssons granskningsmallar med 

"exempel på frågor som är särskilt viktiga" (2014, S. 166-171). I granskningen tilläts en 

frånvaro av en viktig faktor eller två otydliga beskrivningar av viktiga faktorer i en artikel 

sänka graderingen från hög till medel, samt en frånvaro av två viktiga faktorer eller fyra 

otydliga beskrivningar av viktiga faktorer i en artikel sänka från hög till låg gradering. 

Artiklar som hade bedömd låg kvalitet exkluderades från studien. Två artiklar fick bedömd 

gradering medel, åtta artiklar fick bedömd gradering hög och bortfallet var noll. 

Granskningens resultat redovisas under Bilagor i artikelmatris.    
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5.5 Analys 

Analysen genomfördes som en innehållsanalys med induktiv ansats enligt Kristensson (2014). 

De artiklar som genomgått urval och granskning lästes enskilt för att bilda en känsla om 

textens innebörd, sedan diskuterades meningsbärande enheter fram som relaterade till 

studiens syfte, övrig text togs bort. I nästa process kodades och kondenserades de 

meningsbärande enheterna enskilt för att slutligen bilda kategorier som redovisas i 

resultatavsnittet (Kristensson, 2014).  

5.6 Etiska överväganden 

I studien har en kritisk granskning av etiken och artiklarnas forskningsetiska ställningstagande 

skett, den egna förförståelsen inom ämnet har diskuterats och åsidosatts. För att artikelns 

resultat skulle inkluderas i studien krävdes att studien hade genomgått en formell etikprövning 

av en oberoende kommitté enligt de krav som ställs av Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association, 2013).  

6. Resultat  

Analysen genererade fem kategorier: Att bedöma personen med långvarig smärta, 

Sjuksköterskans utmärkande egenskaper som påverkar vården för personer med långvarig 

smärta, Faktorer som främjar en framgångsrik smärtbehandling, Faktorer som hindrar en 

framgångsrik smärtbehandling, samt Känslan av att ge en lyckad eller misslyckad 

smärtbehandling. 

6.1 Att bedöma personer med långvarig smärta  

I mötet med personer med långvarig smärta framkommer det att sjuksköterskan kan uppfatta 

smärtbeteendet olika beroende på kontextuella faktorer. För att kunna tolka upplevelserna 

som sjuksköterskan får beskriver Blondal och Halldorsdottir (2009) att förmågan att läsa av 

personers verbala och icke-verbala uttryck är av vikt. Det framkom att sjuksköterskan 

upplevde personer med långvarig smärta som svårbedömda och just därför är det viktigt för 

sjuksköterskan att kunna relatera till och förlita sig på sin förmåga att läsa icke-verbalt språk, 

samt sin empatiska förmåga. Omvårdnadspersonal upplevde att vissa personer med långvarig 

smärta medvetet dolde sin smärtbild, uthärdade den eller förnekade den, vilket ledde till 

osäkerhet om smärtans existens (Blomqvist, 2003). Genom att läsa av personen med långvarig 

smärta upplevde sjuksköterskan att hen kunde uppleva smärtan annorlunda och få en mer 

korrekt bild av hur personen verkligen känner. Sjuksköterskan kände ett stöd från övrig 

omvårdnadspersonal i bedömningen (Blondal & Halldorsdottir, 2009).  

I en studie av Hall-Lord, Larsson och Steen (1999) beskrivs den felaktiga bedömning som 

ofta sker av personens långvariga smärta. I studien jämfördes omvårdnadspersonalens 

upplevelse med personer som har långvarig smärta. Resultatet visade att upplevelsen av fysisk 

smärta, fysiskt obehag, uppgivenhet och andningsproblematik underskattades av personalen. 

Personens smärta beskrivs som överdriven, trivial, självorsakad, krävande och fixerande. 

Beteendet hos personerna bortförklarades som ensamhet, nedstämdhet eller att känna sig 

uttråkad och responsen hos personalen var frustration, osäkerhet och irritation (Blomqvist, 

2003). 

I situationer där den långvariga smärtan uppfattades som förväntad, med ett synligt eller 

tydligt ursprung, upplevde omvårdnadspersonal smärtintensiteten som stor, besvärlig eller 

enormt smärtsam hos personerna (Blomqvist, 2003). Däremot uppfattades personens smärta 

som mindre allvarlig, mindre trovärdig, mer fysiskt begränsande, samt som tillskriven fler 
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psykologiska orsaker då personer med långvarig smärta saknade en tydlig diagnos (Bernardes 

& Lima, 2011; Blondal & Halldorsdottir, 2009). Dessa upplevelser förstärktes då personen 

med långvarig smärta var kvinna, samtidigt som manliga individer med långvarig smärta 

uppfattades som mindre trovärdiga och fysiskt begränsade då det fanns en tydlig diagnos 

(Bernardes & Lima, 2011). Enligt Slatyer och Williams (2014) var den långvariga smärtan 

ångest- och nödfylld, den skapade emotionell stress och hotade välbefinnande. Äldre personer 

med en tydlig långvarig smärta klagade ofta över sin smärtbild men beteendet upplevdes inte 

som problematiskt av omvårdnadspersonalen (Blomqvist, 2003). Däremot tillskrev 

sjuksköterskan fler psykologiska orsaker till smärtan då ett nödfyllt smärtbeteende uppvisades 

(Bernardes & Lima, 2011). Enligt Blomqvist (2003) kunde även personer med en välkänd och 

synlig orsak till sin smärta uthärda i tystnad, ett beteende som omvårdnadspersonalen tolkade 

som  ett självständighetsbehov eller som en framgångsrik problemhanteringsförmåga. 

Personer som uthärdade sin långvariga smärta kännetecknades som nöjda, tålmodiga eller 

som kämpar. Om personen däremot uttryckte ett nödfyllt beteende upplevdes hen som orolig 

och som i behov av stöd och uppmärksamhet från sjuksköterskan (Bernardes & Lima, 2011). 

Då normala doser farmakologisk smärtlindring inte fungerade som förväntat eller när 

personen med långvarig smärta upplevdes som otypisk i beteendet, ifrågasatte 

omvårdnadspersonalen personens ärlighet och den förmedlade smärtan. Ofta generaliserade 

omvårdnadspersonalen om missbruk vilket ledde till att sjuksköterskan hade svårt att bedöma 

om personen behövde farmakologisk smärtbehandling, och i så fall till vilken grad. Personer 

med långvarig smärta uppfattades som svåra, krävande, frustrerande, tillbakadragna, cyniska, 

verballt aggressiva, stressade, irriterade, manipulativa, arga och icke-samarbetsvillig. 

Beskrivningarna är i kontext med läkemedelshantering och leder till att sjuksköterskan känner 

en rädsla och osäkerhet. (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Pellico, Gilliam, Lee, & Kerns, 

2014). 

