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Abstrakt 

Distriktssköterskor möter människor med många olika smärtproblem i sitt dagliga arbete. 
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att möta personer 
med smärtproblem inom primärvården. Data samlades in genom intervjuer med åtta 
distriktssköterskor i norra Sverige. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ  
innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier. Resultaten visade att tidig diagnos var 
viktigt för att ge rätt behandling. Samtal och stöd till människor med smärtproblem och dess 
anhöriga var viktig omvårdnads handlingar. Distriktssköterskor beskrev tidsbristen som ett 
stressmoment. De upplevde behov av mer utbildning, kunskap och stöd vid behandling av 
smärtproblem. Det behövs mer forskning inom området smärta för att klargöra vilka 
möjligheter det finns för distriktssköterskor att få ökad kunskap om smärtproblem samt hur 
den teoretiska kunskapen praktiskt kan införas i det dagliga omvårdnadsarbetet. 
 
 
Nyckelord: Distriktssköterskor, erfarenheter, smärta, tematisk innehållsanalys, intervjuer. 
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Långvarig smärta är vanligt bland befolkningen och förekommer i alla åldrar, men det verkar 

bli allt vanligare med stigande ålder (Brattberg, Parker & Thorslund 1997). De drabbade har 

ofta levt med smärta under lång tid detta har förändrat deras liv på olika sätt.  Smärta leder till 

en ökad förekomst av andra symtom och försämrad livskvalitet. Adekvat vård behövs för de 

med smärtproblem, en vård som sätter patienten i centrum och fokuserar på minskat lidande, 

ökad autonomi samt förbättrad livskvalitet för den drabbade. Kunskap är en förutsättning för 

vårdpersonal när det gäller förståelsen för hur livet kan förändras vid smärtproblem (Brattberg 

et al. 1997; Jakobsson, Klevsgård & Westergren, 2003). Smärta är en individuell upplevelse 

och många gånger osynlig för andra människor, vilket kan innebära att den som är drabbad får 

stå ut med blickar och frågor från omgivningen (Thomas, 2000). 

 

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP 2009) ”Smärta 

är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som orsakas av faktiska eller hotande 

vävnadsskada eller som av patienter tolkas i dessa termer” Därmed är 

smärtupplevelsen likt andra sinnesuttryck subjektiva och helt unikt för den enskilda individen. 

Personens beskrivning av smärtans karaktär, intensitet och betydelse är därför odiskutabel 

(Brattberg et al. 1997). 

 

Smärtproblem är den enskilt vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Både nationell och 

internationell forskning visar att upp till hälften av den vuxna befolkningen lider av någon 

form av smärttillstånd. För ca 10% av dessa medför smärtan en betydande grad av  fysiskt och 

socialt handikapp. Samhällets kostnader för långtidssjukskrivna med smärtproblem uppskattas 

till cirka 87,5 miljarder kronor. Av den summan var 7,5 miljarder kronor direkta vård- 

relaterade kostnader och resterande 80 miljarder kronor var indirekta kostnader som skapats 

av till exempel sjukskrivningar (SBU, 2006). 

 

Råheim och Håland (2006) beskriver att för den enskilde individen är smärta en komplicerad 

upplevelse. Olika faktorer så som fysiologiska, psykologiska, existentiella och sociala 

aspekter påverkar smärtan. Dessa olika aspekter påverkar hela det dagliga livet för människor 

med smärtproblem. Söderberg, Lundman och Norberg (1999) poängterar vikten av att ta 

hänsyn till, tro och lyssna på människor med smärtproblem. De beskrev att tid för att berätta 

om sin sjukdomsbild för vårdpersonalen är viktigt. Personer med smärta beskrev sitt liv som 

en kamp mot sjukdomen och en kamp för trovärdigheten. En förlust av trovärdighet yttrade 

sig på olika sätt. Människorna kände att de blev misstrodda när de sökte hjälp för sina besvär 
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och att de inte blev tagna på allvar. De upplevde att de fick ett negativt mottagande och att 

vårdpersonalen ansåg att besvären endast var psykologiska. Ett samtal i denna situation där 

vårdpersonalen går igenom situationen kan då bli avgörande för vidare samarbete i framtiden.  

 

Collins (2005) beskriver människors upplevelse av att kommunicera med sjuksköterskor och 

läkare i primärvården. Studier visar att patienter lättare kan kommunicera med sjuksköterskor 

än läkare. Dessa upplevde att sjuksköterskorna mer bjuder in till samtal och människorna ges 

möjlighet att berätta om förväntningar av besöket, tid och möjlighet ges att få förklara på 

djupare nivå. Patienterna upplevde att läkarna inte ger de tid till att berätta om sina 

förväntningar. Blomqvist (2003) beskriver att vårdpersonal ibland kan uppfatta personer med 

smärtproblem som krävande eller fixerade vid smärta vilket leder till att personalen upplevde 

frustration och tvivlade på deras smärta. Svårigheter att förstå när någon har ont var då det 

brast i förmågan att kommunicera. Det framkom att en del personer inte kunde uttrycka sig 

verbalt för att få hjälp, utan var tvungen att förlitade sig på personalens förmåga till att förstå 

att de hade ont. I en studie gjord av Katsman och Hamlow Souza (2000) framkom det att 

yngre sjuksköterskor med kortare arbetserfarenhet trodde mer på patienter, än sjuksköterskor 

med längre erfarenhet. Orsak till detta kan vara att de med längre erfarenhet inte tog smärtan 

på allvar och utvärderade på så sätt inte smärtan optimalt. Brist på kontinuerlig utvärdering av 

smärta och utbildning kan också vara en orsak till att människor med smärta inte blev trodd. 

