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Sammanfattning 

Smärta är det obehag som individen upplever ligga utanför den nivå av smärta som han 

eller hon upplever tolererbar. Smärtan benämns vanligtvis som antingen kronisk eller 

akut. Akut smärta är den som benämns som kortvarig och övergående, den övergår till 

kronisk smärta då det pågått längre än tre månaders tid. Smärtan uppstår utav en direkt 

eller indirekt skada som registreras utav de nociceptiva smärtreceptorerna. I fall där 

smärtans ursprung är okänd benämns smärtan som idiopatisk. Det smärtan medför 

förutom ett emotionellt lidande är påverkan på individens fysiska och sociala 

interaktioner samt kan obehandlad smärta leda till följdkomplikationer. Mötet är en unik 

omvårdnads interaktion där parternas förståelse och tillit för varandra påverkar hur 

patienten upplever sin smärta. Denna påverkan medför ett ökat eller minskat lidande för 

den unika individen. Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva hur personer 

med smärta upplever mötet med sjuksköterskan. Metoden var en litteraturöversikt med 

systematiska sökningar där medicinska omvårdnadsdatabaser genomsöktes. Resultatet 

bygger på fjorton kvalitativa artiklar. Tre huvudkategorier och nio subkategorier 

framkom efter analysen. Resultatet innefattar hur patienten upplever sjuksköterskans 

hanterande vid smärta. Den slutsats som görs är att det krävs av sjukvårdspersonal att 

tillgodose patientens behov och att se denne som unik. Smärtbehandlingen måste därför 

utformas efter individens behov mer för att kunna säkerställa att omvårdnaden håller 

hög kvalitet. Vilket innefattar ett område där förbättringar alltid kan göras.  

 

Nyckelord: Smärta, Patienter, Sjuksköterskor, Interaktioner 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

The meeting with healthcare personnel, as a pain 

patient. 

 

Author:  William Malmgren, Simon Parfalk 

Supervisor: Helena Larsson  

Literature review 

2015-01-05 

 

Abstract 

Pain is the discomfort that the individual is experiencing to be outside the level of pain 

that he or she is experiencing as tolerable. The pain is usually referred to as either 

chronic or acute. Acute pain is termed as short-lived transient, it becomes a chronic pain 

when it lasts past three months. The pain arises out of a direct or indirect damage that is 

registered out of nociceptive pain receptors. In cases where the pain's origin is unknown 

is referred to as idiopathic pain. The pain causes in addition to emotional suffering also 

an impact on the individual's physical and social interactions, and untreated pain can 

result to medical complications. The meeting is a unique nursing interaction where the 

parties' understanding and trust for each other affects how patients experience their 

pain. This effect leads to an increased or reduced suffering for the unique individual. 

The purpose of this study was to describe how people with pain experience meeting 

with the nurse. The method was a literature review with systematic searches where 

medical care databases were searched. The result is based on fourteen qualitative 

articles. Three main categories and nine subcategories emerged after the analysis. The 

result includes how the patient experiences the nurse managing the pain. The conclusion 

is made that it is required by health care professionals to meet the needs of the patient 

and to see him as unique. Pain treatment must be tailored to the individual needs more 

in order to ensure that care is of high quality. Which includes an area in which 

improvements can always be made. 
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BAKGRUND 
När personer söker vård finns en förväntan att få den vård som behövs. Detta innefattar att få svar på frågor och 

bli sedd som en unik individ i vårdmötet. Personer som söker vård med någon form av smärtproblematik har 

exempelvis i en studie gjord av Jakobsson (2007) sagt att vårdaren ifrågasatte om personens smärta existerade. 

Beskrivningar finns även av att inte bli tagen på allvar och att ingen tog sig tid att lyssna. En vårdtagare nämner 

till slut sig själv som en som stör och gnäller. Men smärtan existerar, det som personen upplever är på allvar 

och smärtan en unik upplevelse för den individen. I mötet i vården har alla rätt att bli respektfullt bemötta. 

Mötet skall främjas mellan sjukvårdspersonal och patienter. Alla människor har rätt till en vård av god kvalité 

(Hälso- och Sjukvårdslagen, SFS 1982-763). I patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) står det att 

vårdpersonalens skyldighet även innefattar vad som händer under mötet med patienten, denne ska visas 

omtanke och respekt. Patienten ska även få rätt att medverka i utformningen av sin vård. Vårdpersonalens 

skyldighet är även att upprätthålla en god patientsäkerhet. Individens smärtupplevelse baseras på tidigare 

individuella smärterfarenheter och gör att den inte kan mätas och jämföras med andra individers smärta. Detta 

kan leda till att samma skada hos en patient ser helt olik ut för en annan (Gräbel, 2013). 

 

När smärta definieras indelas den ofta i antingen akut eller kronisk. De flesta akuta smärttillstånd orsakas av en 

direkt vävnadsskada ex. trauma mot en kroppsdel. Det kan dock uppstå på andra sätt bl.a. av inflammationer. 

Orsaken till att den akuta smärta uppfattas så snabbt utav kroppen är på grund av att registreringen sker via de 

nociceptiva smärtreceptorerna (känselnerver för smärta). Dessa leder i sin tur synapsen till ryggmärgen vidare 

till talamus, sedan till cortex (hjärnbarken). Det som kännetecknar akut smärta är att den ofta är begränsad till 

det skadade området. Smärta utgående ifrån ett organ dvs. visceral (invärtes) smärta upplevs ofta i det 

närliggande området. Denna smärta kan upplevas som skärandes, molande, tryckande eller sprängande (Gräbel, 

2013). Långvarig smärta också vanligtvis kallad kronisk smärta är smärta som pågått i längre tid än 3 månader. 

Denna smärta är på många sätt lik den akuta men är oftast hanterbar för den drabbade, långvarig smärta kan 

också gå över till akutsmärta i ett s.k. smärtskov (Westerling, 2014; Norrsell, 2012). Smärta upplevs oftast till 

följd av direkt eller indirekt vävnadsskada eller till följd av sjukdom men kan också upplevas utan att fysisk 

påverkan kan upptäckas. Det relateras då till psykosomatiska besvär eller liknande Idiopatisk smärta. Då det 

inte går att särskilja patientens upplevelse av smärtan från andra med kroppsliga skador är det därför viktigt att 

som personal erkänna även sådan smärta som faktisk smärta och inte nödvändigtvis kopplar smärta till en yttre 

påverkan (Merskey & Bogduk, 2012). 

 

Den svenska vården anses vara en av de bästa i världen. Sverige finns på elfte plats av 34 deltagande länder i en 

europeisk undersökning kallad ECHI (Euro Health Consumer Index) (Björnberg, 2013). Trots ett högt betyg så 
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brister vårdpersonalen i mötet med patienterna. Av alla klagomål som kommer in till patientnämnden är 15-

20% av dessa angående mötena mellan vårdpersonal och patient (Eriksson & Bergschöld, 2012). 

 

För att kunna ha ett givande möte mellan två individer är en förutsättning god kommunikation. 

Omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) menar att kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är 

grundläggande för att en god omvårdnad ska säkerställas. Med kommunikation menar hon när information 

utväxlas och parterna skapar sig en förståelse för varandra. Kommunikationen utgörs av samspelet som är de 

individuella parternas tolkningar av kroppsspråk, attityd och uttryck samt individernas kulturella anlag och 

livsupplevelser. Allt detta påverkas av deras förförståelse och därmed också förmågan till att samspela. Detta är 

en del av mötet som i sin tur ger goda förutsättningar för en god omvårdnad (a.a.).   

 

Enligt Travelbee (1971) så är sjuksköterskans ansvar att främja patientens förmåga att finna sin förståelse vid 

sjukdom. Denna förståelse kan dock bara patienten finna själv. Hon ser omvårdnad som en dimension som 

starkt påverkas av den mänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient. Travelbee menar att relationen 

har flera interaktiva trappsteg som måste klättras. Dessa steg grundas runt första mötet, under framväxten av 

mötets identiteter, individernas sympati för den andre och den ömsesidiga förståelsen och kontakten. Utifrån 

dessa steg skapas det goda mötet som säkerställer en god kommunikation (a.a.). Hennes teori är en 

interaktionsteori, vilket menas med att hon utgår ifrån samspelet mellan vårdpersonal och patient, som i sin tur 

lägger grund för omvårdnaden. Hennes teori syftar till att vårdpersonalen måste få tillit utav patienten genom 

att förtjäna patients tillit. Kommunikationen måste därför vara öppen och präglas av en äkthet för att tillit ska 

uppstå (a.a.). Om vårdpersonal då väljer att ifrågasätta patienter med smärta när det inte finns tydliga bevis på 

att skada inte existerar blir det problematiskt att ge en god omvårdnad. Därför är det av vikt att beskriva hur 

patienter med smärta upplever mötet, vilka känslor och förväntningar som finns i vårdmötet. 

SYFTE 
Syftet var att beskriva hur personer med smärta upplever mötet med sjuksköterskan. 

METOD  

Design 

Studien har utförts som en litteraturstudie där sökningarna eftersträvat kvalitativa artiklar som grund. Denna 

studiemetod valdes då den var lämpligast för att få svar på vårt syfte och på så sätt bygga upp arbetet (Friberg, 

2006). 
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Datainsamling 

Litteraturstudien hämtade sitt material med hjälp av tre olika sökmotorer; Chinahl, PsycINFO och PubMed. Vid 

sökningen av artiklar användes fritext i PubMed, Cinahl headings och fritext i Cinahl och fritext i PsycINFO. 

Sökorden som använts i fritext är: Patient, Interaction, acute pain, acute, pain, nurse och communication. De 

Cinahl headings som använts är: Communication, Nurses, Patients, Pain och Interpersonal Relations, dessa 

användes tillsammans med major concept och exploded view. Major concept möjliggör att artiklar som innehar 

det utvalda ämnesordet som huvudämne i artikeln söks efter. Exploded view gör att sökning sker i alla 

indexerade termer som innehar det utvalda ämnesordet och genomsökning sker även i dess närliggande 

indexerade termer. Genom att kombinera de båda blir det en större sökning där det utvalda ämnesordet söks 

efter i artiklar som innehar det som huvudämne samtidigt som sökning även sker ibland artiklar där närliggande 

ämnesord även kan finnas. Vid sökningar har författarna använt sig av boolesk operatorn AND. Anledningen 

till att det använts främst fritext under sökningarna i arbetet var för att tidigare gjorda pilotsökningar inte gav 

tillräckligt breda och relevanta resultat för att finna artiklar som svarade till syftet. Artiklarna som genererades i 

sökningarna och sedan inkluderades i arbetet var de som mötte författarnas egna etiska och urvalskriterier för 

studien. Dessa går att se under metod, urval samt i sökschemat (bilaga 1). Då sökningar efter artiklar gjorts i 

PubMed har det inte varit möjligt att följa författarnas kriterier då det inte är möjligt att begränsa sökningarna 

med peer rewieved eller referee granskad i PubMed’s sökmotor. Istället har det kontrollerats, för varje artikel vi 

funnit relevant, om det framgår i texten ifall de varit granskade på annat sätt eller gjort en egen bedömning av 

trovärdigheten. Vid sökningarna användes även begränsningar i de olika sökmotorerna i PsycINFO: ”Scholarly 

journals”, ”Age group: Adulthood (18 Yrs & Older)”, ”Population: Human” och ”Language: English, 

Swedish”. I PubMed; ”2004-2014”, “Humans” och “Adult”. Samt i Chinahl: “Age groups: All Adult”, 

“population: Human” och “English language”. 

Urval 

Kvalitativa artiklarna som publicerats 2004-2014, på engelska. Studierna har inkluderats om studiepopulationen 

utgjorts av vuxna, 18 år uppåt. I studier som inkluderas ska det framkommit att deltagarna upplevt en 

smärtpåverkan och även att de varit integrerade i ett möte med en sjuksköterska. Artiklarna ska vara 

kvalitetsgranskade och värderade efter vetenskaplig grund (Friberg, 2012). Studierna ska även ha bedömts som 

medel eller hög kvalitet efter kvalitets granskning. Studierna ska ha genomförts på sjukhus eller inom 

hemsjukvård. Det ska även ha framkommit i utvalda artiklar att forskarna ska ha följt de etiska principer som 

förväntas i forskningssammanhang dessa kan ses under etiska överväganden. De artiklar som ej svarat till syftet 

har exkluderats. Studier som erhållit låg kvalitet efter kvalitetsgranskning har exkluderats. Artiklar där det inte 

framkommer om etiska överväganden gjorts har även dessa valts att exkluderas. Renodlade kvantitativa artiklar 
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exkluderades då det var kvalitativa personupplevelser som efterfrågades och dessa kunde därför inte svara mot 

syftet.  

Genomförande 
Efter genomförda sökningar, där majoriteten av kvantitativa artiklar även exkluderats, gjordes en första 

genomläsning. Dessa lästes igenom enskilt och sedan samlades författarna för att göra ett gemensamt 

övervägande. Detta ansågs som det första urvalet. Det upptäcktes (23) artiklar utav relevans för studien. Efter 

genomläsning och diskussion författarna emellan upptäcktes bl.a. dubbletter vilket gjorde att denna siffra 

reducerades samt att artiklar inte tillförde något nytt eller frångick syftet. Detta resulterade i att 15 artiklar 

kvarstod efter det andra urvalet. För det tredje urvalet gjordes en artikel översikt sedan en kvalitets granskning 

med en granskningsmall från Statens beredning för medicinsk utvärdering, se bilaga 2 (SBU, 2012). 

