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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Smärta är en vanlig anledning till att människor söker vård. Sjuksköterskor kan 

positivt inverka på smärtbehandling. Smärta kan leda till ohälsa och smärtmedicinering kan 

ge biverkningar. Sjuksköterskors smärtbedömning kan påverkas av tid i yrket och 

patientegenskaper som kognitiv förmåga. För patienter med smärta kan bemötandet lindra 

eller öka lidandet. Problem: Smärta är en subjektiv upplevelse för patienter vilket leder till 

att smärtbedömningen kan påverkas av sjuksköterskors tolkningar. Upplevelsen av smärta 

påverkas av hur patienten blir bemött. Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en överblick 

av sjuksköterskors etiska utmaningar relaterat till smärtbehandling. Metod: En kvalitativ 

litteraturöversikt har gjorts. Resultat: Smärtbehandling påverkas av utbildning, 

organisation, kommunikation med läkare och patienter samt sjuksköterskors inställning mot 

patienter. Sjuksköterskors förmåga att lindra smärta och lindra lidande påverkar 

sjuksköterskors och patienters mående. Slutsats: Utbildning är grundläggande för att 

handskas med flertalet etiska utmaningar som uppkommer i vården av patienter med smärta. 

En grundläggande organisatorisk utmaning som påverkar smärtbehandlingen är tid. 

Nyckelord: Kunskap, Omvårdnad, Sjuksköterskeperspektiv, Utbildning  



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Pain is a common reason for health-care seeking. Nurses can have a positive 

impact on pain managemengt. Pain may lead to suffering and pain medication may have side 

effects. The pain assessment by nurses can be affected by number of work years and patient 

characteristics such as cognitive ability. The personal treatment of patients in pain may 

relieve or increase suffering. Problem: Pain is a subjective experience for patients which 

means that pain assessment might be influenced by nurses’ interpretations. The experience 

of pain is affected by the personal treatment of the patient. Aim: The aim of this essay is to 

create an overview of ethical challenges for nurses’ related to pain management. Method: A 

qualitative literature study. Result: Pain management can be affected by education, 

organization, communication with doctors and patients, and the attitude of nurses towards 

patients. The ability of nurses to ease pain and relieve suffering may affect the well-being of 

nurses and patients. Conclusion: Education is fundamental for dealing with several ethical 

challenges that arises in the care of patients in pain. A main organizational challenge that 

affects pain management is time. 

Keywords: Caring, Education, Knowledge, Nursing perspective 
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1 INLEDNING 

Området "Fördjupa kunskap om sjuksköterskors självständiga ansvar att identifiera och 

avgränsa etiska problem i omvårdnad" valdes som intresseområde utifrån Medicinkliniken i 

Västerås verksamhet. I syfte att göra valet mer hanterbart beslutades att fokusera på etiska 

utmaningar i omvårdnad relaterat till smärtbehandling. Motivet till valet av problemområde 

grundades under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) där vi uppfattade att det 

fanns etiska tillkortakommanden hos en del sjuksköterskor i deras bemötande av patienter 

med smärta. Det fanns flera exempel på etiska utmaningar som omger sjuksköterskors vård 

av patienter med fysisk smärta. Till exempel fick en patient med svåra smärtor vänta på sitt 

smärtstillande läkemedel vilket skapade missnöje hos patient och närstående. Flera gånger 

uppfattade vi att sjuksköterskorna uttryckte i patientnärvaro, med ord, miner och 

kroppshållning, att patienterna överdrev om sina smärtor för att få opioider. Patienternas 

egen bedömning av smärta upplevdes inte alltid tas på allvar. Det fanns också patienter som 

kom in med kända opioidmissbruk vilket påverkade hur de bemöttes och behandlades. En 

sjuksköterska kommenterade att en patient verkade pigg för att ha så ont.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av begreppen smärta, smärtbehandling och etik följt 

av Tidigare forskning, Styrdokument för sjuksköterskor, Vårdteoretiskt perspektiv och en 

problemformulering. 

2.1 Smärta 

International Association for the Study of Pain definierar smärta på följande sätt: ”Smärta är 

en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

beskriven i termer av sådan skada.” Smärta är en personlig upplevelse vilket innebär att den 

inte är objektivt mätbar och att den kan finnas utan att vävnadsskada går att påvisa 

(Fredenberg, Vinge & Karling, 2015). Smärta kan beskrivas som en individuell erfarenhet 

med gemensamma uttryck mellan människor. Den kan vara emotionell, psykisk eller fysisk 

(Nay & Fetherstonhaugh, 2012). Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor 

söker vård och sjuksköterskor har som uppgift att lindra smärta (Sveriges sjuksköterskor 
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inom området smärta [SSOS], 2013). Upplevelsen och behandlingen av smärta påverkas av 

dess varaktighet. Akut smärta beskrivs som en smärta som pågår mindre än tre månader eller 

tills vävnadsskadan som orsakat smärtan läkts. Långvarig smärta är smärta som pågått en 

längre tid och fått sociala och psykologiska konsekvenser som sömnproblem, depression, 

aktivitetsnedsättning och lidande. Ett stödjande bemötande och tidiga adekvata åtgärder är 

av stor vikt vid all smärtbehandling (Blomberg, Hållstam & Gottzen, 2013).  

2.2 Smärtbehandling 

Smärtbehandling, eng. Pain management, definieras i Svensk MeSH på följande sätt: 

”Smärtbehandling syftar till att lindra lidande och öka livskvalitén hos patienter som lever 

med smärta. Smärtbehandlingen engagerar flera professioner och behöver därför 

koordineras.” 

 

En huvuduppgift för sjuksköterskor är att bedöma och behandla smärta. Ska sjuksköterskor 

kunna utföra de handlingar som krävs behöver patientens smärta uppmärksammas, 

identifieras, värderas och dokumenteras rätt (Bergh, 2014). Sjuksköterskor har ansvar för att 

ta till självständiga omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta (Craven & Hirnle, 2007). En 

omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskor erfodrar planering och utformning så att det framgår 

vad som ska göras, hur det ska göras, hur ofta samt eventuellt vem som bör utföra åtgärden 

(Florin, 2014). Omvårdnadsåtgärder kan till exempel vara att släta ut lakan och vända en 

patient som ligger i en säng så inte smärta uppstår eller förvärras på grund av smärtsamma 

stimuli (Craven & Hirnle, 2007). 

 

Olika sorters smärtskattningsskalor kan ge vägledning i smärtbedömningen både för 

patienter och sjuksköterskor. Genom skalorna har patienter möjlighet att ge en bild av 

smärtan medan sjuksköterskor har möjlighet att utvärdera och dokumentera patientens 

smärta samt behandlingen av den. Viktigt är medvetenheten om att användning av 

smärtskattningsskalor grundas i patienternas egenrapportering och kan inte objektivt mäta 

smärta (Bergh, 2014). Det är också av betydelse att känna till att dialogen mellan 

sjuksköterskor och patienter aldrig kan ersättas av skattningsskalor (Bergh et al., 2005).  

 

I mötet med smärtpatienter är sjuksköterskors tro på patienterna av vikt (Killander, 1999). 

Det finns forskning som visar att sjuksköterskor som lyssnar till vad patienterna säger bättre 

skattar patienternas smärta korrekt än sjuksköterskor som exempelvis utgår från hur 

patienterna ser ut (Sjöström, Dahlgren & Haljamae, 2000). I mötet med smärtpatienter 

behöver sjuksköterskors omvårdnad utgå ifrån att förstå situationen den enskilda patienten 

befinner sig i. Sjuksköterskor ska nyttja den professionella bedömningsförmågan och verka 

för patienternas bästa (Alvsvåg, 2012). Smärta kan behandlas med farmakologiska metoder 

som till exempel receptbelagda och receptfria läkemedel samt med komplementära metoder 

som träning, fysioterapi, massage, avslappning, kognitiv beteendeterapi och akupunktur 

(Bergh, 2014). De flesta behandlingar som används vid smärta ordineras av läkare. Det är 
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sjuksköterskors ansvar att bedöma, administrera och övervaka dessa behandlingar. 

Sjuksköterskors uppgift innefattar även att utvärdera behandlingarnas effektivitet (Craven & 

Hirnle, 2007).   

2.3 Etik 

Etik kan betyda moral eller sedelära. Etik handlar om vad som betraktas som gott eller ont. 

Enligt Aristoteles är etiken en vetenskap grundad på erfarenhet som syftar till att fastställa 

vad som är gott för människor och hur människor bör handla för att uppnå det goda. Etiken 

kan ses som en inre etik där det etiska finns inom människan och som en yttre etik där olika 

etiska teorier utgör en lära om moral. Den inre etiken handlar inom vården om 

grundläggande hållning mot patienterna och patientrelationen (Eriksson, 1995).  

 

Vårdetik innefattar vårdarbetets etik och vårdandets etik. Vårdandets etik är en naturlig etik 

som handlar om vilken inställning sjuksköterskor intar mot människor och mot omvårdnad. 

Vårdarbetets etik är den etik som är bunden till sjuksköterskeprofessionens etiska regler. 

Vårdandets etik utgör kärnan i vårdarbetets etik (Eriksson, 1995).  

 

Patienterna är utgångspunkten för vårdandets etik. Patienternas faktiska upplevelser av 

exempelvis smärta, lidande och sorg bör vara sjuksköterskornas utgångspunkt. Det som kan 

kallas god vård är vård som är etisk och uppstår ur barmhärtighet och kärlek. Etiken är 

kärnan i vårdandet och idén om ansvar är kärnan i etiken. I mötet med patienter ställs 

sjuksköterskor inför frågan om hur långt ansvaret för den andra sträcker sig. Ansvarets idé 

kan leda till en vilja att se och försöka förstå den andra (Eriksson, 1995).  

 

Det finns två etiska fundament i relationen till patienterna. Det första handlar om att se 

patienterna. Det innebär att se patienter med vördnad vilket betyder att se det heliga i 

patienterna. Detta förutsätter ödmjukhet. Det andra handlar om att ge i relationen vilket kan 

innebära att ställa upp på patienternas villkor och att göra en ansträngning. Detta för att 

kunna ge patienterna precis vad patienterna för stunden behöver. Icke-etiskt handlande kan 

vara att inte se och inte ge (Eriksson, 1995). 

 

Det yttersta syftet med vårdandets etik är att bekräfta patienternas värdighet. Varje patient 

har en absolut värdighet vilket innebär en rätt att bekräftas som unik människa. Den mest 

framträdande etiska förseelsen i vården är kränkningen av patienternas värdighet. Det är av 

vikt att visa lyhördhet för patienternas olikheter och sårbarhet samt att visa respekt för 

patienterna som personer (Eriksson, 1995). 
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2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning inom området smärta och smärtbehandling under 

rubrikerna Betydelse av smärta och smärtlindring för patienterna, Sjuksköterskors 

påverkan på och kunskap om smärtbehandling, Sjuksköterskors smärtbedömning och 

kommunikation och Bemötande av patienter med smärta i vården. 

 Betydelse av smärta och smärtlindring för patienterna 

Smärta är en vanlig orsak att söka vård och 28% av patienterna som uppsöker primärvården 

gör det på grund av smärta (Hasselström, Liu-Palmgren & Rasjö-Wrååk, 2002). Av 

tillfrågade svenskar svarar 53,7% (Gerdle, Björk, Henriksson & Bengtsson, 2004) eller 46% 

(Jakobsson, 2010) att de lider av långvarig smärta som varat i minst tre månader. I en 

europeisk kartläggning lider 18% av Sveriges befolkning av långvarig smärta som varat i 

minst sex månader och där smärtan vid senaste smärttillfället graderas till minst 5 av 10 på 

en smärtskala (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006).  

 

Underbehandling av smärta kan ha negativa sidoeffekter som nedsatt immunförsvar, dålig 

sömn, nedsatt rörlighet (Finney, 2010) och koncentrationssvårigheter, depression och 

nedsatt livskvalitet (Bernhofer & Sorrell, 2012). Om patienter upplever smärta är tidig 

smärtbehandling av vikt för att hindra utvecklingen av framtida smärta. Riskfaktorer för 

långvarig smärta är akut smärta och dess egenskaper som smärtintensitet, smärta över tid 

och smärta på fler än ett ställe (Larsson, Hansson, Sundquist & Jakobsson, 2017). Läkemedel 

som används vid smärtbehandling kan ha biverkningar. Hos patienter som följs över tid 

framkommer att opioider leder till minskad smärta i 66% av fallen och att det i 40% av fallen 

uppstår biverkningar, som förstoppning, psykisk påverkan, illamående och trötthet. I 8% av 

fallen inträffar avvikande händelser som inläggningar på sjukhus och fallolyckor. I 3% av 

fallen uppvisar patienterna beteenden som kan relateras till beroendeproblematik (Reid et al, 

2010). NSAID-läkemedel kan öka risken för gastrointestinala biverkningar som till exempel 

blödningar och vissa sorters NSAID-läkemedel eller höga doser kan ge ökad risk för 

kärlsjukdomar (Bhala, 2013). 

 

Äldre patienter som får vård hemma menar att läkemedel är effektiva mot smärta och 

samtidigt har biverkningar. Dessa patienter anser att den enda aktivitet som hjälper mot 

smärta utan biverkningar är rörlighet, till exempel att utföra vanligt hushållsarbete, att gå på 

promenad och fysioterapi (Blomqvist & Edberg, 2002). Ibland när smärtan upplevs 

okontrollerbar finner patienter strategier för att tillfälligt lindra smärtan. Användandet av 

läkemedel i dessa fall menar patienterna hjälper tillfälligt och inte under svåra 

smärtepisoder. Patienterna upplever oro för att bli beroende av smärtmedicineringen. 

Patienterna menar att fysisk aktivitet som promenader och ordinerad motion ger 

smärtlindring huvudsakligen på grund av ökad kroppsvärme. Att vara inaktiv upplevs som 

sorg och försämring av hälsan (Müllersdorf, Zander & Eriksson, 2011). 
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 Sjuksköterskors påverkan på och kunskap om smärtbehandling 

Ett experiment på en svensk akutmottagning visar en påverkan på smärtbehandlingen då 

sjuksköterskor självständigt utför smärtbedömning av patienter med buksmärta och fattar 

beslut om administrering av morfin. Detta leder till att fler patienter får smärtmedicinering, 

att patienterna får vänta kortare tider på medicinering och att patienterna bedömer 

kvaliteten på smärtbehandlingen högre även i fallen då patienterna inte mottar någon 

smärtmedicinering (Muntlin, Carlsson, Säfwenberg & Gunningberg, 2011). 