6.2 Sjuksköterskans utmärkande egenskaper som påverkar vården för personer med 

långvarig smärta  

En studie av Prem et al. (2011) resulterade i att sjuksköterskan beskrivs som biomedicinsk i 

sitt perspektiv till personer med långvarig smärta. Även då kvinnliga sjuksköterskor har en 

högre grad av beteendemässiga egenskaper än manliga sjuksköterskor. Studien visar att 

fysiska egenskaper, civilstatus, sömnkvalitet och arbetserfarenhet inte förändrar 

sjuksköterskans biomedicinska perspektiv eller övriga attityder till långvarig smärta. Blondal 

och Halldorsdottir (2009) påpekar vikten av personlig erfarenhet. Erfarenheten som 

sjuksköterskan upplever är professionellt stärkande och främjar självsäkerheten i relation till 

patientgruppen. Det leder till att självförtroendet och engagemanget ökar och gynnar 

sjuksköterskans förmåga att stå upp för sig själv och de personer hen ansvarar över. En 

avgörande egenskap enligt Siedlecki et al. (2014) är envishet. Envisheten beskrivs som att 

bortse från utmaningar och risker, samt att med kunskap driva ärendet framåt tills alla medel 

är förbrukade. Sjuksköterskan bör dessutom ha en god omdömesförmåga som påverkar hur 

hen bemöter personer med långvarig smärta. Att ha en helhetsförståelse av personer med 

långvarig smärta och betydelsen av att lära känna personen i relation till nya 

smärtbehandlingar kräver en viss nivå av omdömesförmåga. Sjuksköterskan upplever dock att 

det som påverkar hens omdömesförmåga och envishet mest är frånvaron av kunskap 

(Siedlecki et al., 2014).   

Sjuksköterskan upplever ett glapp mellan teori och praktik i relation till smärta (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009) och en majoritet av sjuksköterskor upplever en stor brist inom sin 

formella utbildning (Siedlecki et al., 2014) även då grunden till kunskap om långvarig smärta 
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lades i utbildningen så upplever sjuksköterskan att den övervägande kunskapen förskaffas via 

erfarenhet (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Flera sjuksköterskor i studien känner ett behov 

av mer utbildning gällande långvarig smärta och ifrågasätter sin egen kunskapsnivå (Siedlecki 

et al., 2014). Den kunskap sjuksköterskan har är främst medicinsk vilket begränsar 

sjuksköterskans användning av alternativa metoder (Blondal & Halldorsdottir, 2009). I en 

studie av Desai och Chaturvedi (2012) framgår det att två tredjedelar av sjuksköterskorna har 

god kunskap om smärtbeteenden, hälften har god kunskap i relation till smärtbehandling och 

mycket god kunskap om motivering och råd angående receptfria läkemedel. I studiens 

framgår det också att två femtedelar av sjuksköterskorna har god kunskap om 

smärtkommunikation där lägst resultat omfattar sjuksköterskans kunskap om långvarig smärta 

(Desai & Chaturvedi, 2012).  

De attityder som sjuksköterskan bär med sig är enligt Shaw och Lee (2010) påtaglig redan i 

den formella utbildningen. Av sjuksköterskestudenterna visar två femtedelar 

missuppfattningar om smärttolerans och tre femtedelar har missuppfattningar om 

psykologiska nedsättningar i relation till långvarig smärta. En tredjedel anser att personen 

med långvarig smärta är manipulativa och två femtedelar anser att personer med långvarig 

smärta är oföljsamma. Shaw och Lee (2010) påpekar att missuppfattningarna avtar i och med 

utbildningens gång, men enligt Siedlecki et al. (2014) fortsätter de sedan i yrkeslivet, där 

negativt betonade generaliseringar av personer med långvarig smärta visar på de negativa 

attityder som sjuksköterskor bär. Långvariga smärtbesvär bemöts med attityden att personen 

med långvarig smärta bara kan behandlas med medicin, att det är ett slöseri med tid som inte 

ger resultat, samt att långvariga besvär inte behandlas inom akuta vårdmiljöer. Attityderna 

reflekterar den dåliga kunskapsnivån (Siedlecki et al., 2014). Samtidigt vittnar attityder om 

skeptiska reaktioner från omvårdnadspersonal, som misstror personer med långvarig smärta i 

behov av stora doser eller mängder smärtstillande farmaka, om en annan sida av 

problematiken (Pellico et al., 2014). Positiva attityder i form av att sjuksköterskan måste lita 

på personer med långvarig smärta eller känner ånger av tidigare negativa attityder, visar på en 

insikt i problemet och beskriver ett avståndstagande från att generalisera (Siedlecki et al., 

2014).   

Även om sjuksköterskan har god kunskap, positiv attityd och utmärkt omdömesförmåga drivs 

beslutet att ansvara över personer med långvarig smärta utav ett moraliskt måste eller en 

skyldighet (Siedlecki et al., 2014). En stark pliktkänsla är en fundamental faktor för att 

sjuksköterskan skall agera och beskrevs som något inombords medfött eller något inspirerat 

inlärt (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

6.3 Faktorer som främjar en framgångsrik smärtbehandling 

Ett återkommande mönster inom behandling av personer med långvarig smärta är 

omvårdnadspersonals upplevelse av sig själv som viktig för att främja framgångsfaktorer och 

jobba förbi eventuella hinder. Omvårdnadspersonalens viktigaste övergripande funktion är att 

ge personcentrerad omvårdnad genom ett humanistiskt och holistiskt perspektiv (Pellico et al., 

2014; Slatyer & Williams, 2014). Det innebar att skydda personens välmående genom att ge 

välbefinnande via bedömningar, att lyssna, visa sympatier, inge hopp, vara tillmötesgående 

och engagera sig. Omvårdnadspersonalen använder sig av farmakologisk smärtbehandling för 

att lindra smärtan och utav emotionellt stöd för att trösta, det beskrivs som att "vara där", 

vilket innebär att omvårdnadspersonalen är närvarade. Under närvaron finns tillfälle att ge 

andra ickefarmakologiska åtgärder (Pellico et al., 2014; Slatyer & Williams, 2014) vilket ger 

sjuksköterskan en roll som personens advokat (Slatyer & Williams, 2014). Genom att vara där 

förvånades även omvårdnadspersonal över att de kunde lindra smärtan via avledande 
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aktiviteter såsom skämt (Blomqvist, 2003). Den farmakologiska smärtbehandlingen anses 

primär och vanlig för att stoppa eller lindra smärta, men beskrivs också som ineffektiv mot 

långvariga besvär (Blomqvist, 2003; Slatyer & Williams, 2014). Då smärtlindringen inte 

fungerar påverkar det sjuksköterskans välbefinnande negativt (Slatyer & Williams, 2014). En 

misslyckad farmakologisk smärtbehandling leder även till att sjuksköterskan söker efter andra 

lösningar (Slatyer & Williams, 2014) och valet reflekterar om sjuksköterskan tar ansvar eller 

ej (Siedlecki et al., 2014). 