Granskning genomfördes individuellt av varje författare som sedan gemensamt gjordes en överläggning. Efter 

att granskning gjorts bedömdes artiklarnas värde utifrån låg, medel eller en hög kvalitet, för att kunna göra en 

likvärdig bedömning av kvalitén så gjorde författarna ett poängsystem baserat på antalet frågeställningar mallen 

innehöll och delade in dem olika kvalitetsnivåerna efter procentuellt antal uppfyllda kriterier. Poängsystemet 

användes som ett kompletterande verktyg till mallen för att kunna garantera att varje artikel bedömdes på 

samma sätt. Detta verktyg använde författarna utanför mallen och utan att på något sätt modifiera SBU mallen. 

Poängsystemet har däremot inspirerats av mallen. Där mallens fem olika avsnitt och kriterierna i varje avsnitt 

utgjort de femtedelar och poäng som sedan använts i komplementverktyget. Genom att sedan använda detta 

verktyg vid sidan av mallen har uträkning kunnat ske och bedömningsprocessen har genom detta inte påverkats 

av personligt tyckande. Hög kvalitet motsvarar 4/5 -5/5=80-100% vilket motsvarar 16,8-21 poäng. Medelhög 

utgått ifrån 3/5-4/5=60-80% vilket motsvarar 12,6-16,8 poäng. Artiklar som nått precis 80 % gränsen har 

bedömts som hög kvalitet. Studier som fått under 60 % har bedömts som låg och därför har dessa exkluderats. 

Efter diskussion och övervägningar mellan de båda författarna så valdes artiklar med medel eller hög kvalitet 

att inkluderas. En artikels vars kvalitet bedömdes som låg resulterade att denna exkluderades. Det slutgiltiga 

urvalet blev 14 artiklar som ansågs lämpliga för att inkluderas i studien       

Analys  

Efter insamlandet av artiklar har först ett flertal genomläsningar gjorts för att få en överblick och insikt i 

materialet. Artikelöversikt har gjorts med en kort sammanfattning utav varje enskild artikel som inkluderats i 

arbetet. Efter detta har en granskning blivit gjord med SBU:s granskningsmall, vilket är en mall anpassad för 

kvalitativa studier med fokus på patientupplevelser (SBU, 2012). Vid kvalitetsgranskningen följdes 

granskningsmallen först vid genomläsning av varje artikel i sin helhet och senare granskades även översikterna 

för att se att dessa överensstämde och att inga felaktigheter gjorts. Efteråt gjordes en slutgiltig bedömning på 

varje artikels kvalitet och relevans med överstående steg i åtanke. Det skedde sedan en noggrann genomgång 
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utav studiernas resultatdelar där båda författarna enskilt och grundligt studerade resultatet och färgmarkerade 

meningsfullheter som svarade på syftet. Den huvudsakliga fokusen var att identifiera personupplevelser 

relaterat till deras smärta och i samband med mötet. Efter identifieringen gjordes en kategorisering med hjälp av 

en mindmap-mjukvara hämtad ifrån www.creaza.com som är en sida med hjälpverktyg för studenter. Mind 

mappen har reviderats flera gånger efterhand som meningsfullheterna har implementerats. En kodning har skett 

med numrering så att meningsfullheterna kunnat förknippas ifrån vilken artikel de kommit ifrån. Efter detta har 

en kortare översikt på varje artikels resultat gjorts där meningsfullheter ifrån tidigare steg implanterats dessa har 

sedan kod markerats i olika färger. Materialet har sedan sammanskrivits på ett enskilt papper där de olika 

kodningarna parats ihop och sedan bearbetats om till det nya resultatet. Detta har sedan jämförts ihop med mind 

mappen för att säkerställa att det nya materialet ifrån pappret inte frångått syftet eller förvrängts. Genom dessa 

steg har huvudkategorier och subkategorier identifierats efter flera gemensamma nämnare som artiklarna tagit 

upp. Analysen fynd resulterade i tre huvudkategorier och nio subkategorier. 

Etiska överväganden 

De artiklar författarna valt att inkludera i studien har antingen blivit granskade och godkända av en etisk 

kommitté eller använt sig av etiska riktlinjer som t.ex. Sjuksköterskornas samarbete i Nordens riktlinjer (SSN, 

2003) då de utfört sin studie. Dessa riktlinjer innebär bland annat hur anonymitet skall hanteras för att skydda 

patienten, att forskaren skall avväga om den egna kunskapen är tillräcklig för att genomföra sin studie eller om 

det krävs extern hjälp från någon med den kunskapen. Den innebär också att forskaren ska rådfråga en etisk 

kommitté ifall där finns någon bakomliggande finansiering och forskaren har ett ansvar att se till så 

intervjupersonerna är informerade om det som kommer ske (a.a.). Alla personer som medverkat i studierna har 

därför blivit väl informerade om studiens syfte samt gett sitt godkännande att delta i de studier som lästs 

(Birkler, 2008). Artiklarna som valts ut ska inte ha påverkats utifrån finansiärernas intresse, de ska inte haft 

möjlighet att aktivt påverka studiernas resultat (Sveriges universitets- och högskoleförbund [SUHF], 2010). 

Viktigt har också varit att de medverkandes personliga integritet inte på något sätt kränkts och blivit behandlade 

under de lagar som skyddar deras identitet i de länder där studierna gjorts i motsvarighet till den svenska 

Personuppgiftslagen (PuL, SFS 1998:204), PuL har i syfte att skydda individens personuppgifter och se till så 

att inte den personliga integriteten kränks. I forskningssammanhang reglerar den t.ex. att individen självmant 

ska välja om denne eller denna vill medverka i en studie, få all information om studien och vad det kommer 

innebära för denna individ (PuL, SFS 1998:204, 23§; 25§). 

Förförståelse och undersökningens betydelse  

Som sjuksköterskestudenter har vi innan denna studie mött patienter med smärta. I dessa möten har författarna 

upplevt att inte alla patienters behov tillgodosetts på bästa möjliga sätt. Upplevelsen av att felaktigheter skett 

under mötet kan bero på att vårdpersonalen inte försökt sätta sig in i patientens situation. Som 
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sjuksköterskestudenter upplevdes det ibland att patienterna missunnats tillgänglighet trots att tid funnits, det har 

även varit situationer där patienter fått vänta för att ”de redan har fått smärtlindring.” I dessa situationer har 

sjuksköterskan gjort antagande och fokuserat på det medicinska och inte satt sig in i det emotionella behovet 

patienten kan ha. Hur patienter upplever detta möte vet författarna inte men det är av stort intresse för vården i 

allmänhet att få en överblick på patientens situation då nästan alla delar av vården möter patienter med någon 

form av smärta och dessa patienter är en särskilt utsatt grupp som behöver värnas. Vid bearbetning och 

sammanställning av den nya informationen som arbetet kommer ge oss försöker därför författarna sätta sin 

förförståelse åt sidan för att kunna bedöma det nya materialet med en neutral ansats. Detta för att det är av vikt 

att arbetet baseras på forskning och inte på åsikter, det här kräver en mottaglighet och följsamhet hos författarna 

för att de inte ska låta sin förförståelse ta överhand och på så sätt påverka resultatet (Friberg 2006). 

RESULTAT 
Tre huvudkategorier identifierades: Patientens upplevelse av informationen som förmedlats i mötet, 

Patienternas definiering av smärtan i mötet, Att bli bemött som patient med smärta. Dessa delades in i mindre 

underkategorier för att underlätta genomläsningen av materialet. 

Patientens upplevelse av informationen som förmedlats i mötet 

Omgivningens påverkan 

Det framgick i flera studier att patienter upplevde att information som gavs efter en operation eller i 

smärtpåverkat tillstånd var svårt att ta till sig under möten (Hovind, Bredal & Dihle, 2013; Nakano, Mainz & 

Lomborg, 2007). Enligt flera studier upplevde patienter att de hade svårt att förstå mycket av det som hände i 

deras omgivning och att kunna ta emot informationen som gavs. De upplevde även en brist på information då 

de väntande (Schultz, Qvist, Backer Mogensen & Pedersen, 2013, 2014; Manias, Botti & Bucknall, 2006). I 

Manias et al. (2006) studie upplevde en del patienter att detta gav en känsla av hjälplöshet vilket ökade deras 

hesitation till att ställa frågor vilket sänkte deras förmåga att få ökad förståelse till situationen som var. Enligt 

flera studier så värderade patienter sjuksköterskor som under mötet förmedlat lugn genom sitt kroppsspråk och 

tal. Genom att ge ett vänligt bemötande, ge sig tid till att lyssna på patienten samt gav dem bekräftelse kring 

deras upplevelse. Detta ingav trygghet och tillit gentemot sjuksköterskan vilket vissa patienter upplevde 

underlättade förmågan att ta tills sig information som gavs. De flesta patienter upplevde en ökad förmåga till 

eget initiativ vilket gjorde att de vågade ställa extra frågor för att få en djupare förståelse och på så sätt kunde 

dem ta till sig informationen (Johnson, Goodacre, Tod & Read, 2009; Koskenniemi, Leino-Kilpi & Suhonen, 

2012; Manias et al., 2006). Enligt Manias et al.(2006) Ledde detta även till att patienterna valde att aktivt 

påverka och lösa behandlingsproblem genom ett nära samarbete med sjuksköterskan.   
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Patientens acceptans 

 Enligt Nakano et al. (2007) och Johnson et al. (2009)  framgick det ifrån flera patienter att inte förstå innebörd 

av viss given information upplevdes som acceptabelt så länge de märkte att behandlingen fungerade och att de 

kom närmre ett tillfrisknande. I Nakano et al. (2007) studie nämndes det att patienter som upplevde personalen 

som kompetent och återkommande ingav dem en trygghet och tillit som gav dem möjlighet att påverka om de 

kände ett behov. I tre studier gjorda av Taverner, Closs och Briggs (2012) samt Schultz et al.( 2013, 2014) så 

framkom det att när patienterna fick svar på sina frågor om smärta upplevde de att sjuksköterskor ofta inte 

kunde ge svar som levde upp till deras förväntan, sjuksköterskorna gav istället snabba svar utan någon djupare 

mening enligt patienterna. Detta skapade en oro och som växte sig starkare hos flera patienter och gav dem 

skuldkänslor vilket gjorde att de kände sig förödmjukade.   

Ansvaret som patienterna upplevde 

I Schultz et al.(2014) och Spiers (2006) studier lyftes det upp att patienterna var mycket noggranna med att 

utlämna rätt information och beskrivning av sin smärta till vårdpersonalen, de såg detta som sin uppgift att 

förmedla denna kunskap rätt då de upplevde att det var ett ansvar som låg hos dem för att få tillgång till rätt 

sorts behandling. Från Schults et al. (2014) studie visade det sig att yngre patienter upplevde att de hade lättare 

att förmedla och förstå innebörden av given information. De äldre patienterna upplevde informationen som 

gavs svårare att ta till sig. Utav de både patientgrupperna fanns det patienter som upplevde att de hela tiden var 

tvungna att hålla sig alerta för att få information och en adekvat behandling, detta skapade en oro då de kände 

att de inte kunde slappna av (Schultz et al., 2014). En del patienter från olika studier upplevde att de inte fått 

information om hur ofta de kunde be om smärtstillande eller vad som troligtvis orsakade smärtan. Patienterna 

förknippade dessa situationer med okunskap hos sjuksköterskan angående deras smärtproblematik vilket gav 

dem en stark misstro till denna (Hovind et al., 2013; Rejeh & Vaismoradi, 2010; Nakano et al., 2007). 

Patienterna i Schultz et al. (2014) studie tog även upp att de uppskattade när de fick valmöjligheter och en stark 

känsla av delaktighet i sin behandling upplevdes men i de flesta fall ansåg patienterna att de inte hade fått 

tillräcklig information för att kunna ta ett beslut. Även i flertalet fall där de själva tog ett beslut ifrågasatte de 

sedan om de hade valt rätt eller så uttryckte de sig att det var ett beslut som för dem var för stort att ta själv, 

vilket ledde till att sjukvårdspersonalen slutligen gjorde valen åt dem. Patienterna lät sjukvårdspersonalen ta 

besluten genom passivitet då det ansågs att personalen erhöll mer kunskap än dem i dessa situationer men detta 

fråntog dem också deras möjlighet till delaktighet. 

Att få förklaring till varför 

Det patienterna uppskattade i dessa situationer var att sjuksköterskan förklarade för dem när och i vissa fall 

varför de inte kunde få vissa läkemedel och riskerna med vissa läkemedel, vad sjuksköterskan hade för teori till 

den ökade smärtan, varför de i vissa fall inte kunde hjälpa och lindra deras smärta. När patienter fick tillgång 
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till en rimlig förklaring till varför de fick vänta och uthärda smärtan kände de en tillit och tilltro till 

sjuksköterskan då denna gett ett tillfredställande svar. De upplevde även en känsla av hopp och en minskad 

känsla av hjälplöshet, när de upplever att de påverkar och att sjuksköterskorna inte ignorerar dem, de upplever 

sjuksköterskornas erkännande av deras smärta och att de gör sitt bästa för att ge lindring (Manias, 2012; Rejeh 

& Vaismoradi, 2010; Nakano et al., 2007). Vårdpersonal som patienter upplever har hjälpt dem mest är 

vårdpersonal som motiverat och förmedlat information på ett sådant sätt att de upplevt sig som 

självbestämmande och delaktiga i valen till sin egen vård samt fått information att försöka bibehålla sin 

normala vardag i den mån det är möjligt (Rejeh & Vaismoradi, 2010; Vroman, Warner & Chamberlain, 2008; 

Darlow et al., 2013). Det lyftes upp i Johnson et al. (2009) och Schultz et al. (2013, 2014) studier att patienter 

som fick information om sina testresultat samt förklaring till varför prover tagits eller varför en specifik 

behandling valts upplevde en större tillit och fick ett ökat förtroende till sjuksköterskan. Patienter som 

bevittnade detta men som själva inte upplevde att de fick tillgång till samma information och behandling kände 

sig bortglömda och oprioriterade. Vissa patienter i Schultz et al. (2013) studie undrade om vårdpersonal 

undanhöll informationen för deras eget bästa. Detta förknippades till att deras smärta berodde på att de antingen 

var i behov av en essentiell operation eller att de befann sig inför döden. Patienterna beskrev det som att stå 

nära en kant, där rädslan för att falla blir större desto längre väntan blir . Majoriteten av patienterna i Schultz et 

al. (2014) hade aldrig tidigare varit inlagda på sjukhus och informationsbristen upplevdes som att bli försatt i ett 

hjälplöst tillstånd.  

