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På väg mot en personcentrerad vård 
 
Författare: Helena Larsson 
Handledare: Kerstin Blomqvist 
Empirisk studie 
Datum 20111102 
Sammanfattning 
Forskningsresultat når inte alltid ut i vården till patienter och kliniskt verksam personal. Detta 
kan leda till att den vetenskapliga grund, som vården enligt svensk lagstiftning ska vila på, 
inte erbjuds. Anledningen till att vetenskapligt belagd kunskap inte når ut kan vara till 
exempel avsaknad av kunskap om hur forskningsresultat sprids och om hur resultat kan 
omsättas till den egna verksamheten. Ett omfattande forskningsfält inom omvårdnad rör 
samtal, kommunikation och reflektion kopplat till relationen mellan vårdpersonal och patient.  
Reflektion bör ses som en central företeelse inom vården dels för att förstå patienten dels för 
att förändring skall komma till stånd. Reflektioner inom ramen för ett 
aktionsforskningsprojekt torde leda till förändringar i relation till vårdpersonals förståelse och 
attityder till patienten. Syftet med studien var att undersöka om förändringar sker i personals 
syn på sig själv och på patienten i samband med att de deltog i ett aktionsforskningsbaserat 
utvecklingsarbete. Fokus för utvecklingsarbetet var bedömning av patienters smärta. Studien 
är kvalitativ. Data har inhämtats i samband med fokusgruppsamtal, transkriberats och 
analyserats utifrån en hermeneutisk analysmetod. Följande tre huvudteman framkom vid 
analysarbetet; patienten blir en person; professionell identitet blir tydligare; teamanda 
förstärks. Innebörderna i dessa tre teman tolkas i relation till teorier om personcentrerad vård 
och transition. Deltagarbaserad aktionsforskning kan vara ett sätt att öka användning av 
forskning och omsätta den nya kunskapen till egen handling. I studien gav deltagarna uttryck 
för att deras arbete resulterade i ett förändrat arbete med smärta och smärtbedömning mot en 
patientnärmre vård.  
 
 
Nyckelord: Fokusgrupp, aktionsforskning, utvecklingsarbete, 
hermeneutik, transitionsteori, personcentrerad vård 
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Towards a person-centered care 
 
Author:  Helena Larsson 
Supervisor:  Kerstin Blomqvist 
Empirical study 
Date 2011102 
Abstract 
Research results do not always reach out in care to patients and clinically active personnel. 
This can lead to the result that the scientific basis, as health care, according to Swedish law 
must rest upon are not offered. The reason that scientifically knowledge does not reach out 
can be such a lack of knowledge about how research is disseminated and how the results can 
be translated into its own practice. An extensive field of research in nursing relates 
conversation, communication and reflection related to the relationship between health 
professionals and patients. Reflection should be seen as a central phenomenon in health care 
to gain new understanding and lead to develop and change. Reflection in the context of an 
action research project should lead to changes in relation to health professionals 
understanding and attitudes to the patient. The purpose of this study was to investigate 
whether changes occur in the staff´s view of oneself and the patient in an action research- 
based project. Focus of the development project was the assessment of patients´ pain. The 
study is qualitative. Data have been collected during focusgroup, transcribed and analyzed 
based on a hermeneutic method of analysis. Three main themes emerged from the analysis: 
the patient becomes a person, professional identity becomes clearer, team spirit is 
strengthened. Meanings of these three themes interpreted in relation to theories of person-
centered care and transition. Participatory action research can be a way to increase the use of 
research and translate new knowledge to its own practice. In the study, participants expressed 
that their work resulted in a changed work with pain and pain assessment. 
 
Keywords: Focusgroup, participatory action research, development, hermeneutics, transition 
theory, person-centered care 
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BAKGRUND  

Resultat från omvårdnadsforskning når inte alltid ut i vården till patienter och kliniskt 

verksam personal vilket kan leda till att omvårdnad som erbjuds inte alltid vilar på den 

vetenskapliga grund, som vården enligt svensk lagstiftning ska göra (Hälso- och 

sjukvårdslagen 1982:763). Forskning visar exempelvis att vård av äldre tenderar att bygga 

mer på beprövad erfarenhet än vetenskaplig evidens (Boström, Nilsson Kajermo, Nordström, 

Wallin 2008). Anledningen till att inte forskningsresultat når ut kan vara avsaknad av kunskap 

om hur forskningsresultat sprids och hur resultat kan omsättas till den egna verksamheten 

(Öberg & Carlsson 2010; Clark & Wilcockson 2002; McCaughan, Thompson, C., Cullum, 

Sheldon & Thompson, D. 2002). Öberg och Carlsson (2010) menar att implementering av 

forskningsresultat har diskuterats intensivt inom vården under senaste årtiondet. Trots 

diskussioner har ytterst begränsade resultat uppnåtts.  

 

Studier har visat att det finns en risk för stagnation bland personal om de inte får ta del av och 

implementera forskningsresultat med vetenskaplig evidens. Samma studier menar att 

stagnation kan leda till bristfällig vård (Chang, Hancook, Johnson, Daly & Jackson 2005; 

Duffield, Gardner & Catling-Paull 2008). För att motverka detta arbetar hälso- och sjukvården 

kontinuerligt med förändringsarbeten i syfte att förbättra vårdkvalitet och öka kunskap hos 

vårdpersonal. Ett exempel är kvalitetsutveckling där målet är att skapa en personcentrerad 

vård som syftar till att öka personalens förståelse för personen med sjukdomen och inte enbart 

fokusera sjukdomen eller diagnosen (Svensk sjuksköterskeförening 2010; Edvardsson 2009). 