Samarbete mellan sjuksköterskor, läkare och personer med långvarig smärta upplevs ha en 

avgörande roll. Samarbete beskrivs som att ge och få information, få tillgång till och initiera 

medicinska beslut, samt assistera varandra i vården. Om personer med långvarig smärta 

upplevs som svårbehandlade belyses vikten av ett samarbete med specialister. Samarbete 

beskrivs som det första alternativet omvårdnadspersonal använder sig av när medicinering 

fungerar ineffektivt, därför upplevs förmågan att bygga relationer och använda relationerna 

som initialt viktiga (Blomqvist, 2003; Blondal & Halldorsdottir, 2009; Pellico et al., 2014; 

Slatyer & Williams, 2014). Enligt Slatyer och Williams (2014) är den första icke medicinska 

åtgärden ett samarbete mellan patienten och sjuksköterskan för att optimera den prefererade 

behandlingen, ge emotionellt stöd och utveckla gemensamma mål. Sedan utvecklas samarbete 

till att inkludera andra sjuksköterskor som kan bidra med kunskap, undersköterskor som 

hjälper med smärtbedömning, samt läkaren som ofta har en medicinsk nyckelfunktion 

(Blomqvist, 2003; Blondal & Halldorsdottir, 2009; Slatyer & Williams, 2014).  

Genom att samarbeta upplever sjuksköterskan en tillfredsställelse, framförallt då läkaren 

lyssnar till sjuksköterskan. Relationen med läkare ger även auktoritet och självförtroende för 

att utöva inflytande eller påtryckningar angående läkemedelsförändringar (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Slatyer & Williams, 2014). Att ingå i ett samarbete kan innebära att 

lämna problemet till någon annan, vilket upplevs som avlastande, som att dela ansvar, eller att 

bli bestulen på ansvar (Blomqvist, 2003; Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

6.4 Faktorer som hindrar en framgångsrik smärtbehandling  

Ett återkommande tema är systematiska, strukturella och organisatoriska hinder som 

omvårdnadspersonal upplever i mötet med personer med långvarig smärta. Hindren påverkar 

utkomsten av smärtbehandlingen och anses ibland som en avgörande roll som antingen 

hjälper eller hindrar sjuksköterskans framgång. (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Pellico et al., 

2014; Siedlecki et al., 2014). 

Tiden, ofta nämnt som tidsbrist, är en begränsande faktor för omvårdnadspersonalen. Personer 

som bedöms vara i högre grad av ohälsa får mer vård vilket hindrar adekvat vård till personer 

med ett mindre tydligt vårdbehov (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Pellico et al., 2014; 

Siedlecki et al., 2014). Sjuksköterskan tycker också att den mesta tiden används för att 

kontakta och kommunicera med läkare och att det ibland kan ta flera timmar för att få den 

farmakologiska behandling som behövs (Siedlecki et al., 2014). 

Behandling till personer med långvarig smärta kräver att sjuksköterskan och läkare arbetar 

tillsammans för att lösa problem som väcks. Strukturella hinder i form av hierarkiska 

relationer kan hindra optimal smärtlindring, vilket blir tydligt om endast sjuksköterskan tar 

beslutet att ta ansvar baserat på en verklig eller upplevd professionell hierarki. Sjuksköterskan 

kan också anse att problemet är någon annans att lösa (Siedlecki et al., 2014). Läkaren 

beskrivs ofta som problematiskt, oengagerad, svårtillgänglig, oerfaren och okunnig angående 

den långvariga smärtans breda spektrum, vilket leder till en oförmögenhet att ta beslut 

(Blomqvist, 2003; Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al., 2014). Sjuksköterskor 
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uttrycker frustration och osäkerhet emot relationen då sjuksköterskan oftast bara vill ha ett 

formellt godkännande och inte vet vilken läkare som skall kontaktas (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al., 2014). Ibland är sjuksköterskan tvungen att argumentera 

och göra en scen och i vissa fall hanterar sjuksköterskan problemet läkaren genom att 

sjuksköterskan själv ändrar i medicineringen på eget initiativ. Ett annat sätt att passera läkaren 

är att använda ickefarmakologiska metoder och terapier, men metoderna upplevs påbörja för 

sent (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

En vanlig uppfattning är att smärtlindring anses som ett farmakologiskt problem som 

sjuksköterskan har liten makt över (Siedlecki et al., 2014). Klart är att farmakologisk 

behandling har en genomträngande influens i smärtbehandlingen och omvårdnadspersonalen 

upplever att dagen är fylld med konstanta förfrågningar i relation till läkemedel, vilket gör 

arbetsdagen stressig och oförutsägbar (Pellico et al., 2014), dessutom saknas ofta adekvata 

ordinationer (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

I övrigt anses oklara arbetsuppgifter, brist i följsamhet (Blondal & Halldorsdottir, 2009), 

personalbrist, otillräckliga resurser, otillräcklig information att ta beslut på (Pellico et al., 

2014) begränsad förmåga att hjälpa, biverkningar, få besök, litet vårdbehov eller en 

personlighet som tillintetgjorde interaktion (Blomqvist, 2003) sätta stopp för arbetet vilket 

skapar frustration hos sjuksköterskan. 

6.5 Känslan av att ge en lyckad eller misslyckad smärtbehandling 

En framgångsrik smärtbehandling ger en ömsesidig belåtenhet mellan personen med 

långvarig smärta och omvårdnadspersonal (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Pellico et al., 

2014) samt en känsla av tillfredsställelse och kraft (Blomqvist, 2003; Siedlecki et al., 2014; 

Slatyer och Williams, 2014).  

Den första känslan som sjuksköterskan upplever vid misslyckad smärtbehandlings beskrivs 

som frustration. Upplevelsen av frustration är framstående när mål motarbetas av patienter, 

kollegor eller organisatoriska, strukturella och systematiska faktorer. Bland annat läkarnas 

bristande kunskap, engagemang eller negativa attityder mot personer med långvarig smärta 

(Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al., 2014). Känslan av frustration utvecklas till 

en etisk stress när omvårdnadspersonal känner att hen inte längre kan göra det som är rätt och 

uppfylla sin skyldighet till personen med långvarig smärta. Vården känns då meningslös och 

en känsla över att själv vara misslyckad som sjuksköterska utvecklas och beskrivs som att 

man själv är en del av motsättningen som ger frustration (Pellico et al., 2014; Siedlecki et al., 

2014; Slatyer & Williams, 2014).  