Patienternas definiering av smärtan i mötet 

Förberedelsen inför smärtan 

I Rejeh & Vaismoradi (2010), Nakano et al. (2008) och Vroman et al. (2009) studier var det en del patienter 

som såg smärtan som en användbar känsla då denna berättade att det troligtvis var något i deras kropp som är i 

obalans. Detta såg de som en tillgång i mötet med sjuksköterskan då de fick lättare att förmedla hur de upplever 

sin smärta.  Patienterna som visste att de skulle opereras förväntade sig en smärtökning efter operationen.  

De flesta patienter beskrev sin kamp mot smärtan som något som är uttömmande, som tär på deras krafter, en 

del av patienterna vars smärta var kopplad till en direkt skada såg detta som en del av läkningsprocessen. De 

flesta patienter var väldigt medvetna om att smärtan upplevs unikt av varje individ. Dessa förberedelser 

möjliggjorde att patienterna fick lättare att integrera med sjuksköterskan och genom dem få den hjälp de 

behöver. 

Patientens syn på hur sjuksköterskan såg dem då de upplevde smärta 

Ur flertalet artiklar poängterade patienter att det var av vikt att sjuksköterskan såg hela individen och inte 

endast fokuserade på smärtan, en sådan sak som att ändra sängläget i vissa fall kan minska smärtan. I vissa fall 

upplevde sig patienterna som objekt då sjuksköterskorna inte såg dem som unika individer i mötet då de 
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missunnades dessa åtgärder (Rejeh & Vaismoradi, 2010; Nakano et al, 2008; Vroman et al., 2009). Patienter 

hade en individuell nivå av smärta som de beskrev som tolerabel en del patienter förknippade sin kulturella 

bakgrund som det som satte gränsen för vad de upplevde som tolerabel smärta. Den tolerabla gränsen utgick 

oftast att patienten låg stilla och därför var det även viktigt att sjuksköterskan i mötet med patienten frågade om 

smärtan var tolerabel i vila eller i rörelse. Flera patienter ifrån studierna kände ett behov av att veta vad som 

pågick. Då de på detta sätt kunde förbereda sig på den smärt ökning de individuellt förväntade sig. I flera fall så 

upplevde de att sjuksköterskan inte levt upp till att i tillräcklig mån ge den vetskap som krävdes. Flera patienter 

jämförde rädslan för döden med rädslan för smärtan (Rejeh & Vaismoradi, 2010; Manias, 2012; Vroman et al., 

2009; Spiers, 2006; Manias & Williams, 2007).  

 

I Manias och Williams (2007) arbete uppmärksammades det att patienter som upplevt kronisk smärta en längre 

tid ibland valde att undvika starkare smärtstillande som t.ex. morfin och OxyContin®, de ansåg då att smärtan 

var inom en tolerabel gräns. En del patienter gjorde detta val utav rädsla för eventuella biverkningar eller för 

risken att bli beroende på grund av läkemedlen. Då patienter utifrån mötet med vårdpersonalen inte upplevde att 

dem fått tillräckliga kunskaper angående sina läkemedel.  

 

Flertalet patienter baserade sin smärtdefiniering kring smärtans ursprung, om den var kronisk eller akut eller en 

sammanslagning av de båda. Flera patienter upplevde att sjuksköterskan i mötet oftast fokuserade på den akuta 

smärtan och inte den kroniska i de situationer då patienten hade både akut och kronisk smärta. En del patienter 

upplevde den kroniska smärtan som värst då denna var något som de haft längre än tre månader och som 

påverkade deras liv och vardagliga aktiviteter. De såg den akuta som en kortvarig smärta som skulle försvinna 

medan den kroniska var en smärta som var konstant som de skulle behöva dras med en längre tid framöver och 

kanske aldrig bli av med. Patienterna upplevde därför att de krävde ett ökat stöd av sjuksköterskan utifrån deras 

önskemål i dessa situationer. Flertalet patienter hade en gemensam skillnad mellan obehag och smärta. Obehag 

var den grad av smärta som befann sig inom gränsen för den tolerabla smärtan medan smärta var den 

upplevelse som låg utanför den tolerabla gränsen. För patienterna var intolerabel smärta olika kraftig men över 

gränsen av vad som ansågs hanterbart. En del patienter upplevde att sjuksköterskan var ovetande om denna 

grads existens och skillnad, då de enligt flera patienter ansåg att obehag och smärta var jämbördigt. (Manias, 

2012; Vroman et al., 2009; Taverner et al., 2014; Spiers, 2006). När patienter hade vetskap om att deras smärta 

hade ett syfte, då de fått denna bekräftelse av sjuksköterskan, så upplevde flera patienter att smärtan var lättare 

att tolerera. Det blev även lättare för dem att förbereda sig inför eventuella smärttoppar i samband med olika 

behandlingsmoment som kunde uppkomma under mötet med sjuksköterskan. Detta genom att de bl.a. fått 

möjlighet att gradera smärtan och samarbetet med sjuksköterskan i mötet möjliggjort deras förmåga att 

uppskatta olika grader av smärta enklare. Då de sedan upplevde något liknande så förväntade de sig en 
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smärttopp baserat utifrån en tidigare erfarenhet (Hovind et al., 2013; Manias, 2012; Vroman et al., 2009; 

Taverner et al., 2014). Patienter som inte blev informerade av sjuksköterskor om anledningen till sin 

självupplevda smärta upplevde då sin smärta utan ett syfte då de inte hade vetskap om dess ursprung eller 

funktion och detta orsakade stress och frustation. I dessa fall kunde inte patienterna förbereda sig inför 

smärttoppar och fick därför en ökad rädsla för smärtan liknande den inför döden (Vroman et al., 2009; Taverner 

et al., 2014; Schultz et al., 2013). I situationer då detta uppstod när gränsen för tolerabel smärta överskreds eller 

då patienterna inte kunde identifiera sin gräns krävdes ett ökat stöd av sjuksköterskan genom att ge motivation 

och tröst (Manias, 2012; Spiers, 2006).   

Att bli bemött som patient med smärta 

Trygghet eller otrygghet    

Patienterna föredrog och uppskattade sjuksköterskor som kunde förmedla lugn och inge trygghet. De upplevde 

även att sjuksköterskor som hade ett sinne för humor som kunde skämta med patienterna för att lätta upp en 

tung stämning ingav en trygghet då detta medförde att de fick lättare att relatera till det normala livet hemma så 

som sociala interaktioner med vänner och familj. Om patienterna upplevde ett förtroende till sjuksköterskan 

tillät detta en humoristisk anspelning. I de situationer då humoristiska inslag fanns acceptabla jämförde 

patienterna detta med interaktioner som de tidigare haft hemma med vänner och familj. Sinnet för humor 

upplevdes som uppfriskande då de ansåg att sjuksköterskorna såg dem som individer som under dessa 

förhållanden drabbats av en åkomma som även sjuksköterskorna kunde drabbats av. Ett exempel kunde vara att 

sjuksköterskorna kunde ge sin beskrivning av hur de troligtvis agerat i en liknande smärtsituation men då 

genom en överdrift och genom att beskriva sig själva som extra omedgörliga. Patienterna upplevde detta som 

stärkande då de kunde relatera till det samtidigt som de fick svar för sitt mod då de var medgörliga själva. 

Patienter gjorde en skillnad på sitt sjuka och sitt friska jag, dessa två jagen var för dem två helt skilda 

identiteter. Då de kunde relatera till sitt friska jag i denna främmande miljö gjorde det lättare att hantera 

situationen som de befann sig i (Johnson et al., 2009). De uppskattade även sjuksköterskor som gav dem extra 

uppmärksamhet och som tog deras frågor och vårdbehov på allvar. Detta beskrev en del patienter som att 

sjuksköterskorna behandlade hela individen. Då sjuksköterskorna visade empati och intresserade sig för 

patienternas situation påverkades deras smärta på en emotionell nivå. Smärtan påverkades även av aspekter som 

innefattade fysiskt läge, motorik samt sociala behov (Johnson et al., 2009; Schultz et al., 2014). Patienterna 

ville bli sedda som människor och inte ett ting som endast skulle smärt lindras (Rejeh & Vaismoradi, 2010; 

Nakano et al., 2008; Vroman et al., 2009; Schultz et al., 2014). Flera patienter upplevde en förvirring och en 

otrygghet vid de tillfällen då det var oklart vad de som vårdade dem hade för titlar samt vad de hette, detta 

medförde en ökad sårbarhet och gjorde att patienterna blev mer tillbakadragna då de inte kände en tillit till 

vårdpersonalen (Johnson et al., 2009).  
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Patienternas upplevelse av samarbetet  

Flera patienter upplevde att sjuksköterskor som gav patienter möjlighet att beskriva sin upplevelse av smärta 

och sedan ihop med patienten ta beslut angående behandlingen medförde en bättre smärtlindring då de 

upplevde att de blev tagna på allvar och erkända som en person (Spiers, 2006). De värderade sjuksköterskor 

som gav raka svar och som hade tålamod till att vänta tills de var redo vid vissa behandlingsmoment. De såg 

varje behandlingsmoment som ett samarbete dem båda emellan (Spiers, 2006). När sjuksköterskor fick 

patienterna att reflektera till ett tidigare värre smärttillstånd så medförde det att dem fick ett stöd och upplevde 

sig på detta sätt medveten om sin förbättring (Spiers, 2006). Patienterna upplevda att vetskapen att 

sjuksköterskorna fanns i närheten gav dem en ökad känsla av trygghet då de visste att skulle något hända eller 

att smärtan skulle förvärras skulle de få hjälp (Rejeh & Vaismoradi, 2010). En del patienter upplevde att de blev 

betrodda av sjuksköterskan medan andra upplevda att deras smärta inte blev betrodd då den saknade en 

fastställd orsak. En del av patienterna som inte upplevda att de blev betrodda la skulden på sig själv då de 

ifrågasatte om deras grad av smärta var befogad eller om de tog upp en vårdplats i onödan. Denna känsla av 

skuld uppkom som starkast då de fick reda på att deras tillstånd inte varit livshotande (Johnson et al., 2009). 

Majoriteten av patienter såg kommunikationen som ett essentiellt sätt för att få rätt vård. De beskrev den som 

essentiell då utan deras förmåga att på något sätt förmedla sin upplevelse så minskade deras medverkan i 

behandlingen. De såg kommunikationen som vägen som inledde ett samarbete (Johnson et al., 2009; 

Koskenniemi et al., 2012).  

Identiteter som patienter kunde inta i mötet med sjuksköterska. 

I Spiers studie (2006) och i Manias et al. (2006) så identifierade en del patienter sig med tre karaktärsdrag som 

avspeglade hur de agerade i mötet med sjuksköterska. Patienterna upplevde sig som stoiska, passiva eller svaga. 

Den personlighet som kännetecknas av stoicism upplevdes av patienten att de tog för sig, aktivt frågade, 

försökte aktivt dölja smärtan, kämpade aktivt emot smärtan, hade en stark anknytning till sitt kulturella 

ursprung och patienten försökte aktivt bibehålla sina fysiska och sociala aktiviteter. De lät sig inte styras av 

smärtan. De patienterna med stoiska karaktärsdrag krävde att sjuksköterskan gav bekräftelse samt lät individen 

påverka i den mån det var möjligt. Det framkom att dessa patienter värderade raka svar och 

informationsbehovet var ett måste att tillfredsställa. Den passiva patienten krävde ett mera aktivt engagemang 

utav sjuksköterskan då denna kännetecknades utav att patienten inte frågade aktivt, gärna avvaktade, var rädd 

för att påverka då detta kunde förvärra tillståndet, fysiska och sociala interaktioner bibehölls endast om 

vårdpersonal som sjuksköterskan motiverade dem. De upplevde även en fråntagen nivå av förklaring vilket 

resulterade i brist på egna initiativ. Sjuksköterskan behövde därför i dessa möten främja omhändertagandet 

genom att extra tid gavs till patienten.  Det sista karaktärsdraget som patienterna kunde inta i mötet är den svaga 

som beklagade sig. De definierade sig själva utifrån deras smärta och därför styrdes deras fysiska samt sociala 
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interaktioner utifrån vilken nivå deras tolerabla smärtgräns låg för stunden. Viktigt var att sjuksköterskorna 

försökte anpassa sig till hur patienten valde att avspegla sig i mötet. Ett felaktigt utförande utav sjuksköterskan 

kan om patient intagit någon av dessa personlighetsdrag leda till att vårdkvalitén påverkades negativt då 

patienterna upplevde sjuksköterskorna som otillförlitliga. I dessa situationer upplevde patienter att 

sjuksköterskor som gav dem möjlighet att berätta sin upplevelse som den mest lämpade inledningen för att en 

god kontakt skulle kunna etableras.                      