Ett problem med sådant förändringsarbete är att kvalitetsutvecklingen kan komma i konflikt 

med en ökande press på att åstadkomma kostnadseffektivisering (Åhgren 2011; Åhgren 2003; 

Mills, Rorty & Werhane 2003; Rycroft-Malone et al 2002). Åhgren (2003) diskuterar 

kvalitetsutveckling och kostnadseffektivisering i relation till patienter. Forskaren poängterar 

att utmaningen är att uppmärksamma patienterna genom att ta del av deras erfarenheter och 

upplevelser för att inte göra dem till objekt i kvalitetsutveckling. Studier visar dock att så inte 

alltid är fallet, fokus hamnar istället ofta på en organisatorisk nivå (Åhgren 2003) trots att 

exempelvis patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) tydligt sätter patienten i fokus.  

 

Om vårdpersonalen ska kunna utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet och med patienten i fokus krävs att vårdpersonalen är insatt i vad aktuell 

forskning visar och har tid att arbeta med att omsätta forskningen till handling. Tid ses som en 



 6 

bristvara när en ökande press om kostnadseffektivisering beskrivs (Clarke & Wilcockson 

2002). Samtidigt måste tid för reflektion finnas avsatt då tillägnandet av ny kunskap sker i 

samspel med andra människor, i mötet med varandra (Ekebergh 2001; Säljö 2000). Inom 

hälso- och sjukvården har en mängd vägar provats för att driva utvecklingsarbete med syfte 

att omsätta forskning till handling och för att säkra och öka vårdkvaliteten för patienten 

(Mills, Rorty & Werhane 2003; Åhgren 2011). Som framgångsfaktorer för ett sådant 

utvecklingsarbete beskrivs tydliggjorda förväntningar på medarbetare och ledning samt att 

förväntningarna är förankrade i verksamheten (Mills, Rorty & Werhane 2003; Kyrkjebö & 

Hanestad 2003). Balfour och Clarke (2001) skriver i sin studie att det allt för ofta inom vården 

startats upp projekt som endast legitimerats på ledningsnivå vilket resulterat i att projekt har 

fått läggas ned på grund av brist på tid, resurser, kunskap eller förankring hos medarbetare. 

Som framgångsfaktorer i utveckling av vården belyses engagemang, kreativitet och 

delaktighet (Balfour & Clarke 2001; Clarke & Wilcockson 2002). Hellström, Lifvergren och 

Quist (2010) beskriver kvalitetsutveckling inom vården med hjälp av processtänkande från 

industrin. Resultatet visar att hinder för förändringsarbeten är personal som menar att; ”så här 

har vi alltid gjort…”. Forskarna efterlyser därför fler gränsöverskridande förändringsarbetes 

projekt för att lära av varandra och minimera risken för slöseri med tid och kraft.  

 

Lärandemetodik skulle kunna ses som en möjlig strategi för att få personal att använda ny 

forskningsbaserad kunskap. Säljö (2000) menar att lärande sker överallt i vårt samhälle och i 

ett samspel med andra människor. Säljö (a.a) menar vidare att kommunikation och 

mellanmänskligt samspel är centralt för allt lärande och tillägnande av kunskap. Enligt 

Ellström (1994) är lärande en ständigt pågående process som påverkas av möjligheten till 

reflektion. Det är först när kunskap sätts i relation till tidigare kunskap eller erfarenhet som 

tanke och handling kan förändras (Ellström 1994). Ekebergh (2001) belyser vikten av 

reflektion för att utveckla och förändra vårt sätt att agera, tänka och värdera. Ekebergh (a.a) 

poängterar att reflektion behöver ses som en central företeelse inom vården för att ny 

förståelse ska utvecklas och förändring komma till stånd. Detta kan göras genom att involvera 

personal i aktionsforskningsprojekt som bygger på reflektion och lärande. I ett 

aktionsforskningsprojekt får personal tillsammans med forskare reflektera över 

forskningsresultat och strategier och metoder för att införa forskningsbaserad kunskap till den 

egna verksamheten (Petersson 2009). 
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SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka om förändringar sker i personals syn på sig själv och på 

patienten i samband med att de deltog i ett aktionsforskningsbaserat utvecklingsarbete. Fokus 

för utvecklingsarbetet var bedömning av patienters smärta. 

 

METOD 

Design 

För att nå studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativa studier har för 

avsikt att undersöka innebörder av deltagarnas erfarenheter. Med andra ord fokuserar en sådan 

ansats på djup snarare än på yta och bredd (Polit & Beck 2006). Studien är empirisk och 

bygger på transkriberat material från fokusgruppssamtal som gjorts i samband med ett 

aktionsforskningsprojekt. Transkriberat datamaterial har analyserats med en hermeneutisk 

analysmetod (Gadamer 1997; Nyström 2003). Deltagarna i fokusgruppssamtalen bestod av tre 

sjuksköterskor, två undersköterskor samt en sjukgymnast.  

 

Kontext 

Studien genomfördes vid en rehabiliteringsavdelning inom slutenvården med inriktning mot 

ortopedi, reumatologi och multitrauman. Vid avdelningen arbetar sjuksköterskor, 

undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer och läkare i team.  