Sjuksköterskan visar upp olika problemslösningsmetoder som att samtala och motivera sig 

själv, förmedla trygghet, involvera sig, att tala sanning, att aldrig ge upp, att göra sitt bästa, 

eller undvika kontakt i syfte att återkoppla med ny kraft även då hen förlorat hoppet (Blondal 

& Halldorsdottir, 2009; Slatyer & Williams, 2014;). Att undvika personer med långvarig 

smärta förklaras också som att omvårdnadspersonalen litar på den farmakologiska 

behandlingen som den primära lindringen av smärtan (Blomqvist, 2003).  Tilliten upplevs 

även som en motsättning mellan plikten och den personliga uppfattningen vilket tydliggörs då 

omvårdnadspersonal ansvar över personer med missbruk och smärta. I situationer då 

läkemedel och missbruk förekom balanserade sjuksköterskan rätt mängd smärtlindring med 

ett potentiellt beroende eller missbruk och risken för biverkningar (Blondal & Halldorsdottir, 

2009; Pellico et al., 2014). Värdekonflikter uppstår också då den dagliga vården i sig medger 

smärta (Blomqvist, 2003). 
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Utöver det personliga misslyckandet och den misslyckade behandlingen upplever 

omvårdnadspersonalen det som svårt att se ilskan och att vara medveten om hur det påverkar 

personen med långvarig smärta och hens familj (Pellico et al., 2014). Sjuksköterskan upplever 

hjälplöshet, försvarslöshet, maktlöshet och frustration i relation till att bemöta lidande. Över 

tiden utvecklas en utmattning som hotar sjuksköterskans välmående (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Slatyer & Williams, 2014). Om utmattningen kvarstår kan kapaciteten 

att fysiskt och emotionellt se lidande avta genom att distansera sig själv fysiskt och 

emotionellt för att skydda det egna välbefinnandet (Slatyer & Williams, 2014). 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  

Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematisk datainsamlig (Kristensson, 

2014). Metoden valdes då syftets metodologiska ämnesord upplevelse kan besvaras via 

induktivt tänkande, en ansats som präglar kvalitativa studier enligt Forsberg och Wengström 

(2016). Den systematiska datainsamlingen genomfördes i databaser som omfattar 

ämnesområdet omvårdnad enligt Kristensson (2014) och som kunde hanteras på ett 

tillförlitligt sätt. Då testsökningar på fler databaser inte genomfördes kunde relevant litteratur 

ha försummats.  

Processen för att ta fram relevanta sökord innebar flera riskmoment därför skedde 

översättning via svenska MeSH. Svenska MeSH kan förklaras som ett medicinskt lexikon där 

översättningen skett av personal från Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (Karolinska 

Institutet, u.å). Varje specifik databas har sedan egna MeSH termer som valdes utifrån 

översättningen. Genom att använda MeSH termer systematiseras sökningen men de innebär 

också en risk att relevanta artiklar försummades. 

En testsökning genomfördes sedan för att bekräfta att sökorden genererade relevanta artiklar. 

Via snöbollseffekt kontrollerades ifall MeSH termer saknades men inga nya termer 

uppfattades göra sökningen starkare. Efter testsökningen genomfördes förändringar för att 

stärka studien där de genererade artiklarna gick från att omfatta publikationsdatum 2006-2016 

till 1996-2016. Ändringen inkluderade två artiklar från det nya publikationsdatumet vilket 

stärkte resultatdelen. 

För att besvara syftet inkluderades artiklar som omfattade sjuksköterskan men också bedömd 

likvärdig omvårdnadspersonals upplevelser. De artiklar som genererades hade ett brett 

spektrum i relation till populationen som undersöktes, dels då det inte finns en global 

förhållning till vad en sjuksköterska är gällande utbildnings nivå och arbetsuppgifter, samt då 

artiklarna ofta hade respondenter från flera yrkeskategorier där svaren från de olika 

respondenterna genomsyrade varandra och inte kunde skiljas åt. Personer som upplever 

långvarig smärta är en svår definierad grupp att inkludera i en litteratursökning. Långvarig 

smärta i dess översättning varierade enligt svenska MeSH som antingen Chronic- eller 

Intractable pain, för att inkludera den patientgrupp som var av intresse för 

allmänsjuksköterskan, exkluderades långvariga maligna smärtor och långvariga smärtor hos 

barn.  Kvalitativa beskriver bättre upplevelser enligt Kristensson (2014) men även 

kvantitativa artiklar inkluderades i studien då de kan reflektera upplevelser inom studiens 

ramar.  

I studier med kvalitativ ansats finns en risk att författaren påverkar utkomsten därför skedde 

litteratursökning, urval och värdering till stor del enskilt (Kristensson, 2014). Granskningen 
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via RKH:s granskning av vetenskapliga artiklar (2005) kompletterades med frågor som var 

relevanta för specifika studiedesigner (Kristensson, 2014, s. 166-171,) för att stärka studien.  

De artiklar som ingick i resultatet utfördes i Indien, Island, Sverige, USA, Australien och Nya 

Zeeland, hur dessa länders olika karaktär påverkar resultatet är svårt att bedöma men det 

ligger en styrka i det globala perspektivet.  

7.2 Resultatdiskussion 

I kategorin Att bedöma personer med långvarig smärta tydliggörs sjuksköterskans förmåga 

att uppfatta intryck från omvärlden (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Sjuksköterskans relation 

till inre och yttre stimuli, och om den är förstålig eller kaosartad, avgör sjuksköterskans 

begriplighet som utgör en viktig dimension inom KASAM (Antonovsky, 2005). Personer 

med långvarig smärta kan upplevas som svårbedömda i relation till flera olika kontexter, med 

andra ord kan hen upplevas som obegriplig av sjuksköterskan. För att förstå och hantera de 

intryck som sjuksköterskan upplever begripliggjorde sjuksköterskan den svårbedömda 

personen med långvarig smärta via kunskap eller intuitiva antagelser (Blomqvist, 2003; 

Blondal & Halldorsdottir, 2009). Sjuksköterskan läste personen och kunde på så sätt hantera 

den svåra kontexten i bedömningen, vilket kan beskrivas som hanterbarhet (Antonovsky, 

2005). På så sätt kunde verkligheten som uppfattas av sjuksköterskan kännas mer verklig och 

visa den sanna naturen (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Förmågan att relatera och känna 

empati är viktig då den tangerar många av de värdeord som lyfts fram inom ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (SSF, 2014) och tillåter sjuksköterskan att närma sig en holistisk 

personcentrerad vård. Det tangerar även meningsfullhet vilket är den sista dimensionen inom 

KASAM (Antonovsky, 2005). Men då felaktiga bedömningar sker (Hall-Lord, Larsson & 

Steen, 1999) skapar det en felaktig helhet (Blomqvist, 2003) vilket kan skapa en skadlig 

omvårdnad. Intrycken som sjuksköterskan uppfattar i omvärlden kan upplevas som 

obegripliga och fyllda av kunskapsluckor vilket kan skapa en risk att sjuksköterskan fyller 

dem luckorna med negativa attityder istället för en evidensbaserad kunskap och på så sätt 

bidrar till en bristfällig vård.  

