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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor bemöter och vårdar patienter med smärta dagligen och har en 

viktig roll avseende att lindra patienters lidande. Smärta kan vara ett komplext fenomen och 

är en individuell upplevelse. Det kan också vara minst lika svårt för patienter att uppge vart 

smärtan är lokaliserad. Det kan också vara så att sjuksköterskan inte lyssnar på patienters 

berättelse om sin smärta utan har förutfattade meningar som sedan hindrar ett gott och 

korrekt vårdande. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

smärta. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Två teman 

identifierades: Svårt att tillfredsställa behov och Egen tillfredsställelse i arbetet. Det första 

temat svårt att tillfredsställa behov består av tre subteman. Svårigheter i kommunikationen 

mellan sjuksköterskor, patienter och anhöriga följt av Sjuksköterskors upplevelser av inre 

stress på arbetsplatsen och slutligen Bristande erfarenhet. Det andra temat tillfredsställelse 

består av två subteman; meningsfullhet i arbetet och samarbete med och tillit till kollegor 

och anhöriga. Slutsats: Sjuksköterskor upplevde bland annat att de kunde känna sig stärkta 

av situationer där de lyckades hjälpa patienter att finna lindring i sitt lidande och smärtan 

kunde hanteras. De kunde också uppleva motsatta känslor i situationer de inte kände att de 

kunde hantera. Stress, osäkerhet och en känsla av otillräcklighet som ibland resulterade i en 

sämre vård. Patienter med smärta fick ibland vänta onödigt länge då sjuksköterskor tvingas 

göra prioriteringar på grund av både personalbrist och tidsbrist. Detta gör att sjuksköterskor 

inte kan leva upp till en målsättning om lika vård för alla. 

Nyckelord: Behov, Omvårdnad, Systematisk litteraturstudie, Tillfredsställelse. 



 

ABSTRACT 

Background: Nurses respond to and care for patients with pain daily and have an 

important role in alleviating patient suffering. Pain can be a complicated phenomenon and is 

an individual experience. It can also be at least as difficult for patients to state where the pain 

is located. It may also be that the nurse does not listen to the patients' story of their pain, but 

has preconceived opinions that then prevent a good and correct care. Purpose: To describe 

the nurses’ experience of caring for painters with pain. Method: Qualitative literature study 

with descriptive synthesis. Result: Two themes were identified: Difficult to satisfy needs and 

Own satisfaction in work. The first theme difficult to satisfy needs consists of three sub-

themes. Difficulties in communication between nurses, patients and relatives followed by 

nurses' experiences of internal stress in the workplace and finally lack of experience. The 

second theme of satisfaction consists of two sub-themes; meaningfulness in the work and 

cooperation and trust with colleagues and relatives. Conclusion: Nurses experienced, 

among other things, that they could feel strengthened by situations where they managed to 

help patients find relief in their suffering and the pain could be managed. They could also 

experience opposite feelings in situations they didn't feel they could handle. Such as stress, 

insecurity and a feeling of inadequacy that sometimes resulted in poorer care. Patients with 

pain sometimes had to wait unnecessarily for a long time when nurses were forced to 

prioritize due to both staff shortages and lack of time. This means that nurses cannot live up 

to an objective of equal care for everyone. 

Keywords: Needs, Nursing, Satisfaction, Systematic literature study. 
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1 INLEDNING 

Smärta är en känsla som alla människor mer eller mindre upplevt någon gång. Det är en 

individuell upplevelse för varje människa och känslan av smärta kan vara svår att beskriva 

eller förklara för någon annan. Sjuksköterskor möter dagligen patienter med någon typ av 

smärta och kan ibland stöta på svårigheter när det kommer till hur patienters smärta kan 

lindras. Området smärta väckte vårt intresse under de praktikplatser vi blev tilldelade under 

vår sjuksköterskeutbildning. Vi fick dagligen möta patienter med olika sorters smärta på 

olika avdelningar. Smärta är ett av de vanligaste skälen till att människor uppsöker vård då 

smärtan talar om för oss att något i kroppen inte är som det ska. I vårdpersonalens händer 

förväntas bästa möjliga bemötande och att patienters symtom och behov ska tas på allvar. 