Avdelningen har 14 vårdplatser med en medelvårdtid på 16 dagar. Övervägande del av 

patienterna som vårdas vid avdelningen är äldre än 65 år. Inom ramen för ett 

utvecklingsarbete med en aktionsforskningsansats gällande smärta och smärtbedömning 

gjordes sju fokusgruppssamtal. Grunden i aktionsforskning är dels att forskare gör 

forskningen tillsammans med dem som forskningen berör dels att forskningen leder fram till 

konkreta handlingar i verksamheten. Aktionsforskning sker vanligtvis i fyra steg. I första 

steget planeras aktionen utifrån deltagarnas tankar, erfarenheter och ett problem identifieras. I 

nästa steg planeras handlingar som genomförs genom fältobservation och datainsamling. I 

tredje steget sammanställs resultatet som ligger till grund för reflektion. I fjärde steget sker 

utvärdering och uppföljning som leder till att nya frågor väcks (Carr 2004; Stringer & Genat 

2004; Glasson, Chang & Bidewell 2008; Ling et al 2010; Petersson 2009).  
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Urval 

Samtliga sju fokusgruppssamtal som gjordes under aktionsforskningsprojektet ingår i 

föreliggande studie. Vid samtliga fokusgruppssamtal deltog sjuksköterskorna och 

undersköterskorna medan sjukgymnasten saknades vid ett tillfälle. Att gruppen var 

tvärprofessionell garanterar variation i relation till fenomenet förändring gällande personals 

syn på sig själv och på patienten i samband med deltagande i ett utvecklingsarbete. För att ta 

del av förändring följdes gruppen under fem månader från januari 2010 fram till det 

avslutande samtalet i juni 2010.  

 

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har fokusgruppssamtal använts (Wibeck 2000). Vid första samtalet 

ställdes två öppna frågor; Hur möter ni patienter med smärta? Hur agerar ni? Samtliga 

följande samtal inleddes med en återkoppling av föregående möte och deltagarna tog därefter 

gemensamt beslut om hur arbetet skulle fortsätta. Samtalen varade mellan en och en och en 

halv timme. Frågeställningar som berördes under de olika fokusgruppssamtalen presenteras i 

figur 1. Samtliga samtal spelades in på band och lyssnades igenom. Efter varje möte skrevs 

samtalen ut ordagrant av samma person (författaren). Vid samtalen var alla deltagare 

engagerade och aktiva i diskussionerna dessutom hade de förberett sig inför varje samtal. 

Fokusgruppen hölls intakt under den period som utvecklingsarbetet pågick och alla 

medverkande deltog med något enda undantag vid samtliga tillfällen.  

 

Förförståelse 

I det aktionsforskningsbaserade utvecklingsarbetet fungerade jag som ledare. I ett arbete med 

aktionsforskningsansats förutsätts att jag som ledare är aktiv, delaktig i vad som sägs och 

engagerad i gruppen. Därför har min förförståelse präglats av det som skett i gruppen under 

arbetets gång och i samtalspunkterna som diskuterats. Dessutom hade jag en förhoppning om 

att utvecklingsarbetet skulle leda till förändring i riktning mot en mer personcentrerad vård. 

Givetvis har min förförståelse funnits med på så sätt att frågorna riktats till att försöka förmå 

deltagarna att reflektera över patientens upplevelser. Samtidigt som en hermeneutisk 

förståelsehorisont poängterar att förförståelsen inte går att bortse ifrån och att den ska nyttjas i 

arbetet har min strävan varit att inte allt för mycket färgas av förförståelsen i samtalen och i 

analysen. Under hela arbetsprocessen har handledaren lyssnat igenom samtalen och 
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uppmärksammat när förförståelsen fått företräde. Handledaren har likaså deltagit aktivt i 

analysen av det transkriberade materialet.  

 

 

Figur 1: Schematisk bild för strukturen i gruppens möten 

 

 

Etiska övervägande 

Studien har byggt på frivilligt deltagande. De som medverkat har haft möjlighet att avsluta sin 

medverkan när som helst under arbetets gång. Samtliga deltagare har kontinuerligt lämnat 

informerat samtycke till att delta i studien. Varje sammankomst i gruppen har inletts med 

frågan om medgivande och information om frivillighet och finns med på inspelningarna. 

7. Utvärderande 
reflektioner, 
sammanfattande 
tankar utifrån 
formuläret, möte 
med patienter, 
kollegor 

6. Reflektioner 
utifrån; 
smärtbedömnings-
formuläret 
användningen, 
kollegors tankar 
ytterligare fynd  

 

5. Reflektioner 
utifrån; 
smärtbedömnings-
formuläret; 
användningen, 
ytterligare fynd.  

 

  4. Hur ska vi 
arbeta med valt 
område? 
Olika instrument 
presenteras. Ett 
smärtbedömnings- 
formulär väljs.  

 

3. Vilken arbets-
strategi ska väljas? 
Varför? Hur? 
Grovplanering för 
projektets 
genomförande 

 

2. Diskussion 
utifrån vilket 
område som ska 
prioriteras? 
Bedömning av 
smärta prioriteras 
 

 

1. Öppna frågor    
som: 
Hur möter ni 
patienter med 
smärta? 
Hur agerar ni? 

  
Möten i        
gruppen 

Förbättringsområden 
inom smärtområdet 
identifierades 

Förslag på 
olika 
instrument 
togs fram i 
samråd med 
handledaren 

Smärtbedömning
-en provas att 
göra med två 
patienter vardera 

Testperiod två 
inleds. 
Smärtbedöm-
ningen utförs 
tillsammans 
med kollega 

Informeras på 
avdelningen 
Smärtbedöm-
nings-
formuläret 
implementeras 

Förslag togs 
fram på  
strategier att 
arbeta med  
inom  valt 
område  
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Nyttan med studien bedömdes vara att öka förståelsen för vad som kan ske i ett arbete med 

aktionsforskningsansats. Samtidigt som nyttan bedömdes som adekvat så fanns det risker med 

studien. En risk var att deltagarna skulle komma att känna sig utlämnade i den skrivna 

uppsatsen. Detta undveks genom att inte notera vem som har sagt vad vid utskrift av 

fokusgruppsamtalen. Studien godkändes vid ett etikseminarium vid Högskolan Kristianstad 

och gavs diarienummer IEG-2009-PEL-06. 