De negativa attityderna som föreslås i stycket ovan kan ses i sjuksköterskans bedömningar 

(Bernardes & Lima, 2011; Blondal & Halldorsdottir, 2009) där stereotypa mönster leder till 

att sjuksköterskan ger olika vård beroende på hur hen upplever personen med långvarig 

smärta (Blomqvist, 2003). Om den långvariga smärtan var tydlig, begriplig och diagnostiserad 

uppfattas den som mer äkta och en avsaknad av diagnos leder till motsatt effekt. Den 

upplevelsen förstärks då personen är en kvinna och ifrågasätts då personen är en man 

(Bernardes & Lima, 2011; Blondal & Halldorsdottir, 2009). Det poängterar att 

sjuksköterskans tillåter fördomar att ta plats i hens bedömning av personer med långvarig 

smärta, personer som är lättbedömda anses som mer begripliga än personer med svårbedömda 

smärtor. För att påvisa att det påverkar vården ges exemplet om den klagande personen med 

en förväntat smärtbild som var lätt att begripa, hen upplevs av sjuksköterskan som hanterbar 

även då smärtan kunde vara nöd- och ångestfylld (Blomqvist, 2003). Det kan tolkas som att 

motivationskomponenten meningsfullhet är förstärkt då sjuksköterskan har ett begripligt 

problem att hantera (Antonovsky, 2005). Upplevelsen förstärks då den långvariga smärtan 

uthärdades i tystnad och i motsats försvagas då den uttrycks via ett nödfyllt smärtbeteende 

(Bernardes & Lima, 2011).  

En av de kontextuella faktorerna som ständigt återkom i resultatet är relationen till läkemedel. 

Ovan poängterades sjuksköterskans reaktion till svårbedömda personer, och samma argument 

går att föra i relation till farmakologisk behandling. Om den farmakologiska behandlingen 

fungerar upplevs en tillfredsställelse, men då den är ineffektiv, vilket den ofta är (Blomqvist, 
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2003; Slatyer & Williams, 2014), känner sjuksköterskan en misstro. Upplevelsen av att ge 

stora doser och kvantiteter av läkemedel med risk för toleransutveckling eller respiratorisk 

depression leder ofta till osäkerhet och generaliseringar (Blondal & Halldorsdottir, 2009; 

Pellico et al., 2014). Slutsatsen antas då beskrivningar om personer med långvarig smärta i 

relation till läkemedel var extremt negativa och sjuksköterskans respons nästintill 

beskyllande. Antonovsky (2005) menar att kedjan av händelseförlopp som personen med 

långvarig smärta utsätts för när det inte finns transparens i dessa situationer kommer leda till 

ett större behov av smärtlindring, på så sätt blir det en ond kedja.  

Inom kategorin Sjuksköterskans utmärkande egenskaper som påverkar vården för personer 

med långvarig smärta kunde ett tydligt dominant inslag av ett biomedicinskt perspektiv 

beskriva sjuksköterskans inställning till personer med långvarig smärta (Prem et al., 2011). 

Ett biomedicinskt perspektiv är enligt Hörnsten (2013) effektivt för att ställa diagnos eller 

utföra vissa behandlingar, men innebär även en risk då personen i sin komplexitet förminskas 

till ett objekt. I relation till KASAM begreppet kan ett biomedicinskt perspektiv avspegla en 

rigid eller falsk KASAM (Antonovsky, 2005). Det innebär att sjuksköterskan har ett 

standardiserat förhållningssätt inom vars ramar världen är begriplig, hanterbar och 

meningsfull. Om personen med långvarig smärta inte passar in i det standardiserade 

förhållningssättet kan det leda till ett obegripligt kaos för sjuksköterskan vilket i sig påverkar 

vården.  

Svaret till hur sjuksköterskan upplever saker enligt KASAM (Antonovsky, 2005) har sin 

orsak i hela sjuksköterskans livshistoria, vilket påpekas då sjuksköterskan upplever den egna 

erfarenheten (Blondal & Halldorsdottir, 2009) och inlärda kunskapen som viktig för att 

hantera och förstå personer med långvarig smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki 

et al., 2014). Kunskap, eller snarare avsaknaden av den, upplevs som viktigt av 

sjuksköterskan och var frekvent återkommande i resultatet (Blondal & Halldorsdottir, 2009; 

Siedlecki et al., 2014). Om sjuksköterskan upplever en kunskapsbrist kan det leda till att hen 

uppfattar sig själv som oförmögen att förstå, hantera och i sin helhet relatera till personer med 

långvarig smärta. Majoriteten av den inlärda kunskapen förskaffas via erfarenhet enligt 

sjuksköterskan och den grundläggande utbildningen uppfattas som medicinskt inriktad och 

otillräcklig. Sjuksköterskan upplever att hen gärna ville ha mer utbildning inom långvarig 

smärtbehandling för att kunna stärka omdömesförmågan och envisheten (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al., 2014), det kan även tolkas som en önskan att öka de 

dimensioner som kunskapen berör inom KASAM.  

Som nämndes ovan kan stereotypa attityder smyga sig in i bedömningen då sjuksköterskan 

behöver förstå personer med långvarig smärta, dessa kunde ibland vara positiva och främja 

sjuksköterskans underliggande förståelse av tidigare upplevda problematiska situationer men 

oftast var de negativa. Negativa attityder finns enligt Shaw och Lee (2010) redan under 

sjuksköterskeutbildningen och leder till att sjuksköterskan distanserar sig från problematikens 

biopsykosociala aspekter och ger extra mycket fokus till den medicinska smärtbehandlingen 

(Siedlecki et al., 2014). Inom KASAM begreppet finns det personliga gränser inom vilka 

sjuksköterskan tillåter sig påverkas och då ett område befinner sig utanför sjuksköterskans 

individuella gräns påverkar det inte KASAM (Antonovsky, 2005). Attityder där 

sjuksköterskan distanserar visa delar av vården utanför de individuella gränserna kan därför 

tolkas som ett sätt att behålla en rigid eller falsk KASAM.  

Ett annat perspektiv på eventuell falsk eller rigid KASAM är att sjuksköterskor upplever sig 

ha en pliktkänsla eller en moralisk skyldighet att ta ett ansvar över omvårdnaden (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al., 2014). Det är alltså en ovanstående relation till sitt yrke 



15 
 

att alltid visa engagemang och ansvar även då situationen tycks vara obegriplig och 

svårhanterlig. Det kan även förklaras som att de olika dimensionerna inom KASAM 

begreppet inte rör sig unisont, de behöver alltså inte alls avspegla varann (Antonovsky, 2005) 

och meningsfullheten kan därför vara falskt hög för att motivera de andra dimensionerna.  