Det kan för sjuksköterskor vara svårt att göra en bedömning av patienters upplevda smärta 

och veta vilken väg som är lämpligast för att vårda och smärtlindra. En bättre förståelse och 

ökad kunskap om patienter och deras upplevelse av smärta skulle möjligen kunna generera 

en bättre omvårdnad. Detta skulle i sin tur kunna leda till ett lindrat lidande hos många 

patienter. Vi har valt att fokusera på sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

smärta. Området smärta och sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med smärta 

är efterfrågat av vuxenpsykiatrin i Västmanland. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras en definition av smärta och en kortfattad förklaring över vilka olika 

sorters smärta som kan upplevas. Därefter presenteras tidigare forskning med fokus på 

patienters upplevelser av att leva med smärta och hur patienter upplever vården. 

Styrdokument och riktlinjer presenteras för att belysa sjuksköterskors ansvar i vården av 

patienter med smärta. Det teoretiska perspektivet som beskrivs kommer att utgå från Katie 

Erikssons teori. Bakgrunden avslutas med en problemformulering. 

2.1 Smärta 

International Association for the Study of Pain (2017) definierar smärta som ”An unpleasant 

sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or 

described in terms of such damage”. Smärtan består alltså av sensoriska eller känslomässiga 

upplevelser kopplat till verklig alternativt potentiell vävnadsskada. Rhodin (2014) förklarar 

att smärta är något som kan drabba alla människor förr eller senare. Det är grundläggande 

för vår existens och har format vår evolution då smärta beskrivs som en livsviktig 
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varningssignal som ger information om att något inte är som det ska i kroppen. Alla 

människor har en egen syn på vad smärta är och alla upplever smärtan på olika sätt. Yttre 

faktorer som påverkar och kan framkalla smärta är exempelvis operationer eller sjukdomar. 

Dessa faktorer kan påverka upplevelsen av smärtan som är unik för varje person och att 

förstå en annan människas upplevelse av smärta till fullo är ytterst svårt (Rhodin, 2014). 

Smärta är ett komplext fenomen som ger upphov till en obehaglig sensorisk stimulans. Detta 

stimuli kan i sin tur ge en skyddande funktion då vi drar oss tillbaka när vi känner smärta 

eller undviker att göra sådant eventuellt kan förvärra situationen ytterligare (Cowen, 

Stasiowska, Laycock & Bantel, 2015). Smärta är också något subjektivt som kan finnas även 

vid frånvaro av vävnadsskada (Wright, 2016). 

Utifrån dess karaktär och orsak kan smärta delas in i fyra olika grupper; nociceptiv, 

psykogen, neuropatisk och idiopatisk smärta. Nociceptiv smärta, också kallad 

vävnadsskadesmärta, är smärta i ett intakt nervsystem. Nociceptiv smärta beror på skadliga 

mekaniska, kemiska eller termiskt stimuli vid exempelvis tumörtillväxt, sårbildning eller 

inflammation (Warren, 2010). Nociceptiv smärta har tack vare sin obehagliga karaktär en 

skyddande funktion (Blumstein & Barkley Jr, 2015). Psykogen smärta är smärta som orsakas 

av psykisk sjukdom, den saknar somatiskt ursprung och är mindre vanligt förekommande. 

Det kan vara svårt att göra en bedömning av denna typ av smärta då patienter med psykisk 

sjukdom kan ha svårt att uttrycka sig och beskriva sina känslor (Rhodin, 2014). Neuropatisk 

smärta, också kallad nervsmärta, är smärta som uppstår vid skada eller sjukdom som 

påverkar det somatosensoriska nervsystemet (Blumstein & Barkley Jr, 2015). Idiopatisk 

smärta är smärta där ingen bakomliggande orsak kan hittas (Rhodin, 2014). 