  

Vid en undersökning av sjuksköterskors kunskaper deltar 24 sjuksköterskor. Av dessa 

sjuksköterskor kan 14 stycken svara korrekt på vad refererad smärta är, 10 stycken vet vad 

hyperalgesi är och 19 stycken kan nämna ett preparat ur gruppen ”svaga” opioider. Av dessa 

24 har 17 fått undervisning om smärtbehandling i grundutbildningen och av dessa 17 tycker 

sex personer att denna undervisning varit tillräcklig (Stridsberg & Billing, 1999). När 32 

sjuksköterskestudenter i slutet av sin utbildning utvärderas i att utföra en smärtbedömning 

klarar sig 10 studenter med godkänt resultat. Av deltagande studenter frågar 11 stycken om 

smärtans lokalisation, 23 frågar om smärtans intensitet och tre frågar om hur länge smärtan 

varat (Löfmark, Gustavsson & Wikblad, 2003). När svenska distriktsjuksköterskor får frågan 

om kunskaper om smärtbehandling svarar 67% att deras kunskap om smärtetiologi är 

mycket bra, bra eller ganska bra. Antalet som svarar på samma sätt när det gäller kunskap 

om farmakologisk behandling är 66% och när det gäller kunskap om icke-farmakologiska 

behandlingar 31% (Törnkvist, Gardulf & Strender, 1998). 

 Sjuksköterskors smärtbedömning och kommunikation 

När forskare undersöker om sjuksköterskor tror på patienternas egen bedömning av smärta 

framkommer att sjuksköterskor som tror på patienterna har kortare erfarenhet än 

sjuksköterskor som inte gör det. Sjuksköterskor med kortare erfarenhet utför oftare korrekt 

dokumentation av patienternas smärta och utdelning av adekvat smärtmedicinering (Katsma 

& Hamlow Souza, 2000). Sjuksköterskors uppfattning av patienters miner påverkar hur 

mycket smärtmedicinering sjuksköterskorna vill dela ut oavsett vad patienterna säger. Det 

visas bilder på en leende patient som beskriver sin smärta som en åtta på Numeric Rating 

Scale (NRS) men bara en fjärdedel av sjuksköterskorna bedömer att patientens smärta är lika 

allvarlig som patienten säger. När en bild på en grimaserande patient visas får patienten 

oftare korrekt medicinering (Alm & Norbergh, 2013). Generellt sätt är vårdpersonalens 

riktighet gällande smärtbedömning moderat eller hög. Vårdpersonalens riktighet gällande 

smärtbedömning påverkas av antal år i yrket. Vårdpersonal med kort tid i yrket och i vissa 

fall med längre tid i yrket utför mer sällan en korrekt smärtbedömning. Personalen bedömer 

mer sällan smärta korrekt hos patienter med demens och hos äldre patienter (Ruben, Van 

Osch & Blanch-Hartigan, 2015).  

 

När sjuksköterskor hanterar förvirrade patienters vård har sjuksköterskorna svårigheter med 

att avgöra om förvirrade patienter behöver smärtlindring eller inte (Manias, 2012). Olika 
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strategier används i dessa fall och en är att sjuksköterskorna mobiliserar patienterna för att 

kunna avgöra genom grimaser och beteende om patienterna har ont eller inte. Vissa 

sjuksköterskor frågar patienterna om smärta istället för att använda smärtskattningsverktyg. 

En del sjuksköterskor ställer direkta och enkla frågor till alla patienter oavsett om kognitiva 

nedsättningar finns vid smärtmedicinering. Tanken är att dessa direkta och enkla frågor ska 

underlätta för patienterna att förstå sjuksköterskornas kommunikation. När sjuksköterskor 

inte kommunicerar på patienternas nivå ger det upphov till känslor som vrede och frustration 

hos patienterna. Detta i sin tur ger upphov till barriärer för att få en tydlig bild av 

patienternas smärta. Följden blir att sjuksköterskorna hanterar smärtlindringen snabbt och 

på ett ineffektivt och inte patientanpassat sätt (Manias, 2012). 

 Bemötande av patienter med smärta i vården 

Eftersom smärta är en subjektiv upplevelse kan den vara svårbehandlad och kan påverkas av 

vårdpersonalens fördomar och känslor (Bernhofer, 2012). Ett exempel är när samma grad av 

smärta behandlas olika. Kvinnor får mer sällan smärtmedicinering än män vid samma 

smärtgrad baserat på en studie med virtuella patienters smärtuttryck (Wandner et al. 2014) 

och i en studie baserad på verkliga patienter och poäng på en smärtskala (Chen et al, 2008). 

Som kontrast kan nämnas att kvinnliga och manliga sjuksköterskor i en annan studie uppger 

att tydliga smärtbeteenden är mer acceptabla hos kvinnliga än manliga patienter (Leung & 

Chung, 2008). Upplevelsen av smärta påverkas av vilket bemötande vårdpersonal ger. En del 

patienter hos primärvården upplever ett behov av att anstränga sig för att involveras i 

dialogen om deras situation med vårdpersonalen, till exempel genom att ställa frågor och 

ställa krav (Nordin, Fjellman-Wiklund & Gard, 2014). Enligt patienterna är något av det 

viktigaste i möten med vårdpersonal att patienterna blir sedda och bekräftade som 

människor samt att den unika upplevelsen av smärta blir tagen på allvar och ses som 

trovärdig. Att bemötas på ett skeptiskt och oförstående sätt kan öka patienternas smärta och 

leda till ett emotionellt och psykiskt lidande (Blomkvist & Edberg, 2002, Dysvik, Sommerseth 

& Jacobsen, 2011, Nordin, Fjellman-Wiklund & Gard, 2014). 

 

Äldre patienter berättar 0m upplevelser av att bli orättvist behandlade av personalen när det 

gäller smärtan.  Patienterna upplever missförstånd och bristande medicinsk behandling i 

förhållande till smärtan. Över lag beskriver äldre patienter en diskriminering från hälso- och 

sjukvården vilket kan skapa irritation och oro inför framtiden. Patienterna menar att det inte 

är någon idé att tala om smärtan eftersom ingen förstår och berättar om känslan att ses som 

en börda (Blomqvist & Edberg, 2002). 

 

Smärtpatienter med beroendeproblematik beskriver vikten av hälso-och 

sjukvårdspersonalens bemötande för ett minskat lidande. Dessa patienter anser att 

bemötandet skiljer sig mellan patienter med beroende och patienter utan till exempel när det 

gäller väntetider. Patienterna menar att ett nedsättande bemötande kan leda till ett 

undvikande av sjukvården (St. Marie, 2014). När patienterna inte blir trodda eller nekas vård 

och smärtan därför inte behandlas kan användandet av olagliga substanser bli mer lockande. 
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Alternativt kan ordination av höga doser opioider utan stöd eller information till patienterna 

leda till missbruk och överdoser. Patienterna beskriver hur de kan dölja sin 

beroendeproblematik eller använda sig av oärliga beteenden för att få tillgång till opioider. 

Bemötandet är positivt då vårdpersonal samarbetar och lyssnar på patienterna och behandlar 

smärtan med förståelse för deras beroendeproblematik. Patienterna beskriver hur ett bra 

bemötande kan leda till att de vågar vara öppna med sitt beroende och därför få hjälp (St. 

Marie, 2014).  

 

Det kan uppfattas som ett avfärdande att inte bli ordentligt undersökt eller erbjuden någon 

behandling. Bekräftelse från vårdpersonal är enligt patienter viktigt. Fyra viktiga faktorer för 

ett bra möte i vården är tid, förståelse, dialog och ärlighet (Müllersdorf, Zander & Eriksson, 

2011). Vikten av bemötande kan sammanfattas med orden: “Although pain cannot always be 

cured, it can always be relieved” (Blomqvist & Edberg, 2002, s.305). 

2.5 Styrdokument för sjuksköterskor 

International Council of Nurses’ (ICN:s) etiska kod och Kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor har valts som styrdokument till denna uppsats. Dessa 

styrdokument visar på det etiska förhållningssätt och ansvaret i sjuksköterskors profession 

och kommer användas som utgångspunkt för uppsatsens resultatdiskussion. Motivet till valet 

är att dessa dokument är framtagna för att stödja och vägleda sjuksköterskor i det praktiska, 

dagliga arbetet och därför blir applicerbara i diskussionen om studiernas resultat. 

 

Självständigt ska sjuksköterskor ansvara för kliniska beslut som kan ge patienter möjligheter 

att till exempel förbättra, bevara eller återfå hälsa. Sjuksköterskor ska ha kunskap om 

vetenskap av betydelse för patienternas omvårdnad. Sjuksköterskor har ansvar att ständigt 

utveckla kompetensen inom professionen baserat på forskning och kritiskt tänkande. Ett 

etiskt förhållningssätt ska genomsyra sjuksköterskors arbete och all omvårdnad fordrar 

respekt för patienters rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014), bör sjuksköterskor 

påvisa yrkesmässiga värden inför allmänheten som respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet. Sjuksköterskor har huvudansvaret för att ta fram och tillämpa 

godtagbara riktlinjer inom omvårdnad. 

 

Sjuksköterskors förutsättning för god omvårdnad är etableringen av en förtroendeingivande 

relation med patienter och närstående. Sjuksköterskor behöver ha förmåga att se 

patienternas situationer ur ett helhetsperspektiv som innefattar komplexa behov och 

problem som till exempel smärta (SSF, 2017). 
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Sjuksköterskor ska i vårdmötet utgå från patienternas historia. Sjuksköterskor bör sträva 

efter att bevara patienters värdighet och integritet vilket innebär deras rätt att bli sedda och 

förstådda som unika människor med skilda behov (SSF, 2017). Sjuksköterskor ska ge den 

information som behövs till patienter för att patienterna ska kunna ge informerat samtycke 

till omvårdnad och medicinsk behandling (SSF, 2014). 

 

Sjuksköterskor samarbetar i team vilket betyder att deras kompetenser kompletteras med 

andra teammedlemmars. Sjuksköterskor ska ansvara för omvårdnadskompetensen i 

teamarbetet och säkra informationsöverföring mellan teamets medlemmar (SSF, 2017). 

Sjuksköterskor bör ingripa för att skydda enskilda personer, familjer och allmänheten mot 

vårdpersonalens agerande som bedöms vara etiskt fel (SSF, 2014). 

 

Sjuksköterskor ska vara medvetna om risker och arbeta förebyggande för att kunna 

identifiera risker samt rapportera negativa händelser. Sjuksköterskor ska till exempel på ett 

säkert sätt kunna hantera läkemedelsordinationer, verkningsmekanismer, interaktioner, 

biverkningar och individuella skillnader i hur patienter svarar på läkemedel. Sjuksköterskors 

ledarskap riktar sig främst mot patientnära omvårdnadsarbete vilket ska ge förutsättningar 

för god och säker vård. Sjuksköterskor ska initiera och motivera etiska reflektioner hos 

kollegor och i teamet samt identifiera och möjliggöra kompetensutveckling hos kollegorna 

(SSF, 2017). 

2.6 Vårdteoretiskt perspektiv 

Katie Erikssons teorier om lidande valdes som vårdteoretiskt perspektiv i denna uppsats på 

grund av teoriernas relevans och omfattning. Teoriernas relevans ligger i att smärta kan 

orsaka lidande medan smärtmedicinering och bemötande av smärtpatienter kan orsaka eller 

lindra lidande. Teorierna används för att diskutera sjuksköterskors erfarenheter av lidande 

patienter. 

 

Varje människas lidande är unikt. Lidande kan beskrivas som något ont som ansätter 

människorna. Lidande kan också beskrivas som ett döende då något tas ifrån människorna 

som lider på ett konkret eller symboliskt plan. Lidandet kan ses som en dödskamp där den 

lidande förändras. I döendet finns en möjlighet till nytt liv, en försoning med lidandet. Om 

försoning inte uppnås kan ett döende ske där den lidande utplånas som person. Lidande kan 

ses som en kamp för frihet från det onda och ofrihet kan vara en grund till lidande (Eriksson, 

1994). 

 

Lidande är inte synonymt med kroppslig smärta. Det kan finnas lidande utan smärta och 

smärta utan lidande. Det finns dock en relation mellan smärta och lidande. Kroppslig smärta 

kan vara en orsak till lidande och lidande kan lindras genom att smärta lindras. Smärta kan 

fånga patienternas hela uppmärksamhet vilket leder till att patienterna kan få svårare att 

bemästra sitt lidande. Kroppslig smärta kan uppfattas som outhärdlig och leda till andlig och 
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själslig död för patienterna. Smärta bör därför lindras med alla medel som står till buds 

(Eriksson, 1994). 

 

En indelning av lidande kan göras i livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 

Livslidande innebär ett lidande som innefattar hela livssituationen. Det kan handla om att 

det invanda livet rubbas av sjukdom eller ohälsa och att möjligheter att slutföra sociala 

uppdrag går förlorade. Sjukdomslidande är ett lidande relaterat till sjukdom eller behandling. 

Det kan handla om ett själsligt eller andligt lidande som uppstår då behandlingen eller 

sjukdomen väcker känslor av förnedring, skuld eller skam. Det kan också handla om ett 

fysiskt lidande som uppstår på grund av kroppslig smärta (Eriksson, 1994) eller på grund av 

att mediciner gör kroppen sjuk (Eriksson, 1993). Vårdlidande är ett lidande som orsakas av 

vården och kan till exempel bero på att en vårdare kränker en patients värdighet eller på 

utebliven vård när patienternas behov ignoreras. Patienternas värdighet kan kränkas då 

sjuksköterskor inte har respekt för patienternas frihet att välja eller rätt att ses som människa 

(Eriksson, 1994). 

 

Sjuksköterskor har ett ansvar för att inte orsaka lidande för närstående och patienter. 

Närstående kan lida i kontakt med vården. Sjuksköterskor bör stödja närstående och ge vård 

och hjälp eftersom närståendes lidande kan påverka möjligheten att lida med patienterna. 