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer det att diskuteras om de metodologiska svagheter och styrkor som studien innehar 

och även ordförklaringar som använts. Delar utav arbetet som kommer att diskuteras innefattas bl.a. av 

ordförklaringar, syftet och dess påverkan, urvalet och valet av databaser, kvalitetsgranskning och analys. 

 

En litteraturöversikt innebär att finna aktuell forskning som svarar till syftet och göra en sammanställning av 

dessa. Det möjliggör en kartläggning av kunskapsläget inom syftets problemområde. (Friberg, 2006).  

Vid sökningarna gjordes först en pilotsökning denna utfördes under 2014-09 för att säkerställa att material som 

svarade till syftet i tillräcklig mängd skulle kunna införskaffas. Vid vidare sökningar gjordes dessa med en 

systematisk sökning i åtanke detta för att säkerställa att sökningarna skulle vara tillräckligt uttömmande. Med 

det här blir studiens validitet blir högre då rätt artiklar har identifierats. När sökningarna utfördes var strävan att 

finna relevanta och kvalitativa artiklar med hög kvalitet framför att finna ett högt antal kvalitativa artiklar utav 

låg kvalitet. Det alternativ som valdes resulterade troligtvis i mindre mängd referenser men dessa av högre 

kvalitet än om det senare alternativet valts då detta troligtvis resulterat i fler referenser men av signifikant lägre 

kvalitet.(Polit & Hungler, 1999). Då det framgick igenom sökningarna att samma studier framkom men i olika 

databaser så uppnåddes en saturation i sökningarna. Syftet med studien var att beskriva hur patienter med 

smärta upplever mötet med sjuksköterskan. Därför har studiens inklusion och exklusionskriterier utformats 

efter studiens syfte. Då studiens tid och att ovannämnda kriterier formats efter syftet kan det ha bidragit till ett 

bortfall av artiklar som kunde varit relevanta att inkluderas i studien vilket påverkar trovärdigheten. 

 

Att samtliga sökningar gjorts på engelska samt att endast studier på engelska valts att användas kan orsakat en 

bias, då artiklar med relevans skrivna på andra språk ej sökts efter. Detta motiverar dock författarna med att 

arbetet skulle försvårats och säkerställning utav kvaliteten skulle frångåtts hos dessa då den språkliga barriären 

hade förutsatt ett hinder som ej gått att kringgå att detta tagits i åtanke höjer trovärdigheten. Vid identifieringen 

av relevanta artiklar som svarade till syftet gjorde författarna överläggningar för att undvika att artiklar som inte 

svarade till syftet följde med i urvalet. Därför gjordes urvalet i en trestegs process vilket gjorde att i det 
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slutgiltiga urvalet fanns inga renodlade kvantitativa artiklar istället endast kvalitativa studier som svarade till 

syftet samt befann sig de utvalda artiklarna inom en aktuell tidsram 2004-2014. 

 

Författarnas användning av ordet vårdpersonal var ett sätt att inkludera artiklar där det först inte framgått i 

texten att sjuksköterskor varit patientens fokus. Samtliga tillfällen då vårdpersonal nämns innefattar därmed 

endast sjuksköterskornas inblandning i vårdtillfället. Sjuksköterskor benämndes som personal, sjuksköterska 

eller vårdpersonal för att göra det behagligare för läsaren att läsa. 

 

Kvalitativa artiklar valdes, då dessa med högst sannolikhet skulle innefatta personupplevelser då det var 

patienternas upplevelser ur mötet med sjuksköterska som var av intresse. Då studien endast fokuserat och 

utformats utifrån ett perspektiv har detta medfört att inte hela bilden kunnat förklaras. Då det hade inneburit att 

även kvantitativa artiklar inkluderats, samt artiklar fokuserade kring sjuksköterskans upplevelser. Då båda 

forskarna även är oerfarna med att bedriva forskning inom området samt inom systematiska databassökningar 

kan detta medfört att artiklar av relevans missats vilket sänker trovärdigheten. En annan sak som troligtvis 

orsakat ett bortfall vid urvalet av relevanta artiklar kan ha varit då artiklar endast eftersökts i databaserna: 

PsycINFO, PubMed och Cinahl. Dessa ämnesdatabaser utvaldes då de innefattar ämnen som Hälsovetenskap, 

Medicin, Omvårdnad, Psykologi, Beteendevetenskap och Biomedicin. Hälsovetenskap, Medicin och 

Omvårdnad berör till största del det utvalda området. Sökningar kunde även gjorts i databasen Cochrane som 

innehåller bl.a. systematiska evidensbaserade litteratur översikter. De tre databaser som utvaldes valdes då 

författarna ansåg att dessa var bäst lämpade till att finna material till studien. Om författarna haft vetskap om 

Cochrane tidigare samt att tiden för studien inte varit under begränsad tid skulle troligtvis denna även ingått i 

sökningarna. Att denna databas inte sökts i kan även orsakats av att författarnas erfarenhet är begränsad de ovan 

nämnda momenten påverkar trovärdigheten. Författarna ansåg att artiklar ifrån flera databaser var nödvändigt 

för att kunna säkerställa en viss kvalitet i studien. Men trots flera databaser kan forskarnas oerfarenhet bidragit 

till en viss bias. För att förfina sökningarna kunde blocksökningar använts, även de utvalda sökorden kunde 

använts i större variation och med mer precision. Begränsningar som användes kunde även varit färre eller fler. 

Användande kan därför orsakat ett bortfall. Dock krävdes dessa för att finna ett högt antal relevanta artiklar 

under den begränsade tid som disponerats vid sökningarna. Om färre använts hade detta troligtvis resulterat i 

fler artiklar men dessa av sämre kvalitet för ändamålet. Momenten i sig påverkar trovärdigheten även 

disponeringen av tid.  

 

Författarna har utfört studien i den största mån deras erfarenhet tillåtit för att säkerställa en god kvalitet. Genom 

bland annat att utvalda studier haft olika kvalitativa datainsamlingsmetoder som intervjuer, videoinspelade 

observationer samt återberättelser. Som omnämns som en tillgång av Polit och Beck (2004) hade varit att 
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kontakta inkluderade artiklars författare för att på så sätt fått tillgång till opublicerat material som de ännu inte 

publicerat. Troligtvis hade även möjligheten uppstått att diskutera deras studiers fynd vilket lett till en utökad 

erfarenhet inom området. På detta sätt hade det säkerställts att materialet varit så nära morgondagens aktuella 

forskning som möjligt och eventuellt hade diskussionen med de mer erfarna forskarna och deras studiers fynd 

säkerligen lett förbättringar utav denna studie och medfört att trovärdigheten av denna studie blivit högre. I 

artiklar som inkluderats har individer ifrån båda könen utgjorts i populationen författarna av denna studie har 

även valt att inkludera artiklar ifrån flera olika länder däribland Australien, USA, Iran, Nya Zeeland, Norge 

med flera för att få material ifrån flera olika länder med olika kulturella skillnader. Detta anser författarna som 

en styrka då resultatet av studien blir mer generaliserbart.  

 

Kvalitetsgranskningsformuläret som valdes att användas hämtades ifrån SBU (2012). Granskningsformuläret 

har inte frångått sin ursprungliga design, författarna har inte gjort någon manipulering utav denna mall istället 

har de valt att följa den som de tolkat att den tänkts användas. Mallen valdes då denna var utformad utifrån 

patientupplevelser. Dock kan författarna orsakat en viss bias under kvalitetsgranskningen eftersom författarna 

är oerfarna granskare vilket sänker trovärdigheten. Däremot har en validitet till en viss nivå säkerställts då 

mallen är väl utformad och därför svår att misstolka. Vid kvalitetsgranskningen har författarparet beräknat 

antalet poäng som varje artikel uppnått detta system går att finna under metod delen i studien. Författarparet har 

utfört kvalitetsgranskningen i den mån deras erfarenhet tillåtit och har därför under granskningen utgått ifrån 

sitt förnuft samt de metodologiska kunskaper de tidigare införskaffat för att säkerställa en kvalitet vid den 

slutgiltiga granskningen (Polit & Beck, 2004). Kvalitetsgranskningen medförde att en artikel vars kvalitet 

bedömdes som låg exkluderades. Författarna valde att endast inkludera artiklar som efter kvalitetsbedömning 

och överläggning erhöll medel eller hög kvalitet. Vilket resulterade i de 14 inkluderade artiklar utav dessa nio 

ansågs av högkvalitet och fem erhöll kvalitén medelhög. Detta val gjordes då författarna hade som mål att 

studien skulle uppnå en hög kvalitet därför har det under studiens utarbetning gjorts åtagande för att uppnå 

denna strävan i den mån deras kunnande kunnat möjliggöra. Den specifika artikeln som exkluderades ansågs 

bl.a. bristfällig i sitt tillvägagångssätt och genom detta ansågs inte resultatet tillräckligt tillförlitlighet för att 

kunna inkluderas. Det är troligt att den exkluderade artikeln kunnat medföra nytt material och därför gjordes 

även en överläggning. De båda författarna ansåg dock att inkludering av en artikel bedömd som låg skulle 

påverka studien i större omfattning negativt än vad den positivt kunnat medföra studien. Kvalitén på utvalda 

artiklar är bedömda på ett kvalitativt sätt. Det är troligt att om erfarna granskare gjort om samma 

kvalitetsbedömning troligtvis gjort en annorlunda bedömning. Då de haft mer erfarenhet inom denna typ av 

granskning och hade kanske använt sig av ett mer utvecklat poängsystem.  
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Författarna av studien har till den mån möjligt förhållit sig neutralt genom att bl.a. genomfört analysen i flera 

olika steg, detta för att undvika biaser ifrån forskarnas sida orsakat av förförståelsen samt ifrån materialet 

genom en s.k. datablindhet. Med datablindheten menar författarna att genom en upprepad läsning har ett fåtal 

artiklar till en början inte bidragit med ny data då igenkänningsfaktorer av andra artiklar ingett en falsk känsla 

av data mättnad. Ny data fanns som blindheten hade orsakat ett bortfall utav om inte författarna haft det här i 

åtanke. Med detta har en högre kvalitet säkerställts då författarna genom en upprepande genomläsningsprocess 

med pauser försökt åsidosätta sin förförståelse till artiklarna som lästs och därmed undvikit att förblindats. Med 

den här metoden har författarna upplevt att de gjort vad de kan för att öka trovärdigheten i studiens resultat 

samt att göra det tillförlitligt.   

Resultatdiskussion  

Det upptäcktes flera intressanta fynd som författarna väljer att ta upp under rubriksättningarna: Patientens 

upplevelse av att känna sig lyssnad till, Olika sätt att se på smärta samt Bristande smärtlindring och dess 

merkostnader. De fynd som författarna valt att ta upp för diskussion är dem som ansågs viktigast för en 

förbättrad vård. 

Patientens upplevelse av att känna sig lyssnad till 

Att inte förstå vad som händer och att inte bli lyssnad till är bland de vanligaste förekommande problemen för 

en patient utöver att få en bra behandling av sin smärta i de studier vi läst (Hovind et al., 2013; Johnson et al., 

2009; Manias et al., 2006; Nakano et al., 2007; Rejeh & Vaismoradi, 2010; Schultz et al., 2013, 2014; Taverner 

et al., 2012; Vroman et al., 2009). Det förekommer en stor oro hos patienter då de inte blir informerade eller 

finner en struktur för varför händelser runtomkring dem sker (Manias et al., 2006; Schultz et al., 2013,2014). 

Detta är något som vården redan idag arbetar med men det framgår i de artiklar vi läst att arbetet med att nå ut 

till alla patienterna med tillräcklig eller tydlig information ännu inte lyckats fullt ut (Hovind et al., 2013; 

Johnson et al., 2009; Manias et al., 2006; Nakano et al., 2007; Rejeh & Vaismoradi, 2010; Schultz et al., 2013, 

2014; Taverner et al., 2012). Det sker dock framsteg exempelvis genom lagrumsändringar i Patientsäkerhetslag 

(SFS 2010:659), den innehåller bl.a. ändringar för att säkerställa patientens rätt till information ”6 §/Träder i 

kraft I:2015-01-01/ Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till att patienten och 

dennes närstående ges information enligt 3 kap. patientlagen (2014:821). Lag (2014:828)”(6kap, 6§). denna 

lagändring ger författarna förhoppningar på förändring i de rutiner som finns idag, exempelvis genom utökad 

kunskap om smärta till sjuksköterskorna och bättre rutiner för att informera patienterna vid ankomst. Ett sätt för 

sjuksköterskor att själva tillskansa sig kunskap om smärta kunde vara att lyssna mer på patienterna då 

individuella upplevelser av smärta inte fullständigt kan beskrivas genom böcker. 
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De flesta patienter ifrån de olika artiklarna upplevde att det för dem var viktigt att bli lyssnade till och att 

uppleva att personalen tog till sig den informationen de gav, detta möjliggjorde att givande samarbete uppstod 

(Manias et al., 2006). Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) försökte redan under 70-talet påvisa att 

det var viktigt att lyssna och bygga upp en relation till sjuksköterskan. Travelbee beskriver att omvårdnaden ses 

som en dimension som starkt påverkas utav den mänskliga relationen. Mötet sägs ha en stark inverkan på hur 

vården blir och vid smärta är det patienten som känner till sin smärta bäst och kan därför beskriva den på ett 

korrekt sätt. Det ligger sedan på sjuksköterskan att finna en mening eller en orsak till patientens upplevelse av 

smärta, kan inte sjuksköterskan ta till sig och analysera patientens behov och oro uppstår en friktion som kan 

leda till både misstro och missuppfattningar. Kan tillit till sjuksköterskan istället uppnås då sjuksköterskan 

uppvisar vetskap och förståelse om patientens behov kan en god omvårdnad ges till patienten. Detta kan 

utveckla mötet så att ny information införskaffas och bättre vård blir resultatet, vilket bekräftas i artiklarna 

skrivna av Johnson et al. (2009), Koskenniemi et al. (2012) och Manias et al. (2006).  

