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Abstrakt
Många personer lever med långvariga smärttillstånd som påverkar deras 
vardag. Smärta är ett mångdimensionellt fenomen, det är en upplevelse med 
både emotionella och psykologiska reaktioner och kan inte mätas objektivt. 
Långvarig smärta orsakar stort lidande för den enskilde individen. Personer 
med smärta upplever det kränkande när existensen, intensiteten och 
utbredningen av smärtan ifrågasätts. Gott bemötande i vården innebär att 
vårdpersonal möter de vårdsökande på ett sätt som värnar om deras 
integritet och autonomi och svarar mot det behov av förståelse och trygghet 
som uppstår i kontakt med vården. Syftet med vår litteraturstudie var att 
beskriva hur personer med långvarig smärta upplever bemötandet från 
vårdpersonal. Fjorton vetenskapliga artiklar analyserades med manifest 
innehållsanalys och analysen resulterade i fem kategorier: att inte bli trodd 
och förstådd, att vårdpersonalen kan vara otrevlig, att inte få hjälp och ha 
bristande förtroende för vårdpersonalen, att vara en belastning för 
personalen, att bli sedd och bekräftad. Det är viktigt att vårdpersonal får en 
ökad förståelse för hur det är att leva med långvarig smärta och betydelsen 
av ett gott bemötande för att kunna ge god omvårdnad och lindra lidande.

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, långvarig smärta, 
bemötande
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I dagligt tal är bemötande ett uttryck för hur någon uppträder eller uppför sig mot någon 

annan person. Bemötande är ett mellanmänskligt samspel som handlar om vilken inställning 

personer har till varandra och hur denna tar sig uttryck i ord, gester och handlingar. Det goda 

bemötandet kännetecknas av ömsesidigheten i mötet. Ett gott och bekräftande möte mellan 

patient och vårdpersonal är en nödvändig förutsättning för ett bra omhändertagande och 

riktiga behandlingsbeslut (Statens offentliga utredningar [SOU] 1997:51). Det goda

bemötandet i vården kännetecknas av att vårdpersonal möter vårdsökande människor på ett 

sätt som värnar om deras integritet och autonomi och svarar mot det behov av förståelse och 

trygghet som uppstår i kontakt med vården. De flesta möten som sker inom svensk hälso- och 

sjukvård är goda. Men trots det finns bemötandeproblematik, detta har uppmärksammats inte 

minst inom media. Det har visat sig att anmälningsfall som inkommer till patientnämnder och 

socialstyrelsen i allt större grad handlar om bemötandet (Croona, 2005). 

Enligt den internationella forskningsorganisationen om smärta, International Association for 

the Study of Pain [IASP] är definitionen för smärta: ”en obehaglig sensorisk och 

känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller 

beskriven i termer av sådan skada”. Smärta är alltså en upplevelse med både emotionella och 

psykologiska reaktioner och som inte kan mätas objektivt. Många personer med smärta 

upplever det kränkande när existensen, intensiteten och utbredningen av smärtan ifrågasätts. 

Kontakten och den fortsatta handläggningen med patienten kan därmed försvåras i hög grad. 

Ett gott bemötande kan däremot vara nödvändigt för att få framgång med de insatser som 

utförs (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] 2006 s. 48).

Enligt SBU (2006, s. 48) innebär begreppet långvarig smärta att smärtan har pågått under en 

viss given tid, ofta minst tre till sex månader. Ibland används begreppet kronisk smärta istället 

för långvarig smärta. Kliniskt rekommenderas dock att använda begreppet långvarig smärta 

för att dämpa den uppgivenhet som kan läggas i begreppet kronisk. I engelsk litteratur 

används oftast begreppet kronisk smärta (chronic pain) och även ibland ihärdig smärta 

(persistent pain). När långvarig smärta väl har etablerats är chansen att bli helt smärtfri 

mycket liten (SBU 2006, s. 48). Andersson (2004) gjorde en uppföljande studie av långvarig 

smärta och fann att efter 12 år hade 85 procent kvar sin smärta. Enligt Linton och Andersson 

(2000) finns många gånger hos patienten orimliga förväntningar och förhoppningar på 

behandling och rehabilitering vid långvarig smärta. Konsekvenserna av långvarig smärta 

försvinner för det mesta inte genom den typ av behandling som används vid akuta tillstånd 
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utan kräver i stället långvariga behandlingar, regelbundna kontroller och fortsatt vård. Ett 

några veckor långt rehabiliteringsprogram är inte tillräckligt om det inte följs upp med stöd 

och påfyllnad av rehabiliteringsinsatser (Linton & Andersson, 2000). Linton (1994) visar att 

det finns stora begränsningar i den medicinska behandlingen av långvariga smärttillstånd. De 

läkemedel som oftast fungerar bra vid akuta smärttillstånd är ofta ineffektiva vid långvariga 

smärttillstånd och kan istället ge problem såsom exempelvis läkemedelsberoende.

Prevalens (förekomst) av långvarig smärta hos befolkningen i Sverige varierar mellan studier

40-65% (Brattberg, Thorslund & Wikman, 1989), 55 % (Andersson, Ejlertsson, Leden och

Rosenberg, 1993), 40-50 % (SBU, 2006, s. 51). En fjärdedel av personer med långvarig 

smärta svårigheter att leva med sin smärta enligt SBU (2006, s. 51). Muskeloskeletala smärtor 

utgör huvuddelen av de långvariga smärtorna (Gerdle, Björk, Henriksson & Bengtsson, 

2004). Hur de långvariga smärtorna påverkar det dagliga livet varierar från individ till individ 

men stor andel upplever betydande negativa konsekvenser (SBU 2006, s. 50). Andersson et 

al. (1993) rapporterar att 13 procent av de 55 procent som led av långvariga smärttillstånd, 

hade allvarlig påverkan på det dagliga livet och hög smärtintensitet som ledde till 

sjukskrivning. 

I Sverige beror stor del av sjukskrivningarna på olika former av smärttillstånd. Framför allt 

utgör smärttillstånd i rörelseorganen en betydande diagnosgrupp. I en beräkning som 

Riksförsäkringsverket (2002) har utfört framkommer att denna grupp utgör 32 procent av 

sjukskrivningarna och inte mindre än 37 procent av de utbetalade sjukpenningmedlen, cirka 

14 miljarder kronor. Blyth, March, Brnabic och Cousins (2004) visar att de som har 

långvariga smärtor med stor påverkan på det dagliga livet, konsumerar i högre grad hälso- och 

sjukvård än de som har långvarig smärta utan påverkan på det dagliga livet. Det är många 

faktorer som påverkar vårdsökande vid långvariga smärtor, exempelvis smärtintensitet, 

etnicitet, socioekonomisk, klass och ålder (Blyth et al., 2004).

Långvarig smärta kan inte betraktas som en akut smärta med långsträckt förlopp. När smärtor 

har pågått under en längre tid kan förändringar uppstå i smärtbanor och perifera vävnader, 

som ger upphov till irreversibla förändringar (DeLeo & Winkelstein 2002). Förutom fysiska 

förändringar påverkar även smärtan olika psykologiska faktorer för den enskilde individen

(SBU 2006, s. 72). Keefe, Rumble, Scipio, Giordano och Perri (2004) beskriver en 

uppdelning av psykologiska faktorer som kan förstärka eller minska smärta, psykologisk 
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belastning och handikapp i den långvariga situationen. Den första faktorn som kan förstärka 

smärtupplevelsen är smärtkatastroferande som innebär att personen fokuserar på smärtan och 

värderar den egna förmågan att handskas med den som negativ. Den andra är hjälplöshet och 

det anses av vissa vara en del av katastroferandet. Smärtrelaterad rädsla och ångest är den 

tredje faktorn som kan leda till undvikandet av smärtprovocerande händelser. Keefe et al. 