 

Analysmetod 

Analysförfarandet av data är präglat av ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutiken menar 

att den förståelse som söks för ett fenomen ständigt är rörlig, utvecklingsbar och aldrig 

slutgiltig. Hermeneutik tar medvetet vara på förförståelse då tidigare erfarenheter och 

förståelse av oss själva påverkar hur vi tolkar och förstår i nutid (Gadamer 1997). 

Tillvägagångssättet i tolkningsarbetet av de transkriberade texterna har gjorts efter inspiration 

av Nyström (2003) och Nyström, Dahlberg och Carlsson (2003). Analysen av data inleddes 

efter det att utvecklingsarbetet var avslutat och samtliga samtal var transkriberade. 

Inledningsvis lästes det transkriberade materialet igenom upprepade gånger i sin helhet för att 

få en förståelse för vad som skedde under samtalens gång. Efter genomläsning framträdde tre 

områden i texten som bedömdes som centrala att öka förståelsen om. De tre områdena var 

deltagarnas sätt att tala om: patienten, om sin egen vårdande roll och om kollegor/teamet. 

Samtidigt gav läsningen en känsla av att deltagarna förändrades över tid i sitt sätt att samtala. 

Materialet delades därför in i tre delar; samtal 1-2, samtal 3-5 och samtal 6-7. Inom varje del 

fokuserade analysen hur deltagarna samtalade om patienten, om sin egen vårdande roll och 

om kollegor/teamet och meningsbärande enheter identifierades i texten. Slutligen fokuserade 

analysen vad som hände i samtalen över tid avseende synen på och förståelsen av patienten, 

sin egen roll och kollegor/teamet. När de preliminära tolkningarna bedömdes ha nått ett avslut 

gjordes en sammanfattande tolkning. Vid flera tillfällen har en tillbakablick i grundmaterialet 

skett för att pröva bärkraften i tolkningarna.  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras i tre teman; patienten blir en person; professionell identitet blir 

tydligare; teamanda förstärks. Inom varje tema görs först en beskrivning av hur deltagarna 

talar om temana under samtal 1-2, samtal 3-5 och samtal 6-7. Efter beskrivningen följer en 

preliminär tolkning som ett sätt att förstå samtalen i varje tema. Slutligen mynnar resultatet ut 

i en sammanfattande tolkning. För att illustrera resultatet har belysande citat använts.  

Tema 1. Patienten blir en person 

Beskrivning av deltagarnas sätt att tala om patienten under samtal 1-2 
Under de två första samtalen presenterar deltagarna en bild av patienter som envisa och 

motsträviga. En återkommande beskrivning är att patienter är avvaktande till att ta 

smärtlindrande läkemedel. En deltagare ger sin bild av patienters reaktioner  

 

Sen är det lite hur pass envisa patienterna är.  -Kom nu inte med de där pillerna 

igen. Eller - Nej jag har inte ont just nu, jag behöver inte dom 

 

Under de första samtalen ifrågasätter deltagarna tillförlitlighet i patienters smärtskattningar. 

En deltagare beskriver en skattning av smärta och uttrycker att det ibland är svårt att förstå 

patienters agerande.  

 

En del skattar åtta på VAS och sen knallar dom iväg som ingenting 

 

Samtalen handlar även om vilka patienter deltagarna möter med smärta. I samtalen utgår 

deltagarna vid flera tillfällen från vilken diagnos patienten har.  

 

-Det är höfter. Dom som har mest ont är höftfrakturerna ja och 

bäckenfrakturerna. Ja men vi har fått mycket höftfrakturer nu. Plastikerna 

kommer lättare igång. Ja det gör dom 

 

I samtalen talar deltagarna om hur de som personal planerar för patientens dag och att de ger 

smärtlindrande läkemedel utifrån sin planering. 

  



 12 

Vi ska ju ha dom här träningstiderna ju och att man ger en stund innan dom ska 

ner och träna. Ja det styrs upp redan vid morgontoaletten att det är träning om 

två timmar  

Beskrivning av deltagarnas sätt att tala om patienten under samtal 3-5 
Under tredje till femte samtalet diskuterar deltagarna iakttagelsen att patienter inte alltid 

spontant berättar om hur ont de har. Följande citat är från en av deltagarna som trodde att 

patienten skulle tala om när hon hade ont. Först då deltagaren provat att använda 

smärtbedömningsformuläret förstod hon att patienten inte själv tog initiativet till att berätta 

om smärtan.  

 

Samtidigt var det hennes val att inte tala om det. Sen var det väl också så att jag 

trodde att hon var den patienten som skulle säga ifrån men det var hon inte så 

det är det här vad vi tror 

 

Deltagarna samtalar om att patienter uttrycker sig olika och tolkar frågor från personal olika. 

Deltagarna resonerar om hur de själva kan bli tydligare i samtal med patienten om smärta. 

Följande reflektion framkommer i ett samtal om lämpliga ord för att beskriva smärtintensitet.  

  

Men obehaglig det kan jag tycka är också om folk tolkar det som hanterbart 

eller inte. Det är ju väldigt individuellt. Ja det är ju väldigt olika 

 

Deltagarna samtalar om att det finns en bakomliggande orsak till patienters agerande. Vid ett 

tillfälle då deltagarna samtalar om en patient som inte säger till vid smärta görs följande 

reflektion. 

 

Det kan ju stå för någonting, att han försöker låta bli att visa att han har smärta 

Beskrivning av deltagarnas sätt att tala om patienten under samtal 6-7 
Under de två sista mötena när deltagarna har prövat att låta fler patienter skatta sin smärta 

pratar deltagarna om att de har blivit varse att patienter vill medverka och ge sin syn på sin 

situation. De samtalar om att patientens vilja ska få finnas med i planeringen och framför allt 

dennes upplevelse av sin situation.  