Olika sätt att se på smärta 

Att vården haft svårt att skapa ett effektivt verktyg för att skapa en bra överblick på patienternas 

smärtupplevelser är enligt författarna antagligen på grund av ett omedvetet val från sjuksköterskorna, som att 

likställa patienters smärta med andra liknande smärtpatienter. Detta kan ske då det i nuläget inte finns en 

tillräckligt effektiv referensram att utgå ifrån. Smärtupplevelser är så pass komplicerade att mäta på ett rättvist 

sätt och påverkas utav en mängd variabler hos den unika individen (Axelsson, 2004). Då sjuksköterskorna 

skapar denna referensram angående hur smärtan ska behandlas medför denna troligtvis att identiteten och de 

unika upplevelserna försvinner hos den enskilda individen. Detta försvårar individens förmedling av sin unika 

beskrivning vilket resulterar i en sämre vård. Detta är speciellt viktigt då det framkom av vår studie att 

sjuksköterskor och patienter oftast har olika värderingar både vad det gäller definitionen av smärta men också 

hur smärtan ska graderas enligt utvecklade smärtskattnings verktyg (Manias, 2012). Att bilden av smärta inte 

stämmer mellan patienter och sjuksköterskor är av vikt att korrigera inom vården då det både ger personalen 

och patienten tillfredställelse att minska upplevelsen av smärta Om sjuksköterskan väljer att inte endast 

använda smärtskattningsverktygen och istället håller en dialog med patienten om smärtan bidrar även detta till 

tillfällen där sjuksköterskan kan komma patienten nära. Mycket av de skillnader som finns uppfattas som en 

bristande insikt i de olika individernas upplevelser och skulle kunna avhjälpas genom att inte likställa patienters 

smärta med varandra och möta dem som individer (Manias, 2012; Vroman et al., 2009; Taverner et al., 2014; 

Spier, 2006). I en rapport utförd av SBU (2010) framgår det att vid behandling av långvarig smärta är det 

viktigt att vårdpersonalen arbetar ihop med patienten och behandlingen ska även ske utifrån en multimodal 

modell. Vilket innebär att den ska bygga på bl.a. beteendemedicin och utformas utifrån patients tankar och 

beteende. 
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Därför menar denna studies författare att det ligger hos sjuksköterskan att analysera hur beteendet hos patienten 

yttrar sig i mötet. De ska även anpassa sitt förhållningssätt utifrån hur patientens tankar beskrivs i mötet för att 

vård av god kvalitet ska kunna tillgodoses.    

Bristande smärtlindring och stöd i mötet och dess inverkan på samhället 

Att inte kunna få en korrekt bild av smärtlindringsbehovet bidrar till en otillräcklig smärtlindring som både 

ligger patienten och sjuksköterskan till last då lidandet förlängs men även vårdtiden (Manias & Williams, 

2007). Vilket resulterar i att vården blir ekonomiskt mer utsatt utifrån ett samhällsperspektiv då ekonomiska 

resurser används i situationer där de istället kunnat undvaras. Vinsten av att behandla patienterna rätt från 

början skulle kunna bidra till fler tillgängliga vårdplatser och en bättre ekonomi inom vården. Utifrån ett 

folkhälsoperspektiv blir folkhälsan sämre i Sverige då sjukhusplatser upptas utav flertal individer som 

antagligen kunnat upptas och behandlats inom i första hand primärvården. Då de blir inneliggande ökar även 

passiviteten och med det ökar risken för följdkomplikationer som bl.a. depression (Edberg & Wijk, 2009). 

Detta i sin tur resulterar i en sämre folkhälsa över landet samt en ökad kostnad för samhället. Individer får även 

efter en längre sjukskrivningsperiod svårare att integreras in i arbetslivet igen vilket sett ifrån 

samhällsperspektivet leder till en negativ tillväxt då individer som kunnat gynna tillväxten blir hindrade från att 

delta i samhällsutvecklingen. De förlorar även sin förmåga till att uppleva att de bidrar till samhället vilket 

författarna av denna studie förknippar med att de kan tappa hoppet samt får en negativ nergång av deras 

självupplevda självbild då deras livskvalitet påverkas. Edberg och Wijk (2009) nämner att då smärtan påverkar 

hela individens livssituation får denna det svårare att relatera till det de tidigare ansett normalt i vardagen. Som 

bl.a. innefattar deras arbete och även deras fritidsintresse.  

 

Patientens livskvalitet utgörs av hur den enskilda individen upplever sin omgivning och det som individen anser 

får dem att uppleva välmående. Ens livskvalitet består av hur individen upplever det subjektiva vilket knyts till 

dennes upplevelser och välbefinnande. Den andra delen som formar ens livskvalitet är hur individen upplever 

det objektiva. Hur individen ser och tolkar sin kropp och sin omgivning (Birkler, 2007). Författarna menar även 

genom detta att sjuksköterskan har en stor inverkan på hur patientens livskvalitet blir. Enligt Travelbee (1971) 

ska sjuksköterskan vägleda patienten vid sjukdom genom mötet till ett tillfrisknande samt finnas tillgänglig som 

stöd då ett tillfrisknande inte är möjligt. Det ligger även i deras intresse att samarbeta med patienten så att denne 

kan finna en mening, förståelse och genom detta få en god sjukdoms insikt. Då livskvalitén har påverkats 

negativt får de troligtvis även svårare att hantera sin smärta och på så sätt bibehålla sina levnadsvanor som 

fysiska och sociala interaktioner. Detta kan enligt författarna av denna studie leda till en identitetskris då de inte 

längre kan relatera och identifiera sig med den individ de var tidigare ju mer tid det tillåts passera. Denna 
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studies fynd och ovanstående påståenden stöds även av SBU's rapport (2010) där de bekräftar betydelsen och 

dess inverkan där flera av dessa aspekter påverkar den vårdkvalité som slutligen ges till individen. 

 

Argumentation kan även ske kring hur rättviseprincipen efterföljs i de situationer då patienter med smärta ofta 

har svårt att hävda sig. Det är inte alltid patienten orkar eller får möjlighet till att medverka i den mån i 

behandlingen som de egentligen har full rätt till (Manias et al. 2006; Stryhn, 2007). Detta kan var situationer då 

vårdpersonalen t.ex. sjuksköterskan gör ett val åt dem eller då valet görs då patienterna känner att de inte fått 

tillräcklig kunskap till att kunna ta ett sådant beslut (Schultz et al., 2014). Med rättviseprincipen menas att alla 

ska behandlas efter samma värde och därför ska det inte göras skillnad efter social status eller ekonomiska 

resurser. Inom hälsosjukvården innefattar denna etiska princip även detta men även att varje unik individ med 

hälso- eller omvårdnads behov har rätt till en vård av god kvalité. Detta ska därför genomföras på ett sådant sätt 

att individen igenom självständighet tillåts göra aktiva val i sin behandling. Det innebär även att deras behov 

gällande säkerhet och integritet ska uppnås vilket bl.a. innefattas utav att deras kunskapsbehov ska tillgodoses 

(Stryhn, 2007). Författarna av denna studie ser som Travelbee (1971) vikten av interaktionen i mötet och 

vården som sker som ett samarbete mellan sjuksköterskan och patient. Detta resulterar i att vården håller en 

högre kvalitet. Då patienten har vidare kunskap angående sin smärta leder detta troligtvis till en mera komplett 

helhetsbild av deras unika livskvalitet. 

 

Ett av studiens fynd som upptäcktes efter analys av Spiers (2006) och Manias et al. (2006) studie var de tre 

olika personligheter som patienterna upplevde att de identifierade sig med. Författarna tolkar deras olika 

identifieringars uppkomst med att patienterna skapar sig en ny identitet i mötet med sjuksköterskan för att 

troligtvis skydda sig. Vid diskussion kring den stoiske personligheten kan hypoteser troligtvis tas då denna 

patient tidigare haft ett aktivt liv samt ett stort socialt nätverk. Individen i fråga har tidigare varit en envis och 

stark vilket följt med vid utformningen utav den nya identiteten. Det kan även varit ett sätt för patienten att 

genom en stark sköld riktad utåt fått lättare att bearbeta och hantera sin nuvarande situation. Mcguire (1992) 

bekräftar detta genom de sex dimensioner som smärtan kan indelas i. Dessa dimensioner utgörs av fysiologiska, 

sensoriska, emotionella, kognitiva, beteende och den sociokulturella dimensionen. I detta fall påverkas de tre 

sist nämnda dimensionerna. Författarnas nya förståelse av den stoiska personligheten är att den kan underlätta i 

vissa situationer som vid t.ex. behandlings åtgärder som kan orsaka en oavsiktlig tillkomst av smärta, vilket får 

patienten att lättare hantera smärtskovet. I situationer som detta påverkas enligt Mcguire (1992) den sensoriska, 

fysiologiska och den kognitiva dimensionen då patienten uthärdar den ökade smärtnivån genom en individuell 

hantering. Det är även troligt att individens kulturella anlag har lagt grund för utformningen vilket bl.a. 

innefattas av deras erfarenheter under livet tidigare skeende samt hur deras livskvalitet påverkats under årens 

gång relaterat till tidigare trauma och andra livsomvälvande upplevelser som gjort individen starkare. Mcguire 
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(1992) styrker antagandet då detta avspeglas i den sociokulturella dimensionen. Därför anser författarna av 

denna studie att skapandet av samarbetet och därmed erhållandet av patientens tillit är utav största vikt speciellt 

i dessa möten. Den passiva och svaga identiteten upplevs som väldigt närliggande den stoiska och varandra. 

Precis som den stoiska så anser författarna av denna studie att det kulturella arvet spelar stor roll men till 

skillnad ifrån den stoiske har dessa individer hanterat och bearbetat sina livsomvälvande upplevelser på sitt 

unika sätt.  

 

Egentligen upplever inte denna studiens författare den stoiske som den starke, passive som den avvaktande eller 

den svage som den hjälplöse. Istället presenteras de på detta sätt i studien för att det ska underlätta för läsaren 

att urskilja de tre identiteterna samt underlätta tolkningen och beskrivningen utav dessa. För att förtydliga detta 

utgår vi än en gång ifrån den stoiska individen utifrån de kriterier som tidigare presenteras i resultat. Om denne 

blir fråntagen sin förmåga att aktivt påverka då de efter alla sina stoiska egenheter försökt genomföra detta. Då 

detta inte besvaras övergår de till den passiva samtidigt som den passiva kan övergå till den svaga då deras 

behov inte blir tillgodosedda. Den svaga kan även gå över till den stoiska då dennes tolerans för vad de anser 

som tolerabelt är överskridet och deras behov inte tillgodosetts tar de ett sista kraftsteg.  

 

Att individen intar en viss identitet i mötet kan även förklaras utifrån den trötthet som upplevelsen smärta 

medför vilket tär på individens krafter både psykiskt och fysiskt vilket kan leda till passivitet. Patienten kanske 

mister sin identitet då relationen till det som anser normalt allt mer försvinner. Detta omnämns av Edberg & 

Wijk (2009) i Omvårdnadens Grunder: hälsa och ohälsa. Författarna kan dock inte beskriva hela denna process 

då den är en så pass stor fråga som kräver mer forskning och som påverkas utav så många olika aspekter under 

vård tidens gång. Mcguire (1992) styrker detta till viss del då denna anser att för att kunna ge en detaljerad 

beskrivning krävs aspekter och influenser ifrån alla sex dimensioner vilka i sin tur påverkar och går in i 

varandra. Individens identitet är unik och därför är sambandet emellan dessa relaterat till smärtan och mötet 

oerhört svårt att finna vetenskapliga belägg för dock menar författarna att detta fynd ändå var värt att lyfta då 

det är intressant. Författarna anser att individerna intar den identitet de anser situationen kräver för att skydda 

sig och få sina behov tillgodosedda. Därmed ligger det hos sjuksköterskan att försöka anpassa sig efter 

identiteten patienten speglar i mötet. Genom detta blir individens behov tillgodosedda på bästa sätt och därmed 

möjliggörs en god omvårdnad. Birkler (2007)  beskriver identiteten som något som ständigt är i rörelse men 

som samtidigt är oföränderligt. Den är både objektiv och subjektiv något som är bestående men som samtidigt 

är skiftande vilket bildar en unik konstruktion av hur individen upplever sig själv samtidigt som dess omgivning 

upplever dem.       
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Vidare forskning 

De upptäckter som gjorts under arbetets gång har förvånat författarna speciellt gällande bristen att tillgodose 

patienternas kunskapsbehov. Vi författare upplever att vi har växt med uppgiften och den har gett oss nya 

kunskaper inom området som kan användes till skapandet utav vidare forskning inom området. Det är därför av 

intresse att i framtiden eventuellt använda denna studie som komplement till en framtida studie. Där vi kan 

tänka oss att applicera kunskapen som införskaffats på ett lämpligt sätt till en vårdavdelning där möjligheten 

finns att studera hur patienter upplevt vården om då vårdavdelningen tagit del av denna studies resultat och 

använts som komplement i deras nuvarande behandling. Emotionell smärta var också något som författarna 

upplevde var en stor del av patienternas vardag och att forska om skillnaderna mellan sådan smärta och den 

fysiska smärtan hade även detta varit av intresse då djupet på de emotionella sår som patienten bär innehar ett 

för oss okänt djup.  