Lidande kan orsakas av att patienter fråntas sin värdighet och inte blir bekräftade som 

fullvärdiga människor. En lidande patient behöver bekräftelse för att lidandet ska kunna 

lindras. Att inte bekräfta patienternas lidande kan skapa ytterligare lidande då patienterna 

upplever att deras trovärdighet blivit ifrågasatt. Trovärdighet innefattar rätten att bli tagen 

på allvar och att få sina upplevelser bekräftade som sanna. Lidande kan bekräftas genom 

blickar, beröring och ord samt genom att sjuksköterskor bjuder in patienter till en 

gemenskap och lovar att inte överge den som lider (Eriksson, 1994). Bekräftelse förutsätter 

ett aktivt lyssnande för att få reda på patienternas innersta begär (Eriksson, 1987). För att 

lidande ska kunna omvandlas till något positivt krävs att den lidande kan dela sin berättelse 

med en annan människa.  Medlidande är grunden för omvårdnad. Medlidande innebär att 

lida med eller för någon annan och att handla därefter. Det innebär att ha en känslighet för 

andras lidande som ger en beredskap för att utföra handlingar som lindrar lidande. En 

förutsättning för medlidandet är modet att offra något av sig själv och ta ansvar (Eriksson, 

1994). 

 

Lidande kan lindras genom att förmedla hopp men även genom att dela hopplösheten den 

lidande upplever (Eriksson, 1994). Sjuksköterskor bör hjälpa patienter att uppleva hopp då 

hoppet är knutet till framtiden och förmågan att gå vidare. Hoppet kan bli en kraftkälla till 

förändring (Eriksson, 1987). Lidande föder hopplöshet samtidigt som hopp kan behövas för 

att lidandet ska kunna lindras (Eriksson, 1994). 
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2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att det finns etiska utmaningar i smärtbehandling då patienternas 

smärta är en subjektiv upplevelse som är öppen för sjuksköterskornas egna tolkningar. 

Obehandlad smärta kan ha påverkan på patienters hälsa och välbefinnande och läkemedel 

kan ha biverkningar. Sjuksköterskors förmåga att bedöma smärta kan variera beroende på 

antal år i yrket och på vilken patient som behandlas. Forskningen bekräftar att hur 

patienterna bemöts av vårdpersonalen kan ha stor betydelse för upplevelsen av smärta. Att 

bli bemötta som unika människor och bli trodda minskar lidandet. Kunskapen som denna 

uppsats avser att skapa är en översikt av etiska utmaningar som sjuksköterskor möter vid 

patienters smärtbehandling. Smärta kan vara en orsak till lidande och för att lidande ska 

kunna lindras behöver det bekräftas. Sjuksköterskor har nära kontakt med patienter och har 

ett ansvar för smärtbehandling och att lindra lidande. Det är av vikt att få en överblick över 

hur sjuksköterskor resonerar kring och motiverar sina handlingar när det gäller etiska 

utmaningar vid smärtbehandling. En överblick i ämnet skulle kunna leda till att 

sjuksköterskor får en ökad förståelse för hur patienternas lidande och smärta kan lindras. 

3 SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt över sjuksköterskors etiska utmaningar relaterat till patienters 

smärtbehandling. 

4 METOD 

I den här uppsatsen genomfördes en allmän litteraturöversikt med beskrivande analys enligt 

Friberg (2017). I en litteraturöversikt används både kvalitativ och kvantitativ forskning för att 

erhålla ett nyanserat resultat med djup och bredd. Vald metod användes för att sammanställa 

tidigare forskningsresultat inom ett avgränsat vårdvetenskapligt område. Motivet till valet att 

genomföra en litteraturöversikt var för att metoden upplevdes relevant i förhållande till 

formulerat syftet. Ett motiv till att använda en litteraturöversikt kan vara viljan att skapa en 

överblick av ett begränsat kunskapsområde (Friberg, 2017). Det finns forskare som anser att 

användandet av både kvalitativa och kvantitativa data kan berika ett undersökningsområde 

(Polit & Beck, 2017). Kvalitativa och kvantitativa data kompletterar varandra genom att 

kombinera ord och siffror vilka utgör en grund i mänsklig kommunikation.  
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4.1 Urval och datainsamling 

När området etiska utmaningar inom smärtbehandling hade valts gjordes sökningar i 

databaser för att få en överblick över den forskning som fanns inom området. Studier söktes 

fram främst i databasen Cinahl Plus (se Bilaga A). Cinahl Plus valdes eftersom databasen 

innehåller länkar till de flesta vårdvetenskapliga tidskrifter som skrivs på engelska (Polit & 

Beck, 2017). Google Scholar och SveMed+ användes för komplettering. Google Scholar 

användes för att få tillgång till fulltext om studien inte fanns tillgänglig i Cinahl Plus och 

SveMed+ användes för att undersöka om det fanns relevanta studier på svenska för ett 

bredare urval. Det första steget i en litteraturöversikt är att avgränsa ett område där en 

tillräcklig mängd relevant litteratur finns. Denna avgränsning ligger till grund för 

problemformulering och syfte (Friberg, 2017). 

 

Nästa steg är att formulera sökord för att hitta vetenskapliga studier (Friberg, 2017). Sökord 

var pain, nurs*, nursing, attitudes, pain management, experience, perception, ethic*, 

assessment, ethical dilemma och barriers samt barriers in nursing. För att få ett användbart 

resultat användes ord som attitudes, management, experience, ethic i kombination med 

orden pain och nurse. Sökorden kombinerades med hjälp av orden OR, NOT och AND. Detta 

var för att begränsa antalet sökträffar så att materialet blev hanterbart och för att finna 

studier som var relevanta för det valda syftet. Kombinationen av orden care och caring med 

nurse och pain provades och bedömdes ge ett alltför brett resultat med många för syftet 

irrelevanta träffar då vård av smärtpatienter kan innefatta exempelvis såromläggning och 

inte är detsamma som lindring av patienters smärta. Synonyma sökord valdes i syfte att få ett 

heterogent resultat så att inga studier missades på grund av ett ord i titeln. En ny sökning 

gjordes och postoperative pain valdes medvetet som major heading för att få med studier 

med en annan utgångspunkt. På detta sätt hittades två nya studier som togs med i urvalet för 

analysen. Under sökningens gång lästes samtliga titlar som sökningen genererade. Om 

titlarna var relevanta lästes sammanfattningar för att få en överblick över vilka studier som 

svarade på uppsatsens syfte. Efter detta valdes de lämpliga studierna ut. Enligt Friberg (2017) 

inleds litteratursökningen med att anta ett översiktligt perspektiv där abstract läses för att få 

en överblick av forskningsområdet och vilka relevanta studier som finns. Öppenhet är viktigt 

för att inte missa nyanser i forskningen. Efter denna överblick görs ett urval av studier som 

ska ingå i resultatet. Detta kan göras genom att vidga sökningen eller genom att avgränsa 

fynden med inklusions- och exklusionskriterier, beroende på hur många studier som hittats. 

 

Inklusionskriterier var att studierna skulle spegla sjuksköterskors perspektiv och vara 

relevanta för allmänsjuksköterskor samt handla om etik och smärtbehandling. Förutom 

inklusionkriterier så söktes studier som skulle vara skrivna på engelska och publicerade 

mellan 2007-2017 samt publicerade i en tidskrift som är peer reviewed. Peer reviewed 

betyder att studierna är bedömda av en eller flera forskare inom det aktuella 

forskningsområdet och anses ge en högre vetenskaplig trovärdighet (Polit & Beck, 2017). 
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Exklusionkriterier var att studierna inte skulle handla om smärta hos palliativa patienter, 

pediatriska patienter eller cancerpatienter. Palliativa patienter valdes bort eftersom denna 

vård kräver ett annat förhållningssätt därför att vården har som huvudsakligt mål att lindra 

olika symtom när bot inte är möjlig (Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV], n.d.) och då 

palliativ vård är en egen inriktning inom hälso- och sjukvård. Pediatriska patienter valdes 

bort eftersom pediatrik är en egen specialitet inom hälso- och sjukvård. Cancerpatienter 

valdes bort eftersom det i studiernas rubriker fanns en uppdelning mellan det som på 

engelska kallas ”noncancer pain” och ”cancer pain”.   

 

Elva studier valdes ut till uppsatsen. En av dessa studier (Bernhofer & Sorrell, 2015) 

refererade till en annan studie som uppfattades som relevant för uppsatsens syfte. En 

manuell sökning gjordes på den ny studie (Siedlecki, et al., 2014) som togs med i urvalet för 

analysen. Studierna som valts ut sammanställdes i en artikelmatris (se Bilaga B). 

 

En granskning av studiernas vetenskapliga kvalitet gjordes genom att systematiskt gå igenom 

studierna med hjälp av Fribergs (2017) frågeställningar (se Bilaga C). Ett sätt att 

kvalitetsgranska är att göra en rankning av studierna med hjälp av olika 

kvalitetsbedömningsskalor som ger varje studie en viss poäng. Detta genomförs för att se hur 

starka bevis varje studie har frambringat (Polit & Beck, 2017). I denna uppsats har svaret på 

frågorna sammanställts i ett dokument och därefter har ett gemensamt beslut fattats om 

studien kan tas med eller inte. Varje fråga som besvarats positivt har gett ett poäng. 

Kvalitativa studier har bedömts på följande sätt utifrån 14 frågor: låg kvalitet är noll till fyra 

poäng, medelhög kvalitet är fem till nio poäng och hög kvalitet är 10 till 14 poäng. 

Kvantitativa studier har bedömts på följande sätt utifrån 13 frågor: låg kvalitet är noll till fyra 

poäng, medelhög kvalitet är fem till åtta poäng och hög kvalitet är nio till 13 poäng. 

Studiernas poäng redovisas tillsammans med frågeställningarna. En studie valdes bort efter 

granskningen då det saknades ett etiskt resonemang och en diskussion om studiens resultat. 

Tolv studier har granskats och elva godkändes. 

4.2 Genomförande och analys 

Analysen av studierna har byggt på flera grundliga genomläsningar och en sökning efter 

likheter och skillnader gällande syfte, metod, resultat eller teori enligt Friberg (2017). I denna 

uppsats har syfte, metod och resultat valts ut. De elva studierna som ansågs hålla tillräckligt 

hög kvalitet började först analyseras utifrån syften. Syftet från varje studie identifierades, 

sammanställdes och jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader. Samma 

princip användes när metoden skulle analyseras. Analysen av resultaten i studierna 

genomfördes genom att plocka ut data från varje studie som ansågs svara på uppsatsens 

syfte. Data som plockades ut för varje studie skrevs ner. När detta var klart fick all data från 

respektive studie var sin färg så att dessa gick att skilja från varandra. Data skrevs ut i 
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pappersformat och klipptes ut. Lapparna med data sorterades i högar där data med liknande 

innebörd lades i samma hög. Högarna delades upp i teman och subteman och rangordnades 

efter hur dessa skulle passa in i studienss resultatdel. Därefter började en text skrivas ner 

med en beskrivande utgångspunkt. Enligt Friberg (2017) kan sammanställningen vara 

beskrivande eller syntetiserande vilket innebär att tolkning gjorts. 

4.3 Etiska överväganden 

En forskares eget etiska ansvar är grunden för all forskningsetik. Forskningen ska vara 

moraliskt försvarbar och hålla god kvalitet, vilket bland annat innebär att den ska utmärkas 

av oegennytta, universalism och organiserad skepticism (Codex, 2017a). Forskaren får inte 

göra sig skyldig till oredlighet som till exempel plagiat eller förfalskning av vetenskapliga data 

(Codex, 2017b). Ett sätt att undvika detta är med korrekt referenshantering. Plagiat undviks 

genom tydliga referenser som visar var en idé kommer ifrån. Läsaren kan också kontrollera 

om data förfalskats eller manipulerats då referenserna är ett sätt att gå tillbaka till 

ursprungskällan (Süld, 2017).  

  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras analysen av studiernas syften och metoder uppdelade i likheter och 

skillnader. Kvantitativa och kvalitativa studiers resultat presenteras tillsammans. 

5.1 Likheter och skillnader i studiernas syften 

Tre studier, två kvalitativa och en kvantitativ, hade till syfte att undersöka sjuksköterskors 

uppfattning om utmaningar som påverkade smärtbehandling (Shoqirat, 2015; Rejeh, 

Ahmadi, Mohammadi, Kazemnejad & Anoosheh, 2009; Egan & Cornally, 2013). De två 

kvalitativa studierna hade likheten att handla om behandling av postoperativ smärta på 

sjukhus (Shoqirat, 2015; Rejeh et al., 2009). Den kvantitativa studien skildes från övriga 

studier genom fokus på smärtbehandling inom långtidsvård (Egan & Cornally, 2013).  
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Tre kvalitativa studier var lika då de handlade om att öka förståelsen för hur det är för 

sjuksköterskor att vårda patienter med smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Slatyer, 

Williams & Michael, 2015; Siedlecki, Modic, Bernhofer, Sorrell, Strumble & Kato, 2014). En 

studie avvek från övriga studier genom avsikten att utveckla en självständig teori utifrån vård 

av patienter med svår smärta (Slatyer, Williams & Michael, 2015). En studie avvek från 

övriga studier genom avsikten att utveckla teoretisk förståelse för sjuksköterskors beteende 

gällande beslutsfattande och bedömning relaterat till vård av patienters långvariga smärta 

inom akutvård (Siedlecki, et al., 2014). 

 
Två kvantitativa studier hade likheten att belysa hur sjuksköterskor uppfattar 

smärtbehandling (Sandh & Boström, 2012; Kaasalainen, Agarwal, Dolovich, Brazil & 

Papaioannou, 2015). En av de två studierna avvek då den var inriktad på riktlinjer för 

smärtbehandling (Sandh & Boström, 2012) och den andra avvek då den inriktade sig specifikt 

på smärtmedicinering till boende inom långtidsvård (Kaasalainen et al., 2015). 

 
Tre studier (Morgan, 2014; Bernhofer & Sorrell, 2015; Bernhofer, Hosler & Karius, 2016) var 

kvalitativa och skildes åt i syftena. En syftade till att öka kunskapen om sjuksköterskors 

inställning till smärtpatienter med missbruksproblematik samt generera en teori för att få 

större förståelse för problemet (Morgan, 2014). Den andra studien avsåg att undersöka 

upplevelsen av moralisk stress hos sjuksköterskor som upplever utmaningar i att ge patienter 

optimal smärtbehandling (Bernhofer & Sorrell, 2015). Den tredje studien syftade till att ta 

reda på hur sjuksköterskor erfor smärtutbildning med fokus på värderingar och hur det 

påverkade deras vård av framtida patienter (Bernhofer, Hosler & Karius, 2016). 