Smärtan kan bedömas med olika skalor, exempelvis VAS-skalan (Visuell Analog Skala) som 

utgår från noll som är ingen smärta alls till tio som är största möjliga smärta. Genom att vid 

upprepade kontinuerliga tillfällen fråga patienter var deras smärta ligger enligt VAS-skalan 

kan smärtan följas över tid och sjuksköterskor kan få indicier om omvårdnadsåtgärderna 

sänker smärtan eller inte (Vårdhandboken, 2018). 

För att patienter ska kunna få så bra vård och behandling som möjligt är det viktigt att en 

grundlig och utförlig smärtanalys utförs. Det räcker inte enbart att ställa diagnosen smärta, 

de övriga symtomen måste också utredas för att kunna hitta den bakomliggande orsaken till 

varför patienter har smärta. Dessa symtom kan då åtgärdas parallellt med smärtlindringen 

(Bergh, 2014). Vidare för att göra en så bra analys som möjligt kan man använda sig av vissa 

hjälpmedel såsom anamnes, status och olika smärtskalor. Det är också viktigt att kunna 

skapa en egen uppfattning genom att använda en klinisk blick och göra en egen tolkning 

(Kosek, Lampa, & Nisell, 2014). I anamnesen ligger fokus på att samla in information som 

bygger på patienters bakgrund och deras egna upplevelser av smärtan. Patienter bör i 

anamnesen redogöra för var, hur och när smärtan upplevs. Till exempel var den är 

lokaliserad, om den strålar ut i kroppen eller om det finns förändring av smärta vid rörelse. 

Därefter görs en kroppsundersökning, också kallad status, för att om möjligt ge en bättre bild 

av hur smärtan ter sig (Rhodin, 2014). 

2.2 Tidigare forskning 

Avsnittet om tidigare forskning beskriver patienters upplevelser av att leva med smärta och 

patienters upplevelser av vården vid smärta. 
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2.2.1 Patienters upplevelse av att leva med smärta 

Enligt Toye, Seers, Hannink och Barker (2017) kan ett ständigt liv med smärta, eller att 

uppleva smärta periodvis, påverka och försämra livskvaliteten. Det skapar begränsningar i 

livet och patienter beskriver hur de varken kan leva i nuet eller tänka på framtiden. De dagar 

smärtan inte är alltför påtaglig begränsas patienter ändå av en oro över att smärtan när som 

helst kan komma tillbaka, patienter blir i många fall beroende av sina familjer och känner sig 

otillräckliga när de inte kan ge någonting tillbaka. De kan i många fall inte hjälpa till med de 

vardagliga aktiviteterna och inte heller bidra med positiva känslor då smärtan tar över 

kroppen både fysiskt och psykiskt. Enligt Bernhofer och Sorrell (2015) kan relationen till 

patientens partner förändras, möjligheterna till fysisk kontakt är inte som tidigare, 

arbetssituationen förändras med mera, vilket kan leda till irritation och ilska hos patienten. 

Enligt Blumstein och Barkley Jr (2015) kan patienter beskriva det som jobbigt om andra 

människor ser dem på ett annat sätt, att exempelvis utomstående tycker synd om patienterna 

på grund av smärtan de upplever. De kan däremot vänja sig vid det och slutligen acceptera 

att andra människor har den inställningen, det är svårare att alltid känna sig fysiskt 

begränsad av smärta i sig. Toye med kollegor (2017) beskriver att känslor av otillräcklighet, 

ilska och en svag kropp leder i många fall till att människor med smärta isolerar sig. De 

patienter som lever med smärta utan fastställd diagnos upplever dessutom att de inte är 

betrodda, att de ljuger om sin smärta och bara vill ha medlidande från andra människor. Det 

blir därför en kamp fylld av med- och motgångar för att få en fastställd diagnos, och önskan 

att få den för att bli betrodd och möjligen också bli botad. 

2.2.2 Patienters upplevelser av vården vid smärta 

Såväl akut som kronisk eller psykogen smärta kan ha stor påverkan på patienters dagliga liv. 

För att omvårdnad och livskvalitet ska bli så bra som möjligt enligt patienters upplevelser är 

det viktig att kommunikationen mellan patienter och vårdpersonal är öppen och ärlig. 