 

En medveten brist i vårt arbete är att vi inte har valt att inkludera sjuksköterskornas perspektiv vilket ger en 

sned vinkling av resultatet. Även om avsikten var att ge patientens perspektiv kommer det behövas ett 

kompletterande arbete för att ge en bättre helhet av behoven och bristerna patienterna tar upp då detta kan vara 

något sjuksköterskor redan har upptäckt och ser som ett problem vilket kräver vidare forskning. Arbetet fann en 

intressant vinkel om olika personlighetstyper, detta skulle också vara av intresse att forska vidare för att 

eventuellt identifiera fler av dessa. Samt hur individernas familj och vänner upplever dessa personlighetstyper. 

Samt hur dessa förhåller sig till Mcguire (1992) olika dimensioner.   

Slutsats 
Individen upplever sig själv som en unik person och för denne är en hög livskvalité viktigt att uppnå, vilket 

påverkas negativt när individen blir smärtdrabbad. Detta är ansträngande både fysiskt och emotionellt och de 

klyvs mellan två identiteter, av det sjuka och det friska jaget. Här vilar ansvaret på sjuksköterskan att med ett 

helhetsperspektiv stödja patienten, genom delaktighet i sin vård och upplevelser av autonomi då de får utöva sin 

bestämmanderätt. Om patienten inte upplever sig få stöd och ej heller upplever ett självbestämmande så 

påverkar det både vårdkvalitén och smärtlindringen negativt. Därför krävs det av sjuksköterskan att erkänna 

patientens expertis gällande smärtan, då smärtan definieras som unik individer emellan. Sjuksköterskans 

huvudsakliga uppgift ligger i att vårda, lindra och vägleda patienten. Genom att möta och hjälpa patienten att 

finna en mening med smärtan och uppnå en tillfredställande smärtlindring kan ett lyckat samarbete uppnås och 

kunskap utvinnas till kommande möten. 
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Bilaga 3: Artikelöversikt 
Författare, 

Titel, Land, År 

Darlow B., Dowell A., Baxter D., Matheison F., Perry M., Dean S.  

The enduring impact of what clinicians say to people with low back pain. Nya Zeeland, 2013. 

 Syfte Målet med studien var att undersöka formen och intrycken av attityder och övertygelser personer upplever med akut och kronisk lågt sittande ryggsmärta. 

Urval Personerna valdes ut inom en region av Nya Zeeland, man annonserade i offentliga rum och på olika vårdinrättningar, de som svarade screenades per telefon och man exkluderade personer under 

18, de som inte pratade engelska samt de som nyligen gjort operationer för ryggsmärtor. Man valde ut deltagare som gav en bred etnisk, könslig, åldersmässig och yrkesmässig grund för arbetet. 

12 deltagare med akut smärta (smärta inom 6 veckor), 11 med kronisk smärta (smärta mer än 3 månader).  

Studiedesign 

 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och intervjuguide, blev inspelade på band. Samtalen varade mellan 31-101 minuter. Efter intervjuerna gavs formulär att fyllas i. datainsamling och 

analys skedde samtidigt som man informerade varandra om sina nya resultat, arbetet avslutades när man inte kunde skapa nya teman och ämnena upprepades under de nya intervjuerna. 

Analys/Resultat 

 

De bandade intervjuerna transkriberades verbatim. Akut och kronisk smärta analyserades separat och en tematisk struktur identifierades med hjälp av de första tre intervjuerna, det användes en 

extern forskare för att hjälpa till att identifiera olika teman, med hjälp av följande intervjuer fördjupades de olika teman. Totalt 23 intervjuade personer 13 ytterligare exkluderas p.g.a. snarlika 

karaktärsdrag. Resultatet visade att där fanns en hög tilltro till de olika klinikerna för att lindra eller bota smärtproblematiken. Man upptäckte att patienter inte tog till sig av råd som gick emot 

deras erfarenhet/ mål i livet/ övertygelser eller deras egna upplevelser av smärtproblematiken. Därför valde personerna ibland att avstå från rekommendationer eller vård som gav samt byter 

kliniker. Att få tydliga råd och uppmuntran upplevdes som mest effektivt för att de skulle ta till sig råd och inte känna skuld över deras skador. * Som förknippades med patientens upplevelse, 

Skuld, frustation, oro, att behandla ryggsmärtan, förväntan, ökat självförtroende, positivitet till ökad aktivitet.* 

Kommentar Etisk metod. Frågorna beskrivna, tagit hjälp utifrån, bra struktur och självkritisk granskning,  

Kvalitet Kvalitet – medelhög/hög 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Hovind I., Bredal I., Dihle A.  

Women’s experience of acute and chronic pain following breast cancer surgery. Norge, 2013.  

 Syfte Att få kunskap hur kvinnor upplever smärta och smärtlindring efter en bröst cancer operation samt identifiera område inom smärtlindring som kan förbättrats.  

Urval Strategiskt urval, åtta kvinnor tillfrågades efter 12-30 månader efter operation. Populationen togs ifrån en stor kvantitativ studie. Inkluderingskriterier var kvinnor diagnostiserade med 

bröstcancer i tidigt stadie utan metastaser, kronisk smärta (NRS) 3-5, ålder 18-65, förstod norska i såväl text som tal. De som smärtskattade över 5 i (NRS)skickades för vidare utredning och 

exkluderades. De vårdades på tre olika sjukhus.   

Studiedesign 

 

Del av en större kvantitativ studie där man studerat om behandlingen varit adekvat. Deskriptiv kvalitativ studie med djupgående semistrukturerade intervjuer. Datainsamling skedde genom 

semistrukturerade intervjuer. En intervju guide utformades baserad på teorier om smärta, postoperativ smärta behandling, tidigare forskning och klinisk erfarenhet. Huvudteman var upplevelsen 

av akut smärta närliggande postoperativa perioden, kronisk smärta, ansvaret egen smärtlindring, information hur deras anställning påverkades. Intervjuerna pågick 1h, spelades in med ljud, fält 

noteringar gjordes. 

Analys/Resultat 

 

Analysen skedde genom en innehålls analys i tre steg, data gicks igenom flera gånger, bröt ut betydelsefulla meningar och ord, färgkodade dessa, delades in i huvud kategorier. Data tolkades och 

nya under kategorier skapades, steg tre infattade att de jämförde tolkningarna i förhållande till varandra och ihop med tidigare forskningsresultat. Resultat: Presenteras i kategorier.* Beskrivning 

av akut och kronisk smärta, upplevelsen av information, under rådgivning av sjuksköterska. *Ansvaret att själv sköta smärtlindringen. Leva med kronisk smärta i vardagliga livet och 

smärtupplevelsen efter operationen.  

Kommentar Strategiskt urval, mindre population, del av större forskningsstudie, tydligt logiskt resultat, etiskt granskad, Lätt att förstå.  

 

Kvalitet Kvalitet: Medelhög  

*svarar mot syftet. 

 



 

 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Johnson M., Goodacre S., Tod A., Read S.  

Patients’ opinions of acute chest pain care: a qualitative evaluation of Chest Pain Units. Storbritannien, 2009. 

 Syfte Att beskriva upplevelserna hos individer som behandlas för bröstsmärtor och akuta bröstsmärtor  

 

Urval Patienter som vårdats för bröstsmärtor på någon av de sju medverkande platser. Fyra interventions platser och tre kontroll platser. Populationen valdes ut ifrån två platser med akutmottagning, 

två utan. Lämpliga kandidater valdes ut av akutmottagningarna. 186 tillfrågades 32 gav positiv feedback av dessa valde 26 att medverka i intervjuer. Två via telefon, en på sjukhuset och de 

resterande i sina hem.  

 

Studiedesign 

 

Kvalitativ studie. Ett komplement till en kvalitativ process studie. Datainsamlingen bestod av ljudinspelad data ifrån 26 semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna skedde via personliga möten 

och via telefon. Intervjuer huvudfrågor var angående patienternas förväntningar, upplevelser och deras reflektioner de haft tiden då de vårdats. Intervjuerna varade mellan 30-70 minuter. 

Analys/Resultat 

 

Data analysen skedde genom Framework metoden, En systematisk fem-stegs metod. Bekantar sig med data, identifierar och finner huvud teman. Indexerar och kodar, identifierar kluster, binder 

koder till kluster, kartlägger och identifierar clustrens samband dem emellan. Sist tolkar och finner förklaring till fenomen. Data jämfördes mellan de olika platserna, i olika steg.  

5: Resultat: De fann att den specialiserade sjuksköterskans roll är extra betydelsefull. Presenteras i underrubriker *Interaktioner med sjukvårdspersonal där patienter värderade. Uppmärksamhet, 

tid, lugn, information och kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Hur informationen gavs, Diagnostiseringens tillförlitlighet och upplevelserna vid utskrivning.* 

Kommentar Väldefinierad frågeställning, urval beskrivit, Etiskt granskad, Välbeskriven kontext, välbeskriven analysmetod, Bra med citat ifrån intervjuer förstärker tolkning och underlättar förståelse. 

Välbeskrivet med vad forskare gjort vem/hur/vana. 

Kvalitet Kvalitet – Hög  

*: Som svarar mot syftet. 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Koskenniemi J., Leino-Kilpi H., Suhonen R.  

Respect in the care of older patients in acute hospitals. Finland, 2012. 

 Syfte Att beskriva hur äldre patienter med höft frakturer och deras närstående deras upplevelser relaterat till den hänsyn och vård de ges i den akuta sjukvårds miljön. 

Urval Syftes urval, Äldre patienter med höftfrakturer, population utgjordes av 10 patienter och 10 närstående. Inklusionskriterier: vårdas på en akut avdelning, 75 år eller äldre, finsktalande, närstående 

som frekvent besöker dem och som gick med på att frivilligt medverka i studien. Patienter som led av förvirring eller minnesförlust exkluderades. Populationen utgjordes av både män och 

kvinnor. Valet av närstående gjordes av patienterna själva. 

Studiedesign 

 

Kvalitativ. Datainsamling skedde genom band inspelade intervjuer. Intervjuerna utgick ifrån öppna frågor, intervjuerna utspelades sig som en konversation vilket gjorde patienterna mera 

bekväma. Intervjuerna skedde på den plats som patienterna tyckte var lämplig, vanligast på sjukhuset eller hemma hos dem. Majoriteten av intervjuerna utfördes i ett stillsamt rum på sjukhuset.  

Vanligtvis 3 veckor efter genomgången höftoperation.  Studien godkändes av sjukhusets etiska nämnd.     

Analys/Resultat 

 

Första forskaren transkriberade intervjuerna Verbatim. Data delades sedan in i meningsfulla enheter som kategoriserades utifrån den teori man utgått ifrån med hänsyn hur fenomenet sedan 

beskrivs. Dessa kodades sedan och indelades i kluster till hur de förhöll sig till varandra. Deras likheter och olikheter. Detta samtidigt som man hela tiden tillbaka reflekterade över hur de förhöll 

sig till studiens syfte. Data sorterades sedan in i subkategorier och huvudkategorier skapades sedan utifrån jämförelse och likhet till fenomenets beskrivning. Alla forskare i studien var 

överensstämmande i kategorierna när analysen var slutgjord.  

Resultat: Man identifierade tre huvudkategorier och 16 subkategorier. Sjuksköterske relaterade handlingar, närstående relaterade handlingar och handlingar som relaterade till miljön. 

Subkategorier:  

*Vänligt bemötande, tålamod att lyssna, inge trygghet, gav gensvar på informations behov, hjälp vid det basala, ge smärtlindring, ge svar på önskningar, ge tid. *Sjuksköterske relaterade.         

Kommentar  Kommentar: Syftes urval, beskriver tydligt det de avser studera och redovisar detta tydligt, liten population, minus går inte utläsa längd på intervjuer, vilket sänker trovärdighet och studiens 

kvalitet överlag, då de nämner alla andra steg vid tillvägagångssätt väldigt detaljerat.     

Kvalitet  Kvalitet- Medelhög 

 

 

 

 



 

 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Manias E.  

Complexities of pain assessment and management in hospitalised older people: A qualitative observation and interview study. Australien, 2012. 

 Syfte Att beskriva hur smärta bedömdes och behandlades hos äldre patienter som var inlagda och behandlades för geriatriska sjukdomar. 

Urval Populationen valdes ut ifrån två geriatriska avdelningar på ett universitetssjukhus i Australien. 34 sjuksköterskor medverkade i studien, Inkludering för dessa, att de hade en heltid tjänst, och var 

registrerad sjuksköterska. Patienterna fick medverka om de hade upplevt akut smärta under det senaste dygnet, dessa valdes ut av sjuksköterskorna som medverkade. De som var medicinskt 

ostabila exkluderades. 285 patienter medverkade. 

Studiedesign 

 

Datainsamling skedde genom ljudinspelade observationer och intervjuer, 200 h material spelades in. 2-3 h vid varje observation spelades in. Minst 12-13 observationer utfördes vid varje period 

för att ge data mättnad. 