5.2 Likheter och skillnader i studiernas metoder 

Nedan presenteras studiernas metoder uppdelade i Urval, Datainsamling och Analysmetod. 

 

 Urval 

Av elva studier som utgjorde uppsatsens underlag var tre kvantitativa och åtta kvalitativa. Tre 

studier med kvantitativ ansats skildes åt vad gällde land och urval (Sandh & Boström, 2012; 

Egan & Cornally, 2013; Kaasalainen et al., 2015). En av de kvantitativa studierna (Sandh & 

Boström, 2012) genomfördes i Sverige på sjuksköterskor som genomgått en högskolekurs i 

smärta och smärtbehandling. Den andra kvantitativa studien (Egan & Cornally, 2013) 

genomfördes på Irland med sjuksköterskor som arbetade inom långtidsvård. Den tredje 

studien (Kaasalainen et al., 2015) gjordes i Kanada med sjuksköterskor och undersköterskor 

inom långtidsvård.  
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Åtta studier hade likheten att de genomfördes med en kvalitativ ansats (Morgan, 2014; 

Bernhofer & Sorrell, 2015; Bernhofer, Hosler & Karius, 2016; Siedlecki, et al., 2014; Blondal 

& Halldorsdottir, 2009; Shoqirat, 2015; Rejeh et al., 2009; Slatyer, Williams & Michael, 

2015). Av åtta kvalitativa studier hade fyra likheten att de genomfördes i USA (Morgan, 2014; 

Bernhofer & Sorrell, 2015; Bernhofer, Hosler & Karius, 2016; Siedlecki, et al., 2014). De fyra 

amerikanska studierna var lika då sjuksköterskorna som deltog arbetade på sjukhus 

(Bernhofer & Sorrell, 2015; Morgan, 2014; Bernhofer, Hosler & Karius, 2016; Siedlecki, et al., 

2014). En av fyra studier avvek från övriga studier genom att sjuksköterskor som deltog 

genomgått en smärtbehandlingskurs (Bernhofer, Hosler & Karius, 2016). I en annan av de 

fyra studierna var skillnaden att sjuksköterskor valdes utifrån intresset av att dela sin 

erfarenhet av behandling av långvarig smärta (Siedlecki, et al., 2014). De fyra återstående 

kvalitativa studierna hade likheten att alla genomfördes på sjukhus med sjuksköterskor och 

skildes åt då de utfördes i olika länder (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Shoqirat, 2015; Rejeh 

et al., 2009; Slatyer, Williams & Michael, 2015): Island (Blondal & Halldorsdottir, 2009), 

Jordanien (Shoqirat, 2015) och Iran (Rejeh et al., 2009). Den sista studien genomfördes i 

Australien och skillnaden var att den även inkluderade patienter. Deltagande sjuksköterskor 

valdes utifrån sin erfarenhet av att vårda patienter med svår smärta (Slatyer, Williams & 

Michael, 2015). 

 Datainsamling 

De tre kvantitativa studierna hade likheten att enkäter användes för datainsamlingen (Egan 

& Cornally, 2013; Sandh & Boström, 2012; Kaasalainen et al., 2015). Två av de tre studierna 

hade likheten att både öppna och slutna frågor användes (Sandh & Boström, 2012; 

Kaasalainen et al., 2015) och en studie avvek från övriga kvantitativa studier genom att 

enbart ha slutna frågor (Egan & Cornally, 2013). Två av tre studier hade likheten att 

likertskalan användes för att gradera de slutna frågorna (Egan & Cornally, 2013; Sandh & 

Boström, 2012), medan den tredje studien skildes från de förra genom att använda ja- och 

nej-frågor (Kaasalainen et al., 2015).  

 

Fem kvalitativa studier hade gemensamt att intervjuer användes för datainsamling (Slatyer, 

Williams & Michael, 2015; Rejeh et al., 2009; Blondal & Halldorsdottir, 2009; Morgan, 2014; 

Siedlecki, et al., 2014).  Fyra av de fem studierna hade likheten att intervjuerna var 

semistrukturerade (Slatyer, Williams & Michael, 2015; Rejeh et al., 2009; Morgan, 2014; 

Siedlecki, et al., 2014) och en av dessa fyra avvek då intervjuerna var ostrukturerade (Blondal 

& Halldorsdottir, 2009). Fyra av fem studier hade likheten att en grundad teoriansats 

användes (Morgan, 2014; Slatyer, Williams & Michael, 2015; Rejeh et al., 2009; Siedlecki, et 

al., 2014). En av de fem studierna skilde sig åt då den använde fenomenologi enligt 

Vancouver School (Blondal & Halldorsdottir, 2009).  

 

Tre kvalitativa studier (Bernhofer & Sorrell, 2015; Shoqirat, 2015; Bernhofer, Hosler & 

Karius, 2016) avvek från ovanstående fem studier genom att data samlades in på andra sätt 

än intervjuer. I en av studierna gjordes en sekundäranalys utifrån inspelade intervjuer som 
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gjorts i en originalstudie (Bernhofer & Sorrell, 2015). I den andra studien delades deltagarna 

upp i fyra fokusgrupper och diskussioner genomfördes som grund för datainsamlingen 

(Shoqirat, 2015). I den tredje studien samlades data in genom skriftliga svar på öppna frågor 

(Bernhofer, Hosler & Karius, 2016). 

 Analysmetod 

Två av tre kvantitativa studier liknade varandra då Statistical Package for Social Science 

(SPSS) användes som analysverktyg och resultaten redovisades med beskrivande statistik 

(Egan & Cornally, 2013; Sandh & Boström, 2012). Den tredje kvantitativa studien 

analyserade resultaten med chi två-fördelning och gjorde procentuträkningar (Kaasalainen et 

al., 2015). En studie hade skillnaden från övriga två studier att den använde mann-Whitney 

U-test för att beskriva skillnader mellan personal i öppen och sluten vård och personal som 

använde riktlinjer och personal som inte gjorde det (Sandh & Boström, 2012).  Två av de 

kvantitativa studierna som använde öppna frågor avvek från den tredje kvantitativa studien 

genom att innehållsanalys användes för att analysera svaren (Sandh & Boström, 2012; 

Kaasalainen et al., 2015). 

 

Två av åtta kvalitativa studier hade likheten att innehållsanalys användes för behandling av 

data vilket innebär att läsa igenom data noggrant, koda, hitta begrepp och teman (Rejeh et 

al., 2009; Bernhofer, Hosler & Karius, 2016). Två andra kvalitativa studier hade gemensamt 

att ”Constant comparative method” användes som hjälpmedel för att koda data (Slatyer, 

Williams & Michael, 2015; Siedlecki, et al., 2014).  

 

Fyra kvalitativa studier hade alla olika analysmetoder (Blondal & Halldorsdottir, 2009; 

Shoqirat, 2015; Bernhofer & Sorrell, 2015; Morgan, 2014). I en studie användes Vancouver 

schools analysmetod vilket innebar kodning, strukturering av fenomen och verifiering av 

tolkningen hos deltagarna (Blondal & Halldorsdottir, 2009). En studie använde N-vivo för att 

koda och kategorisera teman (Shoqirat, 2015). Studien som genomförde en sekundäranalys 

fokuserade på begreppet moralisk stress i de inspelade intervjuerna och forskarna tog 

minnesanteckningar utifrån dessa inspelningar som sedan användes för att jämföra 

kärnbegreppen som framkom (Bernhofer & Sorrell, 2015). Den sista studien använde öppen 

kodning där begrepp identifierades efter den första intervjun. Efter varje intervju jämfördes 

begreppen med varandra för att skapa kategorier (Morgan, 2014). 

5.3 Likheter och skillnader i studiernas resultat 

Nedan presenteras likheter och skillnader från kvalitativa och kvantitativa studiers resultat 

tillsammans under följande teman: Utmaningar i mötet med patienten, Utmaningar i 
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kunskap, Utmaningar vid balansering av risk och nytta, Utmaningar inom organisatoriska 

ramar och Utmaningar i att ta ansvar över smärtbehandling. 

 Utmaningar i mötet med patienten 

En faktor som påverkade sjuksköterskornas inställning till patienter med smärta och 

beroendeproblematik var kulturell bakgrund (Morgan, 2014). Sjuksköterskorna uttryckte att 

en förståelse för sin kultur, egna värderingar och uppfattningar samt hur dessa avvek från 

andras var viktigt eftersom det påverkade deras arbete (Bernhofer, Hosler & Karius, 2016). 

Sjuksköterskornas värderande inställning till patienter med smärta kunde påverka vården 

dessa patienter fick (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al., 2014; Bernhofer & 

Sorell, 2015). Ett exempel var då sjuksköterskorna beskrev patienter med långvarig smärta 

som "chronic painers", som var välkända på sjukhuset och tog tid från andra patienter. 

Patienter med långvarig smärta kunde ses som att de aldrig var nöjda och alltid behövde mer 

smärtmedicin. Detta ledde till att kontakten med dessa patienter sågs som ett slöseri med tid 

då smärtproblemet inte verkade gå att lösa (Siedlecki et al., 2014). Ett annat exempel är att 

patienter beskrevs som "drug seekers" som ville ha opioider. Patienter kunde beskrivas på 

detta sätt om de höll koll på klockan för att kunna ringa efter nästa dos (Siedlecki et al, 2014; 

Morgan, 2014), var vana vid höga doser av opioider eller verkade okej tills frågan om smärta 

kom upp (Morgan, 2014). Sjuksköterskor uttryckte oro över att annan vårdpersonal kunde se 

patienter som ”drug seekers” (Siedlecki et al., 2014; Bernhofer & Sorrell, 2015).  Vid 

utdelning av smärtmedicin kunde patienter med beroendeproblematik beskrivas av 

sjuksköterskorna som krävande (Blondal & Halldorsdottir, 2009, Morgan, 2014) 

otacksamma, arga (Blondal & Halldorsdottir, 2009), misstänksamma och oförskämda 

(Morgan, 2014). Sjuksköterskorna tyckte att en utmaning för smärtbehandling kunde vara 

patienter som ständigt ringde på klockan, ”buzzer obsession”. Enligt sjuksköterskorna sökte 

patienterna uppmärksamhet trots adekvat smärtlindring (Shoqirat, 2015). 

 

Sjuksköterskornas insikt i smärtproblematik och kunskap att fatta passande beslut påverkade 

hur sjuksköterskorna närmade sig smärtproblemet. Det kunde handla om att förstå hur 

komplext det var att behandla patienter med långvarig smärta (Siedlecki et al., 2014). 

Sjuksköterskorna beskrev ett tvivel på patienters ärlighet och sitt omdöme när det var svårt 

att hitta orsak till smärtan eller när patienter ofta bad om mer smärtmedicinering. Tvivel 

kunde uppstå hos sjuksköterskorna då patienter sa en sak om sin smärta men inte ansågs 

agera utefter sina ord (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al., 2014), exempelvis då 

patienterna bad om smärtmedicinering och sedan gick ut för att röka (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009). 

 

Smärtbedömning kunde enligt sjuksköterskorna vara en utmaning då det handlade om att 

läsa patienternas ickeverbala uttryck av smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et 

al., 2014). Av tillfrågade sjuksköterskor använde 21% ickeverbala smärtindikatorer som 

stönande och grimaser för att fatta beslut om smärtmedicinering (Kaasalainen et al., 2015). 

Vissa sjuksköterskor hade förståelse för att patienterna inte behövde se ut att ha ont för att 
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känna smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al., 2014). Av sjuksköterskorna 

tyckte 56% att en utmaning för smärtbehandling var svårigheten att bedöma smärta hos 

äldre på grund av problem med kognition, som delirium och demens (Egan & Cornally, 

2013). Sexton procent av sjuksköterskorna menade att beslut fattades om att ge patienter 

smärtmedicinering med hjälp av smärtskattningsverktyg (Kaasalainen et al., 2015). En del 

sjuksköterskor menade att smärtskalor var användbara och använde dessa rutinmässigt 

medan andra ansåg att smärtskalor inte räckte till eftersom smärtbedömning är personligt 

(Blondal & Halldorsdottir, 2009). Sjuksköterskorna tyckte att en utmaning vid 

smärtbehandling var när visuell analog skala (VAS) eller andra smärtskattningsverktyg där 

patienter själva fick beskriva smärtan inte användes (Sandh & Boström, 2012). En utmaning 

enligt sjuksköterskorna var äldre patienters svårigheter med att fylla i smärtskalor (Egan & 

Cornally, 2013).  

 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att göra en fullständig smärtbedömning utifrån 

patienternas historia innan egna åsikter formades. Sjuksköterskornas egna åsikter kunde 

annars påverka bedömningen av patienters smärta (Bernhofer, Hosler & Karius, 2016). 