 

Det är hans upplevelse och det är den det gäller ju  
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Deltagarna samtalar om att de tagit mycket för givet. De ger exempel på hur de tidigare utgått 

från att patienter känner till vilken smärtlindring som kan erbjudas eller att de själva trott sig 

förstå patienters smärta utan att efterhöra patientens uppfattning. De kommer fram till att det 

är viktigt att fråga patienterna för att få deras upplevelse av sin smärta. De samtalar även om 

hur viktigt det är att informera om vilken smärtlindring som finns för att på så sätt ge 

patienten möjlighet att tala om vad som passar bäst.   

 

Dom vet inte vad som finns och då vet dom inte vad de ska fråga efter heller 

Ett sätt att förstå samtalen i tema 1 
Den preliminära tolkningen är att deltagarna gått från ett fragmenterat och utifrånperspektiv 

till att se patienten som en helhet. Inledningsvis talar deltagarna om patienter utifrån diagnos. 

Efterhand ses de alltmer som personer med en diagnos. Personer med egna tankar, viljor och 

förmågor. Deltagarna går också från att initialt betrakta patienter som passiva mottagare av 

vård till att allt mer se dem som aktörer. Inledningsvis tar de omedvetet patienters beslut i sina 

händer och ger dem inte alltid utrymme att vara delaktiga i smärtbehandlingen. Synen på 

patienter övergår från att bygga på generaliseringar om hur patienter är till försök att sätta sig 

in i och förstå patienter. Deltagarna har gått från att konstatera hur patienter är till att 

reflektera över varför patienter reagerar på ett visst sätt.  

Tema 2. Professionell roll blir tydligare 

Beskrivning av deltagarnas sätt att tala om sin vårdande roll under samtal 1-2 
Under de två första samtalen talar deltagarna om situationer då patienter har smärta och hur 

smärtan åtgärdas. I samtalen beskrivs att smärta åtgärdas medicinskt och i dialog med läkare. 

Deltagarna beskriver sin egen insats i smärtbehandlingen som ”smågrejor”. 

 

Alltså vi försöker det här med värme och kyla, ja, dom där smågrejorna 

 

Deltagarna samtalar om att de uppmärksammar smärta men att det inte syns någonstans och 

lyfter fram läkarens roll i smärtlindringen. 
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Ja vi uppmärksammar smärta men det syns nog inte riktigt någonstans. Ja man 

säger till doktorn att det här fungerar inte så ökar dom eller gör någon ändring 

så blir det jättebra  

Beskrivning av deltagarnas sätt att tala om sin vårdande roll under samtal 3-5 
Under följande samtal talar deltagarna om att läkarens ordination av läkemedel endast är en 

del i patientens smärtbehandling. Deltagarna samtalar om att de kan erbjuda smärtlindrande 

alternativ till patienten och att de skulle kunna göra det på ett tydligare sätt. En deltagare 

uttrycker sina tankar så här: 

 

Jag har tänkt mycket på det här ’medicinskt’ utan mer alternativa behandlingar. 

Jag pratade faktiskt med en patient om det, att det finns alternativ som värme 

och kyla, alltså dom alternativen och då tänkte jag att man borde vara mer 

öppen med det. Dom ska veta att det finns alternativ 

 

Under dessa samtal är deltagarna medvetna om att många patienter inte talar om att de har 

smärta. De samtalar även om egna tillkortakommanden i uppgiften att bedöma patientens 

smärta. 

Förra gången var det ett par formulär där patienter har ont men inte säger till, 

det reagerade jag jättemycket på, då kände jag bara att Åh här har vi brustit  

Här har jag brustit, varför säger dom inte till? 

 

Deltagarna samtalar om att de insett att åtgärder som de gör för att lindra patientens smärta 

har betydelse för patienten. I samtalen pratar deltagarna även om att det är fler patienter som 

efterfrågar annan smärtlindring än farmaka än vad de tidigare lagt märke till. 

 

En patient jag pratade med hade värme på sin axel och det hjälpte henne 

jättemycket. Man ska ju veta att det finns olika alternativ. Granntjejen där då 

’sån verkar bra kan jag också få?’. Då hade vi inte fler kvar 

 

Under fjärde samtalet talar deltagarna om det egna agerandet i relation till patienten och 

särskilt då frågor ställs till patienten. Samtalet handlar om vikten av att ta sig tid att lyssna på 

patientens svar då en fråga ställts. I samtalet kommer deltagarna fram till vikten av att ta sig 
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tid att lyssna för att förstå patientens behov. Deltagarna samtalar om att de vid en del tillfällen 

inte har tagit sig den tiden.   

 

Om man nu känner att man har tid att lyssna på svaret. Om man säger ’bra’ och 

de säger ’jag har så ont’. Man ställer frågan innan man vet att man har tid att 

lyssna på svaret 

 

Deltagarna talar nu också om vikten av att använda ord som patienter förstår för att få ett 

givande samtal. 

 

Jag tänker att smärtområde är något som vi pratar om men vet dom vad vi 

menar? 

 

Deltagarna ifrågasätter även sin egen kompetens gällande smärta, smärtplanering och 

smärtbehandling. De pratar om att det kanske är så att det är enklast och snabbast att ge 

läkemedel då en patient har smärta.  

 

Jo, jag tänkte på att har vi kompetens? Har vi tid att bearbeta? Vi är jättebra på 

att dela ut piller men sen. Vad tycker ni? 