Analys/Resultat 

 

Analys skedde Genom att ljuddata transkriberades ner Verbatim. Detta analyserades sedan med hjälp av framework metoden. Som sker i fem steg, igenkänning, identifiering, indexering, 

kartläggning och tolkningar och jämförelse. Forskaren och en utomstående forskare analyserade materialet. Resultat: Redovisas genom fyra huvud kategorier, kommunikationen mellan 

sjuksköterska och äldre patienter, strategier för smärtlindring, miljö och organisation aspekter vid vården och komplexiteten av smärtan. Dessa grenades sedan ut i sju sub- kategorier. Där de 

identifierade. * söka bekräftelse, frustation, uppmuntran, smärtan finns där, sjuksköterskan måste behandla patienten som en helhet och bekräfta smärtan, obehag/smärta – patienten upplever 

något som är uthärdligt/outhärdligt, obehag är den grad av smärta som patienten kunde man hantera men vid övergång från obehag till ren smärta vill man ha stöd.* 

Kommentar Urval beskrivit, Stor studie, 200 h material, logiskt uppbyggt resultat, tydlig studiedesign. 

Kvalitet Kvalitet- Medelhög 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Manias E., Botti M., Bucknall T.  

Patients’ Decision-Making Strategies for Managing Postoperative Pain. Melbourne, Australien, 2006. 

 Syfte Att identifiera de strategier som postoperativa patienter använder för att vara mer delaktiga i smärtlindringsbeslut. 

Urval Populationen utgick ifrån två smärtkliniker på ett universitetssjukhus i Melbourne. Alla registrerade sjuksköterskor fick medverka i studien. Ett randomiserat datorprogram användes vid urvalet 

för att utesluta bias. 52 sjuksköterskor slumpades fram. Patienterna var behöriga att delta om de hade fyllt 18år och uppåt, hade haft kirurgiskt ingrepp, patienter som led av förvirring eller 

demens fick delta om en nära släkting eller förmyndare kunde lämna godkännande.312 patienter medverkade i studien. Alla medverkande gav ett formellt godkännande även sjukhusets styrelse 

gav godkännande. 

Studiedesign 

 

Kvalitativ studie med singel-grupp och icke jämförande ansats. Datainsamling skedde genom observationer, tider som valdes ut för att optimera data som kunde införskaffas. 04-06,08-10,12-

14,14-16,18-20,21-23. Varje 2-h period observerades minst 12 gånger. Totalt införskaffades data ifrån 74 ljudinspelade observationer. Observationerna påverkade inte informationen då 

sjukhusets regler och policy upprätthölls. En forsknings assistent höll i observationerna för att minska risk bias, vid observationerna användes även data protokoll formulär som underlag för data 

insamlingen. En av forskarna närvarade vid första observationen för att säkerställa att kvalitet vid datainsamling upprätthölls. Inspelningen skedde på olika platser och innefattade då patienter på 

något sätt integrerade med sjuksköterskan. 

Analys/Resultat 

 

Analysen skedde genom att ljudmaterialet transkriberades Verbatim, sedan användes ett Nvivo(version 1,QSR) dator program för behandla den införskaffade data. Det införskaffade materialet 

indexerades sedan in i kategorier. Vid processen för att identifiera dessa inkluderade, reflektion, tänkande, dialoger, frågestrategier och jämförelser. En frånstående forskare höll i analysen av 

datamaterialet. Sist analyserade alla forskarna även materialet och sambanden med kategorierna individuellt. Resultat: Tre centrala kategorier fanns, fungera som ett passivt recept för 

smärtlindring, problem lösning och initiera aktiv förhandling för smärtlindrande åtgärder. Man fann att stödjande kommunikation mellan sjuksköterska och patient för att uppnå optimala 

behandlingsmetoder. *passiva identiteten – lite inverkan på självbestämmande/valen som görs, väntar på att bli tillfrågad, vill ibland inte ha smärtlindring trotts smärta men vid vissa tillfällen tog 

de emot smärtlindringen mot att de kunde ta det senare, självbestämmande av läkemedelsutdelning utanför sjuksköterskans normala rutin samt möjligheten att kunna använda läkemedel de vet 

fungerat förut uppskattades, erkännande av smärtan, kommunikation med tillit är viktigt för en fungerande verksamhet. Stoiske identiteten – självsäkra och vet vad som fungerar för dem, god 

sjukdomsinsikt, aktiv kommunikation med ssk där ssk använder ja/nej/påstående frågor för att hjälpa patienter med talsvårigheter bättre uppskattas, kan bli till besvär/tillbakadragen när ssk inte 

möter upp patientens förväntan.* 

Kommentar Forskningsvana inom området, etiskt granskad, utomstående forskare vid analys som komplement, randomiserings urval, stor population, tar upp limitationer som kan påverkat resultat, resultat 

välbeskrivet. Logisk studiedesign. 

Kvalitet Kvalitet- Hög 

 

 

 



 

 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Manias E., Williams A.  

Communication between patients with chronic kidney disease and nurses about managing pain in the acute hospital setting. Australien, 2007.  

 Syfte Att undersöka kommunikationen mellan patienter med kronisk njursjukdom och sjuksköterskan och smärtbehandling i den akuta sjukhus miljön. 

Urval Av 80 sjuksköterskor som tillfrågades på de fem olika njurklinikerna medverkade 14 efter en selektiv randomisering för att undvika bias, tolv kvinnor och två män, 22-52 år. Deras erfarenhet 

som sjuksköterskor var emellan 8-236 månader, sex av 14 hade arbetat på en njurklinik mindre än 12 månader, endast två hade arbetat där över fem år. 53 patienter medverkade i studien, 34 män 

och 19 kvinnor, ålder emellan 19-79 år. 30 % hade problematik som orsakade hinder vid kommunikationen. Populationen valdes ut på fem olika njurkliniker i Victoria, Australien. 

Inkluderingskriterier för patienterna var minst 18 år, njursjukdom, samt kunde ge sitt godkännande eller hade närstående som kunde lämna detta.  

 

Studiedesign 

 

Kvalitativ observations studie med intervjuer. Datainsamling skedde genom samställning av intervju guide baserad på tidigare erfarenheter och tidigare forskning angående optimal 

smärtbehandling. Data införskaffades genom 2-4 h långa observationer då smärtkommunikation mellan patient och sjuksköterska uppstod. Tider på dygnet valdes ut för observation 7-11,14-18 

och 20-24. 52h ljudupptagen data införskaffades, endast en patient och en sjuksköterska observerades vid varje tillfälle. Smärtkommunikation definieras genom alla sorters interaktioner mellan 

patient och sjuksköterska. Detta innefattade bl.a. då konversation dem emellan uppstod. Efter varje observation, intervjuades sjuksköterskan och patienten enskilt 60 minuter om deras 

individuella upplevelser. 

Analys/Resultat 

 

Analys: All ljud upptagen data transkriberades och analyserades genom framework metoden. En fem stegs metod. Femte steget innefattade att de kartlagda data, tolkades, där man sökte samband 

och kontraster hos populationens upplevelser. Två forskare analyserade data var för sig för att säkerställa data analysen. Resultat: Redovisas i tre huvudkategorier: Komplexitet av smärtan vid 

njursjukdom, kunskapen om smärtan vid kronisk njursjukdom och kunskap om smärtbehandling på njurklinikerna. Upptäcktes att sjuksköterskorna hade svårt att smärtlindra patienterna på ett 

effektivt sätt, det mesta av informationen om smärtor hämtades ifrån litteratur eller andra erfarna sjuksköterskor och inte ifrån patienterna själva, patienterna hade en benägenhet att inte be om 

smärtlindring när de behövde sådan utan de försökte passa in det med när de trodde att sjuksköterskan hade mest tid för sådan då de uppfattades som stressade.  

Kommentar Bra kontext, långa observationer samt uppföljande intervjuer. Femstegs metod vid analys, Stor population, väl beskrivet urval, väl beskrivit resultat. 

Kvalitet Kvalitet- Hög 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Nakano A., Mainz J., Lomborg K.  

Patient perception and assessment of admission to acute cardiac care unit. Danmark, 2007. 

 Syfte Målet med studien var att primärt undersöka vad upptagna patienter intagna till en intensivhjärtavdelning med akuta hjärtsymptom upplever i samband med deras första timmar av mottagandet, 

och även att diskutera deras varseblivning i relation till sjuksköterskans varseblivning från en tidigare studie. 

Urval 30 patienter, 22 män och 8 kvinnor, medelålder 59. Ha förmågan att prata och förstå det Danska språket. Vara fullt friska mentalt. 

Studiedesign Kvalitativ deskriptiv design med semistrukturerade intervjuer användes för att få fram patienternas uppfattning om vård och behandling, sjuksköterskorna på avdelningen gjorde intervjuerna åt 

författarna. Med hjälp av deskriptiv analys och med inspiration av grundad teori har författarna möjliggjort att data efter analys fortfarande kunnat vara både hanterbar och sann till 

originalmaterialet efter en öppen och selektiv kodning gjorts.  

Analys/Resultat 

 

Har använt GT metoder som en inspiration till analysen. Använde en öppen och selektiv kodning för transkriberingen.  De blev 5 teman: effektivitet, proffesionalism, smärtlindring, empatiska 

sjuksköterskor och informations förmedling. Ett flertal sa att de hade svårt att förstå det som sker i deras omgivning och att ta emot informationen som ges men att de ändå upplever sig kunna 

göra en bedömning på professionalism och effektivitet som uppskattas högre än omvårdnadstänket då de prioriterar ett tillfrisknande. Det fanns ändå de som uppskattade omvårdnaden men det 

var lite senare i skeendet. Teknisk utrustning och personaltätheten var saker som ingav trygghet i det akuta skeendet trotts sjuksköterskornas förförståelse om det motsatta. * 

Kommentar Ett begränsat antal deltagare gör att det blir svårt att se om det är ett resultat som stämmer överens med andra patienters upplevelser. Att det var sjuksköterskor som genomförde intervjun från 

samma avdelning kan göra att patienterna inte är neutrala i sin bedömning då de ex. kan uppleva tacksamhetsskuld till personalen de intervjuades om. 

Kvalitet Kvalitet: Hög 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Rejeh N., Vaismoradi M.  

Perspectives and experiences of elective surgery patients regarding pain management. Iran, 2010 

 Syfte Studien avser att undersöka de perspektiv och upplevelser en planerad kirurgpatient är med om gällande smärthantering. 

Urval 20 patienter (13 kvinnor och sju män) vilka alla skulle vara med om någon form av bukoperation på ett utav två skolsjukhus i Tehran. De valdes ut med hjälp utav översköterskor på avdelningen 

som följde uppsatta kriterier: över 20 år, kunna prata, inga medicinska kontraindikationer för att inte vara lämplig att delta i studien, att de var frivilliga att delta i studien. Deltagarna valdes ut för 

att eftersträva en så bred bakgrund på patienterna som möjligt bl.a. vad det gäller: kunskap, kön och ålder. 

Studiedesign 

 

Kvalitativ design med en innehållsanalytisk ansats användes för att samla in data ifrån de semistrukturerade intervjuerna. Intervjuerna skedde i ett enskilt rum e ca 48-72 timmar efter operation. 

Varje intervju varade ca 60-90 min. använde sig av öppna frågor och följdfrågor för att utveckla svaren patienterna gav. Intervjuerna spelades in och skrevs av verbatim sedan översattes 

intervjuerna från persiska till engelska.  

Analys/Resultat 

 

Författarna analyserade materialet enskilt för att identifiera och koda de olika ämnen som intervjupersonerna tog upp. Detta slogs sedan ihop och bildade kategorier, dessa jämfördes mellan 

författarna och reviderades tills konsensus var uppnådd. Materialet gicks igenom av utomstående för att försäkra sig om att man inte tappat fokus från intervjuerna. De mest framträdande 

kategorierna blev sedan presenterade och representerade intervjupersonernas åsikter gällande deras smärthantering efter operation 

Resultatet resulterade i tre huvudkategorier: ”varseblivning av smärthanteringens mål”, ”patientens synvinkel på sjuksköterskans roll i smärthanteringen” och ”interaktion i smärthanteringen”. 

Dessa beskriver vikten av att inkludera patienters upplevelser av smärthantering för att kunna effektivisera den ytterligare men också patienters oro och förväntningar och hur de skiljer sig 

mellan patienterna. Visade på att patienter färgas av tidigare erfarenheter vilket gör att missförstånd kan ske om inte information från sjuksköterskorna ges.  

Kommentar Tydligt beskriven frågeställning, urval tydligt beskrivit, etiskt godkända, tydligt genomförande, tydlig analysmetod, bra med egenkritisk granskning. Strukturen på arbetet är tydligt uppbyggd. ett 

Godtyckligt antal patienter för att man ska få en överblick på de respektive avdelningarna och deras tydligt beskrivna arbete ger en hög trovärdighet. Där är en tydlig struktur på arbetet med en 

tydligt beskriven urvalsgrupp vilket gör tillförlitligheten hög och möjligheterna att göra om studien är god vilket ger en hög överförbarhet. Även verifierbarheten är god med beskrivna 

utomstående kontroller. 

Kvalitet Kvalitet- Hög 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Schultz H., Qvist N., Backer Mogensen C. Pedersen B. 

 Experiences of patients with acute abdominal pain in the ED or acute surgical ward – A qualitative comparative study. Danmark, 2013. 