Inom kategorin Faktorer som främjar en framgångsrik smärtbehandling benämns vikten av 

att advocera (Slatyer & Williams, 2014) för en personcentrerad vård där sjuksköterskan med 

ett humanistiskt och holistiskt perspektiv kan ge en god smärtbehandling (Pellico et al., 2014; 

Slatyer & Williams, 2014). Som tidigare nämnts har sjuksköterskan ett fundamentalt 

biomedicinskt perspektiv i vården till personer med långvarig smärta (Prem et al., 2011). Det 

reflekteras i sjuksköterskans förhållningssätt att först invänta en farmakologisk behandling för 

att sedan övergå till att inkorporera ickemedicinska terapier i behandlingen, och då främst att 

finnas där (Blomqvist, 2003; Pellico et al., 2014; Slatyer & Williams, 2014).  

Som första omvårdnadsåtgärd benämns dock samarbetet mellan de olika parterna, där 

sjuksköterskans förståelse av personer med långvarig smärta är av vikt för att hantera och 

initierade en meningsfull smärtbehandling (Blomqvist, 2003; Blondal & Halldorsdottir, 2009; 

Pellico et al., 2014; Slatyer & Williams, 2014). Vissa områden inom smärtbehandlingen kan 

sjuksköterskan, pågrund utav de behörigheter och befogenheter som yrket innebär, inte 

hantera som förändringar i ordinationer och diagnoser. Dessa faktorer får dessvärre en väldigt 

stor roll inom smärtbehandlingen, vilket i sig kan ge sjuksköterskan en förminskad roll 

(Blomqvist, 2003; Blondal & Halldorsdottir, 2009; Slatyer & Williams, 2014). Utan ett gott 

samarbete kan sjuksköterskan därför känna sig handlingslös (Blondal & Halldorsdottir, 2009: 

Slatyer & Williams, 2014). Inom KASAM (Antonovsky, 2005) beskrivs samarbete som 

relativt oviktigt då en sjuksköterska som har hög KASAM inte behöver stöd samtidigt som 

sjuksköterskan med låg KASAM är oförmögen att ta åt sig utav stöd. Samarbete är alltså inte 

ett sätt för sjuksköterskan att få ett högre KASAM utan snarare ett sätt att hantera 

yrkesmässiga hinder och begränsningar. Ibland innebar samarbetet att andra professioner 

inkräktade över den individuella gränsen (Blomqvist, 2003; Blondal & Halldorsdottir, 2009) 

som påverkar sjuksköterskans KASAM och meningsfullhets dimension.  

Inom kategorin Faktorer som hindrar en framgångsrik smärtbehandling benämndes många 

faktorer som påverkade sjuksköterskans upplevelse av smärtbehandlingen negativt, främst var 

dessa strukturella eller organisatoriska till naturen och ofta avgjorde de smärtbehandlingens 

framgång eller misslyckande (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Pellico et al., 2014; Siedlecki 

et al., 2014). Dessa faktorer speglar sjuksköterskans upplevelse av världen som begriplig men 

där förmågan att hantera situationerna begränsas (Antonovsky, 2005). Ett återkommande 

mönster var tidens influens. Sjuksköterskan visste vad de kan och får göra men uppfattade en 

tidsbrist som begränsade hanterbarheten vilket leder till frustration (Blondal & Halldorsdottir, 

2009; Siedlecki et al., 2014; Pellico et al., 2014). En liknande upplevelse beskrivs i relation 

till samarbetet mellan sjuksköterska och läkare i de fall då läkaren upplevdes som okunnig, 

oengagerad, svårtillgänglig eller oerfaren (Blomqvist, 2003; Blondal & Halldorsdottir, 2009; 

Siedlecki et al., 2014). Inom samarbetet beskriver sjuksköterskan att de redan vet vilka 

medicinska ändringar som behövs och därför endast söker ett formellt utlåtande eller 

bekräftelse till den förändrade vårdinsatsen (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al., 

2014). Sjuksköterskan har med andra ord en hög begriplighet och meningsfullhet men blockas 

från att nyttja hanterbarheten på grund av yrkets begränsningar. Det nämndes även att en del 

sjuksköterskor ibland struntar i den begränsningen och gjorde läkemedelsändringar bakom 

läkarens rygg. För det mesta hanterades problemet läkaren med att övergå till 

ickefarmakologiska metoder (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Det faktum att läkemedel 

upplevs som en stor influerande faktor i behandlingen av kronisk smärta (Pellico et al., 2014; 
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Siedlecki et al., 2014) tillsammans med det biomedicinska perspektivet (Prem et al., 2011) 

leder ibland till att sjuksköterskan uppfattar behandlingen som strikt medicinsk och därför är 

meningsfullheten låg vilket även skapar frustration (Pellico et al., 2014).   

Inom kategorin Känslan av att ge en lyckad eller misslyckad smärtbehandling. belystes en 

ömsesidig belåtenhet (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Pellico et al., 2014), tillfredsställelse 

och kraft hos både sjuksköterskan och personen med långvarig smärta då behandlingen 

lyckades (Blomqvist, 2003; Siedlecki et al., 2014; Slatyer och Williams, 2014). Det kan tolkas 

som att en begriplig och hanterbar person skapar en meningsfull känsla hos sjuksköterskan. 

Det leder till att upplevelsen av hög respektive låg meningsfullhet tangerade upplevelsen av 

en lyckad respektive misslyckad smärtbehandling (Antonovsky, 2005).  

Sjuksköterskans emotionella upplevelse vid en misslyckad smärtbehandling hotar 

välbefinnandet då hen inte längre kan göra det som är rätt (Pellico et al., 2014; Siedlecki et 

al., 2014; Slatyer & Williams, 2014), det finns alltså ingen meningsfull åtgärd. 

Meningsfullheten kan även vara låg då sjuksköterskan själv inte har tid att göra det som är 

rätt, eller då personer vägrar ta emot omvårdnad. Resultatet är densamma; en känsla av 

omvårdnaden som meningslös och en känsla av sig själv som meningslös i sin roll som 

sjuksköterska vilket leder till frustration (Pellico et al., 2014; Siedlecki et al., 2014; Slatyer & 

Williams, 2014).  

Om det personliga misslyckandet fortsätter över längre tid testar sjuksköterskan ofta olika 

individuella sätt att hantera situationen. I slutändan kan utmattningen leda till att 

sjuksköterskan undviker personen med långvarig smärta och distanserar sig själv från 

problemet men meningslösheten kvarstår (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Slatyer & 

Williams, 2014). Distanseringen förklaras ibland som att ge rum för medicinsk behandling 

och att hämta andrum, men resultatet innebär att sjuksköterskan inskränkte sin personliga 

gräns till att inte använda ett holistiskt perspektiv i vården av personer med långvarig smärta. 

Det strider emot sjuksköterskans egen uppfattning om varför hen är en viktig del av 

omvårdnaden (Pellico et al., 2014; Slatyer & Williams, 2014). Det kan också förklara varför 

tilliten till medicinsk behandling och distans upplevs som en motsättning mellan plikten och 

den personliga uppfattningen, det var extra tydligt i situationer då sjuksköterskan inte vågar ta 

ansvar över personer med långvarig smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Pellico et al., 

2014), till exempel vid eventuell toleransutveckling.  