 

Under senare år har kunskaperna om smärta och smärtbehandling ökat och vi har idag goda 

möjligheter att ge en adekvat omvårdnad och behandling. Trotts detta är underbehandlad 

smärta fortfarande ett problem (Hylander, Rawal & Amer, 1993). Orsakerna till detta är 

många och det finns flera hinder som måste överbyggas innan vi kommer tillrätta med 

problemet. Detta beror främst på bristande bedömning av orsaken till smärtan och varierande 

kompetens hos vårdpersonal (Ferrel & McCaffery, 1997). I en artikel av Sloman, Ahern, 

Wright och Brown (2001) påvisades kunskapsbrister hos vårdpersonal inom området smärta 

och att kunskapen hos olika yrkeskategorier varierar. Det finns en skillnad mellan 

sjuksköterskor som arbetande i kommunen och de som arbetade på sjukhus. De som hade 

störst kunskap arbetade inom Palliativ vård och de med minst kunskap arbetade inom allmän 

vård. Slutsatsen blev att mer smärtutbildning behövs för vårdpersonal som möter personer 

med smärtproblem. Man såg dessutom brister i den utbildning som erbjöds sjuksköterskor. 

Enligt socialstyrelsen (2005) ska smärtbehandling väljas efter att en smärtanalys utförts. 

Smärtans intensitet, tidsmönster, karaktär, utbredning och kroppsspråk analyseras. Detta kan 
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ske genom användning av olika frågeformulär och skattningsskalor. Det är av storvikt att 

sjukvårdspersonal tar reda på vad som utlöser smärtan och hur den lindras samt vilken 

påverkan smärtan har på sömn och dagliga aktiviteter etc. Människor som upplever brister i 

trygghet eller omvårdnad kan det nästan vara omöjligt att genomföra en framgångsrik 

smärtbehandling. Det är därför viktigt att föra en öppen dialog mellan vårdpersonal och de 

som söker vård för att kunna bedöma och utvärdera smärtan på ett korrekt sätt. 

 

I en studie av Törnkvist (2000) framkom det att distriktsköterskor träffade personer med 

smärtproblem minst en gång i veckan. Distriktssköterskor berättade att de saknade 

information och stöd för omhändertagande om människor med dessa problem. De var 

missnöjda med det nuvarande omhändertagandet av personer med smärtproblem på 

vårdcentralerna, sin egen kunskap om smärthantering, sin egen handlingsberedskap för att 

möta dessa personer och uppföljning av personer med smärtproblem. Detta resulterade i ett 

samarbete med smärtombud i primärvården. 

 

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården sker snabbt. Det innebär stora krav på att 

personalen ständigt håller sig uppdaterad och följer med i utvecklingen, för att en god och 

säker vård ska kunna ges till patienten (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen (2005) har 

utformat en kompetensbeskrivning som tydliggör vilken profession och yrkesutövning 

distriktssköterskan har. En viktig uppgift i omvårdnaden som sjuksköterskan har är att kunna 

förebygga arbete, undersöka och ge behandling, att kunna ge information, undervisa och 

handleda. Enligt ICN:S Etiska kod för distriktssköterskor finns fyra grundläggande 

ansvarsområden: Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra 

lidande  

 

Distriktssköterskor inom primärvården möter ofta människor med olika smärtproblem, vilket 

är ett stort omvårdnadsområde för distriktssköterskan. Genom utbildning, ny kunskap och nya 

rutiner kan omvårdnaden av människor med smärtproblem öka. Människor som drabbats av 

smärta söker sjukvård, de förväntar sig att vårdpersonalen kan göra en bedömning och bemöta 

människor på ett trovärdigt sätt. Efter denna litteratur genomgång fann vi att forskning om 

distriktssköterskors erfarenheter av att möta personer med smärtproblem i primärvården 

verkar vara liten. Därför finner vi det intressant och viktigt att utföra denna studie. 
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att möta personer 

med smärtproblem inom primärvården. 

 

Metod 

En kvalitativ metod har använts för att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att möta 

människor med smärtproblem. Kvalitativ forskning innebär att försöka förstå individers 

upplevelse av olika fenomen. Detta görs genom att samla in subjektiv data som belyser flera 

aspekter av intervjupersonernas upplevelser. Data har samlats in genom intervjuer som gav 

berättande svar om den intervjuades livsvärld (Polit & Beck, 2004, s. 16, 33, 247).  

 

Deltagare 

I vår studie deltog åtta kvinnliga distriktssköterskor, dessa hade varit verksamma i yrket 

mellan tre och tjugofem år. Urvalet av deltagarna gjordes genom ett ändamålsenligt urval. 

Enligt Holloway och Wheeler (2002 s. 122-123) innebär ändamålsenligt urval att deltagarna 

väljs ut från särskilt formulerade kriterier och urvalet blir således specificerat. Deltagarna kom 

från fem olika vårdcentraler på tre olika orter i norra Sverige. Kriterier för att delta var 

specialistutbildning till distriktssköterska samt arbetslivserfarenhet av yrket i minst två år. En 

av deltagarna hade en fem poängs utbildning inom området smärta, de övriga hade fått kortare 

utbildningar via arbetsgivaren.  

 

Procedur 

Efter godkänd forskningsetisk ansökan kontaktades enhetscheferna via telefon vid respektive 

vårdcentral. Vid det tillfället gavs en presentation och information av studien, därefter frågade 

forskarna om tillåtelse att skicka ut informationsbrev (bilaga 1) till enhetscheferna. Därefter 

vidarebefordrade enhetscheferna en förfrågan om deltagande i studien (bilaga 2), till de 

distriktssköterskor som uppfyllde studiens inklusionskriterier. De distriktssköterskor som var 

intresserade av att delta i studien ombads att skriftligt ge sitt samtycke på medföljande 

svarstalong och returnera den i bifogat svarskuvert. De distriktssköterskor som anmälde sitt 

intresse för att delta i studien kontaktades av författarna via telefon eller mejl och avtalade tid 

och plats för intervjun. Alla intervjuer utfördes på respektive distriktssköterskas arbetsplats 

för att de skulle känna sig trygga och för att bespara dem tid. 
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Datainsamling 

Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer, där forskarna använt sig av en 

frågeguide (bilaga 3). Frågeområden som togs upp under intervjun var identifiering av 

smärtproblem, uppföljning av insatt behandling, vilken utbildning distriktssköterskorna hade 

samt vilka rutiner och handlingsprogram som fanns att tillgå vid smärtproblem. Vilka vinster 

som sågs vid tidig insats och vilka möjligheter det fanns för distriktssköterskor att hjälpa 

dessa personer. Vilka erfarenheter hade distriktssköterskorna av att möta personer med 

smärtproblem. Vi har utfört samtliga intervjuer var för sig och varje intervju tog ca 20-40 

minuter. Intervjuerna har spelats in på band och därefter skrivits ut ordagrant av respektive 

intervjuare så snart efter inspelningen som möjligt. Allt material sparas till dess att studien är 

slutförd och publicerad.  