(2004) anger fyra viktiga faktorer för att minska smärta, psykologisk belastning och fysiskt 

handikapp. Dessa är self-efficasy - självtillit, coping - smärthantering eller bemästrande, 

beredskapen till förändring samt accepterande. 

Smärta ses som ett mångdimensionellt fenomen med minst två dimensioner, en sensorisk och 

en emotionell dimension (SBU, 2006, s. 138). Enligt SBU (2006) finns många studier som 

beskriver skillnaden mellan patientens och vårdpersonalens uppfattningar om 

smärtupplevelsen, detta gäller i synnerhet patienter med långvariga smärttillstånd där orsaken 

till smärtan är oklar. Svårigheten att vetenskapligt studera smärtan ligger i att det är den 

enskilde personens upplevelse, till vilken vårdpersonalen inte har tillgång till. Långvarig 

smärta orsakar stort lidande för den enskilde individen. (SBU, 2006, s. 137-138). Långvarig

smärta kan orsaka social isolation, äktenskapskonflikter, reducerad sexuell aktivitet och 

känslor av ångest och nedstämdhet (Snelling, 1994). Carson och Mitchell (1998) beskriver 

tillbakadragande och isolering som en del av vardagen hos den som lider av långvarig smärta. 

De visar också hur patientens hopp om smärtlindring påverkar prioriteringar i det dagliga 

livet.

Eftersom som många personer lever med långvariga smärttillstånd möter sjuksköterskor ofta 

dessa personer i olika vårdsituationer. Långvarig smärta är en subjektiv upplevelse och 

orsakar stort lidande för den enskilde individen. Som sjuksköterska är det därför viktigt att se 

hela människan och försöka förstå hur det är att leva med långvarig smärta. Det är också

viktigt att sjuksköterskor förstår betydelsen av ett gott bemötande för att kunna ge god 

omvårdnad och lindra lidande. Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva hur personer

med långvarig smärta upplever bemötandet från vårdpersonal.

Metod

I denna studie har kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats använts. Kvalitativ 

forskning fokuserar på att få förståelse för deltagarnas upplevelser utifrån deras livsperspektiv 
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(Holloway & Wheeler, 2002, s. 3). Med en manifest ansats är forskaren textnära, det vill säga 

undviker att tolka texten, med målsättningen att beskriva de synliga och uppenbara delarna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Polit och Beck (2004, s. 16) lägger kvalitativ 

forskning tonvikten på att förstå den mänskliga upplevelsen, vanligen genom varsam 

insamling och analys av det subjektivt skildrade kvalitativa materialet.

Litteratursökning

Målet med vår litteratursökning var att hitta artiklar med beskrivning av hur personer med 

långvariga smärtor upplever bemötandet från vårdpersonal. Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s. 83) menar att ett trovärdigt systematiskt tillvägagångssätt underlättar tolkningen och 

sammanställningen av det insamlade materialet på ett konsekvent och opartiskt sätt. 

Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, Academic Search, och Pubmed. Sökord 

som användes enskilt och i olika kombinationer var: pain, chronic pain, persistent pain, long-

term pain, attitude, attitude of health personnel, encounter, experience, life experience, 

confirmation, believe, nursing, fibromyalgia, struggling. Under litteratursökningen lästes 

abstrakt och rubrik för att avgöra om artiklar var relevanta utifrån syftet med vår 

litteraturstudie. Inklusionskriterierna för studien har varit vetenskapliga kvalitativa artiklar 

publicerade mellan 1990-2008. Artiklar med följande innehåll har exkluderats: 

cancerrelaterad smärta, smärta hos barn och ungdomar. Vår databassökning resulterade i elva 

artiklar som uppfyllde kriterierna för att användas i analysen. Även manuella sökningar 

utfördes genom att granska referenslistor från valda artiklar och SBU rapport, vilket gav 

ytterligare tre artiklar. Litteratursökningen illustreras i tabell 1.
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning
Syftet med sökning: Hur personer med långvarig smärta upplever bemötandet av vårdpersonal
CINAHL 2009 02 20
Söknr *) Söktermer Ant ref. Vald art
1 FT Pain 75015
2 FT Chronic pain   7201
3 FT Persistent pain     319
4 FT Long-term pain     104
5 FT Attitude 52758
6 FT Attitude of health personnel 12248
7 FT Encounter   3149
8 FT Life experience     305
9 2 and 6       76
10 1 and 6     510
11 4 and 6         0
12 3 and 6         5
13 4 and 7         0
14 3 and 7         0
15 2 and 7        14
16 1 and 7       177
17 1 and 8         12
18 2 and 8           0
19 2 and confirmation         16
20 6 and 7 and 2           4 2
21 2 and nursing        660
22 2 and nursing and 7           1
23 2 and nursing and 6          27
24 2 and believe         37 3

Academic search 2009 02 20
1 FT Pain 56106
2 FT Chronic pain   2367
3 FT Persistent pain     198
4 FT Long-term pain       61
5 FT Attitude 92099
6 FT Attitude of health personnel     199
7 FT Encounter 23094
8 FT Life experience   1868
9 2 and 6         0
10 1 and 6         1
11 4 and 6         0 
12 3 and 6         0
13 4 and 7         2 1
14 3 and 7         0
15 2 and 7        12 1
16 1 and 7      182
17 1 and 8        22
18 2 and 8          2
19 2 and confirmation          7
20 6 and 7 and 2          4
21 2 and nursing       278
22 2 and nursing and 7           3
23 2 and nursing and 6           0
24 2 and believe       17
25 3 and experience       18 1
26 Professional-patient relations AND confirmation         1
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Pub Med 2009-02-23
1 MSH Pain 397512
2 FT Chronic pain   50284
3 FT Persistent pain     8709
4 FT Long-term pain         61
5 MSH Attitude 206762
6 MSH Attitude of health personnel   91624
7 FT Encounter   12912
8 FT Life experience   40782
9 2 and 6       394
10 1 and 6     2940
11 4 and 6         82
12 3 and 6         30
13 4 and 7         16
14 3 and 7         12
15 2 and 7         90
16 1 and 7       452
17 1 and 8     2974
18 2 and 8       713
19 2 and confirmation       183
20 6 and 7 and 2         13
21 2 and nursing      1477
22 2 and nursing and 7          10
23 2 and nursing and 6        162
24 4 and 6 and nursing          51
25 2 and 6 and confirmation            3
26 2 and believe        337
27 3 and experience and believe          50 1
28 2 and struggling          16 1
29 2 and fibromyalgia and 5          37 1

*MSH – Mech termer i databasen PubMed, TSH – thesaurustermer i databasen CINAHL, FT - fritextsökning 

Vi har valt tre artiklar från valda artiklars referenser.

Kvalitetsgranskning

Kvalitetsgranskning för att bedöma artiklarnas kvalitet avseende tillförlitlighet, etiskt 

resonemang och resultat gjordes enligt principer beskrivna av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s. 94-96, 156-157). Artiklarna granskades systematiskt utifrån protokoll där varje 

delfråga tilldelades ett poäng för det som för studien ansågs som positivt svar. Bedömningen 

gav en poängsumma som sedan räknades ut i procent av den totala, möjliga poängsumman.