Bristande kommunikationen kan enligt patienters upplevelser leda till att smärtan 

underskattas (Thit Johnsen, Snyder, Petersen, Pedersen, & Groenvold, 2016). 

Patienter kan ha höga förväntningar på vården och därför tro att de ska få behandling mot 

sin smärta på en gång. De kan dock uppleva en osäkerhet vid akut smärta att inte veta hur 

mycket smärtstillande läkemedel de har möjlighet att få, när de kan få den eller hur mycket 

smärta de faktiskt ska behöva utstå innan de kan få den (Forsgren, Skott, Hartelius & Saldert, 

2015). Patienter kan uppleva vårdandet som positivt om sjuksköterskor har en god förmåga 

att kommunicera och visa förståelse. En vårdande relation skapas enligt patienter när 

sjuksköterskor visar förståelse, tar sig tid att lyssna på vad patienter har att säga, kan vara 

empatiska, vågar låta patienter visa sina känslor och visar att personalen finns där för att 

hjälpa patienter. Patienter upplever att de i många fall kan ha lättare att öppna upp sig om 

sitt lidande och vara mer delaktiga i sitt vårdande om sjuksköterskor tar sig tid till att lära 

känna patienterna, lär sig att med små medel göra det som uppskattas av patienter och har 

förståelse för patienters smärta (Bernhofer & Sorrell, 2015). Är däremot sjuksköterskor 

stressade, utstrålar att tiden inte räcker till och har dåliga förhållanden i arbetsmiljön 

påverkar det patienters upplevelser negativt (Forsgren et al., 2015). 

Sjuksköterskor som verkar stressade och ofokuserade upplevs inte kunna inge trygghet. 

Resultatet är att patienter kan känna sig hämmade i sin berättelse på grund av osäkerhet och 
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kan då inte berätta allting som de hade velat till sjuksköterskan (Thit Johnsen et al., 2016). 

Konsekvensen av dålig kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter kan leda till att 

patienter isolerar sig och inte vill vara delaktig i vårdprocessen (Forsgren et al., 2015). Det 

har också visat sig att de patienter som får ett dåligt bemötande där sjuksköterskor inte är 

förstående eller empatiska, hellre utstår smärta än att framstå som gnälliga. Detta resulterar i 

att dessa patienter inte upplever att de blir betrodda när de slutligen ber om smärtstillande 

då sjuksköterskor anser att de klarat av att vänta en lång tid och därför inte ska behöva några 

smärtstillande läkemedel (Bernhofer & Sorrell, 2015). Många patienter har också god 

uppfattning om hur situationer på vårdavdelningar kan vara där de ser att personalen är 

stressad och att de har mycket att göra. De väljer därför att inte säga någonting och ber inte 

om hjälp då de ändå får vänta eller får till svar att sjuksköterskan inte har tid (Eriksson, 

Wikström, Fridlund, Årestedt & Broström, 2016). 

I fall då det inte går att diagnostisera orsaken bakom smärtan upplever patienter att det är av 

stor vikt att de får råd, behandling och hjälp för att kunna hantera sin smärta på en 

acceptabel nivå. Vidare, upplever de att de kan behöva olika typer av vård och stöd, beroende 

på vilken typ av smärta de upplever (Thit Johnsen et al., 2016). Enligt patienter bör vården 

därmed anpassas efter den unika patientens behov där patienterna upplever att de är 

delaktiga i att sätta upp realistiska mål med syfte att få en bättre livskvalitet (Eriksson et al., 

2016). Under själva smärtbehandlingen upplever patienter att det är viktigt att samarbetet 

mellan dem och läkare samt sjuksköterskor fungerar. Patienter vill känna sig delaktiga och 

betrodda angående sina upplevelser men också känna sig förstådda. Patienter kan uppleva 

att deras anhöriga kan ge dem stöttning genom alla beslut som ska tas under 

behandlingsprocessen (Bernhofer & Sorrell, 2015). 