 

Dataanalys 

De utskrivna intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe 

– Wamboldt (1992). Denna metod gav möjlighet att identifiera och analysera det manifesta 

innehållet, det vill säga det tydliga och uppenbara som uttrycktes i texten. Även det latenta 

innehållet det vill säga det underliggande budskapet kunde analyseras med denna metod. 

Forskarna har var för sig läst samtliga utskrivna intervjuer flera gånger. Därefter har forskarna 

tillsammans identifierat och extraherat meningsenheter som motsvarade syftet. Dessa 

meningsenheter har sedan kondenserats, kodats och kategoriserats. Kategorier med liknande 

innehåll sammanfördes till bredare kategorier i flera steg tills dessa var varandra uteslutande. 

Under pågående analys har forskarna kontinuerligt gått tillbaka till ursprungstexten då det 

uppstått oklarheter. (Downe – Wamboldt, 1992).  Analysen resulterade i fyra kategorier. 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna i studien har informerats både skriftligen (bilaga 2) och muntligen om syftet med 

studien samt att det var frivilligt för dem att delta och att de kunde avbryta sitt deltagande när 

de ville utan att uppge något skäl. Deltagarna gav sitt samtycke skriftligt ( Polit & Beck, 

2004, s. 150-151).  Deltagarnas konfidentialitet har skyddats eftersom de inspelade och 

utskrivna intervjuerna har kodats och förvarats inlåst. Intervju texterna har sammanställts och 

behandlats så att ingen person eller orter kan identifieras. Endast forskarna och vår handledare 

har haft tillgång till materialet (Kvale, 1997, s. 142; Polit & Beck, 2004, s. 150-151). 
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Denna studie har godkänts av etisk grupp vid Instutionen för hälsovetenskap vid Luleå 

tekniska universitet 

 

Resultat 

Resultaten redovisas med brödtext och citat från intervjuerna för att illustrera kategorierna. 

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 1) som presenteras nedan och illustreras med 

citat från intervjuerna 

 

Tabell 1 Översikt över kategorier ( n=4 )  

 Kategorier 
___________________________________________________________________________ 

Att möta fysisk och psykisk smärta 
och skapa en trygg relation  
 
Vikten av att bedöma smärta 
 
Vikten av individuellt anpassat stöd för smärtlindring 
 
Behov av kunskap, utbildning och stöd  
 

Att möta fysisk och psykisk smärta och skapa en trygg relation  

Denna kategori beskriver att distriktssköterskor möter många olika smärtproblem i sitt dagliga 

arbete och vikten av att skapa en trygg relation  

 

”i samband med mötet upptäcka att det är något som inte stämmer” 

 

Distriktssköterskor beskrev att de mötte många människor med smärtproblem i olika åldrar 

men framförallt äldre med smärtproblem via telefon, mottagning eller i hemmet. 

Smärtproblemen kunde vara fysiska, psykiska och existentiella. Det fanns dock 

distriktssköterskor som berättade att de inte mötte så många personer med smärtproblem utan 

att dessa bara slussades vidare och att det fanns små möjligheter att hjälpa. Distriktssköterskor 

upplevde att många mådde dåligt i samhället i dag på grund av olika smärtproblem. De 

beskrev att människornas smärta kunde vara förenad med oro och ångest vilket i sin tur 

förstärkte smärtupplevelsen. Distriktssköterskor upplevde att det ibland kunde vara svårt att 

urskilja vad som är vad i smärtan. De tyckte att det därför var viktigt att lära sig hantera 

människors oro och ångest vid smärtproblem. Distriktssköterskor hade erfarenheter av att 
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förstå att smärtproblem hos människor kunde uppstå vid förlust av det ”normala” livet vilket 

kunde vara förlust av närstående, förlust av sociala kontakter och att därmed inte känna 

samhörighet. 

 

”Smärta kan man möta i så många olika former” 

 

Distriktssköterskor uttryckte att smärtproblem är ett stort och viktigt område för 

distriktssköterskor att jobba vidare med eftersom det berör både kropp och själ. De upplevde 

att smärtproblem var ett omfattande omvårdnads problem, vilket gjorde att de upplevde både 

tidspress och stress då de möter människor med smärtproblem. Distriktssköterskor önskade att 

ansvarig läkare oftare kunde följa med på hembesök för att få mera stöd och hjälp då de mötte 

svårigheter att kunna hjälpa människor. 

 

”Det gäller att kunna hantera tidspressen så att det inte påverkar patienten”  

 

Distriktssköterskor berättade att genom att vara lyhörd, respektera och tro på människors 

upplevelser av smärta kunde en trygg och bra relation skapas. Distriktssköterskor upplevde att 

det var viktigt att tro på vad människor med smärtproblem upplevde även om undersökningar 

inte visade något avvikande. Distriktssköterskor beskrev att grunden för tillfrisknande var att 

människor med smärtproblem upplevde en trygghet i pågående behandling och när de hade 

tillgång till regelbundna kontakter med primärvården. 

 

”En utmaning är att inte kränka patienterna vilket kan ske om patienten upplever sig att inte 

bli trodd” 

 

Vikten av att bedöma smärta 

Denna kategori beskriver distriktssköterskors erfarenheter av att upptäcka smärtproblem och 

genom att få en så tidig diagnos som möjligt förhindras människor med smärtproblem att 

hamna i en ond cirkel. Detta blir en vinst för människor som har smärtproblem. 