För att en studie skulle uppnå hög nivå krävdes 80-100% och för medelnivå krävdes 70-79% 

av möjliga granskningspoäng (Willman et al., 2006, s. 94-96, 156-157). Till studien valdes 

artiklar med kvalitetsnivå hög och medel. Seers och Friedli (1996) artikel, som är både 

kvalitativ och kvantitativ, har vi valt att endast redogöra för den kvalitativa delen. Översikt av 

kvalitetsgranskning visas i tabell 2.
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Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen och kvalitetsbedömning (n=14)
Författare, 
År, 
Land

Typ av studie Deltagare Metod/
Datainsamling
Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet

Allcock et al. 
(2007).
United 
Kingdom.

Kvalitativ 18 Fokusgruppsintervju
Samtalsguide med 
öppna frågor 
Manifest 
innehållsanalys

Deltagarna beskriver 
sökandet efter diagnos 
och bot för sin smärta. 
De beskriver också att 
orsaken till smärtan 
måste förstås och att 
andra människor inte 
tror på smärtan om det 
inte finns någon 
diagnos och att 
smärtstillande används 
som ett sätt att avvisa 
en patient.

Hög

Baltsén et al.
(2002).
Sweden

Kvalitativ 10 Intervjuer
Innehållsanalys 
enligt Merriam

Deltagarna beskriver 
möten med läkare som 
trott på dem och möten 
som varit bristfälliga.
Deltagarna beskriver 
vikten av att personal 
är aktivt lyssnande, 
visar intresse och 
förståelse, är 
professionella och tar 
deras problem på 
allvar. Deltagarna 
beskriver vikten av 
stöd från familjen.

Medel

Blomqvist, K. 
& Edberg, A-
K. (2002).
Sweden

Kvalitativ 90 Intervjuer med 
semistrukturerade 
frågor
Manifest 
innehållsanalys

De deltagare som 
känner sig dugliga, 
stolta, tillitsfulla och 
trygga är nöjda trots 
smärta. De deltagare 
som känner sig miss-
förstådda, besvikna, 
ledsna och resignerade 
uttrycker 
otillfredsställelse.

Hög

Clarke, K. A.,
& Iphofen, R. 
(2008).
North Wales

Kvalitativ 8 Semistrukturerad 
intervju
Dagbok
Uppföljande 
intervju
Fenomenologisk-
hermeneutisk metod

Deltagarna beskriver 
känsla av att inte bli 
trodd och tagen på 
allvar. De beskriver 
också känsla av att 
vara en börda, känsla 
av ilska och att inte 
känna sig genuin. 

Hög
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Tabell 2 (forts) översikt av artiklar ingående i analysen och kvalitetsbedömning (n=14)
Författare, 
År, 
Land

Typ av studie Deltagare Metod
Datainsamling/
Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet

Cunningham, 
M. M., & 
Jillings, C. 
(2006).
Canada

Kvalitativ 8 Semistrukturerad
Djupintervjuer
Fenomenologisk 
analys

Studien identifierar hur 
det är att leva med och 
hantera symtom från 
fibromyalgi. 
Deltagarna tror att det 
skulle vara en fördel 
om sjukvårdspersonal, 
familj och vänner 
skulle bekräfta deras 
tillstånd och ge dem 
bättre stöd.

Medel

Hallberg, L. 
R-M., & 
Carlsson, S. 
G. ( 1998).
Sweden.

Kvalitativ 22 Intervju
Grounded theory

Deltagarnas 
upplevelse av 
traumatiska 
livshändelser, 
pessimistisk livssyn 
och otillfredsställande 
arbetssituation.  
Deltagarna beskriver 
olika företeelser som 
vidmakthåller 
smärtan. Interaktion 
med sjukvårds-
personal, sjukdoms-
vinst och stöd av 
familjen beskrivs.

Hög

Henriksson, 
C. M. (1995).
Sweden

Kvalitativ 40 Semistrukturerad 
intervju
Manifest 
innehållsanalys

Patientens uppfattning 
om sin sjukdom och 
uteblivna objektiva 
fynd är stressande. 
Kvinnorna känner sig 
avfärdade, 
missförstådda och ej 
trodda vilket 
förhindrar dem att ta 
itu med sin situation. 
Långa 
utredningsperioder 
framkallar oro och en 
bekräftelse i form av 
diagnos ger en 
lättnad.

Medel

Higgins, I.
(2005).
Australia

Kvalitativ 13 Djupintervju
Fältanteckningar
Fenomenologisk 
analys

Smärta upplevs av 
deltagarna som svår 
att kontrollera, 
överväldigande och 
svår att prata om. 
Smärtan gör att de 
känner sig utslitna, att 
den är ett straff att de 
är bortglömda av 
personalen när de ber 
om smärtlindring. 

Medel
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Tabell 2(forts)översikt av artiklar ingående i analysen och kvalitetsbedömning (n=14) 
Författare, 
År
Land

Typ av studie Deltagare Metod
Datainsamling/
Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet

Jerlock et al.
(2005).  
Sweden

Kvalitativ 19 Ostrukturerad 
intervju
Manifest 
innehållsanalys

Odiagnostiserad 
bröstsmärta 
påverkade deltagarna 
ogynnsamt i det 
dagliga livet. De får 
inte heller optimal 
vård för att lindra sin
smärta. Behov av 
specialiserade 
sjuksköterskor för att 
kunna ge adekvat 
hjälp och stöd.

Hög

Paulson et al.
(2002)
Sweden.

Kvalitativ 14 Narrativa intervjuer
Manifest 
innehållsanalys.

Deltagarna beskriver 
upplevelser att bli 
betraktad som gnällig, 
att vara en 
försökskanin, känsla 
av hopp, upplevelse 
av att bli nonchalerad, 
att bli betraktad som 
en ointressant patient 
och känsla av att inte 
bli återställd. 

Hög

Seers, K., & 
Friedli, K. 
(1996).
England

Kvantitativ/kvalitativ 75 Randomiserad
Kontrollerad studie
Semistruturerad 
Intervju
Fältanteckningar

Kvantitativ:
Högre smärtintensitet 
associeras med högre 
grad av funktions-
nedsättning, oro och 
depression. 
Avspänningsgruppen 
visar signifikant 
förbättring 
beträffande smärta, 
oro och livskvalitet.
Kvalitativ:  
Deltagarna beskriver 
hur smärtan påverkar 
många dimensioner i 
deras liv, relationer 
till familj och vänner. 
De beskriver vikten 
att bli trodd. 
Deltagarna beskriver 
upplevelsen av 
sjukvård, att inte bli 
trodd, att bli 
behandlad som akut 
smärta, läkarnas 
desperation och 
deltagarnas känsla av
skuld. 

Medel
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Tabell 2(forts) översikt av artiklar ingående i analysen och kvalitetsbedömning (n=14) 
Författare, 
År
Land

Typ av studie Deltagare Metod
Datainsamling/
Dataanalys

Huvudfynd Kvalitet

Sturge-
Jacobs, M. 
(2002).
Canada.

Kvalitativ 9 Ostrukturerad 
intervju
Fenomenologisk 
analys

Deltagarna beskriver 
att de lever med en 
ständigt närvarande 
smärta, trötthet, störd 
sömn, kognitiva 
problem. De beskriver 
längtan efter ett 
normalt liv, ett 
sökande efter diagnos, 
liten förståelse för 
deras syndrom av 
personal samt att leva 
med begränsningar.