Beskrivning av deltagarnas sätt att tala om sin vårdande roll under samtal 6-7 
I de sista samtalen talar deltagarna om vikten av att uppmana patienter att berätta om sin 

smärta. De ger exempel på hur de på ett aktivt sätt tar reda på hur patienten upplever sin 

smärta och om lindringen som getts har haft någon verkan. 

   

För min egen del så känner jag att jag har blivit duktigare på att följa upp och 

verkligen tänka på att det inte går två timmar tills jag går och frågar patienten 

eller tills jag ser han ute i korridoren utan jag går in och frågar på ett helt 

annat sätt 

 

Efterhand som deltagarna prövat att arbeta systematiskt med bedömning av smärta börjar de 

ifrågasätta rådande behandlingsrutiner. Istället för att ensidigt använda läkemedel som 

lindring talar de om vikten av att erbjuda samtal, massage/beröring eller värme och att se 

dessa som viktiga komplement till läkemedel. 



 16 

 

Jag hade en fundering också just att läkemedel står först, det vore kanske smart 

att läkemedel står på slutet? Att man börjar med det här att samtal, tänka på 

något annat, rörelse, värme och kyla 

 

Jag tror ju att det är positivt på flera sätt att vi inom personalgruppen också är 

mer uppmärksamma på att det finns mer saker att göra mot smärtan än bara 

den här vid behovsmedicineringen. Att det finns annat att ta till 

 

Vid de sista mötena talar deltagarna om att de tänker på ett annat sätt nu än tidigare både när 

de bedömer smärta och när de planerar och ger smärtlindring. 

 

Det har vi pratat om att vi tänker mer på det nu när man tar emot patienter 

också, och från början hur det är. Hur man ska gå till väga sen, så har man 

börjat tänka 

Ett sätt att förstå samtalen i tema 2 
Den preliminära tolkningen är att deltagarna har gått från att inte se sin egen roll i patientens 

smärtbehandling till att aktivt se och ta ansvar för att identifiera, bedöma, åtgärda och 

utvärdera smärta. Från att initialt ha underskattat sin egen insats växer en ökad medvetenhet 

fram om vikten av den egna insatsen i patientens smärtbehandling. Även om deltagarna redan 

tidigare har vidtagit smärtlindrande åtgärder har de nu blivit medvetna om vad de gör och 

genomför åtgärderna mer systematiskt. De har funnit en arbetsrutin som är till hjälp i mötet 

med patienter som upplever smärta som lett till att en professionell roll har tydliggjorts i 

arbetet med patientsmärta.  

 

Tema 3. Teamanda förstärks  

Beskrivning av deltagarnas sätt att tala om kollegor/teamet under samtal 1-2 
Under de två första samtalen berättar deltagarna om ronderna vid avdelningen då samtliga i 

teamet har möjlighet att samtala om patienters smärta. En deltagare berättar om hur hon 

försökt förklara en patients smärta för teamet. Deltagaren beskriver hur hon inte fick gehör för 

det hon berättade om. 

 

 Jag kände då, jag hade sett patienten i det skicket och blev inte trodd  
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Deltagarna samtalar också om känslan av maktlöshet då de inte får gehör hos teamet när de 

upplever att patienter har otillfredsställande smärtlindring.  

 

Man känner hur man själv står och ser hur ont patienten har och man verkligen 

vill att, nej det här fungerar inte, den måste få mer smärtlindring och så får man 

inte riktigt gehör det är klart att man känner sig maktlös då och det känns inte 

bra  

 

Vid ett tillfälle diskuteras hur ofta smärtlindrande läkemedel kan ges. Deltagarna upptäcker att 

de har fått olika direktiv och att deras uppfattningar om vad som gäller vid farmakologisk 

behandling vid behov skiljer. De pratar även om att de försätter varandra i besvärliga 

situationer när de ger smärtlindrande farmaka med olika intervall till samma patient. En 

deltagare berättar att hon börjat ge smärtlindrande farmaka till patienter när hon bedömer att 

de behöver lindringen. Samtidigt finns en uppfattning i gruppen att vissa läkare tycker att 

smärtlindrande farmaka ges för tätt och att tjänstgörande personal ställs till svars även för sina 

kollegors agerande. 

 

Jag ger till patienten när den behöver men när det blir för tätt får den som 

jobbar då ta smällen 

Beskrivning av deltagarnas sätt att tala om kollegor/teamet under samtal 3-5 
Efterhand talar deltagarna om att de strävar efter att hjälpa varandra. De samtalar om att de 

vill prova att arbeta på ett annat sätt än vad de gör idag. De vill vara enhetligare i sitt 

förhållningssätt till patienter med smärta och de önskar att de tillsammans ska komma fram 

till ett gemensamt förhållningssätt. 

 

Det är viktigt att få klara direktiv om vad som gäller och så, och att det gäller 

alla, att vi har kommit överens om det ihop  

 

Deltagarna fortsätter att samtala om vikten av att be varandra om råd. Vid ett tillfälle när en 

smärtbedömning diskuterades uppstod följande ordväxling. En deltagare som jobbat en kort 

tid ville ha bekräftelse i sitt sätt att tänka i bedömningen av patientsmärta från kollegan som 

jobbat lite längre. 
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Du som jobbat länge ser det kanske på ett annat sätt?  Replik från kollegan: Det 

är inte lätt även om man jobbat några år 

 

Deltagarna samtalar om hur de vill implementera en förändrad arbetsrutin gällande 

smärtbedömning bland övriga kollegor vid avdelningen. De påtalar att arbetsrutinen ska 

upplevas som enkel och att processen med att implementera rutinen ska bli bra. Deltagarna 

pratar om hur viktigt det är att känna stöd från ledningen. 