 

Distriktsköterskor betonade vikten av att fånga upp de människor som ligger i riskzonen för 

att utveckla långvarig smärta, eftersom smärta som pågått under lång tid är svårare att 

behandla. 
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Distriktssköterskor berättade att de oftast gjorde en första bedömning genom att samtala och 

fråga människan med smärtan för att identifiera vad smärtan berodde på och dess omfattning. 

Distriktssköterskor beskrev att det var av stor vikt att också kunna tolka och förstå människors 

olika signaler för smärtproblem. Vidare berättade en del distriktssköterskor att de vid 

identifiering av smärta använde sig av en skattningsskala. En del distriktssköterskor menade 

dock att samtal var det bästa sättet att identifiera smärta, andra använde skattningsskalan i 

kombination med samtal.  

 

”Det är viktigt att fråga patienten om smärta för att få en uppfattning om hur det känns” 

 

Distriktssköterskor erfar att framför allt äldre människor försöker härda ut smärtan och klagar 

därför inte i onödan. Distriktssköterskor framhävde vikten av att upptäcka dessa människor 

med smärtproblem som inte uttrycker att de har ont, i dessa situationer upplevde 

distriktssköterskor att de fick föra människornas talan.  

 

”Vissa patienter kan inte uttrycka att de har ont” 

 

Distriktssköterskor ansåg att en tidig diagnos var viktigt för att människan skulle kunna 

bearbeta smärtproblemet. De upplevde att det var lättare för människor att tolerera och leva 

vidare med smärtan om de hade en diagnos. Distriktssköterskor efterfrågade rutiner för 

snabbare handläggning, dels för att undvika att människor med smärta hamnar i en ond cirkel, 

dels för att upptäcka symtom som kunde bero på smärta i tid och dessutom få en 

kostnadseffektivare vård. Distriktssköterskor menade att en snabb handläggning av 

smärtproblem kunde förhindra att människor riskerade att bli långtidssjukskrivna och kan 

därmed lättare komma tillbaka till exempelvis arbete och ett bra liv. 

 

”Tidig diagnostisering för patientens skull eftersom det är viktigt att veta varför det gör ont” 

 

Vikten av individuellt anpassat stöd för smärtlindring 

Denna kategori beskriver distriktssköterskors erfarenheter av att hitta olika vägar till 

smärtfrihet genom olika omvårdnadshandlingar. 

 

”Vägen till smärtfrihet kan vara lång….” 
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Distriktssköterskor beskrev vikten av att få en tidig kontakt med ansvarig läkare för 

bedömning av smärtproblemet. Distriktssköterskor berättade att målet alltid måste vara 

smärtfrihet, det är därför av stor vikt att vara uppmärksam på vad som orsakar smärtan i ett så 

tidigt stadium som möjligt.  

Distriktssköterskor berättade att de skrev ut läkemedel som människor med smärta fick prova 

i första hand.  Om denna smärtlindring inte hjälpte kontaktades ansvarig läkare. De ansåg att 

det var viktigt som distriktssköterska att vara aktiv i diskussionen och ge förslag på fortsatt 

behandling. Det fanns dessutom distriktssköterskor som hade erfarenhet av att det ofta skrevs 

ut läkemedel på rutin, vilket kunde leda till att personer med smärta fick för mycket eller för 

lite smärtlindring. Distriktssköterskor upplevde en rädsla för att en del människor med 

smärtproblem kunde bli beroende av läkemedel. 

 

”....så ser man ju dom här som blir beroende också…det är ju inte heller bra att bli beroende 

av värkmedicin…då kan man ju känna att det skulle man  ta tag i…många gånger så kommer 

dom in med problem med magen…jaa och så plötsligt har dom fastnat i ett beroende”  

 

Distriktssköterskor beskrev känsla av att inte räcka till då de inte kunde hjälpa människor med 

smärta på ett bra sätt. Dessa situationer uppstår främst då det inte fanns ordinerade läkemedel 

för effektiv smärtlindring och då de inte hade något stöd hos exempelvis läkare eller andra 

yrkeskategorier.  I dessa situationer upplevde distriktssköterskor det påfrestande att se 

personer lida.  

 

”Som distriktssköterska känner maktlöshet och hopplöshet ibland, men då får man ta nya 

tag” 

 

Distriktssköterskor hade erfarenhet av att det fanns människor som hade en rädsla för att ta 

värktabletter vilket gjorde att de tog dem först när smärtan var outhärdlig. Distriktssköterskor 

berättade att det då var viktigt att samtala på individ nivå och motivera de till att emot 

behandling. Distriktssköterskor hade erfarenhet av att det var viktigt att ge upprepad 

information om nödvändigheten av att ta läkemedlen kontinuerligt för att undvika 

smärtgenombrott. Det framkom också att distriktssköterskor träffade människor som kände 

oro över att få otillräcklig smärtlindring. Distriktssköterskor menade att otillräcklig 

smärtbehandling kan leda till onödigt lidande och sämre livskvalitet. 
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”Att hjälpa patienterna bli så smärtfria som möjligt är en utmaning” 

 

Distriktssköterskor beskrev att läkemedel inte alltid räckte till och måste ofta därför 

kombineras med andra behandlingar. Det gällde även att hitta andra individuella lösningar på 

smärtproblemet. Distriktsköterskor beskrev att genom samtal kunde de tillsammans med 

människan komma överens om lämpliga behandlingar. Distriktssköterskor berättade vidare att 

de upplevt att när människor med smärtproblem som haft besök och fått beröring upplevde 

smärtan mindre. Det fanns distriktssköterskor som uttryckte att en del människor med 

smärtproblem kunde vara initiativlösa vilket blev en utmaning för distriktssköterskan att 

uppmuntra och stödja dessa människor till att förstå hur smärtan fungerar. 

Distriktssköterskorna beskrev att de försökte få dem att acceptera smärtan genom att fokusera 

på andra saker och förstå att mycket berodde på deras egen inställning, för att så småningom 

kunna leva vidare.   