Den största anledningen till att patienters smärta kan kvarstå beror inte på ointresse eller 

brist på engagemang från sjuksköterskors sida, utan snarare på att utbildningen kring smärta 

är otillräcklig (Rhodin, 2014). Ytterligare en anledning är bristen på vårdpersonal 

överhuvudtaget. De sjuksköterskor som finns att tillgå med goda kunskaper om smärta 

placeras ibland på de arbetsplatser som anses behöva dem bäst, till exempel 

akutvårdsavdelningar. Vilket medför att de sjuksköterskor som jobbar kvar på övriga 

arbetsplatser inte alltid besitter lika ingående kunskaper (Craig, Otani & Herrmann, 2015). 

God kunskap om smärta behövs då det till varje sjukdom nästan alltid finns en smärtaspekt. 

Det betyder att patienter med smärta finns på alla vårdavdelningar och boenden, oavsett om 

det handlar om patienter inom öppenvården såväl som i slutenvården (Rhodin, 2014). 

2.3 Styrdokument och riktlinjer 

För att vården av patienter med smärta ska fungera på ett effektivt och rättvist sätt finns det 

styrdokument och riktlinjer riktade till sjuksköterskor såväl som övrig vårdpersonal som 

ligger till grund för att försäkra detta. Enligt International Council of Nurses ICN:s etiska kod 

(Svensk sjuksköteförening, 2017) har sjuksköterskor ett ansvar att främja och återställa 

hälsa, förebygga ohälsa och lindra lidande. De ska vårda patienter med respekt oavsett 

kultur, hudfärg, etnicitet, ålder och bakgrund. Vidare beskriver International Council of 

Nurses (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att sjuksköterskor ska vårda patienter som 

individer samt kunna samarbeta med andra professioner. De ska också ta ansvar för sin egen 

hälsa och välmående för att kunna ge vård till andra. Enligt delegering av arbetsuppgifter 
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inom hälso- och sjukvården och tandvård (SOSFS 1997:14) ska vården genomföras med god 

kvalitet och utgå från patienters behov, patienter ska uppleva trygghet i vård och behandling. 

Detta förstärks av Patientlagen (SFS, 2014:821) där det beskrivs att omvårdnad ska 

genomföras med en god kvalitet, vetenskapligt och beprövad erfarenhet. Patienters 

autonomi, delaktighet och integritet ska respekteras. I samma lag framkommer att anhöriga 

kan ta en del av patienters information med hänsyn till sekretess och tystnadsplikt. Även 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) menar att vården ska utföras med god kompetens 

samt att vård ska erbjudas så länge som möjligt utifrån patienters önskan med respekt för 

patienters åsikter. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) beskrivs att personcentrerad vård är ett samarbete mellan 

patienter och sjuksköterskor. Informationen som patienter lämnar ska därför tas på allvar för 

att personcentrerad vård ska upprätthållas. Även patienters anhöriga ska ha möjlighet att 

vara delaktiga vid exempelvis vårdplaneringar. Patienters omvårdnad ska ges med gott 

uppförande och respekt för individen, patienter ska få omvårdnad med stöd och hjälp av 

sjuksköterskor. De ska ge omvårdnad till patienter med syftet att tillfredsställa patienters 

behov för att uppnå välbefinnande. Sjuksköterskor ska vara tillgängliga för patienter för att 

lindra lidandet och för att hjälpa patienter att förstå sin situation. 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Katie Erikssons (2014; 2015) vårdteori gällande vårdande, ansa, leka och lära samt de tre 

olika vårdformerna; naturlig vård, grundvård och specialvård utgör examensarbetets 

vårdvetenskapliga perspektiv. Valet av vårdvetenskapligt perspektiv anses vara relevant för 

arbetets syfte eftersom vårdandet av patienter med smärta underlättas genom att patienten 

själv integreras i vårdandet. Sjuksköterskor ska se människan som en helhet av kropp, själ 

och ande. Då sjuksköterskor har ansvaret för omvårdnadsarbetet och strävar efter att både 

patienter och anhöriga ska vara involverade i vården har ansa, leka och lära samt de olika 

vårdformerna valts. 