 

Avdelningschefen är väldigt positiv till detta, hon frågar oss hur det går 

Beskrivning av deltagarnas sätt att tala om kollegor/teamet under samtal 6-7 
Smärtbedömningar genomförs nu av deltagarna med en kollega vid sin sida. Syftet är att på 

detta sätt öka möjligheten för att implementera smärtbedömningsformuläret på avdelningen. 

Vid ett tillfälle diskuteras en enskild patient. Gruppen är överens om att de vill förändra 

smärtbehandlingen. Samtalet mynnar ut i ett beslut om att prata med läkaren och att använda 

smärtbedömningen som patienten hade fyllt i som ett sätt att förtydliga bedömningen.  

 

Den här ska jag faktiskt visa för doktorn på måndag, ja det ska jag, jag skulle 

vilja visa den för vår doktor idag 

 

Samtidigt talar deltagarna om sina farhågor inför att genomföra smärtbedömningar 

tillsammans med kollegor. Deltagarna förväntar sig kritiska åsikter om det nya arbetssättet. 

En deltagare berättar att hon var förberedd på kritik från kollegan men att de hade ett bra 

samtal om den förnyade arbetsrutinen.  

 

Jag visste att jag skulle få åsikter, så jag var beredd på det, men det blev väldigt 

positivt 

 

Under de två sista mötena samtalar deltagarna allt mer om viljan att utveckla arbetet med 

smärta och att de vill engagera fler kollegor vid avdelningen.  

 

Jag tror att det hade varit bra om vi involverade fler för då kan vi få fler som är 

positiva och känner sig med i processen 
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Under sista mötet förs samtal om arbetet som lagts ner i utvecklingsarbetet. Deltagarna 

samtalar om vikten av att få arbeta tillsammans med olika utvecklingsområden och om sin 

önskan om att fortsätta att arbeta som en grupp.  

    

Jag känner att va själv om detta stora område, alltså det finns hur mycket som 

helst och då att va fler känns viktigt. Hoppas vi kan ses här fler gånger 

 

Deltagarna sammanfattar att de har kommit fram till ett förnyat arbetssätt tillsammans som 

grupp och involverat sina kollegor/teamet vid avdelningen. En deltagare uttrycker, och får 

medhåll från gruppen, vikten av att få känna stolthet när något har gjorts och poängterar att 

detta har de gjort tillsammans.  

 
Jag tycker att vi ska känna oss stolta över detta, för att vi har kommit fram till 
detta 

Ett sätt att förstå samtalen i tema 3 
Den preliminära tolkningen är att deltagarna stärkts i sin teamanda. De har gått från att det är 

jag som ska göra något till att betona att det är vi som genomför förändring. Deltagarna har 

alltså gått från ett individualistiskt synsätt till att tänka mer kollektivt med ett gemensamt 

förhållningssätt gällande patientsmärta som mål. En ökad medvetenhet om vikten av varje roll 

i teamet har blivit tydligare i arbetet med patientsmärta. Inledningsvis framkommer känslor av 

maktlöshet, ensamhet och utsatthet. Vid de sista mötena har upplevelserna förändrats till att 

känna bekräftelse i sitt engagemang, uttrycka bekräftelse av varandra och känsla av stolthet 

över det arbete som lagts ner i utvecklingsarbetet. Deltagarna har även lyckats förmedla och 

implementera ett förnyat arbetssätt bland sina kollegor vilket lett till att deltagarna stärkts och 

utvecklats i sin teamanda. 

Sammanfattande tolkning 
En sammanfattande tolkning är att deltagarna genom de fokusgruppssamtal som ingick i 

utvecklingsarbetet fått en förändrad förståelse för patientens situation. Patienten som 

inledningsvis reducerats till en höft, ett knä eller en plastik betraktas i de senare samtalen som 

en hel patient som deltagarna både vill och gör delaktig i smärtbehandlingen. 

Smärtbedömningsformuläret fungerade som ett verktyg för deltagarna och hjälpte till med att 

öka förståelsen för patienters upplevelse av smärta och önskemål om lindring/behandling. 

Patientens individuella behov uppmärksammades allt mer av deltagarna. Utifrån dessa fynd 
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kan man argumentera för att deltagarna gått från ett diagnoscentrerat och partikulärt synsätt 

till ett mer personcentrerat och holistiskt synsätt. Inom personcentrerad vård fokuseras hela 

personen med sjukdomen och inte enbart delar som sjukdomssymtom eller diagnos (Svensk 

sjuksköterskeförening 2010; Edvardsson 2009). Personcentrerad vård handlar också om att 

skapa förutsättning för patienten att vara delaktig i sin egen vård. De behov som patienten 

uttrycker har lika stor betydelse som de behov som personalen uppmärksammar. 

Personcentrerad vård syftar därmed till att stödja patienten att utifrån sina förutsättningar vara 

den person som han/hon vill vara (Edvardsson 2009).  

 

En förändring i deltagarnas uppfattning om den egna professionella rollen framkommer 

också. I de inledande samtalen lägger deltagarna stor vikt vid läkarens betydelse för 

patientens smärtlindring. Under de sista samtalen övergår de alltmer till att diskutera värdet av 

den vård som de själva utför och hur de tar ett eget aktivt ansvar i patientens smärtbehandling. 

Ett sätt att tolka dessa fynden är att förstå det som om deltagarna inser sin egen professionella 

betydelse i samband med patientens smärtlindring. Att få möjlighet att vara en grupp i ett 

utvecklingsarbete har ett mervärde. Då personcentrerad vård har sin utgångspunkt i ett enande 

av värdegrund kan utvecklingsarbetet ses som en början till att bygga en gemensam 

värdegrund inom smärtområdet (a.a).  