I de scenarion då sjuksköterskan relaterar till lidandet hos personen med långvarig smärta 

känner hen en känsla av att inte kunna hjälpa, inte kunna försvara och inte ha makt (Blondal 

& Halldorsdottir, 2009; Slatyer & Williams, 2014). Sjuksköterskan har därför svårt att hantera 

situationen vilket leder till frustration och utmattning som hotar sjuksköterskans hälsa. Om 

utmattningen kvarstår under längre tid ökar risken för att sjuksköterskan ska distansera sig 

själv från personen med långvarig smärta. 

8. Implikation  

Kunskaper om sjuksköterskans upplevelser av att bemöta personer med långvarig smärta är 

viktig då en stor andel av populationen besväras. Den lägsta siffran pekar på att var femte 

individ påverkas av långvarig smärta vilket påvisar vikten av studiens bidrag om hur 

sjuksköterskan upplever mötet med dessa personer. Studien bidrar med flera faktorer som 

belyser de upplevelser som sjuksköterskan får från och med första mötet med personer med 

långvarig smärta till och med en misslyckad eller lyckad smärtbehandling. Som en naturlig 

del utav sjuksköterskans arbete sker datainsamling, vilket påverkar de bedömningar som 

sjuksköterskan tar ställning till. Studien belyser vilka bakomliggande faktorer som påverkar 
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datainsamlingen och bedömningen. Bedömningarna påverkar sedan vilka interventioner som 

initieras, dessa interventioner påverkas av de främjande och hindrande faktorer som medger 

framgångsrik eller misslyckad smärtbehandling, vilket i sig påverkar hur sjuksköterskan 

upplever sig själv. Det innebär att hela processen genomsyrar sig själv och om sjuksköterskan 

tillåter felbedömningar att ske på grund av negativa attityder eller bristande kunskap kan det 

påverka hela omvårdnadsprocessen. 

Att beskriva upplevelser kan tillåta en ökad förståelse av varför sjuksköterskan känner och 

gör som hen gör. Ett ökat medvetande kan leda till positiva attityder, som ett behov av mer 

kunskap eller insikt i de negativa attityder sjuksköterskan redan bär på och på så vis öka de 

framgångfaktorer som leder till en lyckad smärtbehandling. Personer med långvarig smärta är 

i en utsatt situation som förstärks i maktrelationen till sjuksköterskan. En försämrad 

livskvalité kan påverkas negativt av sjuksköterskans misstro och felaktiga bedömningar, och 

det är därför av vikt för patientsäkerheten att sjuksköterskan försöker medvetandegöra sina 

föreställningar och förförståelse för att ge en så adekvat och säker vård som möjligt.  

Studien kan även vara utav intresse för andra yrkeskategorier som samarbetar med 

sjuksköterskan för att ge insikt i varför beslut fattas angående personer med långvarig smärta. 

Studien kan ge underlag för reflektion och belysa behovet av fortsatt utbildning. 

Utifrån studien har ett intresse att genomgöra en liknande studie med ostrukturerade 

djupintervjuer som datainsamlingsmetod väckts. Dels för att öka kännedom och förståelse av 

hur sjuksköterskan upplever personer med långvarig smärta, samt hur de deltar i personens 

omvårdnad. Intresset väcktes då mer kunskap behövs i relation till sjuksköterskans kunskaper 

och attityder, dels generellt men även i relation till specifika vårdinrättningar för att se hur 

dessa påverkar resultatet.   

9. Slutsats 

Sjuksköterskan står inför ett svårt problem att bemöta den växande patientgruppen med 

långvarig smärta. Då personer med långvarig smärta kan vara svåra att förstå kliniskt 

använder sjuksköterskan sin förmåga att relatera och sin empati för att förverkliga en 

bedömning. Det är en viktig egenskap men ökar risken för en felaktig bedömning där attityder 

och fördomar tillåts vara en del av datainsamlingen inför fortsatt vård. Då sjuksköterskan 

förväntar sig att personen har smärta får hen större tillit från sjuksköterskan än motsatsen, och 

en person som svarade ineffektivt till farmakologisk behandling bedömdes som otrovärdig. 

Personer med långvarig smärta karaktäriserades extremt negativt i samband med 

läkemedelshantering. Sjuksköterskan var fundamentalt biomedicinsk i sitt vårdperspektiv 

gällande personer med långvarig smärta, vilket kan vara effektivt men förminskar personen. 

Det kan ha sin orsak i hela sjuksköterskans liv men faktorer som ansågs viktiga var 

utbildningen, som ofta var medicinskt inriktad, och den erfarenhet som sjuksköterskan 

förskaffat sig vilket ledde till en ökad kunskap. En brist av kunskap i kombination med 

negativa attityder distansera sjuksköterskan från att ge en holistisk vård. För att ge en god 

vård ansågs det viktigt att ha en pliktkänsla eller moralisk skyldighet till personer med 

långvarig smärta. 

En främjande faktor var sjuksköterskans förmåga att samarbetet vilket ökade inflytandet i 

behandlingen. Sjuksköterskan skulle bidra med ett helhetsperspektiv för att täcka individens 

behov men var i praktiken oftast biomedicinskt inriktad vilket reflekterar behandlingens 

inriktning. Sjuksköterskan upplevde att hindrande faktorer som tiden, läkaren och farmaka var 

utanför hens kontroll och kunde avgöra utkomsten. För att hantera dessa hinder använde sig 

sjuksköterskan av ickefarmakologiska åtgärder. När behandlingen lyckades blev både 



18 
 

sjuksköterskan och personen tillfredsställda, men när behandling misslyckades och 

sjuksköterskan inte längre kände sig förmögen att göra rätt upplevdes situationen och 

sjuksköterskan sig själv som meningslös. Den upplevda meningslösheten i kombination med 

att se personens lidande och relatera till personen ledde till frustration. Olika 

hanteringsstrategier initierades varav mest drastiska var att ta avstånd från personer med 

kronisk långvarig. Alla dessa faktorer påverkar sjuksköterskans KASAM i olika riktningar.  
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smärta, fysisk obehag, 

andningsproblematik, 

uppgivenhet och beroende. 

Smärta och nöd var 

överskattat av registrerade 

sjuksköterskor som 

skattade lågt på de 

personlighetsskalor som 

användes. De 

sjuksköterskor som 

skattade högt på dessa 

personlighetsskalor 
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CINAHL Plus with full text 

tenderade att underskatta 

patientens smärta och nöd.      

 

Pellico, L. H., Gilliam, W. 

P., Lee, A. W. & Kerns R. 

D. 

 

2014 

 

Hearing New Voices: 

Registered Nurses and 

Health Technicians 

Experience Caring for 

Chronic Pain Patients in 

Primary Care Clinics. 