 

”Att uppmuntra till självhjälp eftersom läkemedel inte alltid räcker till.” 

 

Distriktssköterskor berättade att eftersom smärtbehandlingen har utvecklats kunde människor 

med smärta vara hemma längre och dessutom vara mer delaktig i smärtbehandlingen. 

Distriktssköterskor hade erfarenhet av att det är viktigt att även se och uppmärksamma den 

anhörige, eftersom de också blev begränsade i det dagliga livet. Distriktssköterskor påtalade 

vikten av att ge stöd till anhöriga för att de i sin tur skulle kunna stödja personer som levde 

med smärtan, eftersom många människor med smärta får behandling i hemmet så länge det är 

möjligt. Distriktssköterskor önskade ett större engagemang av läkarna inom primärvården för 

att förhindra att dessa personer åkte in och ut från sjukhus. 

 

Behov av kunskap, utbildning och stöd 

Denna kategori beskriver behov av kunskap och utbildning samt ett ökat stöd och samarbete 

från andra yrkeskategorier. Den beskriver vidare att skattningsskalor och handlingsprogram 

används i varierande omfattning. 

 

Distriktssköterskor berättade att eftersom smärtproblem kunde ses från olika synvinklar, fanns 

det ett behov av att satsa mer på kunskap och utbildning om smärtproblem inom 

primärvården. Distriktssköterskor berättade också att de i sitt dagliga arbete tog många egna 

initiativ, beslut och arbetade mycket självständigt. De upplevde därför att de hade behov av 
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mer stöd inom området smärta, för att lättare kunna hjälpa människor med smärtproblem på 

bästa sätt genom sina omvårdnadshandlingar.  

 

”Jag skulle uppskatta att få mer utbildning inom smärta” 

 

Distriktssköterskor uttryckte dessutom att de inte alltid hade tillgång till smärtteam. De 

upplevde att det var viktigt att ta kontakt med andra yrkeskategorier och vårdinrättningar för 

att få stöd och hjälp med smärtproblem. Dock upplevde distriktssköterskor det tidskrävande 

att ta dessa kontakter och många gånger kände de att de fick föra människornas talan. 

Distriktssköterskor berättade att dessa smärtteam såg olika ut beroende på vilken vårdcentral 

de arbetade på, dessa kunde även följa med på hembesök då behov fanns. Distriktssköterskor 

kontaktade smärtteamet också för att människorna skulle kunna vara hemma längre. De 

upplevde också att yngre människor med smärta oftare kom i kontakt med smärtteamet än 

äldre. Distriktssköterskor efterfrågade ett större samarbete mellan olika yrkeskategorier vid 

smärtproblem. Distriktssköterskor menade också att kontakt inte alltid togs med andra 

yrkeskategorier trots att behov fanns.  

 

”Tiden räcker inte till men man försöker så gott man kan” 

 

Distriktssköterskor berättade att det var bra att det fanns olika sorters skalor och 

handlingsprogram att tillgå vid utvärdering av smärtlindring, men att de användes i varierande 

omfattning. Vidare berättade distriktssköterskor att de skulle underlätta om det fanns mer 

bestämda rutiner angående smärtproblem. Distriktssköterskor hade erfarenhet av att många 

människor har svårt att uppskatta smärta efter vas skalan. Dessutom kunde inte alla personer 

uttrycka sina smärtproblem verbalt. Distriktssköterskor beskrev också att de inte alltid fanns 

tid till uppföljning och utvärdering av insatt behandling. 

 

”Det finns inga direkta rutiner för bedömning av smärta” 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att möta 

människor med smärtproblem inom primärvården. I resultatet beskrevs att snabb identifiering 

av smärtproblemet är viktigt för att ge rätt behandling så tidigt som möjligt. För att 

behandlingen ska bli så bra som möjligt är dialogen mellan personer och distriktssköterskan 

av stor betydelse. Samtal och stöd till människor med smärtproblem och dess anhöriga visar 

sig vara ett viktigt inslag i distriktssköterskors omvårdnadshandlingar. Distriktssköterskors 

upplevelse av att känna tidsbrist beskrevs som ett stressmoment. Distriktssköterskor 

efterfrågade utbildning, kunskap, stöd och rutin vid behandling då hela personen är i fokus 

och inte endast symtomet. Distriktssköterskor använde smärtinstrument i varierande 

utsträckning och upplevde att det var att det är bra som hjälpmedel vid behandling av smärta, 

men bör kompletteras med personens verbala beskrivning av smärtan. 

 

Det framkom i vår studie att distriktssköterskor i primärvården möter människor med många 

olika smärtproblem. Vilket kan vara både fysisk och psykisk smärta. I en studie av Danielsson 

och Johansson (2005) visade det sig att det var vanligt att deprimerade personer fick fysiska 

symtom som beskrevs som konkreta, dramatiska, emotionella och mycket starka och det var 

de fysiska symtomen de sökte hjälp för. Grandek (2006) och Middleton (2004) beskrev i sina 

studier att många med smärtproblem kunde uttrycka att smärtan de kände inombords var så 

intensiv att den tillslut förkroppsligades och blev fysisk smärta som kändes i kroppen.  Därför 

är det viktigt att sjuksköterskor tar hänsyn till hur komplext smärtproblem är vid val av 

omvårdnadsåtgärder.  

 

Distriktssköterskorna i vår studie berättade att det var viktigt att skapa en trygg och bra 

relation i mötet med människor med smärta, genom att vara lyhörd, se på människan, 

respektera och tro på deras upplevelser av smärta. I en studie av Blomqvist och Hallberg, 

(2002) framkom att sjuksköterskor har en betydelsefull roll för att skapa trygghet under mötet. 

När trygghet skapas leder det till att människors upplevelse av vården blir så positiv som 

möjligt och ett förtroendefullt möte utvecklas. Eftersom smärtan har stor personlig betydelse 

för människan och upplevelsen varierar mycket från individ till individ, är det av stor vikt för 

sjuksköterskan att ha förmågan att förstå patientens situation. Andre´e, Hansebo och Ekman 

(2004) skriver i sin studie vikten av att ta sig tid och vara lyhörd i mötet med människan och 

dennes anhörig. Det framgick i studien att distriktssköterskor prioriterade att vara närvarande i 
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mötet för att skapa ett förtroende vilket kunde ge personen möjlighet att uttrycka sina behov. 