Sjuksköterskorna menade att en begränsad relation mellan sjuksköterskor och patienter blev 

ett hinder för att uppnå adekvat smärtbehandling (Rejeh et al., 2009). Ett skäl till varför 

relationen mellan sjuksköterskor och patienter var viktig var att patienterna kunde 

rapportera om smärtan innan den intensifierades och blev svårbehandlad (Slatyer, Williams 

& Michael, 2015). Relationen kunde ge förståelse för den kliniska bilden av patienterna vilket 

kunde leda till mer effektiv smärtbehandling (Rejeh et al., 2009; Slatyer, Williams & Michael, 

2015) och att emotionellt stöd kunde ges (Slatyer, Williams & Michael, 2015). Att bygga en 

relation med patienterna kunde beskrivas som att lyssna på patienterna och tro på 

patienternas beskrivning av sin smärta (Sandh & Boström, 2012; Siedlecki et al., 2014; 

Bernhofer, Hosler & Karius, 2016), att ge information och stöd (Sandh & Boström, 2012) och 

att försöka förstå patienterna (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Morgan, 2014; Siedlecki et al., 

2014; Bernhofer, Hosler & Karius, 2016). Negativa känslor gentemot smärtpatienter med 

beroendeproblematik kunde hindra förståelsen för patienternas beteende. Sjuksköterskorna 

beskrev hur försök att förstå gjordes genom att fokusera på patienternas livshistorier 

(Morgan, 2014). Förståelse kunde handla om att förstå den oro och psykiska smärta som 

fysisk smärta kan väcka och konsekvenserna som långvarig smärta kan få i patienternas liv 

som till exempel arbetslöshet (Siedlecki et al., 2014). En sjuksköterska beskrev vikten av att 

ge patienterna en känsla av kontroll för att minska oron patienterna kände. Ett sätt kunde 

vara att skriva upp tiderna för smärtmedicinering på ett papper (Siedlecki et al., 2014). Något 

som kunde störa patientrelationen var närstående om de kom i konflikt med 

sjuksköterskorna angående smärtmedicinering. På grund av detta kunde närstående anmäla 

sjuksköterskorna till sjukhusets ledning vilket kunde skada förtroendet mellan 

sjuksköterskor och patienter (Shoqirat, 2015). 
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 Utmaningar vid brist på kunskap 

Brist på förberedande utbildning om smärta framkom hos sjuksköterskorna vilket påverkade 

smärtbehandlingen (Rejeh et al., 2009; Kaasalainen et al., 2015; Sandh & Boström, 2012; 

Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki, et al., 2014; Morgan, 2014; Bernhofer, Hosler & 

Karius, 2016; Bernhofer & Sorrell, 2015). Flera sjuksköterskor menade att grundutbildningen 

inte förberedde dem för smärtbehandling. Sjuksköterskorna nämnde till exempel att 

utbildningen fokuserade på injektionsteknik och inte smärtbedömning eller icke-

farmakologiska inslag (Rejeh et al., 2009). Det framkom kunskapsbrist vad gällde 

interaktionen mellan smärtmedicinering och andra läkemedel (Kaasalainen et al., 2015) samt 

okunnighet om användningen av riktlinjer för smärtbehandling (Sandh & Boström, 2012).  

Sjuksköterskorna menade att patienter med långvarig smärta kunde bli åsidosatta på grund 

av kunskapsbrist. Bedömningen av akut smärta genomfördes mer grundligt och den 

långvariga smärtan kunde ses som svårare att bedöma och behandla (Siedlecki, et al., 2014).  

 

Ett annat område där brist på kunskap förelåg var smärtbehandling av patienter med 

beroendeproblematik. Sjuksköterskorna menade att det var svårt att bedöma om dessa 

patienter behövde smärtmedicinering och hur mycket (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

Några sjuksköterskor gick en smärtkurs med inslag av värderingar som gav kunskaper om att 

vårda personer med smärta, däribland personer med beroendeproblematik. 

Sjuksköterskorna menade att kursen ledde till en perspektivförändring i arbetet och i 

förhållningssättet till patienterna (Bernhofer, Hosler & Karius, 2016). Det framkom hos 

sjuksköterskorna att det fanns ett behov av utbildning om vad beroende var hos andra 

sjuksköterskor (Morgan, 2014). Sjuksköterskorna menade att läkare kunde hjälpa till i 

smärtbehandlingen genom att bidra med avancerad kunskap (Slatyer, Williams & Michael, 

2015). Sjuksköterskorna ansåg dock att läkare som hade bristande kunskaper om smärta inte 

alltid kunde bidra till en lösning på smärtproblemet (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Sandh 

& Boström, 2012; Siedlecki et al., 2014). Det fanns behov för både sjuksköterskor och läkare 

att få utbildning för patienternas bästa (Bernhofer & Sorrell, 2015; Bernhofer, Hosler & 

Karius, 2016).  

 

Sjuksköterskorna menade att det fanns ett gap mellan teori och praktik när det gällde 

kunskap om smärtbehandling i grundutbildningen.  Erfarenheten sjuksköterskorna samlade 

på sig i yrket kunde väga tyngre än den teoretiska kunskapen. Yrkeserfarenhet kunde ge 

sjuksköterskorna självförtroende, en starkare professionell identitet (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009), tålamod och en förmåga att inte döma patienter (Morgan, 2014). 

 
En sjuksköterska ansåg att en utmaning i smärtbehandlingen var när patienter inte förstod 

vikten av smärtbehandling (Sandh & Boström, 2012). Sjuksköterskorna menade att patienter 

kunde behöva utbildas om vikten av att ligga steget före smärtan och be om 

vidbehovsmedicinering i tid. Patienter som underrapporterade smärta eller inte ville ta 

smärtmedicinering behövde kunskap om att smärtmedicinering kunde hjälpa dem att vara 

mer aktiva samt äta och sova bättre (Bernhofer, Hosler & Karius, 2016). En utmaning som 

påverkade smärtbehandlingen var att det fanns otillräckligt med tid för hälsoundervisning 
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med äldre patienter om till exempel vidbehovs-medicin, alternativ smärtlindring och 

beroende (Egan & Cornally, 2013). 

 Utmaningar vid balansering av risk och nytta 

En strategi när smärtmedicinering gavs var att balansera vilket innebar att hitta en lösning 

när medicinering kunde medföra både risk och nytta. I ett fall var patienten rädd för 

biverkningar och sjuksköterskan ville lindra smärtan och kompromissen blev att ge en lägre 

dos smärtmedicinering. Det kunde handla om att balansera mellan behovet av att lindra 

smärta och skydda en kliniskt instabil patient som en patient med lågt blodtryck (Slatyer, 

Williams & Michael, 2015). Något som påverkade medicineringen var när sjuksköterskorna 

upplevde rädsla för att ge för hög dos på grund av risken för vårdskador (Morgan, 2014), som 

exempelvis andningsdepression (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Detta gällde till exempel 

patienter som behövde höga doser, äldre som var ovana vid läkemedel (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009), eller patienter med beroendeproblematik (Morgan, 2014). Vissa 

sjuksköterskor uttryckte rädsla för att patienter skulle bli beroende (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Kaasalainen et al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev hur annan 

vårdpersonal oroade sig för beroende och inte ville dela ut smärtmedicin till patienter med 

beroendeproblematik (Morgan, 2014). Av tillfrågade sjuksköterskor var 98,7% bekväma med 

att ge opioider och 58,4% var bekväma med att ge NSAID-läkemedel till boende som stod på 

blodförtunnande läkemedel. Faktorer som påverkade sjuksköterskorna vid utdelning av 

opioider var patienternas fysiska tillstånd, om patienterna var palliativa, patienternas 

medicinska historia, kontraindikationer och allergier samt om annan smärtmedicinering var 

effektiv. Då sjuksköterskorna kände sig bekväma med att ge NSAID-läkemedel kunde det 

bero på att labprover togs, tillit till sin erfarenhet och sina kunskaper i att bedöma 

patienternas tillstånd samt att behandlingen var kortvarig. När sjuksköterskorna kände sig 

obekväma kunde det bero på oro för biverkningar, i synnerhet gastrointestinala blödningar 

och patienter med instabila koagulationsvärden (Kaasalainen et al., 2015).    

 Utmaningar inom organisatoriska ramar 

Sjuksköterskorna, 81,8%, menade att organisationen för smärtbehandling var 

funktionsduglig (Kaasalainen et al., 2015) men det framkom även att sjuksköterskorna 

menade att organisationen var en huvudanledning till ineffektiv smärtbehandling (Siedlecki, 

et al., 2014). Tidsbrist framkom från sjuksköterskorna som en utmaning i flera studier 

(Kaasalainen et al., 2015; Siedlecki, et al., 2014; Rejeh et al., 2009; Morgan, 2014; Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Shoqirat, 2015). Sjuksköterskorna ansåg att tidsbegränsningarna 

gjorde smärtbehandlingen svårare eftersom de patienter som var i sämst skick fick vård på 

bekostnad av andra patienter (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Sjuksköterskorna talade om 

hög arbetsbelastning (Rejeh et al., 2009; Shoqirat, 2015) som kunde leda till en begränsad 

relation till patienterna då sjuksköterskorna inte hann lyssna på patienterna (Rejeh et al. 

2009). Det fanns en försening mellan patienternas behov av smärtmedicinering och 

sjuksköterskornas utdelning av läkemedel (Rejeh et al., 2009; Kaasalainen et al., 2015). 
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Bristen på tid gjorde att det var svårt att hinna övervaka biverkningar och negativa effekter 

samt följa upp smärtmedicineringen (Kaasalainen et al., 2015). 

 

Sjuksköterskorna som använde riktlinjer angav oftare att patienter vid smärtgenombrott fick 

smärtmedicinering jämfört med sjuksköterskorna som inte använde riktlinjer. Av dessa 

sjuksköterskor menade 33,3% att riktlinjer följdes vid smärtbehandling (Sandh & Boström, 

2012). 

 

En sjuksköterska uttryckte att långvarig smärta ofta kunde prioriteras bort inom akutvården 

eftersom fokus var på akut smärta och att organiseringen när det gällde smärtkontroll för 

patienter med långvarig smärta var bristfällig (Siedlecki et al., 2014). Hierarki mellan läkare 

och sjuksköterskor kunde påverka smärtbehandlingen i negativ riktning (Siedlecki et al., 

2014; Bernhofer & Sorell, 2015; Shoqirat, 2015) då läkare inte tog ansvar över 

smärtproblemet genom att prioritera smärta (Siedlecki et al., 2014) eller då patienter 

lyssnade på läkare men inte på sjuksköterskor (Shoqirat, 2015). Sjuksköterskors bedömning 

och beslut gällande smärta kunde förbises då sjuksköterskor inte hade någon slutgiltig 

auktoritet inom smärtbehandling (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Rejeh et al., 2009). 

Smärtbehandling kunde ses som ett farmakologiskt problem och något som sjuksköterskorna 

hade liten makt att kontrollera vilket kunde begränsa antalet åtgärder som sjuksköterskorna 

tog till för att lindra patienternas smärta (Siedlecki et al., 2014). 

 

Sjuksköterskorna beskrev en känsla av att stå mellan patienter och läkare i förhandling om 

ordinerad smärtmedicinering (Morgan, 2014). Utmaningar relaterat till ordination kunde 

vara att läkare inte ville ordinera smärtmedicinering för akut smärta, vid behovs- och 

schemalagd medicinering (Kaasalainen et al., 2015) och att läkare var motvilliga att ordinera 

adekvata doser (Sandh & Boström, 2012; Egan & Cornally, 2013; Siedlecki et al., 2014). 

Sjuksköterskorna ansåg att läkare kunde hjälpa till i smärtbehandlingen genom att ordinera 

adekvat smärtmedicinering (Slatyer, Williams & Michael, 2015).  

 

Sjuksköterskorna menade att deras inställning till att ge smärtmedicinering när patienterna 

stod på blodförtunnande läkemedel kunde påverkas av deras tillit till den behandlande 

läkaren. Om system för smärtmedicinering inte fungerade kunde det bero på dålig 

kommunikation från läkare om behandlingsmål (Kaasalainen et al., 2015). Svårigheter att 

kommunicera med läkare kunde vara läkare som inte ringde, inte förstod, inte var tillräckligt 

smärtutbildade eller inte ville samarbeta (Bernhofer & Sorell, 2015). Sjuksköterskorna ansåg 

att en hjälpande faktor i smärtbehandlingen var när läkare lyssnade på sjuksköterskorna 

(Blondal & Halldorsdottir, 2009; Sandh & Boström, 2012; Slatyer, Williams & Michael, 

2015).  
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 Utmaningar i att ta ansvar över smärtbehandlingen 

Sjuksköterskornas inställning och kunskaper påverkade om valet gjordes att ta ansvar över 

smärtbehandlingen (Siedlecki et al., 2014). Vissa sjuksköterskor fattade ett medvetet beslut 

att ta ansvar och stå upp för patienterna då det sågs som en moralisk skyldighet (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al., 2014; Morgan, 2014). Uppfattningen om moralisk 

skyldighet kunde finnas hos sjuksköterskorna tidigare eller läras in under arbetets gång 

(Blondal & Halldorsdottir, 2009). Om sjuksköterskorna tog ansvar eller inte över 

smärtbehandlingen kunde bero på situationen, till exempel om sjuksköterskorna upplevde 

att läkare var öppna för förslag gällande smärtbehandling. En del sjuksköterskor tog inte 

ansvar för smärtproblemet hos patienter med långvarig smärta på grund av åsikten att det 

var ett problem som hörde till ett smärtteam eller någon högre upp i hierarkin (Siedlecki et 

al., 2014). 

 

Att stå upp för patienterna kunde innebära att föra patienters talan i kontakten med kollegor 

(Slatyer, Williams & Michael, 2015). Det kunde ses som nödvändigt för att få tillgång till 

adekvat medicinering (Bernhofer & Sorell, 2015). Något som hjälpte sjuksköterskorna att stå 

upp för patienterna var orubblighet (Siedlecki et al., 2014) och övertygelse (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009). Orubbliga sjuksköterskor var säkra på sin kunskap, sin tro på 

patienterna och sin roll i smärtbehandlingen (Siedlecki et al., 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde att övertygelse hjälpte vid utövandet av sitt inflytande när det behövde göras en 

förändring i patienters ordination (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Vissa sjuksköterskor 

beskrev en beredskap att bryta mot reglerna för att ge god vård, ett exempel var en 

sjuksköterska som sa att hon hellre hjälpte en patient och förlorade sin legitimation än att 

inte handla (Morgan, 2014). Ett sätt att kringgå läkare som inte ansågs ordinera adekvat 

smärtmedicinering var att ändra dosen på eget initiativ (Blondal & Halldorsdottir, 2009).  

 

När sjuksköterskorna inte kunde ge patienterna tillräcklig smärtlindring kunde ansvar tas 

genom att söka kontakt och dra nytta av sina kollegors expertis. Dessa personer var kollegor 

med mer makt och resurser (Slatyer, Williams & Michael, 2015), smärtteam, anestesiologer 

eller psykiatriker (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Ofta sökte mindre erfarna kollegor upp 

mer erfarna kollegor som kunde bidra med stöd, erfarenhet samt ge självförtroende (Slatyer, 

Williams & Michael, 2015). Vissa sjuksköterskor menade att undersköterskor hade en viktig 

och hjälpsam roll i smärtbedömning (Blondal & Halldorsdottir, 2009). En utmaning var brist 

på tillgång till andra yrkesgrupper som kunde erbjuda icke-farmakologiska alternativ för att 

lindra smärta (Morgan, 2014). 