 

The Open Nursing 

Journal/8. 25-33 

 

USA  

 

PubMed 

 

Syftet var att öka 

förståelsen för registrerade 

sjuksköterskors och hälso- 

teknikers upplevelser vid 

vård av veteraner med 

kronisk smärta  

 

 

Kvalitativ intervjustudie  

 

Krippendorff 

Innehållsanalys 

 

45 "healthcare 

technicians" tillfrågades 

varav 30 inkluderades, 

samt 30 sjuksköterskor 

varav  

27 deltog i studien. 

 

Styrkor:  

God beskrivning av urval 

och kontext.  

Forskare tar ställning till 

bias och utvecklar ett 

etiskt ställningstagande. 

Tabell exemplar över 

jämförande processen och 

dendrogram redovisas. 

 

Svagheter: 

oklara diagram som ej hör 

till syftet.   

 

Gradering: Hög 

 

Fem genomgående teman 

som undersköterskor och 

"healthcare technicians" 

upplevde då de gav vård 

till veteraner med kronisk 

smärta genererades, dessa 

följer: 

 

1. Mediciners företräde 

och dess medföljande 

dilemman. 

2. System Barriers 

3. Dealing with Failure 

4. Importance of Team 

Based Care 

5. Making a Difference by 

Providing Patient Centred 

Care 

 

Bernardes, S. F. & Lima, 

M. L.  

 

2011 

 

 

Syftet var att utforska 

moderatorns roll hos två 

kliniskt relevanta variabler 

för könsrelaterade 

fördomar som 

 

Kvantitativ empirisk studie  

 

Experimentell 2 x 2 x 2 

mellangruppsdesign  

 

 

Styrkor:  

Tydlig relevans i relation 

till tidigare forskning. 

Välbeskriven metodik och 

en helhetsmässig god 

 

Resultatet visade på 

tydliga skillnader i hur 

män och kvinnor med 

kronisk smärta uppfattas i 

relation till variablerna 
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A contextual approach on 

sex-related biases in pain 

judgements: 

The moderator effects of 

evidence of pathology and 

patients’ 

distress cues on nurses’ 

judgements of chronic low-

back pain 

 

Psychology and Health/ 

26(12). 1642-1658. 

 

USA 

 

PsycINFO 

sjuksköterskan kan ha i 

relation till patienter med 

kroniska smärtbesvär i 

nedre ryggen.  

 

126 kvinnliga 

sjuksköterskor deltog i 

studien. 

 

beskrivning av studiens 

process.  

 

Svagheter:  

Blandat ovetenskapligt och 

ämneskomplext språkbruk. 

En avsaknad av 

förtydligande tabeller 

 

 

Gradering: Hög 

kön, en 

närvarande/frånvarande 

diagnos och med eller utan 

nödfyllt smärtbeteende.  

 

Patienter med nödfyllt 

smärtbeteende uppfattades 

som mer oroliga, mer 

öppet/tydligt uttryckande 

av hans/hennes smärta, 

och som i behov av mer 

stöd och uppmärksamhet.  

 

Endast bedömningen av 

kvinnans smärta var 

beroende av diagnostiska 

bevis för sjukdom  

 

Sjuksköterskan visade 

fördomar mot män då 

diagnostiska bevis för 

sjukdom fanns.  

 

Slatyer, S. & Williams, A. 

M. 

 

2015 

 

 

Syftet var att generera en 

teori som förklarar 

upplevelsen av att vårda 

patienter med allvarlig 

smärta utifrån 

 

Semikvalitativ 

intervjustudie och 

observationsstudie 

 

Grounded theory  

 

Styrkor: 

Teori genererades med 

tydlig förankring i 

problemområdet och 

resultat. Utvecklat 

 

Teorin att "söka 

empowerment för att ge 

välbefinnande" 

genererades för att förklara 

sjuksköterskans upplevelse 
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Seeking empowerment to 

comfort patients in severe 

pain: A grounded theory 

study of the nurse's 

perspective. 

 

International Journal of 

Nursing studies/ 52, 229-

239 

 

Australien 

 

PsycINFO 

sjuksköterskans 

perspektiv. 

 

11 patienter och 33 

sjuksköterskor deltog i 

studien 

resonemang angående 

trovärdighet. Väl 

beskriven metod i relation 

till studiedesign. Citat 

användes i resultat.   

 

Svagheter: otydlig 

diskussion med inkorrekt 

innehåll.  

 

Gradering: Hög 

och dess följande agerande 

och interaktioner med 

patienter och kollegor.  

 

Teorin bygger på att uppnå 

eller förlora 

empowerment. 

Sjuksköterskan går igenom 

3 steg för att finna 

empowerment:  

1) etablera en förbindelse 

genom att prioritera 

patienten, initiera 

omvårdnaden och 

förhandla med kollegor.  

2) hitta alternativa 

ickefarmakologiska 

åtgärder 

3) Kuva emotionell stress 

genom ventilering, 

omprövning och 

disengagemang.  

Alla dessa stag kan leda 

till en framgångsrik 

behandling. 

 

 

Shaw, S. & Lee, A. 

 

Syftet var att utforska om 

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie 

 

Styrkor: 

 

Två-femtedelar visade ha 
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2010 

 

Student nurses’ 

misconceptions of adults 

with chronic non-malignant 

pain 

 

Pain Management Nursing/ 

11(1), 2-14 

 

Nya Zeeland  

 

PsycINFO 

studenter har 

missuppfattningar om 

kronisk ickemalign smärta, 

i så fall i vilken 

utsträckning den utvecklas 

under loppet av 

grundutbildningen 

 

 

Dataanalys via SPSS och 

jämförande mellan 

populationen via Kruskal-

Wallis test.  

 

435 sjuksköterskestudenter 

deltog varav 430 

inkluderades i studien. 

 

 

Tydlig redovisning av 

bakgrund och studiens 

relevans. Väl utvecklade 

resonemang i relation till 

metod. Tydliga tabeller 

och diagram. Stort urval 

och litet bortfall.  

 

Svagheter: 

Nil 

 

Gradering: Hög 

missuppfattningar om 

smärttolerans, tre-

femtedelar hade 

missuppfattningar om 

psykologiska 

nedsättningar i relation till 

kronisk smärta. Fyra-

femtedelar ansåg att stress 

var en orsak till kronisk 

smärta. Hälften av 

deltagarna hade 

missuppfattningar om 

kompensatoriska och 

framhävande av kronisk 

smärta. En-tredjedel ansåg 

att patienter med kronisk 

smärta var manipulativa. 

Två-tredjedelar ansåg att 

depression spelade roll i 

kronisk smärta och två-

femtedelar ansåg att 

patienter med kronisk 

smärta var oföljsamma. 

Resultatet visade att 

missuppfattningarna avtog 

i och med utbildningens 

gång. 

 