Sjuksköterskorna i en studie av McHugh och Thomas (2001) berättade att människor 

uttryckte en rädsla av att inte bli trodda angående sin smärta vilket beskrevs vara en verklighet 

för en del personer. Detta ledde till att personerna ibland fick vänta i flera år på att remiteras 

till en specialiserad smärtklinik. Werner och Malterud, 2005; Weiner och Rudy, (2002) 

skriver i sin studie att personer upplevde ofta att vårdpersonalen misstrodde deras upplevelse 

av smärta, när det inte fanns någon förklaring till besvären. Detta kunde leda till att många 

personer hade svårt att hantera sin situation och blicka framåt. Människan uttryckte en rädsla 

för att personalen skulle tro att smärtan var påhittad. 

 

Resultatet i vår studie visar hur distriktssköterskor erfar att en tidig diagnos hade stor 

betydelse för personer med smärtproblem. Detta för att de ska kunna bearbeta och hantera sin 

smärta lättare för att kunna leva vidare. McHugh och Thomas, (2001) skriver i sin studie att 

smärthantering kräver en stor insats av vårdpersonalen. Smärta har en stor påverkan på 

människans liv och det är därför viktigt med en tidig diagnos för att rätt behandling ska kunna 

sättas in och remittering till specialist. Även om behandlingen inte kunde bota smärtan utan 

enbart gav en kortvarig förbättring, önskade personer vidare vägledning och riktlinjer för hur 

de bäst skulle hantera sin smärta samt en diagnos som förklarade den. Sullivan et al. (2003) 

betonar vikten av att vårdpersonal ändrar attityd och förhållningssätt till smärtproblem för att 

få ett så bra behandlingsresultat som möjligt. 

 

Distriktssköterskor i föreliggande studie upplevde att framförallt äldre personer inte klagade 

på smärtan i onödan utan försökte härda ut. Distriktssköterskor berättade att de mötte personer 

med smärtproblem som inte alltid kunde uttrycka att de hade ont. I en studie av Weiner och 

Rudys (2002) framkom det att många äldre människor med långvarig smärta trodde att deras 

smärttillstånd var oföränderligt. Smärtan relaterades till åldrandet. Det var normalt att ha 

ihållande smärta vid hög ålder, och många äldre tyckte att det var onödigt med smärtlindring, 

eftersom de var mer eller mindre rörelseinskränkta och i behov av hjälp. Liknande resultat 

framkom i en studie av Blomberg, Hylander, och Törnkvist (2008) där distriktssköterskor 

upplever att äldre människor inte alltid berättade att de hade ont utan de accepterade sin 

smärta och trodde att det måste vara så.  

 

Resultatet i denna studie visade att samtal var viktigt i det stora hela då det gäller 

smärtproblem, det framkom att samtal var viktigt både i mötet, bemötandet, identifiering, 
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behandling och utvärdering av smärtproblem. Distriktssköterskor ansåg att det var viktigt att 

samtala och motivera personer med smärtproblem till att förändra sitt vardagliga liv så det 

blev så smärtfritt som möjligt. I en studie av Morris och White (2007), Jones, Barr, Robinsson 

och Carlisle (2006) framkom det att motiverande samtal kan användas som modell för att 

utveckla större möjligheter att skapa en god kommunikation. Motiverande samtal kan med 

framgång användas som en del av distriktssköterskans dagliga kommunikation och 

utmaningen ligger då i att motivera personer till förändring så som att leva ett liv med så lite 

smärta som möjligt samt att motivera till att ta läkemedel enligt ordination. 

 

Det framkom i vår studie att distriktssköterskor erfar att smärtproblem kan ses från olika 

synvinklar och att det därför är viktigt med en god kontakt med andra yrkeskategorier och 

vårdinrättningar. I en studie av Blomberg et al. (2008) uttryckte distriktssköterskor att ett bra 

samarbete mellan sjuksköterskor och andra professioner krävs för en ge en god vård. 

Distriktssköterskorna var de som samordnade alla insatser mellan de olika professionerna och 

fick på det sättet föra personernas talan. 

 

I vår studie framkom distriktssköterskors erfarenhet av att hitta olika vägar till smärtfrihet. 

När läkemedel inte räckte till gällde det att hitta andra lösningar, ett sätt kunde vara att som 

distriktssköterska stödja personen att fokusera på andra saker och att acceptera sin situation. I 

studier av Blomberg et al. (2008), Kneafsey, Long och Ryan (2003) framkom det att 

sjuksköterskor som hade en strategi att uppmuntra, undervisa och stödja patienterna till att 

reflektera över sina problem och försöka få dem att finna egna lösningar som kunde underlätta 

smärtan. På detta sätt kan personerna lära sig att anpassa sig till sin nya situation. 

 

I studien påvisades också att distriktssköterskan har en aktiv roll genom aktivt deltagande och 

stöd i personernas vård med täta uppföljningar kunde göra omvårdnaden mer hälsofrämjande 

genom ett minskat lidande för personen. McGarry (2003) menar att det är viktigt att stödja 

och skapa förtroende till personen samtidigt som distriktssköterskan måste behålla den 

professionella distansen. Distriktssköterskan i studien förklarade att i verkligheten är det en 

komplicerad balansgång. 

 

Det framkom i vår studie att distriktssköterskorna önskade att de hade mer tid för människor 

med smärtproblem, de beskrev en ohållbar arbetssituation med för många människor att ta 

hand om på för kort tid. De upplevde att det inte alltid fanns tid för uppföljning och 
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utvärdering av insatt behandling. Goodman (2001) skriver i sin studie att distriktssköterskor 

arbetar i en multiprofessionell miljö och deras arbete är inte något som lätt kan skjutas upp. 