Hög

Söderberg et 
al. (1999).
Sweden

Kvalitativ 14 Intervju
Fenomenologisk 
hermeneutisk  
analys

Deltagarna beskriver 
förlorad frihet pga.
smärta, trötthet, 
förlorad energi, 
förändrat vardagsliv, 
ekonomiska 
bekymmer. De 
beskriver ett hot mot 
den personliga 
integriteten pga 
förlorad trovärdighet, 
”osynlig” sjukdom, 
omgivningens 
oförståelse och 
negativa attityd. De 
beskriver de också en 
kamp att uppnå 
förståelse och hjälp.

Hög

Werner, A., & 
Malterud, K. 
(2003).
Norway

Kvalitativ 10 Djupintervju
Fenomenologisk 
analys

Deltagarna beskriver 
svårigheter att göra 
symtom synliga, 
verkliga och fysiska i 
mötet med läkare. 
Deras ansträngningar 
att inte vara för starka 
eller för svaga, för 
friska eller för sjuka, 
för fin eller för 
oordnad. Deltagarna 
beskriver hur de 
satsar tid, 
ansträngning och 
energi för att bli 
mottagen som en 
trovärdig patient.

Medel
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Analys

Metod med stöd av Burnard (1991) har legat till grund för dataanalys. Artiklar har lästs flera 

gånger för att få en förståelse för helheten. Ur artiklarna har författarna var och en för sig 

markerat textenheter i artiklarna som relaterade till syftet. Textenheterna jämfördes och 

därefter beslutades tillsammans vilka textenheter som bäst lämpade sig utifrån syftet med 

studien. De utvalda textenheterna (n=213) markerades med en kod. Detta gjordes för att 

underlätta analysarbetet och för att lättare kunna hitta tillbaka till originaltexten. Nästa steg i 

analysen var att kondensera textenheterna och översätta till svenska. Enligt Burnard (1991) 

innebär kondensering att kärnan i textenheternas innehåll bibehålls utan att innebörden 

förändras. Kontinuerlig jämförelse med originaltexten bör också göras för att inte förlora 

information och för att få en säkrare trovärdighet. Det är viktigt att behålla originaltexten för 

att kunna gå tillbaka till, eftersom textenheterna tas ur sitt sammanhang (Burnard, 1991). De 

kondenserade textenheterna extraherades och en första kategorisering utifrån likheter i 

innehållet utfördes. Den första kategoriseringen gav 64 kategorier. Därefter sammanfördes 

kategorierna med liknande innehåll stegvis, för att slutligen bli fem stycken. Enligt 

Graneheim och Lundman (2003) får ingen av textenheterna passa in i flera kategorier eller 

falla mellan två kategorier. De slutgiltiga kategorierna beskrev det manifesta innehållet. Enligt 

Graneheim och Lundman (2003) är skapandet av kategorier kärnan i den kvalitativa 

textanalysen. Namnen på kategorierna är beskrivande och svarar mot syftet. 

Resultat

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med långvarig smärta upplever 

bemötandet från vårdpersonal. Analysen resulterade i fem kategorier som redovisas i tabell 3. 

Kategorierna presenteras i löpande text och illustreras med citat ur artiklarna.

Tabell 3 Kategorier (n=5)

Kategorier

Att inte bli trodd och förstådd

Att vårdpersonalen kan vara otrevlig

Att inte få hjälp för sin smärta och ha bristande förtroende för vårdpersonalen

Att vara en belastning för vårdpersonalen

Att bli sedd och bekräftad 
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Att inte bli trodd och förstådd

I flera studier beskrev personer med långvarig smärta att de inte blev trodda av vårdpersonal 

när de sökte hjälp för sin smärta (Allcock, Elkan & Williams, 2007; Baltsén, Roslund, Gard,

Lindström & Larsdotter Persson, 2002; Blomqvist & Edberg, 2002; Clarke & Iphofen, 2008; 

Hallberg & Carlsson, 1998; Henriksson, 1995; Seers & Friedli, 1996; Söderberg, Lundman & 

Norberg, 1999). Clarke och Iphofen (2008) visade att känslan att inte bli trodd förstärktes hos 

personer med långvarig smärta, om vårdpersonalen uppträdde ovänligt och de inte gav 

tillräcklig smärtlindring. En person i samma studie beskrev att känslan att inte bli trodd gjorde 

att hon övervägde självmord (Clarke & Iphofen, 2008). Personer upplevde att de inte blev 

trodda då smärtan inte var synlig (Baltsén et al., 2002; Sturge-Jacobs, 2002). Personer 

uppfattade att läkare inte trodde på dem, att de lurades eller hittade på, när ingen orsak till 

smärtan hittades (Allcock et al., 2007; Seers & Friedli, 1996). Personer med långvarig smärta 

och de beskrev att frånvaro av diagnos ökade misstroendet hos vårdpersonal (Hallberg & 

Carlsson, 1998).

Personer med långvarig smärta beskrev att de inte blev tagna på allvar av vårdpersonalen 

(Baltsén et al., 2002; Cunningham & Jillings, 2006; Seers & Friedli, 1996; Söderberg et al., 

1999). En kvinna uttryckte stark ilska när hon inte blev tagen på allvar (Clarke & Iphofen, 

2008). Personer med långvarig smärta förväntade sig omsorg och förståelse av vårdpersonal, 

men upplevde sig istället nedvärderade som människa (Higgins, 2005), att de vid flertalet 

tillfällen haft en känsla att inte vara tillräckligt bra som människa (Söderberg et al., 1999) och 

att de kämpade för sin självkänsla och värdighet i mötet med vårdpersonal (Werner & 

Malterud, 2003). Personer med långvarig smärta beskrev att de kände sig betraktade som lata 

av socialarbetare och vårdpersonal (Paulson, Norberg & Danielson, 2002). En kvinna beskrev 

att hon under en period hade haft så svår smärta att hon hade svårigheter att ta sig ur sängen 

och kände sig ifrågasatt av läkare då hon inte kunde arbeta (Henrikson, 1995). Personer med 

långvarig smärta beskrev att de upplevde att läkare skrev ut smärtstillande läkemedel som ett 

sätt att avfärda dem (Allcock et al., 2007), att de fick smärtstillande tabletter utan ytterligare 

rådgivning och ibland utan att en få träffa läkare vilket medförde att de kände sig som 

försökskaniner (Paulson et al., 2002).

Flera studier beskrev att personer med långvarig smärta inte kände sig förstådda när de 

beskrev sina besvär för vårdpersonal (Baltsén et al., 2002; Blomqvist & Edberg, 2002; 
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Hallberg & Carlsson, 1998; Higgins, 2005; Seers & Friedli, 1996; Söderberg et al., 1999; 

Werner & Malterud, 2003). Personer med långvarig smärta beskrev att vårdpersonal ansåg att 

deras smärta berodde på psykosomatiska besvär (Henriksson, 1995; Seers & Friedli, 1996; 

Sturge-Jacobs, 2002; Söderberg et al., 1999; Werner & Malterud, 2003). Kvinnor med

långvarig smärta upplevde att personal tolkade deras smärtsymtom som menopausbesvär 

(Henriksson, 1995; Werner & Malterud, 2003) eller inbillning (Söderberg et al., 1999). Ålder, 

existentiella problem, hypokondri, depression, nervösa besvär, att de var överarbetade, var 

andra tolkningar som de beskrev att de fick som förklaring till sina besvär. Det framkom att 

dessa förklaringar gjorde att de tvivlade på sin egen upplevelse av smärta (Henriksson, 1995). 