 

Smärtmedicinering ansågs av sjuksköterskorna som mest effektivt för smärtbehandling men 

om smärtan kvarstod tog sjuksköterskorna ansvar genom att använda andra strategier 

(Slatyer, Williams & Michael, 2015). En strategi för att ta ansvar var att inte ge upp utan 

fortsätta försöka behandla patienternas smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki, et 

al., 2014) En annan strategi var att vara där för patienterna, vilket innebar fysisk och 

emotionell närvaro, att sitta hos och röra vid patienterna (Slatyer, Williams & Michael, 2015). 

Icke-farmakologiska metoder kunde också vara att positionera patienterna, värme (Slatyer, 



 

23 

 

Williams & Michael, 2015, Siedlecki, et al., 2014), akupunktur (Morgan, 2014), avslappning 

(Morgan, 2014, Siedlecki, et al., 2014), andning och is (Siedlecki, et al., 2014). Några 

sjuksköterskor menade att kunskap saknades om icke-farmakologiska omvårdnadsmetoder 

och nämnde att dessa alternativ borde betänkas tidigare i patienters vårdprocess (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009). 

 

När sjuksköterskorna tog ansvar men trots detta inte kunde lindra patienters smärta uppstod 

känslor av maktlöshet (Siedlecki, et al., 2014; Slatyer, Williams & Michael, 2015; Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Bernhofer & Sorrell, 2015) oro (Slatyer, Williams & Michael, 2015; 

Blondal & Halldorsdottir, 2009) och frustration (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Bernhofer 

& Sorrell, 2015; Siedlecki, et al., 2014). Maktlöshet kunde leda till att sjuksköterskornas 

möjlighet att möta patienternas behov gällande smärtbehandling blev begränsad (Shoqirat, 

2015). Maktlösheten påverkades av känslan att inte kunna gör sitt arbete bättre (Bernhofer & 

Sorrell, 2015) och att inte bli lyssnad till (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Bernhofer & 

Sorrell, 2015). Sjuksköterskorna menade att känslor av maktlöshet ökade över tid (Bernhofer 

& Sorrell, 2015; Slatyer, Williams & Michael, 2015) vilket kunde leda till utmattning (Slatyer, 

Williams & Michael, 2015).  

 

När sjuksköterskorna upplevde icke-produktiva interaktioner som konflikter med läkare eller 

patienter, gjordes försök att ta ansvar genom att behålla lugnet och dra sig tillbaka i syfte att 

komma vidare mot en lösning (Slatyer, Williams & Michael, 2015). Ett annat sätt för 

sjuksköterskorna att ta ansvar var att handskas med maktlöshet genom att tillfälligt stänga av 

känslorna för att återkomma med ny kraft. För detta fanns tre strategier: ge utlopp för 

känslor, omvärdering och sluta engagera sig. Ge utlopp för känslor innebar att prata med 

kollegor. Omvärdering handlade om att tänka på situationer som fick sjuksköterskorna att 

känna mindre maktlöshet och att sluta engagera sig innebar att dra sig undan från 

patienterna för att skydda sig själva (Slatyer, Williams & Michael, 2015). Vissa sjuksköterskor 

undvek ansvaret att bemöta patienter som bad om mer smärtmedicinering då 

smärtbehandlingen inte fungerade (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Morgan, 2014). I syfte 

att slippa känna oro och utmattning sökte sjuksköterskorna egenmakt för att lösa känslan av 

maktlöshet. Egenmakt innebar en känsla av kontroll för sjuksköterskorna då patienterna 

kunde skyddas och sjuksköterskorna kunde verka för återhämtning och att smärtan lindrades 

(Slatyer, Williams & Michael, 2015). Lyckades smärtbehandlingen mådde både patienterna 

och sjuksköterskorna bra. Om smärtbehandlingen inte lyckades men sjuksköterskorna 

fortsatte försöka kunde det påverka både patienternas och sjuksköterskornas mående i en 

positiv riktning (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 
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6 DISKUSSION 

Nedan presenteras en diskussion om uppsatsens resultat under rubriken: 

Resultatdiskussion. Vidare presenteras diskussion av uppsatsens metod och etiska 

dimensioner under rubrikerna: Metoddiskussion och Etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras en diskussion av studiernas syfte, metod och resultat under rubrikerna: 

Diskussion om likheter och skillnader i studiernas syfte och metod och Diskussion om likheter 

och skillnader i studiernas resultat. Studiernas resultat diskuteras med hjälp av det 

vårdteoretiska perspektivet, sjuksköterskans styrdokument och tidigare forskning. 

 Diskussion om likheter och skillnader i studiernas syfte och metod 

I resultatet framkom att alla 11 studiers syften kunde relateras till sjuksköterskors etiska 

utmaningar inom smärtbehandling. Sju studier var inriktade på olika grupper av patienter i 

sina syften. Två var inriktade på patienter med postoperativ smärta och två på äldre patienter 

inom långtidsvården. De kvarvarande tre studierna var inriktade på patienter med svår 

smärta, långvarig smärta och patienter med beroendeproblematik. Olika typer av 

patientgrupper kan generera i olika utmaningar gällande smärtbedömning, bemötande och 

smärtmedicinering för sjuksköterskorna. Inriktningen på olika patientgrupper ger ett 

detaljerat och relevant resultat eftersom sjuksköterskor kommer möta många av dessa 

patienter i sitt arbete. 

 

Studierna är från åtta länder och fyra världsdelar. Spridningen ses som positivt på grund av 

att skilda kontexter blir representerade. Det kan vara värt att notera att majoriteten av 

studierna kommer från västvärlden. Detta gör att representationen av kontexterna blir 

begränsad och resultatet kan inte påstås vara relevant för alla världens länder. Ett relevant 

resultat med jämn geografisk spridning över världen skulle kunna bli spretigt och 

svårhanterbart. 

 

Datainsamlingsmetod för kvantitativa studier har varit enkäter. För kvalitativa studier har 

intervjuer, sekundäranalys av inspelade intervjuer, fokusgruppintervjuer och skriftliga svar 

på öppna frågor använts. Polit och Beck (2017) menar att enkäter har fördelen att ge bred 

räckvidd och respondenterna kan vara anonyma vilket kan leda till mer ärliga svar om 

innehållet i enkäten är känsligt. Nackdelen är att data som genereras kan vara ytlig. 

Kvalitativa datainsamlingsmetoder som fokusgrupper och intervjuer har fördelen att 

generera djupare svar i ett ämne och forskarna kan få ytterligare data genom att observera 

intervjupersonerna. Nackdelen är en avsaknad av anonymitet gentemot intervjuaren vilket 

kan leda till att intervjupersonerna inte är ärliga (Polit och Beck, 2017). Kombinationen av 
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studiernas olika metoder som har skilda styrkor och svagheter skulle kunna ses som en 

fördel. Detta då kvalitativa och kvantitativa data i uppsatsens resultat på flertalet ställen 

stöttar upp och kompletterar varandra. En studie använde skriftliga svar på öppna frågor 

vilket motiveras med vikten av anonymitet och vikten av väl uttänkta svar. Motiveringen blir 

förståelig med tanke på att studien syftar till att undersöka värderingar. En studie använde 

sekundäranalys vilket Polit och Beck (2017) beskriver som en metod där tidigare data 

analyserades för att testa nya hypoteser eller svara på nya frågor som uppkommit. Eftersom 

studien med sekundäranalys syftade till att undersöka förekomsten av moralisk stress som 

framkommit i tidigare intervjuer bedöms metoden vara logisk. Studierna använde 

analysmetoder som är logiska utifrån sin datainsamlingsmetod. Studierna som använde 

enkäter redovisade resultaten med beskrivande statistik och procentuträkningar. Studierna 

med kvalitativ datainsamlingsmetod använde sig av kvalitativa analysmetoder som till 

exempel innehållsanalys och ”Constant comparative method”. Enligt Polit och Beck (2017) 

kan komplexiteten i ett fenomen undersökas med hjälp av olika datainsamlingsmetoder för 

att öka trovärdigheten i resultatet. Eftersom flertalet olika datainsamlingsmetoder och 

därmed även analysmetoder har använts i de studier som utgör uppsatsens resultat skulle 

detta kunna leda till ökad trovärdighet. 

 Diskussion om likheter och skillnader i studiernas resultat 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskornas inställning till olika typer av patienter kunde 

inverka på vården dessa patienter fick. Förutfattade meningar om patienter med långvarig 

smärta och patienter med beroendeproblematik kunde påverka om sjuksköterskorna valde 

att tro på patienternas beskrivning av sin smärta. Detta påverkade bemötande, 

smärtbedömning och i slutänden om smärtan lindrades. I tidigare forskning framgår att 

smärta är en subjektiv upplevelse vilket gör att smärtbedömningen kan påverkas av 

sjuksköterskors fördomar och känslor (Bernhofer, 2011). Sjuksköterskor ska ansvara för 

kliniska beslut som kan hjälpa patienter att förbättra, bevara eller återfå hälsa (SSF, 2017). I 

det teoretiska perspektivet framgår att sjuksköterskor har ett ansvar för att inte orsaka 

lidande hos patienterna. Medlidande utgör grunden för omvårdnad. Medlidande innebär att 

känna med andras lidande och handla för att lindra lidande (Eriksson, 1994). Om 

sjuksköterskor låter negativa känslor styra deras bemötande mot vissa typer av patienter 

skulle det kunna leda till att hälsa inte främjas och att lidande inte lindras. Eriksson (1994) 

menar att om patienternas lidande inte bekräftas kan ytterligare lidande skapas. I resultatet 

uttrycktes oro för hur annan vårdpersonal bemöter patienter med smärta. I tidigare 

forskning framgår att underbehandling av smärta kan orsaka till exempel 

koncentrationssvårigheter och depression (Finney, 2010; Bernhofer & Sorell, 2012) samt att 

ett oförstående bemötande kan leda till ökad smärta och emotionellt lidande (Blomqvist & 

Edberg, 2002; Dysvik, Sommerseth & Jacobsen, 2011; Nordin, Fjellman-Wiklund & Gard, 

2014). Sjuksköterskornas inställning som beskrivits ovan kan bidra till att patienterna inte 

vill anförtro sig åt sjuksköterskorna. Enligt SSF (2017) är en förutsättning för god omvårdnad 

att sjuksköterskor etablerar en förtroendeingivande relation med patienterna. 
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Uppsatsförfattarna anser att gå in med förutfattade meningar kan skada förtroendet mellan 

patienterna och sjuksköterskorna. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor kunde se patienter med beroendeproblematik som 

krävande, oförskämda och misstänksamma vid utdelning av smärtmedicin. I tidigare 

forskning framgår att patienter med beroendeproblematik och smärta kan undvika 

sjukvården om bemötande från vårdpersonal upplevs som nedsättande. Ett bra bemötande 

kan leda till att patienterna vågar vara ärliga om beroendeproblematiken och därför kan få 

hjälp (St. Marie, 2014). Ett etiskt fundament i relation till patienterna är att se patienterna. 

Det innebär att ha ödmjukhet och se det heliga i patienterna (Eriksson, 1995). Beskrivningen 

av dessa patienter som krävande kan tyda på brist på ödmjukhet hos sjuksköterskorna och 

skulle kunna leda till att patienterna undviker sjukvården. 

 

I resultatet framgick att sjuksköterskorna kunde tvivla på patienternas åsikt om smärtan. 

Patienternas beteende ansågs inte stämma överens med sjuksköterskornas bild av hur 

patienter i smärta ska bete sig. I tidigare forskning framgår på samma sätt att vissa 

sjuksköterskor bedömer patienters smärta utifrån deras minspel och bortser från deras ord. 

Detta gör att en leende patient får mindre korrekt dos smärtmedicinering än en 

grimaserande patient (Alm & Norbergh, 2013). Vårdandets etik utgår från patienterna. 

Sjuksköterskorna bör ha patienternas faktiska upplevelser av exempelvis smärta och lidande 

som utgångspunkt (Eriksson, 1995). När sjuksköterskorna tvivlar på patienternas egna 

åsikter blir patienternas upplevelser inte utgångspunkten. Det kan finnas många skäl till att 

patienter inte verkar visa smärta. Enligt SSF (2017) bör sjuksköterskor se patienters situation 

ur ett helhetsperspektiv som innefattar komplexa problem som smärta. Eriksson (1995) 

menar att vårdandets etik ytterst syftar till att bekräfta patienternas värdighet. Detta innebär 

rätten att ses som unik människa. I resultatet visades en annan inställning till patienterna 

som unika människor där sjuksköterskorna menade att patienter inte behövde se ut att ha 

ont för att känna smärta. Dessa sjuksköterskor läste av patienternas subtila uttryck för 

smärta då vissa patienter inte ville visa att de hade ont. Försök gjordes av sjuksköterskorna 

att se vad patienterna egentligen kände. Att bekräfta lidande kräver aktivt lyssnande för att 

förstå patienternas inre begär (Eriksson, 1987). Denna inställning till smärtbedömning kan 

tyda på att sjuksköterskorna har ett etiskt förhållningssätt som enligt SSF (2017) innebär att 

utföra omvårdnad med respekt för patienternas rättigheter, integritet och värdighet. I 

resultatet framgick att vissa sjuksköterskor ansåg att användandet av smärtskalor inte kunde 

fånga in det personliga i smärtbedömningen. Det kan handla om att dessa sjuksköterskor 

försöker visa respekt för patienterna som unika människor men kan även handla om att 

smärtskalorna inte används eller förstås på rätt sätt. Smärtskalor kan användas tillsammans 

med mer personlig smärtbedömning. 

 

Det visade sig i resultatet att sjuksköterskorna ansåg att det kunde vara svårt att bedöma 

smärta hos äldre patienter på grund av kognitiva nedsättningar som exempelvis demens. 

Tidigare forskning demonstrerar att vårdpersonal har svårare att korrekt bedöma smärta hos 

äldre patienter och patienter med kognitiv nedsättning (Ruben, Van Osch & Blanch-
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Hartigan, 2015). I tidigare forskning framgår även att äldre patienter upplever en orättvis 

behandling gällande smärta. Äldre patienter uppfattar att smärtan blir missförstådd och 

underbehandlad (Blomqvist & Edberg, 2002). Vårdlidande är ett lidande som vården orsakar 

och som kan bero på utebliven vård då patienternas behov blir ignorerade (Eriksson, 1994). 