Det ställs krav på att behålla goda relationer med personer och samtidigt ha en hanterbar 

arbetsbelastning. Rout (2000) påvisar i sin studie att brist på resurser och förändringar i 

organisationen var en stor bidragande faktor till att distriktssköterskor var stressade. Vidare 

beskrivs att den största stressfaktorn var tidsbrist. Blomberg et al. (2008) påvisar i sin studie 

att samarbete med andra professioner, tydliga riktlinjer, stöd och kontinuerlig utbildning från 

organisationen är viktigt för distriktssköterskorna. 

 

I resultaten framkom det att anhöriga till personer som drabbats av smärtproblem har behov 

av stöd, för att kunna stödja den som lider av smärta. Miller och Timsson (2004); Sullivan et 

al. (2003) beskriver i sin studie att smärta också påverkar familjemedlemmars dagliga 

livssituation negativt. Behov av stöd och hjälp för den anhöriga är av stor vikt för att de ska 

orka leva med människor som har smärtproblem. 

 

Det framkom i vår studie att distriktssköterskorna i sitt dagliga arbete tar många egna initiativ 

och möter många olika smärtproblem och känner därför att de har ett större behov av mer 

kunskap och utbildning inom området smärta. Distriktsköterskorna i vår studie kände sig 

dessutom dåligt förberedda och maktlösa i att handskas med problem som uppstod kring olika 

smärtproblem. Törnkvist , Gardulf och Strender (2000) ; Blomberg, et al. (2008) skriver i sin 

studie att distriktssköterskor har en central roll i omvårdnaden av personer med smärtproblem 

vilket många gånger är tungt. Distriktsköterskorna kände sig därför mer rustade efter att de 

hade deltagit i utbildningar inom smärta.  

 

Metoddiskussion 

För att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att möta personer med smärtproblem 

inom primärvården har forskarna gjort semistrukturerade intervjuer med åtta 

distriktssköterskor med hjälp av en frågeguide. Enligt Polit och Beck (2004, s. 340-342) gavs 

deltagarna möjlighet att prata fritt om sina erfarenheter utifrån de förutbestämda ämnena i 

frågeguiden. Risken med detta kan vara att det i intervjuer framkommer mindre detaljerade 

beskrivningar. Forskarna valde att göra intervjuerna var för sig på tre olika orter för att 

deltagarna inte skulle behövde känna att de befann sig i underläge, dessutom var det både en 

tidsvinst och miljövinst för forskarna. Forskarna upplever att svaren från intervjuerna var 
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tillräckliga, men att de möjligen kunde ha blivit mer detaljrika om båda forskarna var med på 

varje intervju, eftersom den andre då kunde ha varit mer observant och ställt följdfrågor.  

 

Antalet deltagare och därmed intervjuer ansågs vara tillräckliga för att uppnå 

informationsmättnad då det framkom varierande resultat i flera intervjuer. Data har 

analyserats med tematisk innehållsanalys med både manifest och latent ansats. Studiens 

trovärdighet ökar genom att forskarna under hela analysfasen har återgått till intervju texten 

för att inte något innehåll ska gå förlorat (jmf. Downe- Wamboldt, 1992) samt genom att 

studien har diskuterats vid olika seminarier under arbetets gång. Trovärdigheten ökar 

dessutom genom att forskarna illustrerat kategorierna med citat från intervjuerna. Enligt 

Holloway och Wheeler (2002, s. 274) illustrerar citat människors verkliga erfarenheter och 

ökar trovärdigheten genom att citaten hjälper läsaren att förstå hur författaren kommit fram till 

resultaten.  

 

Under arbetets gång har forskarna varit medvetna om vår förförståelse i det aktuella ämnet, 

eftersom båda arbetar inom sjukvården och har mött människor med olika smärtproblem. 

Förförståelsen kan ha påverkat vårt analysarbete och vår tolkning av texterna genom att vi i 

vår tolkning riskerar att tillföra våra egna ideer (jmf. Polit & Beck, 2004, s. 36-38; Holloway 

& Wheeler, 2002, s. 252). För att inte påverka studiens resultat försökte författarna att för 

hålla sig så neutrala till intervju texten som möjligt. Objektivitet och neutralitet kan vara en 

styrka för forskarna som då kan studera ett fenomen utan att lägga sina egna värderingar i 

resultatet (Polit & Beck, 2004, s. 319). Forskarna anser att resultaten kan vara överförbara till 

distriktssköterskor och sjuksköterskor både inom primärvården och slutenvården, eftersom 

forskarna funnit liknande resultat i annan forskning (jmf. Holloway & Wheeler, 2002, s. 255) 

 

Slutsats   

Distriktssköterskor möter ofta människor med många olika smärtproblem inom primärvården. 

Det är viktigt att vårdpersonal som arbetar omkring människor med smärtproblem har 

kunskap om smärta och smärthantering och en gemensam strategi där helheten sätts i fokus. 

Vår studie kan ge distriktssköterskor ökad kunskap och större förståelse av smärtproblem, 

vilket kan öka kvaliteten på omvårdnaden av människor med smärta. Trotts att det finns 

mycket information och forskning om olika smärtproblem har vårdpersonal inte tillräcklig 

kunskap om smärta och smärthantering. Det har visat sig att smärta hos äldre människor som 
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bor kvar i eget boende är ett eftersatt område inom smärtforskningen. Det finns därför ett 

behov av vidare forskning för att klargöra vilka möjligheter det finns för vårdpersonal att få 

ökad kunskap om smärtproblem samt hur den teoretiska kunskapen praktiskt kan införas i det 

dagliga omvårdnadsarbetet vid smärtproblem. Kunskap om smärta är en förutsättning för en 

effektiv smärtbehandling, det är dessutom nödvändigt att vårdpersonal har en helhetssyn av 

människor med smärtproblem. I denna studie betonar distriktssköterskor vikten av att tidigt 

upptäcka smärtproblem så att människor med dessa problem kan få en diagnos vilket 

underlättar det vardagliga livet för dem. Genomförd studie visar bland annat att det finns 

behov av mer kunskap hos distriktssköterskor angående förståelse, värdering och lindring av 

smärtproblem. Distriktssköterskor önskar också mer stöd av ansvarig läkare samt större 

tillgång till de resurser som behövs såsom smärtteam. De upplevde också tidsbrist i möten 

med smärtproblem som i sin tur blev ett stressmoment. Ytterligare forskning behövs även för 

att belysa hur äldre människor med smärtproblem som bor kvar i eget boende kan få ett bättre 

liv. Då statistik visar att andelen äldre i Sverige kommer att öka inom snar framtid. Det skulle 

också vara intressant att genom ytterligare forskning ta reda på hur människor och deras 

anhöriga upplever distriktssköterskans bemötande vid smärtproblem. 
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                                                                                                                     Bilaga 1                                                                                             

  

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
                                                                                                                                     
 

 
Förfrågan om förmedling av informations brev till distriktssköterskor. 
 