Svårigheter i mötet med vårdpersonal beskrevs då det var ansträngande och tungt att förklara 

om och om igen om sin långvariga men osynliga sjukdom (Baltsén et al., 2002; Jerlock, 

Gaston-Johansson & Danielsson, 2005; Werner & Malterud, 2003). Personer med långvarig 

smärta beskrev att de ibland överdrev sin beskrivning av smärtan för att få förståelse för sina 

besvär (Hallberg & Carlsson, 1998). De beskrev att även om personalen trodde på deras 

smärta, hade de ändå en känsla av att vårdpersonalen trodde de överdrev i sin beskrivning av 

smärtan (Paulson et al., 2002).  

Studier beskrev att personer med långvarig smärta kände sig avfärdade av personalen 

(Allcock et al., 2007; Blomqvist & Edberg, 2002; Sturge-Jacobs, 2002). Personer uttryckte att 

de kände sig ointressanta, vilket ledde till en känsla av ensamhet. De kände sig försummade 

av vårdpersonalen då de inte kände sig tillräckligt intressanta som patienter (Paulson et al., 

2002). En äldre person med långvarig smärta upplevde att sjuksköterskan bara ryckte på 

axlarna åt hans besvär och sa att han fick stå ut. En annan person beskrev att sjuksköterskan 

bara gick sin väg, som att hon inte hört när han klagade på sin smärta (Higgins, 2005). En 

person beskrev att vårdpersonalen bara gick sin väg eftersom han var ett svårt fall (Seers & 

Friedli, 1996).

I  have a doctor who does not seem to feel I ´ve got any – he has not found 
anything. So I am making it up, but I am not...I ´ve got a doctor who doesn´t 
believe me (Allcock et al., 2007, s. 252)

Doctors just pooh pooh the pain – they´re not interested (Seers & Friedli, 1996, 

s.1163)
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Att vårdpersonalen kan vara otrevlig

Personer med långvarig smärta uppfattade vårdpersonalen som otrevlig, de uppträdde 

oförskämt, var ovänliga och visade dålig stil (Clarke & Iphofen, 2008). Personer upplevde att 

de blev dåligt behandlade (Blomqvist & Edberg, 2002) och oartigt bemötta (Seers & Friedli, 

1996). De uttryckte att de blev förnedrade och kränkande bemötta (Baltsén et al., 2002), 

bortglömda (Higgins, 2005) och förlöjligade (Paulson et al., 2002). Personer med långvarig 

smärta ansåg att de inte blev hänsynsfullt bemötta av vårdpersonalen (Jerlock et al., 2005) att

de hade en känsla att ingen lyssnade (Higgins, 2005; Paulson et al., 2002; Seers & Friedli, 

1996) och att de blev bemötta med nonchalans (Baltsén et al., 2002).  Att personer som sökte 

hjälp för långvarig smärta inte blev värdigt bemötta skapade frustration och vånda (Sturge-

Jacobs, 2002) och uppfattades som ett hot mot personens integritet (Söderberg et al., 1999). I 

en studie av Werner och Malterud (2003) beskrev en kvinna med långvarig smärta en strategi 

för att hantera mötet med vårdpersonal. Hon menade att det fungerade bättre om hon 

uppträdde försiktigt och försökte att inte få personal mot sig, samt att hon övade sig med att 

stå ut med vissa kommentarer och visst uppträdande av personalen.

The physician said outright that I could not possibly feel like that, and I had been 
asked to lie down on a bed when the doctor entered the room. He put his foot up 
on the bed so that it really shook and it hurt so much that I flew up and swore, and 
with that he kicked the bed again and asked if it hurt this time as well (Paulson et 
al. 2002, s. 92).

Att inte få hjälp för sin smärta och att ha bristande förtroende för vårdpersonalen

Personer med långvarig smärta menade att det inte var någon idé att söka hjälp för sina besvär 

eftersom det inte fanns någon bot mot kronisk smärta (Hallberg & Carlsson, 1998). De kände 

besvikelse (Higgins, 2005) desperation och hopplöshet när de inte kunde få hjälp (Henriksson, 

1995). Två kvinnor i en studie uttryckte desperation när de under lång tid försökt att få 

uppmärksamhet och hjälp med sina smärtor av personalen (Henrikson, 1995). En person med 

svår smärta uttryckte frustration när personalen fick henne att verka oärlig, trots att hon 

ansträngde sig hårt för att lära sig hantera sin smärta (Clarke & Iphofen, 2008). Personer med 

långvarig smärta beskrev i en studie (Werner & Malterud, 2003) att de fick ta emot 

kommentarer från läkare och annan vårdpersonal om bland annat ålder och utseende, vilket 

gjorde att de funderade över de intryck de givit personalen. De möttes av uttryck som ”du som 

ser så frisk ut”, ”du ser inte så sjuk ut”, ”du som är så ung” av läkare vilket gjorde att de 

kände sig frustrerade snarare än smickrade (Werner & Malterud, 2003). I en studie av 
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Henrikson (1995) framkom att personer med långvarig smärta hade kontakt med sjukvården 

under lång tid innan de fick en diagnos. Denna tid upplevdes som svår och påfrestande. De 

beskrev att de blev skickade hit och dit, från en specialist till en annan utan att få någon 

egentlig information om sitt tillstånd. En kvinna uttryckte att hon kände hopp varje gång hon 

fick ny remiss till specialist, men när de inte fann någon orsak och specialisten inte kunde 

lämna besked förvandlades hoppet till desperation och hopplöshet (Henrikson, 1995). 

Kvinnor i en studie av Hallberg och Carlsson, (1998) beskrev att de blev remitterade och 

skickade mellan olika instanser i vården, för att hitta orsak och bot mot smärtan, de trodde att 

läkare aldrig berättade den troliga orsaken till smärtan och att läkare inte gick till botten för att 

verkligen komma fram till det (Hallberg & Carlsson, 1998). I en studie (Paulson et al., 2002) 

beskrev män med fibromyalgi att de upplevde att det var dålig kontinuitet i vården, att de fick 

upprepa sina symtom om och om igen. Det upplevdes som tröttsamt och till ingen nytta när 

många sjukgymnaster var involverade och alla testade olika behandlingsmetoder (Paulson et 

al., 2002).

Personer med långvarig smärta uttryckte att de kände sig ytligt behandlade och hade bristande 

förtroende för läkare (Allcock et al., 2007). Sturge-Jacobs (2002) beskrev att kvinnor med 

långvarig smärta kände bristande förtroende för vårdpersonalen när det visade sig att 

olämpliga behandlingar hade ordinerats. Seers & Friedli (1996), visade att personer med 

långvarig smärta upplevde ett misstroende när läkare inte visste någonting om smärta och de 

uttryckte uppgivenhet när läkare inte kunde göra någonting för dem. I en studie (Werner & 

Malterud, 2003) beskrev att kvinnor med långvarig smärta att de upplevde att medicinska 

undersökningar och remisser till specialister kom till stånd efter att de själva hade frågat, 

föreslagit och till och med tiggt sig till det. I samma studie beskrev kvinnor att de kände ilska 

när de inte blev ordentligt undersökta och att de hade en känsla av att kamp mot doktorerna 

när de fick gräla sig till en röntgenundersökning (Werner & Malterud, 2003). Baltsén et al. 

(2002) beskrev att kvinnor med fibromyalgi upplevde att läkare och sjukgymnaster tycktes ha 

bristande kunskap om smärta. 