 Syfte Var att undersöka hur patienter med akuta buksmärtor upplever ankomst och inneliggande på en akut kirurgisk avdelning. 

Urval Populationen utgjordes av 24 patienter ifrån två stycken akut avdelningar, 12 ifrån varje. Slutligen inkluderades 21 patienter i studien då 3 bortföll.  Inklusionskriterierna: Refererad diagnos till 

buksmärtor, 18 år och uppåt, dansk talande, och ett jämnt antal män och kvinnor. Exklusionskriterier: Patienter med psykisk sjukdom, sänkt kognitive funktion, personer med dövhet och döende 

patienter. 

Studiedesign 

 

Kvalitativ fält studie med observationer och intervjuer. Datainsamling: Genom observationer och uppföljande intervjuer. Den första författaren höll i observationerna, som hade fokus runt. Vad 

händer patienten, vilken sjukvårdspersonal kommer i kontakt med patienten och vad sägs. När sker dessa möten och hur länge förhåller de sig och vad karaktäriserar mötet mellan patienten och 

sjukvårdspersonalen. Observationerna var passiva, patienterna följdes i ena avd 2-21 h och i den andra 5-29 h. Beskrivande fält anteckningar gjordes. Data intogs totalt ifrån 120+155h 

observations material. Intervjuerna hölls med fokus runt öppna frågor och hur patienten upplevde när smärtan ankom till utskrivning. Under intervjuerna utvecklades frågorna. Dessa var mellan 

11-56 minuter långa och ljudinspelades, gjordes då patienten skrevs ut eller fyra dagar efter utskrivning. 

Analys/Resultat 

 

Analys: Fält anteckningar och de beskrivande intervjuerna infördes i dataprogrammet Nvivo. Data kodades, kategoriserades sedan genom en Ricoeur-inspirerad metod. Tolkningen gjordes 

genom tre nivåer, flertal genomläsningar av materialet, strukturerad analys. Man gav enheter mening, utifrån vad den beskrev, detta formade i sin tur kategorier. Analysen avslutades med kritisk 

tolkning med diskussion. Kategorierna som formades jämfördes sedan med den nya förståelsen genom att man validerade det man funnit, om man inte kunde göra detta så analyserades den data 

igen tills förståelsen gick ihop med man funnit.  

Resultat: 5 Huvudkategorier fanns. Väntan, att placeras på kanten, att och ta inte ta eget initiativ, vara objekt för uppmärksamhet och bli tagen på allvar. 

 

Kommentar Kommentar: Urval beskrivit, flera forskare, tydligt med vem som gjort vad, kvalitativ studie, tydligt strukturerat resultat.   

Kvalitet Kvalitet- Hög           

 



 

 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Schultz H., Qvist N., Backer Mogensen C., Pedersen B.  

Perspectives of patients with acute abdominal pain in an emergency department observation unit and a surgical assessment unit: a prospective comparative study. Danmark, 2014. 

 Syfte Att undersöka patientens perspektiv vid mottagande med akuta buksmärtor till akutens övervakningsavdelning jämfört med perspektivet vid inläggning till en kirurgisk bedömningsavdelning. 

Urval Inkluderade patienter över 18år. De patienter som sökte för buksmärtor, pratade flytande danska. Exkluderade dem som hade psykisk sjukdom, var mentalt nedsatta, döva eller hade terminalvård. 

gruppen blev fördelad med 21 patienter varav 10 från akuten, det var jämt fördelat mellan kvinnor och män. Två män från kirurgen blev inte intervjuade och exkluderades och en kvinna från 

akuten blev exkluderad pga. Sociala problem. Samtliga i studien hade dansk etnicitet. 

 

Studiedesign 

 

Deltagarobservationer genomfördes av den första författaren genom att passivt följa dem under deras tid på avdelningen det blev dock informellt prat mellan forskaren och vårdarna, anhöriga 

samt patienten för att minska olusten av att ha en åskådare vid sin sängplats, vid utskrivning genomfördes intervjuerna med öppna frågor och dessa spelades in. De varade mellan 11-56 minuter 

Analys/Resultat 

 

Observationsanteckningarna och intervjuerna sammanställdes i dataprogrammet ”NVio” och systematiserades efter en Ricoeur-inspirerade metod där man använder analys och tolkning med tre 

nivåer; naiv läsning, strukturerad analys och kritisk interpretation. Det bildades fem teman; interaktion med vårdpersonal och tillit, möten med andra patienter, icke personcentrerad vård, 

praktikaliteter och rutiner samt erbjudanden och val. Båda avdelningarna upplevde misstro till vådpersonalen men även de som uttryckte misstro fanns där dem som uttryckte tillit samtidigt till 

vårdpersonalen. Patienter uttryckte oro för att inte veta om de fick rätt eller tillräcklig vård, att information undanhölls för dem eller att man själv dolde information av rädsla för att få sämre 

vård. Uppskattade en lugn miljö även om det lätt blev tråkigt. Patienterna i akutövervakningen upplevde att de aldrig blev tillfrågade om hur de mår. Kirurgavdelningen önskar att de hade haft 

mer kontakt med personalen, båda avdelningarna saknade genomgångar av ex. var toaletten finns osv. överlag var det bristen på information som skapade de största frustrationerna på 

avdelningen. 

Kommentar De hade ett etiskt bemötande där de frågade om deltagande på i det akuta och icke akuta skeendet. Studien var begränsad i och med att man inte övervakade på nätter och helger. Hade varit bra 

om de tagit upp sin förförståelse . 

Kvalitet Kvalitet - medelhög 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Spiers J.  

Expressing and responding to pain and stoicism in home-care nurse–patient interactions. Kanada, 2006. 

 Syfte Hur sjuksköterskor i hemsjukvården och patienter utrycker och svarar gentemot smärta och lidande i en hemsjukvårds miljö under mötet. 

Urval Tio Hemsjukvårds grupper valdes ut för studien, varje grupp innefattade tre sjuksköterskor och åtta patienter. Populationen innefattade 30 sjuksköterskor och 80 patienter. Varje 

sjukskötersketeam innefattade en casemanager som hade en erfarenhet på 10-20 år inom sjuksköterskeyrket, 6-8 år inom hemsjukvården. Patienterna var emellan 26-86 år. Populationen valdes ut 

ifrån en stor amerikans hemsjukvårds byrå. Ett syftes urval för att få ett brett spektrum på data. Två sjuksköterskor tilldelades två patienter, vid varje träff parades varje patient in med två 

sjuksköterskor för a få mer informativ data. Patienter krävde hemsjukvård för akuta operationssår, kroniska sår, smärta, palliativa sjukdomar, hjärtsjukdomar, diabetes. Varje sjuksjuksköterska 

valde sedan ut lämpliga patienter 

Studiedesign 

 

Kvalitativ observation med video Ethology studie. Datainsamling varje sjuksköterska blev intervjuad angående erfarenhet inom hemsjukvård och upplevelser. Sjuksköterskan identifierade och 

valde sedan ut lämplig patient. Patienten intervjuades sedan om sin erfarenhet utav hemsjukvården. Sedan video dokumenterades tre av fem vårdtillfällen. Efter varje tillfälle intervjuades de båda 

parterna var för sig om sin upplevelse. Data utgjordes av 19-h videodata efter 31 video dokumenterade vårdtillfällen. Forskarens närvaro under video dokumentationen begränsades i så stor mån 

som var möjligt. 

Analys/Resultat 

 

Analysen skedde genom att all funnen data hade relevans, däribland individernas kroppsspråk, val av ord, deras dialog och den andras tolkning av denna. Data kodades sedan minst en gång 

antingen genom en nivå eller genom flera olika nivåer. Video data jämfördes sedan för att hitta samband och mönster och återkommande beteende i mellan de olika besöken med samma 

sjuksköterska men annan patient. Eller i förhållande till andra vårdteam. Tillförlitligheten säkerställdes genom att en analytiker, och kollegor till forskaren gick igenom och tolkade införskaffad 

data. Resultat: Redovisas i huvudkategorier och subkategorier. Kategorierna: Stoicism beskrevs genom indirekt identifiera smärtan, när stoicismen blev hinder, stoicismen hjälpte hanteringen av 

smärtan, hur stoicismen påverkade mötet. Auktoritet och empati, otillräcklig stoicism, kritisera stoicismen, känna sig hjälplös, icke harmonisk till smärtan och vid orsak till smärta. 

Kommentar Stor mängd data, flera olika sätt data är införskaffad, bra kontext, etiskt granskad, Informativ bakgrund som ligger grund för studie, stor population. Resultat, data mättnad, god överförbarhet. 

 

Kvalitet Kvalitet: Hög 

 



 

 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Taverner T., Closs S., Briggs M.  

The Journey to Chronic Pain: A Grounded Theory of Older Adults’ Experiences of Pain Associated with Leg Ulceration. England, 2014. 

 Syfte Att beskriva och förklara upplevelsen av smärta och dess inverkan, smärtan som individer upplever associerat med kroniska bensår genom en grundad teori(GT). 

Urval Urval, patienter blev informerade av sin hemsjukvård sjuksköterska om studien, fick informations kuvert. Om de ville medverka tog sedan sjuksköterskan personlig information och 

vidarebefordrade denna till forskaren. Forskaren tog sedan kontakt och planerade en intervju. Populationen utgjordes av 11 vuxna patienter med bensår. De som inkluderingskriterier, under 65år, 

pågående bensår behandling, hade diagnostiserats med bensår ifrån lägre knäet och uppåt. Hade smärta associerad med bensår, hade kognitiv förmåga till att medverka i intervju. 

Studiedesign 

 

Kvalitativ grundad teori(GT). Datainsamlingen, forskarna gjorde intervjuerna, vilka sedan ljud upptogs, med populationens godkännande. Intervjuerna var semistrukturerade med fokus frågor 

som förändrades under studiens gång. Med grundad teori som ansats skedde datainsamling, teoretisk insamling, analys och genomgång av relevant litteratur samtidigt. 

Analys/Resultat 

 

Analysen: En växande teori användes för vidare data insamling där induktiv-deduktiv(framåt och tillbaka)process av data skedde för att göra förbättringar i den fortsatta växande teorin. 

Processen var cirkulär reflektion till data och tillbaks till populationen. Data insamlades systematiskt, organiserade, analyserade efter varje intervju. Dessa kodades med hänsyn till den växande 

teorin. (GT-modellen)ger en struktur till kodningen som i sin tur ger processen med att finna samband och finna de kodade materialet kombinationer. Detta genom ett induktivt-deduktivt 

synvinkel. QSR NVivo 9,datorprogarm användes. För att öka trovärdigheten ombads en utomstående forskare att tolka och analysera materialet för att se om analysen blev liknande. Resultat: 45 

koder identifierades, vilket skapade sju huvudkategorier, utifrån selektivitet fann de tre centrala huvudkategorier. Den kroniska smärtans status, försöka behandla smärtan, motstridig fokus. 

Smärtans resa blev kärnkategorin som grundades i teorin. 

Kommentar Analys beskriven, liten population, intervju tid inte redovisad, etiskt granskad. Sjuksköterskor kan orsakat bias vid urval. 

Kvalitet Kvalitet- medel 

 

 

 

 

Författare, 

Titel, Land, År 

Vroman K., Warner R., Chamberlain K.  

Now let me tell you in my own words: narratives of acute and chronic low back pain. USA, 2009. 

 Syfte Att beskriva den bredare upplevelsen av akuta och kroniska ryggsmärtor 

Urval Lägre belägna ryggsmärtor, 56 med akuta och 77 med kroniska ryggbesvär. 19-83 år inkluderades. Populationen innefattade 144 personer av båda könen. Rekryterades till studien ifrån Sjukhus 

anläggningar belägna i New England. De med kroniska inflammationer, graviditet, pågående infektioner eller nyligen opererade exkluderades.  

 

Studiedesign 

 

Kvalitativ studie. Datainsamling skedde genom att de skickade ut ett frågeformulär som de avslutade med en öppen fråga. Om de ville berätta mer med egna ord till forskarna angående sina 

ryggsmärtor. Frågeformuläret tog runt 60 minuter att besvara. Av 144 så ville 133 personer berätta mer. Populationen som ville medverka skrev sedan ner sina berättelser om sina upplevelser, 

dessa varierade i storlek. Emellan några meningar till flera sidor. 

Analys/Resultat 

 

Data analysen skedde genom en peer-review för thematic studys. Innehållet kodades, kategoriserades och tolkades av den första författaren i vilken betydelsefullhet den innebar för individen. 

Dessa sammanställdes, i vilket samband de hade med varandra, vilket mönster de följde och skillnaden dem emellan. Detta skapade kategorierna som sedan användes när de granskade 

innehållet. Som en sista process medverkade den andra och tredje författaren. Författarna utgick ifrån huvud kategorierna som framkom skulle baseras runt trovärdighet och bekräftelse i att leva 

med smärtan. Resultat: Beskrivs utifrån vad en akut och en kronisk smärtindivid berättar vilket i sin tur delas in kategorierna, igenkänning, trovärdighet, bekräftelse i sin smärta. Två under 

kategorier. Hinder i vardagliga aktiviteten som sociala hinder, fysiska hinder. Det emotionella besvär ryggsmärtan orsakade som emotionell stress och skada. 

Kommentar Etiskt granskad, beskriven kontext, beskriven analysmetod. väldigt Informativ data, Svår att sätta sig in i, svårtolkad studie design dock bra och lätt att tolka resultat. Flera forskare. 

Kvalitet Kvalitet- Hög 



 

 

 

 