Eftersom smärtbedömning är grunden till smärtbehandling så kan bristande 

smärtbedömning leda till att smärta inte lindras. Det är därför av vikt att sjuksköterskor 

förstår vilken hjälp som finns för att göra en bedömning av smärta hos äldre patienter och 

patienter med kognitiv nedsättning. Det innebär vidare att sjuksköterskor behöver vara noga 

med att lägga tid och ansträngning på smärtbedömning hos dessa patienter. 

 

I resultatet framkom vikten av att skapa en relation med patienterna för att ge bättre 

smärtbehandling. Denna relation skapades genom att lyssna på patienternas historia och 

genom att tro på samt försöka förstå patienterna. Sjuksköterskor ska i vårdmötet utgå från 

patienternas historia (SSF, 2017). För att lidande ska kunna omvandlas till något positivt 

krävs att den lidande kan dela berättelsen med någon annan (Eriksson, 1994). I tidigare 

forskning framgår att något som är viktigt för patienterna i mötet med vårdpersonal är att bli 

bekräftade och att bli trodda gällande sin smärta (Blomkvist & Edberg, 2002; Dysvik, 

Sommerseth & Jacobsen, 2011; Nordin, Fjellman-Wiklund & Gard, 2014). Lidande måste 

bekräftas för att kunna lindras (Eriksson, 1994) vilket gör att tron på patienternas 

beskrivning av sin smärta kan leda till lindrat lidande. Samtidigt kan det vara en 

förutsättning även för att kunna lindra smärta i sig eftersom smärtbehandlingen blir mer 

anpassad efter patienternas individuella behov. I resultatet framkom att en patientrelation 

kunde ge förståelse för patienternas kliniska bild och därmed leda till en effektivare 

smärtbehandling. En åsikt som kom fram i resultatet från en studie var att närståendes 

handlingar kunde skada förtroendet mellan sjuksköterskor och patienter, vilket kunde störa 

relationen. Sjuksköterskor bör inför allmänheten uppvisa yrkesmässiga värden som 

medkänsla, respektfullhet och lyhördhet (SSF, 2014) och en förutsättning för god omvårdnad 

är att etablera en förtroendefull relation med närstående (SSF, 2017). Liksom patienter kan 

närstående lida i kontakt med vården. Sjuksköterskor bör stödja närstående då närståendes 

lidande kan vara ett hinder för att lida med patienterna (Eriksson, 1994). Detta kan vara av 

vikt att minnas vid mötet med närstående. Eftersom närstående inte nämns i några andra 

studier kan det inte ses som en rättvis bild av hur sjuksköterskor ser på närstående. Det är 

intressant att inga andra studier tar upp närståendes roll och frågan är vilken påverkan, om 

någon, närstående kan ha på smärtbehandling. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna gjorde försök att förstå patienternas upplevelser. 

Detta kunde göras genom att fokusera på patienternas livsberättelser och genom att försöka 

förstå psykisk smärta och livskonsekvenser som fysisk smärta kunde leda till. Det är 

betydelsefullt för sjuksköterskor att visa lyhördhet för patienters olikheter och visa respekt 

för patienterna som personer (Eriksson, 1995). En dimension av lidande är livslidande. 

Livslidande innebär att lidandet kan påverka hela livssituationen så att vanor rubbas och 

sociala möjligheter förloras (Eriksson, 1994). Sjuksköterskor som försöker förstå 
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livsberättelser och konsekvenser av fysisk smärta skulle kunna bekräfta livslidande. Detta 

kan vara ett sätt för sjuksköterskorna att se patienterna som hela människor.  

 

Det framgick tydligt i resultatet att utbildningen om smärta och smärtbehandling var 

bristande. Kunskapsbrist fanns till exempel angående icke-farmakologiska metoder, 

långvarig smärta och smärtbehandling av patienter med beroendeproblematik. Brist på 

kunskap kunde göra att smärtbehandlingen blev ineffektiv, till exempel då myter om vissa 

typer av patienter levde kvar eller då sjuksköterskor mer sällan använde icke-farmakologiska 

metoder. Tidigare forskning visar på brister i utbildning och kunskap (Löfmark, Gustavsson 

& Wikblad, 2003; Stridsberg & Billing, 1999; Törnkvist, Gardulf & Strender, 1998). 

Sjuksköterskor bör ha kunskap om den vetenskap som har betydelse för patienternas 

omvårdnad och bör sträva efter att ständigt utveckla kompetensen med grund i kritiskt 

tänkande och forskning (SSF, 2017). I tidigare forskning framgår att 28% av patienter som 

söker sig till primärvården gör det på grund av smärta (Hasselström, Liu-Palmgren & Rasjö-

Wrååk, 2002) och att 46-53,7% av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta (Gerdle, 

Björk, Henriksson & Bengtsson, 2004; Jacobsson, 2010). Det här betyder att sjuksköterskor i 

patientnära arbete kommer att träffa smärtpatienter och därmed kommer vara i behov av 

kunskap om smärta och smärtbehandling.  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna behövde balansera mellan risk och nytta när det 

gällde smärtmedicinering. Detta betydde att nyttan med att lindra smärta ställdes mot 

rädslan för biverkningar och effekter som andningsdepression och beroende. I tidigare 

forskning framkommer att opioder kan leda till biverkningar som förstoppning och 

illamående samt orsaka beroende och avvikande händelser som fallolyckor (Reid et al., 

2010). NSAID-läkemedel kan öka risken för framförallt gastrointestinala biverkningar 

(Bhala, 2013). Smärta som inte behandlas ökar risken för framtida smärta och långvarig 

smärta (Larsson, Hansson, Sundquist & Jakobsson, 2017). Det finns en relation mellan 

smärta och lidande där smärta kan vara orsak till lidande. Smärta kan ta patienternas fulla 

uppmärksamhet och uppfattas som outhärdlig. Smärta bör därför lindras med alla 

tillgängliga medel (Eriksson, 1994). Sjukdomslidande är lidande relaterat till sjukdom och 

behandling. Det kan vara lidande på grund av kroppslig smärta (Eriksson, 1994) eller lidande 

på grund av att mediciner skadar kroppen (Eriksson, 1993). För sjuksköterskor är det av vikt 

att vara lyhörda för patienters sårbarhet (Eriksson, 1995). Sjuksköterskor ställs inför en etisk 

utmaning då smärta som inte lindras kan innebära ett lidande samtidigt som beroende och 

biverkningar från smärtmedicinering kan leda till lidande. Denna utmaning skulle kunna 

försvåras av sjuksköterskornas bristande utbildning i smärtbehandling. En annan 

utmanande omständighet skulle kunna vara brist på erfarenhet då det framgick i resultatet 

att vissa sjuksköterskor menade att yrkeserfarenhet kunde väga tyngre än teoretisk kunskap. 

En förklaring kan vara att alla patienter är unika och reagerar olika på smärtmedicinering. 

Det visade sig i resultatet att sjuksköterskorna kände sig rädda för att vårdskador skulle 

uppstå då patienter med beroendeproblematik behövde höga doser smärtmedicinering för att 

få någon effekt. Sjuksköterskor har ansvar att arbeta förebyggande mot risker. Detta gäller till 

exempel läkemedel, dess effekter, biverkningar och individuella skillnader i patienternas 
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respons på läkemedlen (SSF, 2017). Ett sätt att minska riskerna med smärtmedicinering 

skulle kunna vara att komplettera med icke-farmakologiska metoder vilket skulle kunna leda 

till att lägre doser behövde ges. Det visade sig i resultatet att vissa sjuksköterskor såg icke-

farmakologiska metoder som en metod som användes då smärtmedicinering inte lyckades. 

Detta synsätt skulle behöva utvecklas så att icke-farmakologiska metoder betänks från början 

vilket också framgick i resultatet då en sjuksköterska uttryckte att dessa metoder borde 

betänkas tidigt i patienternas vårdprocess. Tidigare forskning visar att patienter uttrycker att 

läkemedel har biverkningar (Blomqvist & Edberg, 2002) och betonar vikten av rörlighet för 

att lindra smärta (Blomqvist & Edberg, 2002; Müllersdorf, Zander & Eriksson, 2011). 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna tyckte det fanns kunskapsbrist om smärta hos 

patienterna. Sjuksköterskorna menade att patienterna behövde utbildas om vikten av att vara 

smärtlindrade. Sjuksköterskor bör ge patienter information för att patienterna ska kunna ge 

informerat samtycke vid omvårdnad och val av behandlingar (SSF, 2014). Patienternas 

värdighet kan kränkas om sjuksköterskor inte visar respekt för patienternas frihet att välja 

(Eriksson, 1994). Frånvaro av kunskap hos patienter leder till en begränsning gällande att ta 

informerade beslut om smärtbehandling. Detta kan leda till att patienterna inte vill be om 

smärtmedicinering vilket kan göra att smärtan kan påverka övriga livet. I tidigare forskning 

framgår att smärta kan leda till sömnsvårigheter och nedsatt rörlighet (Finney, 2010). 

 

Det framgick i resultatet att organisatoriska aspekter inom vården påverkade 

sjuksköterskorna i smärtbehandlingen. Tidsbrist var en stor faktor och kunde bero på hög 

arbetsbelastning. Bristen på tid kunde leda till att sjuksköterskorna inte kunde bygga en 

relation till patienterna. Det framgår i tidigare forskning att tid är en faktor som kan leda till 

ett givande möte i vården (Müllersdorf, Zander & Eriksson, 2011). Finns inte tid till 

smärtbehandling och att möta smärtpatienterna minskar möjligheten att lidandet lindras. 

Eriksson (1995) menar att kärnan i vårdandet är etiken och att idén om ansvar är etikens 

kärna. I mötet med patienter blir sjuksköterskor medvetna om frågan: hur långt sträcker sig 

ansvaret för den andra? Trots tidsbrist kan enskilda sjuksköterskor hitta möjligheter att ge så 

god omvårdnad som möjligt. I slutänden blir kvaliteten på omvårdnaden beroende av 

sjuksköterskornas inställning. 

 

Från en studie i resultatet framgick att riktlinjer följdes av 33,3% av sjuksköterskorna. Det 

visade sig också att sjuksköterskorna som följde riktlinjer oftare gav smärtmedicinering vid 

smärtgenombrott än sjuksköterskorna som inte följde riktlinjer. Eftersom riktlinjer påverkar 

hur ofta sjuksköterskor väljer att ge smärtmedicinering vid smärtgenombrott kan riktlinjer 

ses som ett stöd i sjuksköterskornas beslutsfattande. I ICN:s etiska kod (SSF, 2014) framgår 

att sjuksköterskor har ett huvudansvar för att tillämpa och utarbeta riktlinjer inom 

omvårdnad. Utifrån detta anses det att en högre andel av sjuksköterskorna borde följa 

riktlinjer i sitt arbete. 

 

I resultatet uttryckte sjuksköterskorna att det fanns en hierarki mellan sjuksköterskor och 

läkare som kunde påverka smärtbehandlingen i negativ riktning. Sjuksköterskornas beslut 
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kunde förbises om smärtbehandling sågs som läkarens område inom organisationen. 

Sjuksköterskors självständiga ingripande i smärtbehandling kan leda till att patienterna får 

vänta kortare tid på smärtmedicinering och att patienterna bedömer att smärtbehandlingen 

har högre kvalitet (Muntlin, Carlsson, Säfwenberg & Gunningberg, 2011) vilket gör att det 

kan påverka patienternas vård om sjuksköterskors beslut inte värdesätts. 

 

Det framgick i resultatet att sjuksköterskorna kunde uppleva kommunikation och 

förhandling om ordination med läkare som en utmaning. Att läkares roll togs upp i flertalet 

studier skulle kunna bero på att sjuksköterskor ofta samarbetar med läkare. Det visade sig i 

resultatet att sjuksköterskorna kunde se smärtbehandling som ett farmakologiskt problem 

och kunde lita till smärtmedicinering i första hand för att lindra smärta. Detta kan göra att 

den som ordinerar smärtmedicinering kan anses ha makt över smärtbehandlingen i 

sjuksköterskornas ögon. Denna syn på smärtbehandling skulle kunna leda till att 

sjuksköterskorna inte tar sitt ansvar gentemot patienterna. Exempelvis framkom det i 

resultatet att sjuksköterskorna ibland inte tog ansvar för att behandla smärta på grund av 

åsikten att problemet skulle lösas av någon som bestämde. Sjuksköterskor bör vara medvetna 

om att oavsett deras syn på läkares makt och sin egen ställning så är patienterna fortfarande 

beroende av sjuksköterskorna, anser uppsatsförfattarna. God vård är vård som uppstår ur 

kärlek och barmhärtighet och är etisk (Eriksson, 1995). Sjuksköterskor har ansvar för att 

skydda individer genom att ingripa då vårdpersonal bedöms handla etiskt fel (SSF, 2014). 

Sjuksköterskor bör därför ingripa om läkare till exempel inte ordinerar en adekvat dos och 

patienterna får otillräcklig smärtlindring. Enligt SSF (2017) ska sjuksköterskors omvårdnad 

ge förutsättningar för säker vård. Sjuksköterskor ska motivera till etiska reflektioner och 

möjliggöra kompetensutveckling i vårdteamet. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna kunde ta ansvar över smärtbehandlingen beroende 

på sina egenskaper och sin inställning. Att ta ansvar innebar att stå upp för patienterna när 

det behövdes och att sträva efter att fortsätta försöka behandla smärtan trots svårigheter. 

Egenskaper som ledde till att sjuksköterskorna tog ansvar kunde vara en uppfattning om att 

det var en moralisk skyldighet, orubblighet och övertygelse. Medlidande är grunden för 

omvårdnad och förutsätter modet att ge något av sig själv och att ta ansvar (Eriksson, 1994). 

Att stå upp för patienterna och inte ge upp i försöken att behandla smärta kan ses som 

exempel på mod. I resultatet visade det sig att vissa sjuksköterskor var beredda att gå ett steg 

längre och riskera sin legitimation för patienternas skull.  