2.4.1 Vårdteori 

Eriksson (1994) beskriver att vårdandet ska ses som en god gärning av kärlek samt skapande 

och en naturlig del av människan som alla besitter. Det betyder att medmänniskor visar 

vägen och vandrar med när patienter behöver hjälp och stöd. Vårda innebär att dela. Dela 

betyder att delta, vara delaktig eller att vara med och vara en del. Vad och hur delningen går 

till är beroende på situation. Genom att den ena parten yttrar verbala ord och kroppsliga 

yttringar för sitt lidande till den andra parten kan det skapas en gemenskap där den första 

parten känner sig sedd. Detta kan senare resultera i att båda parterna tillsammans kan skapa 

gemensamma mål för att åstadkomma handlingar som ska lindra det lidandet (Eriksson, 

1994). Eriksson beskriver människan som en helhet av kropp, själ och ande. Genom att förstå 

dessa tre delar kan insikt fås om hur delarna påverkar varandra och hur de hänger ihop 

(Eriksson, 2015). Alla som arbetar inom vården skall se människan utifrån en helhet och bör 

sträva efter att hjälpa patienter att själva använda sin egen förmåga i så stor utsträckning 
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som möjligt. För att patienter ska nå hälsa är det viktigt att de får hjälp att finna de rätta 

verktygen. Denna process benämns som självvård. Bristande självvård kan uppkomma från 

en mängd olika faktorer. Exempelvis på grund av bristande kunskap om sjukdom, nedsatta 

fysiska eller psykiska funktioner eller bristande motivation till att klara sina resurser. En 

positiv känsla till sjukvården kan leda till mognad och inlärning och kan därmed främja 

förmågan till självvård. Det är viktigt att komma ihåg att människor alltid kommer att vara 

beroende av varandra (Eriksson, 2014). 

2.4.2 Ansa, leka och lära 

Den mest grundläggande formen av vårdande är ansningen som utmärks av värme, närhet 

och beröring. Människan ska uppleva att den är accepterad, precis som hon är, utan att tänka 

på de handlingar som tidigare gjorts. I ansningen visas vänskap, att individer vill den andra 

individen väl. Leka ses som en naturlig del av det professionella vårdandet. Lek är ett uttryck 

för olika önskningar och för lusten (Eriksson, 1994). I lekandet är det patienter som har 

kontrollen. Det är därför viktigt att som vårdare kunna underkasta sig i dessa situationer. 

Genom lekandet bekräftar patienter sig själva. Lärandet innebär en ständig förändring och en 

utveckling. Lärandet har olika mål för olika individer och därmed olika innehåll och syften. 

Vårdarens uppgifter är att möjliggöra och främja lärandet (Eriksson, 2015). 

2.4.3 Naturlig vård, grundvård och specialvård 

Naturlig vård, grundvård och specialvård utgör de tre praktiska delarna i vårdarbetet. 

Naturlig vård anses centralt för människan och varje individ är i behov av den naturliga 

vården. Varje individ är i behov av olika sorters relationer. Det kan exempelvis vara relation 

med en vän eller släkting. Människan upplever världen genom vänner och anhöriga och kan 

inte isoleras från den relationen. Människan anses också vara i behov av någonting att tro på 

som ger människan hopp. Naturlig vård innefattas av människans grundläggande behov av 

hälsa, så som; kärlek, närhet och omsorg. Naturlig vård kan ses som det spontana vi gör 

gentemot vänner och anhöriga. Relationen mellan självet och den abstrakta och naturliga 

andra är grundläggande för den naturliga vården. Behovet av den professionella vården kan 

minska om denna relation är fungerande. Grundvård utgår från vad som är centralt för 

människors basala behov. Patienter kan behöva stöd för att utföra grundläggande moment 

som hon i vanliga fall tillgodoser på egen hand, men på grund av ohälsa inte kan utföra. 