 

En annan sammanfattande tolkning är att det har skett en förändring i gruppen över tid. Under 

samtalens gång utvecklas deltagarna i sin syn, uppfattning och förståelse av patienten, sin 

egen roll, teamets roll. I inledningen av utvecklingsarbetet konstaterar deltagarna hur patienter 

är, hur de som personal agerar, vad som är läkarens uppgift. De ger vård enligt de rutiner som 

de brukar följa utan vidare reflektion. Under tredje till femte samtalet sker en förändring. En 

osäkerhet infinner sig och det som innan kändes bekant börjar ifrågasättas. Mot slutet av 

utvecklingsarbetet uppvisar deltagarna en annan säkerhet, utmaningen är nu att involvera hela 

personalstyrkan i ett nytt arbetssätt. Detta förändringsskeendet kan tolkas utifrån Meleis 

(2010) transitionsteori. Före transitionen är allt som vanligt i vardagen och det mesta görs som 

”man brukar”. Transitionen äger rum i mellanrummet, mellan det som var och det som ska 

bli. En transitionsprocess innebär förändring av relationer och roller. Ny kunskap integreras 

och invanda beteenden och rollfördelningar förändras (Meleis 2010).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den aktuella studien syftade till att undersöka förändring över tid i en grupp som deltog i ett 

utvecklingsarbete. Att gruppen följdes under fem månader av en och samma person är ett 

argument för studiens trovärdighet. Dels gjorde tidsaspekten det möjligt att undersöka om 

någon förändring skett i deltagarnas syn på sig själv och patienten, dels möjliggjorde 

upprepade möten den interaktion och reflektion som enligt Ekebergh (2001) är avgörande för 

att förändring ska kunna ske. Deltagande och delaktighet är två andra centrala aspekter i 

studier där fokussamtal används (Wibeck 2000).  Även Petersson (1997) lyfter fram 

delaktighetens betydelse och menar att en grupp kan åstadkomma förändring om atmosfären 

är tillåtande. Att deltagarna har kommit till mötena och varit engagerade i samtalen kan ses 

som ett uttryck för att en arbetsgemenskap byggd på delaktighet uppstod.  

 

En viktig aspekt i samband med fokusgruppsamtal är att gruppen är lagom stor och att 

sammansättningen är sådan att samtliga deltagare får möjlighet att komma till tals (Wibeck 

2000). Fokusgruppen kom att bestå av sju deltagare och med en överrepresentation av 

sjuksköterskor. Det fanns därför en risk att resultatet i alltför hög omfattning skulle återspegla 

speglar sjuksköterskornas uppfattningar. För att möjliggöra olika perspektiv (Wibeck 2000) 

för att nå studiens syfte bedömdes det ändå som värdefullt att inte göra gruppen alltför stor 

likaså att gruppen skulle vara tvärprofessionell.  

 

Genom att jag själv deltog i samtalen finns det risk att jag har påverkat studien. Samtidigt är 

det svårt att avgöra hur stor min påverkan varit på deltagarna och samtalen. För att minimera 

risken att mina uppfattningar fick tolkningsföreträde i samtalen har samtliga samtal lyssnats 

igenom även av handledaren och handledaren guidade mig mellan fokussamtalen. Det finns 

också en risk att min egen förförståelse i alltför hög utsträckning skulle styra analysen till att 

endast se det jag ville se. Ett sätt att minimera denna risk är enligt Kvale (1997) att ytterligare 

någon person tar del av materialet. I denna studie har handledaren deltagit aktivt i analys- och 

tolkningsarbetet under hela arbetsprocessen.   

 

En studies överförbarhet handlar om i vilken mån studiens resultat går att applicera på andra 

verksamheter än den där den genomfördes (Guba 1981). En förutsättning för överförbarhet är 

att studien ger en tydlig beskrivning av kontext och genomförande. För att hjälpa läsaren att 
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förstå vad som krävdes för att åstadkomma ett personcentrerat synsätt finns en utförlig 

kontextbeskrivning. I beskrivningen redovisas hur studien bygger på samtal med en grupp där 

interaktion haft stor betydelse. Under förutsättning att en annan studie byggs upp på liknande 

sätt är sannolikt studiens fynd möjliga att överföra till andra enheter. Något som även styrks 

av Ekebergh (2001) som menar att förändringen var att förvänta eftersom tillvägagångssättet 

byggde på interaktion och reflektion.  

 

En studies tillförlitlighet handlar också om i vilken mån studiens fynd går att bekräfta och 

verifiera av läsaren. För att kunna verifiera analysen krävs att det tydligt ska kunna gå att följa 

varje steg i tillvägagångssättet (Guba 1981). I den aktuella studiens resultatdel beskrivs först 

samtalen i gruppen. Samtalen illustreras därefter med hjälp av citat. Först därefter görs en 

preliminär tolkning. Med detta förfaringssätt underlättas för läsaren att bedöma om studien 

kan betraktas som tillförlitlig.  

 

Slutsats 

I studien gav deltagarna uttryck för att deras arbete resulterat i ett förändrat arbetssätt med 

smärta och smärtbedömning vid avdelningen. Deltagarna arbetade aktivt med att 

implementera ett förnyat arbetssätt i den egna verksamheten och med att ta till sig 

forskningsbaserad kunskap. Smärtbedömningsformuläret blev en anledning för personalen till 

ett samtal med patienten och ett redskap för förståelse av patientens upplevelse av sin smärta. 

Arbetssättet kan möjligen också ses som ett bidrag till ökad arbetstillfredsställelse. Deltagarna 

kom till mötena, delade aktivt med sig av situationer och upplevelser samt uttryckte stolthet 

över det arbete som de åstadkom. Detta kan ses som ett uttryck för ett behov av att dela med 

sig och en glädje över att få arbeta gemensamt med ett patientnära utvecklingsområde. 
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