 

Resultatet visade att det fanns fler sätt att ta ansvar över smärtbehandlingen. Ett sätt var att 

lindra patienternas emotionella lidande genom att vara närvarande, engagera sig och vara 

ärlig. Ett annat sätt var genom att söka kontakt med kollegor som kunde komma med 

lösningar. Ett tredje sätt var att använda icke-farmakologiska metoder som positionering 

eller avslappning. Sjuksköterskor ska samarbeta i team och ha ansvar för teamets 

omvårdnadskompetens (SSF, 2017). Det här innebär att det är av vikt för sjuksköterskor att 

lindra emotionellt lidande, söka kontakt med kollegor och använda icke-farmakologiska 

metoder parallellt med användningen av sjuksköterskors medicinska kompetens. 
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Det framgick i resultatet att sjuksköterskorna tog ansvar genom att inte ge upp utan fortsätta 

försöka lindra patienternas smärta. Eriksson (1994) menar att lidande kan lindras genom att 

förmedla hopp och genom att dela den hopplöshet som den lidande upplever. Eftersom 

hoppet är knutet till framtiden och förmågan att gå vidare bör sjuksköterskor hjälpa patienter 

att uppleva hopp (Eriksson, 1987). Sjuksköterskor som fortsätter sträva efter att lindra 

smärta oavsett svårigheter kan bidra till att smärtpatienter känner hopp.  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna som inte kunde lindra patienters lidande kunde 

uppleva en känsla av maktlöshet. Ett sätt att handskas med maktlösheten var att undvika 

patienterna eller stänga av sina känslor och dra sig undan. Motsatsen till maktlöshet var 

egenmakt vilket innebar en känsla av kontroll. Sjuksköterskornas känsla av maktlöshet och 

deras försök att handskas med den kan påverka vården. I tidigare forskning framgår att det 

kan uppfattas som ett avfärdande att inte bli ordentligt undersökt eller erbjudas behandling 

(Müllersdorf, Zander & Eriksson, 2011). När sjuksköterskorna undviker patienterna skulle 

detta kunna uppfattas som ett avfärdande. I resultatet framgick att sjuksköterskorna kunde 

behöva dra sig undan från patienterna för att skydda sig själva och att vissa sjuksköterskor 

stängde av för att samla ny kraft. På så sätt kunde ny kontakt med patienterna knytas. Att dra 

sig undan behöver inte vara enbart negativt. 

 

I resultatet framgick att om smärtbehandlingen misslyckades men sjuksköterskorna fortsatte 

försöka lindra smärta kunde sjuksköterskors och patienters mående påverkas på ett positivt 

sätt. Ett etiskt fundament i relationen med patienter är att ge. Detta innebär att göra en 

ansträngning och att ställa upp på patienternas villkor (Eriksson, 1995). Lidande är inte 

synonymt med kroppslig smärta. Smärta kan finnas utan lidande och lidande kan finnas utan 

smärta (Eriksson, 1994). Det är av vikt för sjuksköterskor att förstå och hantera förekomsten 

av smärta och lidande parallellt. Sjuksköterskor som vårdar patienter med smärta ställs inför 

två grundläggande utmaningar: att lindra lidande och att lindra smärta. Även om inte smärta 

kan lindras kanske lidande kan lindras genom att sjuksköterskorna gör en ansträngning, det 

vill säga ger i relationen till patienterna. 

6.2 Metoddiskussion 

Utgångsläget för uppsatsen har varit att skapa en översikt och kunskap över området 

”Sjuksköterskors erfarenhet av etiska utmaningar vid smärtbehandling”. Detta utifrån 

vårdvetenskapliga studier med bearbetat material. Tanken har från början varit att besvara 

syftet med hjälp av en allmän litteraturöversikt enligt Friberg för att få en överblick över vad 

som tidigare har forskats i ämnet. I uppsatsen ingår både kvalitativa och kvantitativa studier 

även om en blandning av dessa, enligt Friberg (2017), inte ger en lika ingående analys som till 

exempel en metaanalys eller metasyntes skulle göra. Kritiken för den här typen av 

litteraturöversikt är den begränsade mängden forskning som bas för översikten samt risk för 

selektivt urval från författarnas sida. Trots detta måste val och avgränsningar göras (Friberg, 
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2017). För att minska risken för selektivt urval har sökningar gjorts i olika databaser och med 

olika kombinationer av sökord. Nya sökningar har gjorts när studier valts bort. Vid dessa 

sökningar har titlar och relevanta abstracts lästs noggrant för att ingen artikel ska missas. Tre 

kvantitativa respektive åtta kvalitativa studier har använts i denna uppsats vilket bedömdes 

som något ojämnt. En jämnare fördelning i antal av studierna skulle kunna vara önskvärt. 

 

De studier som valts ut för uppsatsen har valts med kritiskt förhållningssätt när det gäller 

deras syfte och hur dessa syften svarar på uppsatsens syfte. Vid sökning av studierna har en 

medvetenhet funnits om vikten av nyansskillnader av sökord, inklusions- och 

exklusionskriterier för att inte missa någon studie som kan vara relevant för uppsatsens syfte. 

Flertalet sammanfattningar har lästs under sökprocessen (se Bilaga A) som förkastats 

eftersom innehållet inte har svarat an på denna uppsats syfte. Det bestämdes från början att 

sökning av studierna skall ske mellan åren 2007 till 2017 för att få en överblick på utbudet av 

relevanta studier för uppsatsen. Tanken var att minska antal år vart efter studier hittades. 

Det visade sig att relevanta studier inom området hade en spridning på 10 år. Tolv utvalda 

studier har kvalitetsgranskats enligt Friberg, 11 godkändes (Bilaga C). Utgångspunkten har 

varit ett kritiskt förhållningsätt till vilka aspekter som ansågs vara av vikt för att kunna 

inkludera studierna i urvalet. Studierna som valdes har alla bedömts ha hög trovärdighet och 

reliabilitet. 

 

Trovärdighet är ett kriterium för att mäta förtroende till data och analys. Trovärdighet kan 

bland annat innebära att forskningsmetoderna ska inge förtroende om att resultatet är 

sanningsenligt. Ett sätt att öka trovärdigheten är genom triangulering vilket kan innebära att 

olika källor eller referenser används för att dra slutsatser om vad som är sant. Triangulering 

kan innebära att flera forskare samarbetar med tolkningen för att minska felaktiga tolkningar 

(Polit & Beck, 2017). Diskussioner har kontinuerligt förts om hur data ska beskrivas och 

kategoriseras och om texten speglar vad data visar. Majoriteten av studierna som använts har 

varit på engelska vilket inte är uppsatsförfattarnas modersmål. Detta skulle kunna minska 

trovärdigheten då nyanser i texten kan förbises eller då begrepp kan missförstås. För att 

försöka undvika detta har försök gjorts att fånga nyanserna genom att se begreppen i sitt 

sammanhang och läsa hela stycket om en mening är oklar. Vid oklarheter om översättningar 

och begrepp har ordböcker och Svenska MESH konsulterats för att undvika tolkning vid 

översättningen. Detta skulle kunna öka trovärdigheten. Förförståelse skulle kunna påverka 

trovärdigheten genom att tolkningar görs utifrån tidigare kunskaper. I syfte att lägga 

förförståelsen åt sidan har uppsatsförfattarna haft detta i åtanke från början och försök har 

gjorts att beskriva data utan tolkningar. De elva studier som till slut valdes har lästs flera 

gånger med öppenhet enligt Friberg. Efter att data plockats ut för analys har ett flertal 

genomläsningar gjorts av studierna för att vara säkra på att data som används förstås i rätt 

kontext.  

 

Giltighet innebär att data som skapats är stabil över tid och att resultatet går att återskapa 

med liknande deltagare i liknande kontext (Polit och Beck, 2017). Under arbetets gång har 

anteckningar förts och databassökningar sparats för att kunna få en överblick av hur 
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processen gått till. Med hjälp av text och bilagor har uppsatsens skapande beskrivits i detalj. 

Detta med syfte att öka möjligheten att återskapa ett liknande resultat. 

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning fynden går att applicera på andra miljöer och 

grupper (Polit & Beck, 2017). De studier som använts i uppsatsen har en spridning över olika 

delar av världen, Sverige, USA, Australien, Kanada, Jordanien, Iran, Irland och Island. Ingen 

geografisk avgränsning har gjorts vid sökning av studierna. Eftersom det var geografisk och 

kulturell spridning på studierna skulle det kunna öka överförbarheten på resultatet i denna 

uppsats. Detta gäller i synnerhet fynden i resultatet som återfanns i flertalet studier, 

exempelvis vikten av kunskap och tidsbristens påverkan på smärtbehandling. 

Överförbarheten av uppsatsens resultat hade kunnat öka om fler studier hade ingått i 

resultatet. Överförbarheten hade kunnat vara högre med ett ökat antal kvantitativa studier 

som ofta har fler deltagare än kvalitativa studier. 

 

Majoriteten av uppsatsen har skrivits tillsammans av båda uppsatsförfattarna. På grund av 

tidsbrist har vid behov vissa textavsnitt, formalia eller frågeställningar som behövt 

undersökas lämnats över till en person och där bedöms fördelningen av arbetet ha varit 

jämn. All text har gåtts igenom av båda uppsatsförfattarna innan den godkänts. 

6.3 Etikdiskussion 

Forskningsetik bygger på forskarens eget ansvar. En forskare får inte göra sig skyldig till 

plagiat, förvrängning eller förfalskning av data (Codex, 2017b). Plagiat har undvikits genom 

att referenser har hanterats noggrant enligt APA för att skilja på egna ord och data från andra 

källor. Referenserna har gåtts igenom när texten läses för att kontrollera tydligheten. Süld 

(2017) menar att tydlig referenshantering minskar risken för plagiat. Förfalskning av data har 

undvikits genom att medvetet väga studiers och datas relevans för uppsatsens syfte mot dess 

påverkan på resultatet. Frågan har ställts då studier och data som bedöms vara irrelevanta 

exkluderas om denna exkludering enbart beror på irrelevans eller om den kommer att 

påverka det slutgiltiga resultatet på ett missvisande sätt. Besluten har på så vis ifrågasatts. 

Försök har gjorts att sätta förförståelse åt sidan i strävan att skriva en vetenskaplig text och 

idéer och tolkningar som dykt upp i texten har ifrågasatts. Arbetsprocessen har beskrivits 

detaljerat och öppet i syfte att låta läsaren upptäcka om fel begåtts under uppsatsens 

skrivande.  

 

En forskare har personligt ansvar för att forskningen ska vara moraliskt acceptabel och av 

god kvalitet (Codex, 2017a). I denna uppsats har ingen empirisk studie genomförts. Däremot 

har empiriska studier analyserats. En slutsats har dragits att det vore oetiskt att använda 

studier som underlag om studierna inte bedömts vara etiskt genomförda. Polit och Beck 

(2017) menar att publicerade vetenskapliga studier inte alltid innehåller detaljerad 

information om etik i forskningen på grund av platsbrist. Ett sätt att trots detta undersöka 

om studien genomförts på ett etiskt sätt är att se om den blivit godkänd av en etisk kommitté 
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eller en etikprövningsnämnd. Det går att se om studien nämner att deltagarna gett 

informerat samtycke och att ställa frågan om deltagarna utsattes för stress eller obehag under 

genomförandet av studien. I denna uppsats har enbart studier med godkännande av en etisk 

kommitté eller nämnd tagits med och en studie uteslöts då detta inte framgick. Vidare har 

majoriteten av studierna nämnt att deltagarna gett informerat samtycke och ingen studie har 

bedömts utsätta deltagarna för oproportionerlig stress eller obehag. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att undersöka det aktuella läget gällande sjuksköterskors 

kunskap om smärtbehandling i Sverige. Detta då kunskapen har påverkan på 

smärtbehandling. Undersköterskor tillbringar tid inne hos patienterna när sjuksköterskorna 

inte är närvarande och därför kunde det vara av intresse att undersöka vilken roll 

undersköterskor kan ha i sjuksköterskors smärtbedömning och utvärdering av 

smärtbehandling. En studie i resultatet pratade om närstående och frågan väcktes varför 

närstående inte nämndes i fler studier. Det skulle kunna vara av vikt att undersöka 

närståendes roll i smärtbehandling och deras relation till sjuksköterskor. En 

underanvändning av icke-farmakologiska metoder framgick i resultatet. Det skulle vara 

intressant att undersöka hur sjuksköterskor kan påverkas att använda icke-farmakologiska 

metoder från början av behandlingen. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med uppsatsen var att göra en översikt av sjuksköterskors erfarenheter av etiska 

utmaningar relaterat till smärtbehandling. Det som framkom i resultatet var att flertalet 

aspekter utgjorde etiska utmaningar. Sjuksköterskor kunde utmanas av den egna 

inställningen och förutfattade meningar om smärtpatienter. Sjuksköterskor kunde utmanas i 

kommunikationen med patienterna då en relation skulle byggas eller då sjuksköterskor 

försökte bedöma smärta.  Sjuksköterskor kunde utmanas då kunskap om smärta och 

smärtbehandling var bristande hos patienter, läkare och sjuksköterskorna själva. 

Sjuksköterskor blev utmanade då organisationen hindrade optimal smärtbehandling, till 

exempel då arbetsuppgifter och låg bemanning gjorde att sjuksköterskorna fick mindre tid 

med patienterna. En annan utmaning var sjuksköterskornas roll gentemot läkarna där läkare 

ordinerade smärtmedicinering vilket gjorde att sjuksköterskorna kunde uppleva brist på 

kontroll över smärtbehandlingen. Sjuksköterskor hade strategier när det gällde att ta ansvar 

eller inte över smärtbehandlingen. Dessa strategier kunde vara att använda icke-

farmakologiska metoder, ta hjälp från kollegor, vara där för patienterna och slutligen att dra 
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sig undan från patienternas lidande. En grundläggande utbildning om smärta och 

värderingar kring smärtbehandling för vårdpersonal skulle kunna bidra till färre förutfattade 

meningar om patienter, mer korrekt smärtbedömning, läkare som är mer villiga att ordinera 

adekvat smärtmedicinering och sjuksköterskor som är förberedda för att på ett etiskt sätt 

möta patienter med smärta. Smärtbehandlingen påverkas av sjuksköterskors förhållningssätt 

mot patienter, kollegor och sig själva. Förhållningssättet påverkas inte nödvändigtvis av 

utbildning. 
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