Kvinnor med långvarig smärta beskrev i en studie av Baltsén et al (2002) att det var vanligt att 

de blev rutinmässigt och passivt behandlade av vårdpersonalen. Personer med långvarig 

smärta beskrev också att vårdpersonalen inte tog hänsyn till deras individuella behov utan att 

de kände sig som på ett löpande band (Baltsén et al., 2002; Seers & Friedli, 1996). En kvinna 

uttryckte att hon kände sig stereotypt behandlad av vårdpersonalen (Sturge-Jacobs, 2002). En 
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patient uttryckte en känsla av att vårdpersonalen givit upp när alla behandlingar redan var 

testade (Allcock et al., 2007). 

I´m just a number and pain is not really relevant to doctors (Seers & Friedli, 
1996, s. 1163).

the specialist “ didn´t know much about it” - hope changed into despair and a 
feeling of hopelessness (Henriksson, 1995, s. 70).

Att vara en belastning för vårdpersonalen

Personer med långvarig smärta beskrev att de kände sig som en belastning för vårdpersonalen, 

de var rädda att be om hjälp, de kände sig till besvär och att de gav personalen merarbete 

(Clarke& Iphofen, 2008). De beskrev att de trodde sig vara en börda för personalen 

(Blomqvist & Edberg, 2002; Clarke& Iphofen, 2008). De beskrev också en känsla att 

personalen var stressade och inte hade tillräckligt med tid att ta sig an dem (Baltsén et al., 

2002; Clarke & Iphofen, 2008; Seers & Friedli, 1996). I en studie (Paulson et al, 2002)

beskrev män med fibromyalgi att de hade en känsla att det allmänt sett fanns tvivel kring 

sjukdomen. När de beskrev sin smärtupplevelse för läkare upplevde de att det var svårt att 

beskriva alla ställen de hade ont på. De var rädda att uppfattas som besvärliga av personalen 

och undvek därför att prata om sin oro (Paulson et al., 2002). I ett antal studier (Baltsén et al., 

2002; Paulson et al., 2002; Werner & Malterud, 2003) uttryckte personer med långvarig 

smärta en svårighet att prata om sin smärtproblematik. De hade en rädsla att uppfattas som 

gnälliga inför vårdpersonalen när de berättade om sin smärta (Baltsén et al., 2002; Paulson et 

al., 2002; Werner & Malterud, 2003). En person beskrev att vårdpersonalen kallade henne 

gnällig (Cunningham & Jillings, 2006). I en studie av Seers och Friedli (1996) beskrev 

personer med långvarig smärta att de ibland kände skuld när olika ingrepp inte lindrade deras 

smärta. I ett fall beskrev en person att läkare försökte lägga skulden på honom när smärtan 

inte blev bättre.

The patient did not want to complain as she thought this might create more 
problems for herself (Werner & Malterud, 2003, s. 1413).

I felt gulity when the epidural didn ´t work as told by the consultant it was one of 
his special cocktails (Seers & Friedli, 1996, s. 1163).



19

Att bli sedd och bekräftad

För att känna stöd och kunna klara sitt lidande beskrev personer med långvarig smärta att det 

var viktigt att vårdpersonalen bekräftade smärtan (Baltsén et al., 2002; Cunningham & Jillis, 

2006; Seers & Friedli, 1996). De uttryckte att det var en viktig del i bemötandet att de kände 

sig respekterade i mötet med vårdpersonal (Baltsén et al., 2002; Paulson et al., 2002). Kvinnor 

med långvarig smärta beskrev att om kvinnan själva kunde komma med förslag och om 

hennes önskemål respekterades var det en viktig del av bemötandet (Baltsén et al., 2002). 

Personer med långvarig smärta uttryckte att ett empatiskt bemötande var viktigt (Baltsén et 

al., 2002) de menade att personalen visade omsorg genom se behov som personer hade utan 

att alltid behöva fråga (Blomqvist & Edberg, 2002). Kvinnor med fibromyalgi uttryckte att ett 

bra möte var när vårdpersonalen lyssnade på dem (Söderberg et al., 1999) och såg dem 

(Baltsén et al., 2002; Clarke & Iphofen, 2008; Söderberg et al., 1999). Personer med långvarig 

smärta beskrev i en studie (Baltsén et al., 2002) att det vara positivt och bidrog till att de 

kände sig tagna på allvar, om vårdpersonal såg dem som individer, tog sig tid, lyssnade aktivt 

och intresserat, anpassade behandlingen efter deras individuella behov och gjorde en grundlig 

undersökning. Det underlättade då de skulle berätta om sina besvär och gjorde att de kände ett 

ökat förtroende till personalen. (Baltsén et al., 2002). Viktigt var att det fanns tid avsatt och att 

den disponerades på ett tillfredsställande sätt under samtalet (Baltsén et al., 2002).

I studier (Henriksson, 1995; Paulson et al., 2002; Seers & Friedli, 1996; Söderberg et al., 

1999) beskrev personer med långvarig smärta att de upplevde en stor lättnad att få sin 

sjukdom förklarad, namngiven och diagnostiserad av vårdpersonalen. De beskrev i studie av 

Baltsén et al., 2002 att det var positivt när de blev bemötta på den nivå som de själva befann 

sig på av vårdpersonalen. De upplevde det också som betydelsefullt att vårdpersonalen 

pratade samma språk och att de även gav förklaringar av vad de gjorde och hur de kunde göra

för att minska eller undvika sina besvär (Baltsén et al., 2002).

De har lyssnat, verkligen lyssnat på vad jag har att säga, liksom inte bara precis 
låtit det, nonchalerat det. De har tagit det på allvar (Baltsén et al., 2002, s. 127).

För då kände jag att detta är människor som har intresse och kunskap inom värk, 
som har begrepp om det. Och då kände jag att detta är verkligen det bästa som 
hänt mig (Baltsén et al., 2002, s. 127)
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Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer med långvarig smärta upplever 

bemötandet från vårdpersonal. Studien resulterade i fem kategorier: att inte bli trodd och 

förstådd, att vårdpersonalen kan vara otrevlig, att inte få hjälp och ha bristande förtroende för 

vårdpersonalen, att vara en belastning för vårdpersonalen, att bli sedd och bekräftad.

Vårt resultat beskrev att personer med långvarig smärta upplevde sig inte bli trodda av 

vårdpersonalen när de sökte hjälp för sina besvär. De blev inte tagna på allvar. De beskrev 

också att de kände sig avfärdade av vårdpersonalen, de uttryckte också en känsla av ensamhet 

då vårdpersonalen inte var intresserad. Clarke och Iphofen (2005) menar att vårdpersonal 

måste tro på patientens beskrivning av smärta även om de inte finns några bevis eller fynd 

som talar för sjukdom. De konstaterade att det är en rättighet för alla patienter att bli trodda 

och tagna på allvar av vårdpersonalen. De visar i sin litteraturöversikt att det är mycket viktigt 

för patienter med långvarig smärta, att bli trodda av vårdpersonalen både psykologiskt och 

känslomässigt. Rätt omhändertagande och utgången av smärtbehandling är beroende av om 

patienten har en känsla av att bli trodd av vårdpersonalen (Clarke & Iphofen 2005). Eriksson 

och Svedlund (2007) påpekar att inte tro på patienten som vårdpersonal är det samma sak som 

att inte ge bekräftelse. Därför är det viktigt och av stor betydelse att vårdpersonal tror på 

patientens beskrivning av sin smärtupplevelse.