Långvarig smärta är ett av våra stora folkhälsoproblem. Distriktssköterskor inom 
primärvården möter ofta patienter smärtproblem. Individer som drabbats av smärta söker 
sjukvård, de förväntar sig att vi i sjukvården kan vår sak, bedömning, bemötande samt 
attityder kan förbättras i vården. För distriktssköterskan är smärta ett stort omvårdnads 
område.     
Till studien söks legitimerade distriktssköterskor som arbetar inom primärvården med en 
yrkeserfarenhet på minst två år. Med detta informationsbrev vill vi fråga dig om du kan 
vidarebefordra vår förfrågan om medverkan i en intervjustudie, detta berör distriktssköterskor 
som motsvarar ovanstående kriterier. Information till studien samlass in genom intervjuer som 
beräknas ta 30-40 minuter. Deltagandet i studien är frivilligt och distriktssköterskorna kan när 
som helst välja att avbryta även om de redan tackat ja. För distriktssköterskor som önskar 
delta i studien är svarstiden en vecka.   
 
Vid funderingar och frågor är du välkommen att kontakta författarna. 
 
 
 
 
                                         
Agneta Enberg, leg sjuksköterska                                         Lotta Winberg, leg sjuksköterska  
Tel: xxxxxxxxxxx                                                                 Tel: xxxxxxxxxx 
Mail: agnenb-2@student.ltu.se                                             Mail: lotvin-8@student.ltu.se  
                               
 
 
 
 
 
Handledare: Inger Lindberg, Universitetslektor, fil.dr 
Tel: xxxxxxxxxx 
Mail: inger.lindberg@ltu.se 
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                                                                                                                                         Bilaga 2                                                                                                                                                                                                           

 
Luleå tekniska universitet  
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 
                                                                                                                                     
 

 

Förfrågan om medverkan i intervju studie. 

 

Långvarig smärta är ett av våra stora folkhälsoproblem. Distriktssköterskor inom 
primärvården möter ofta patienter med smärtproblem. Individer som drabbats av smärta söker 
sjukvård, de förväntar sig att vi i sjukvården kan vår sak, bedömning, bemötande samt 
attityder kan förbättras i vården. För distriktssköterskan är smärta ett stort omvårdnads 
område. Syftet med denna studie är att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av att möta 
patienter med smärtproblem inom primärvården. 
 
Information till studien samlas in genom intervjuer som beräknas ta 30-40 minuter. Dessa 
kommer att spelas in på band och därefter skrivas ut ordagrant. Materialet kommer att 
förvaras inlåst och behandlas konfidentiellt, endast författarna och handledaren har tillgång 
till materialet. Detta kommer att förstöras då studien är slutförd. Studien kan när som helst 
avbrytas och intervjun sker på frivillig basis.  
 
Om du vill delta i studien önskas svar inom en vecka. Fyll i den bifogade svarstalongen och 
sänd detta i bifogat kuvert. Är du intresserad av att medverka kommer någon av författarna att 
kontakta dig för att bestämma när intervjun ska äga rum. 
 
Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. 
 
 
 
Agneta Enberg, leg sjuksköterska                                         Lotta Winberg, leg sjuksköterska  
Tel: xxxxxxxxxxx                                                                 Tel: xxxxxxxxxx                                                                 
Mail: agnenb-2@student.ltu.se                                             Mail: lotvin-8@student.ltu.se 

 

 

Handledare: Inger Lindberg, Universitetslektor, fil.dr 
Tel: xxxxxxxxxx 
Mail: inger.lindberg@ltu.se 
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Svarsblankett 

Jag har fått information om studien och är intresserad av att delta som intervju person. Jag är 

medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när 

som helst utan närmare förklaring.  

 

□ Ja tack, jag önskar delta i studien  

□ Nej tack, jag önskar inte delta i studien 

 

 

Namn: __________________________________ 

Telefonr:_________________________________ 

E-post: __________________________________ 

 

Datum: __________________________________ 

Underskrift: ______________________________ 

 

 

Returnera denna svarstalong i bifogat kuvert till författarna, som därefter kommer att kontakta 

dig. Vid frågor är du välkommen att kontakta författarna på telefon eller mejladress. 
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Frågeguide                                                                                                                     Bilaga 3 

 

1. Berätta om dina erfarenheter av att möta patienter med smärtproblem. 

2. Beskriv dina erfarenheter av identifiering och uppföljning av smärtproblem. 

3. Vad har du för utbildning inom området smärta? 

4. Beskriv vilka rutiner ni har vid bedömning av smärta. 

5. Använder du något handlingsprogram eller instrument för smärtbedömning?  

      Om ja, vilka? 

5.  Berätta om vilka vinster du ser med tidig insats vid smärtproblem. 

6. Vad ser du som den största utmaningen då du möter patienter med smärtproblem? 

7. Vilken möjlighet har du att hjälpa dessa patienter såsom du skulle önska? 

8. Beskriv hur samarbetet ser ut då det gäller smärtproblem. Finns det något smärt team? 

 

 

 

Följdfrågor 

Förklara vidare….. 

Beskriv ytterligare…. 

Hur tänker du……. 

Berätta mera om….. 