Resultatet i vår studie visade att vårdpersonal inte kunde förstå och sätta sig in i hur personer 

med långvarig smärta upplevde sin situation. Vårdpersonalen tolkade smärtan som andra 

åkommor exempelvis psykosomatiska besvär vilket gjorde att personer med långvarig smärta

tvivlade på sin egen upplevelse. I vår studie beskrev personer med långvarig smärta att mötet 

med vårdpersonal var tung och ansträngande och att de fick förklara om och om igen om sina 

besvär. Skelton, Murphy, Murphy och O´Dowd (1996) visar att personer med långvarig 

ryggsmärta uppskattade att få diskutera sina problem med en god lyssnare, att bli ordentligt 

undersökta och att få en förklaring till sina besvär. De var inte ute efter en ”magisk kur” för 

sin ryggsmärta, eftersom de förstod att någon sådan inte fanns att få. De ville hellre möta en 

intresserad läkare som kunde erbjuda dem goda behandlingsförslag (Skelton, Murphy, 

Murphy & O´Dowd, 1996). Även Skuladottir och Halldorsdottir (2008) fastslår att om 

vårdpersonal i mötet med personer med långvarig smärta, visar omsorg, kompetens, visdom 

och engagemang kan det ge personen styrka att upprätthålla känslan av kontroll och minska 

känsla av sårbarhet (Skuladottir & Halldorsdottir, 2008). Detta visar betydelsen av att 
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vårdpersonal bör vara medvetna om det egna uppträdandet och vilken betydelse det kan ha för 

att stärka en patients självkänsla. Det är också viktigt att vårdpersonal förstår att det är enkla 

omvårdnadshandlingar, såsom att försöka förstå, visa intresse och tro på patienten som är 

viktiga för att ge den enskilde individen kraft och styrka att klara av sin situation. 

Resultatet i vår studie beskrev vidare att personer som lever med långvariga smärttillstånd 

bemöttes av personalen på ett otrevligt och respektlöst sätt, att de blev förnedrade, 

nonchalerade, bortglömda, kränkta och förlöjligade. Coyle (1999) genomförde en studie för 

att undersöka betydelsen av missnöje med sjukvård. Personer som deltog i studien beskrev en 

hel rad orsaker till att de känner sig missnöjda i mötet med vårdpersonal, bland annat beskrevs 

att personalen inte lyssnade eller tog patienten på allvar, att personalen gav felaktiga 

diagnoser, samt att de som patienter hade svårigheter att ta sig fram i sjukvården. Dessa 

faktorer tolkades av personerna i studien som ett hot mot den personliga identiteten och att 

deras självkänsla underminerades. Vårdpersonal måste bli medvetna om personers värde och 

få förståelse för att deras eget arbete och uppträdande kan stärka eller underminera en patients 

självkänsla (Coyle, 1999). Skuladottir och Halldorsdottir (2008) menar att i ett 

mellanmänskligt möte exempelvis patient och vårdpersonal, har vårdpersonalen en 

maktposition. Om makten missbrukas kan det leda till att självkänslan undermineras med 

känslomässig sårbarhet som följd. Silfverberg (2005) talar om att en människa blir i behov av 

andras hjälp och stöd när de egna fysiska eller psykiska krafterna sviktar. För den som är 

professionell vårdare inom vård, omsorg eller socialt arbete ingår det i yrkets plikter att gripa 

in, bota, lindra och trösta. Relationen mellan patient och vårdare präglas av ett ömsesidigt 

beroendeförhållande, men förhållandet är inte jämbördigt. Patienten befinner sig i ett 

underläge, i en utsatt situation, därför att hennes välbefinnande och livsval har inskränkts. 

Den andra parten – vårdaren, som är frisk och som har en viss kompetens, befinner sig 

däremot i överläge. I bästa fall kan vårdaren med god kompetens och gott omdöme mildra 

beroendeställningen hos patienten, i sämsta fall kan beroendeställningen förstärkas. Det krävs 

att den som vårdar är medveten om sin makt och förstår att förvalta den rätt (Silfverberg, 

2005, s.16-17). Holm (1987) definierar uttrycket empati som förmågan att sätta sig in i och 

förstå en annan människas känslor och psykiska situation. En empatisk förmåga gör att 

vårdaren kan uppfatta vad som ligger bakom olika patienters utspel, provokationer eller 

beroendehållning och får därför lättare möjlighet att välja bemötande avpassade efter 

patientens behov. Hon menar också att det krävs självkännedom hos vårdpersonalen. Att vara 

medveten om sina egna känslor och behov, så att inte de styr kontakten med den 
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hjälpsökande.  Denna medvetenhet är ett skydd för patientens integritet (Holm, 1987, s. 36, 

39-40). Detta belyser att vårdpersonal bör vara medvetna om maktförhållandet som råder i 

mötet med patienten och att ett gott bemötande kan mildra beroendeställningen hos patienten. 

Det visar också att det är av stor betydelse att vårdpersonalen har självkännedom så att inte de 

egna känslorna styr ens uppträdande och handlingar.

Det framkom i resultatet att personer med långvarig smärta upplevde att de blev rutinmässigt 

och passivt behandlade, att vårdpersonalen inte tog hänsyn till deras individuella behov och 

att de kände sig som på ett löpande band. Eriksson och Svedlund (2005) beskriver i sin studie 

att för vårdpersonal som dagligen möter personer som är i behov av deras vård och omsorg, 

finns en risk att med tiden bli avtrubbad och glömma att det finns en person bakom patienten. 

De framhåller vikten av att ha regelbundna personalträffar där frågor om empati, etik och 

bemötande diskuteras. Detta kan leda till en medvetenhet om att det egna uppträdandets 

betydelse. Trots ekonomiska neddragningar och stressig arbetsbelastning kan ett genuint 

bemötande genom personlig närvaro vara möjligt. Att lyssna på och bekräfta personen som 

finns framför skapar möjlighet att lämna denne med en positiv erfarenhet av ett gott 

bemötande (Eriksson & Svedlund, 2005). Detta visar betydelsen av att vårdpersonal är 

medvetna om vikten av att diskutera frågor om empati, etik och bemötande i personalgruppen.

Det framkommer i vårt resultat att personer med långvarig smärta var rädda att be om hjälp 

och att de kände sig till besvär. De hade en känsla av att personalen inte hade tid. Manias, 

Bottia och Bucknall (2002) visar i en observationsstudie att det fanns en väsentlig fördröjning 

mellan patientens begäran om smärtstillande läkemedel och det faktiska erhållandet av 

läkemedlet. Detta berodde på att sjuksköterskorna hela tiden blev avbrutna av andra saker

som skulle göras exempelvis svara eller ringa i telefon, administrera antibiotika eller leta efter 

material. Vissa uppgifter hade en högre prioritet för sjuksköterskorna än andra. I första hand 

prioriterades aktiviteter som påverkade samspelet med kolleger och att bli färdig med 

uppgifter som skulle vara gjorda under arbetspasset. Det framkom att aktiviteter som att göra 

det bekvämt för patienten exempelvis att administrera smärtstillande läkemedel i rimlig tid 

prioriterades till en lägre nivå (Manias, Bottia & Bucknall, 2002). Enligt Silfverberg, (2005) 

innebär flexibilitet en anpassningsförmåga till varje enskild person och situation. För en 

vårdare kan det innebära att i stället för att luta sig mot generella föreskrifter, i stället söka 

efter vad som lämpar sig bäst för just det tillfället och i det mänskliga mötet vara öppen inför 

det unika och det specifika (Silfverberg, 2005, s. 132-133). Silfverberg (2005) menar vidare
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att en ansvarsfull yrkesutövare bör visa medkännande, omtänksam förståelse och flexibilitet. 

Med medkännande menar hon att förstå lidandets inverkan på personen och en reflektion att 

ett liknande öde även kan drabba en själv. Omtänksam förståelse innebär att förstå en annan 

persons svårigheter och att komma fram till val av vad som är viktigt i den enskilda 

situationen (Silfverberg, 2005, s. 132-133). Därför är det viktigt att vårdpersonal är flexibel i 

sina prioriteringar i det dagliga arbetet.

Vårt resultat visade att det var viktigt för personer med långvarig smärta att vårdpersonalen 

bekräftade deras smärta och tog dem på allvar, att de blev sedda, respekterade och att 

vårdpersonalen tog sig tid att lyssna. Detta medförde att deras lidande underlättades och att de 

kände sig bekräftade. Clarke och Iphofen (2005) konstatera att bekräftelse kan visas genom 

enkla åtgärder, såsom att ge en hjälpande hand, att placera en stol till rätta eller att tillåta att 

patienten står om det är mer bekvämt. Detta är handlingar som på ett icke verbalt sätt 

bekräftar en person och visar att man tror på den. Vidare konstaterar de att genom en sådan 

positiv bekräftelse av smärtupplevelsen kan stärka relationen mellan vårdpersonal och patient, 

medan ett dåligt bemötande i stället kan förstärka sjukdomsupplevelsen (Clarke & Iphofen, 

2005). Arman och Rehnsfeldt, (2007) menar att det är viktigt att vi ser de friska i människan 

och respekterar hennes behov. Nyckeln är att se hela människan, att människan är en person 

och inte en diagnos. Thunberg, Carlsson och Hallberg (2001) visar att det är viktigt att tro och 

bekräfta en person med långvarig smärta och att till hundra procent respektera personens 

beskrivning av smärtupplevelsen. De menar att detta alltid måste vara utgångspunkten när 

vårdpersonal bemöter personer med långvarig smärta. Eriksson och Svedlund (2007) 

konstaterar att god information och öppen kommunikation skapar förtroende. De beskriver ett 

gott möte som ett möte där vårdpersonalen är engagerad, stödjande och mänsklig. Att lyssna 

är ett sätt att visa uppmärksamhet, att bli lyssnad på är ett uttryck för att bli tagen på allvar 

och bli respekterad. Att lyssna är också ett sätt att visa närvaro och att visa intresse i mötet 

med personer med långvarig smärta. Att använda ett lättförståeligt språk, att välja rätt ord och 

att tänka på sitt kroppsspråk är avgörande för om personen som berättar ska känna att den 

andra personen lyssnar (Steihaug, Ahlsen & Malterud, 2002). Detta visar betydelsen av att 

vårdpersonal på ett enkelt sätt kan visa respekt i mötet med personer med långvarig smärta 

genom att aktivt lyssna, ta sig tid och därmed ge bekräftelse. 
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Metoddiskussion

Metoden som använts i studien är manifest innehållsanalys. Med en manifest ansats är 

forskaren textnära, det vill säga undviker att tolka texten, med målsättningen att beskriva de 

synliga och uppenbara delarna (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har varit medvetna om  

vikten att vara textnära. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s 83) får granskningen 

större tyngd om minst två oberoende granskare sammanställer sina tolkningar. Holloway och 

Wheeler (2002, s 254-255) beskriver att tillförlitligheten i en studie kan styrkas genom 

pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. Med pålitlighet menas att 

läsaren ska ha möjlighet att följa och utvärdera arbetet genom hela processen. I vår studie har 

pålitligheten styrkts genom att artiklarna som ingått i analysen har genomgått en systematisk 

kvalitetsgranskning. Endast artiklar med hög eller medelhög kvalitet har inkluderats. 

Artiklarna har redovisats i tabellform (tabell 2). Även artikelsökningen presenteras i en 

översiktstabell (tabell 1) i vilken läsaren kan följa sökprocessen. Trovärdigheten i vår studie 

ha förstärkts genom att det under processens gång har hållits seminarier, där kursdeltagare och 

handledare och deltagit. Kursdeltagare och handledare har kritiskt granskat arbetet under 

processens gång. Enligt Burnard (1991) kan trovärdigheten bedömas av person som inte deltar 

i studien, men som är kunnig i analysmetoden. Med överförbarhet menar Halloway och 

Wheeler (2002, s 254-255) att resultatet i en studie ska kunna överföras till ett liknande 

kontext med liknande deltagare. Den kunskap som har inhämtats i ett sammanhang ska vara 

relevant i ett annat sammanhang. Graneheim och Lundman (2004) menar att överförbarheten 

främjas om en tydlig och distinkt beskrivning av kontexten görs, att det finns ett tydligt och 

klart beskrivet syfte, urval och analys. Resultatet i denna litteraturstudie kan överföras till 

andra liknande grupper exempelvis bemötandet av kroniskt sjuka personer och på så vis stärks 

överförbarheten. En svaghet i studien kan vara att i många av de artiklar som ligger till grund 

för analysen har deltagare sjukdomen fibromyalgi. En fråga som kan ställas är om 

sökresultatet och analysen hade blivit annorlunda ifall sökord med andra sjukdomsgrupper 

med långvariga smärttillstånd hade använts exempelvis reumatoid artrit. Vi valde dock att 

använda det material vi fått fram eftersom studierna svarade bra mot syftet och hade en 

kvalitetsnivå på hög eller medel. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s 254-255) innebär

bekräftelsebarhet att forskningen ska bedömas på det sätt där resultat och slutsatser svarar

mot syftet och inte vara ett resultat av forskarens egen förförståelse och egen föreställning. 

Det ska tydligt framgå att det är studiedeltagarnas upplevelser som beskrivs och inte 

forskarens tolkningar.  Forskaren ska vara objektiv och det är viktigt att läsaren ska kunna 

spåra resultatet till källorna. Vår studie kan stärkas genom att manifest innehållsanalys är 
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textnära och inte tillåter egna tolkningar. En svaghet kan vara att författarna har en 

förförståelse eftersom vi båda arbetat med personer som har långvarig smärta. 

Ursprungskällorna i vår studie kan på ett enkelt sätt härledas genom parentessystemet och en 

tydligt upprättad referenslista. Översättning av artiklarna från engelska till svenska kan vara 

en svaghet i vår studie eftersom det finns risk att nyanser i språket går förlorat i samband med 

översättning.

Slutsats

Det är viktigt att vårdpersonal får en ökad förståelse för långvarig smärta och vikten av ett 

gott bemötande. Ett dåligt bemötande kan förstärka smärtupplevelsen och därmed öka 

lidandet. Ett gott bemötande kan däremot lindra upplevelsen av smärta. Ett bra möte kan göra 

att en människa känner sig respekterad, tagen på allvar, trodd och bekräftad. Att tro på en 

persons beskrivning av sin långvariga smärta är av mycket stor betydelse. Vårdpersonal kan 

med enkla omvårdnadshandlingar såsom att visa intresse, försöka förstå och lyssna ge 

personer med långvarig smärta bekräftelse och stöd. Detta kan stärka personens självkänsla 

och minska beroendeställning i omvårdnadssituationen. I vårdutbildningar bör studenter få 

kunskap om och förståelse för hur det är att leva med långvarig smärta, samt hur stor 

betydelse bemötandet har i mötet med denna patientgrupp.
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