Dessa basala behov kan vara exempelvis; äta, dricka eller sköta personlig hygien. När 

grundvården inte längre är tillräcklig för att bevara eller främja patienters hälsa behövs 

ytterligare en vårdnivå, specialvården. Specialvården ska inte ses som en ersättare till 

grundvården och målet är att specialvården ska pågå så kort tid som möjligt. Specialvården 

räcker inte för att återställa hälsa utan är mer ett komplement till grundvården. Fokus ligger 

på specifika hälsohinder (Eriksson, 2014). 
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2.5 Problemformulering 

Sjuksköterskors omvårdnad syftar till att lindra lidande och främja hälsa hos patienter som 

upplever smärta och omvårdnaden ska ske utifrån individens eget behov. Det finns olika 

typer av smärta och smärtan i sig är individuell och subjektiv, det innebär att patienter 

upplever och påverkas av smärta på olika sätt. Detta kan innebära att sjuksköterskor kan 

ställas inför vitt skilda utmaningar där sjuksköterskorna bör utgå från patientens egna 

förutsättningar och hinder för att komma fram till vilken typ av smärta patienter lider av. 

Patienter med smärta finns överallt inom vården och sjuksköterskor kan stöta på många 

olika hinder i arbetet med att lindra smärta. Patienten är en unik individ och en helhet av 

kropp, själ och ande. Genom att förstå de olika delar som skapar människors helhet kan det 

ge insikt i att vården bör se till hela människans behov, inte enbart de fysiska. Patienter som 

lever med smärta beskriver hur det kan vara minst lika svårt att dagligen möta anhörigas 

medlidande som att utstå själva smärtan i sig. Förhoppningen är att detta examensarbete kan 

ge en bättre förståelse och ökad kunskap för hur sjuksköterskor upplever att det är att vårda 

patienter med smärta. Den förståelsen kan förhoppningsvis sjuksköterskor ute i den kliniska 

verksamheten använda för att få en djupare förståelse kring vårdandet av patienter med 

smärta. Målet är att sjuksköterskor ska kunna arbeta för en förbättrad omvårdnad för 

patienter med smärta. 

3 SYFTE 

Syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta. 

4 METOD 

Kvalitativa artiklar inom vårdvetenskap söktes fram då en kvalitativ forskningsansats är 

relevant för examensarbetets syfte som är att beskriva sjuksköterskors upplevelser. Friberg 

(2017) menar att kvalitativa studiers yttersta mål är ökad förståelse, de är utgångspunkten för 

att bättre kunna förstå hur upplevelser och förväntningar kan mötas. Analysmetoden som 

valts för detta examensarbete är en litteraturstudie med beskrivande syntes som utgår ifrån 

fyra analyssteg enligt Evans (2002). Den analysmetoden valdes då den är anpassad för 

analyser av kvalitativa artiklar. I det första steget görs en sökning i databaser. I det andra 

steget läses artiklarna flera gånger för att få en helhet kring vad artiklarna handlar om och 

sedan kunna ta ut nyckelfynd som svarar på syftet. Nyckelfynden grupperas baserat på 

likheter och skillnader. I det tredje steget identifieras teman. Teman skapas utifrån de 

nyckelfynd som kommit fram i analysen och sedan jämförs skillnader och likheter. Utifrån 

teman identifieras subteman. I analysens fjärde steg beskrivs fenomenet. Varje tema och 
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subtema beskrivs med hänvisningar till den ursprungliga artikeln (Evans 2002). Nedan 

beskrivs urval och datainsamling, dataanalys samt etiska överväganden. 

4.1 Urval och datainsamling 

Sökningar gjordes i databaser utifrån examensarbetets syfte. För att hitta relevanta artiklar 

till examensarbetet gjordes sökningarna i databaserna Cumulative Index Nursing And Allied 

Health Literature (CINAHL) och PubMed då dessa databaser erbjuder en bredd av 

vetenskapliga artiklar och många av dessa inom det vårdvetenskapliga området. Sökningarna 

redovisas i sökmatrisen, Bilaga A. Sökord som användes var: pain, nurse, care, experience 

och qualitative i olika kombinationer med trunkering genom att använda ”AND” och ”OR”, se 

bilaga A. Östlundh (2012) förklarar att trunkering kan vara användbart för att inkludera 

träffar på sökordens alla olika böjningar för att vidare ge ett större utbud av vetenskapliga 

artiklar. Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara av kvalitativ ansats, 

beskriva sjuksköterskors upplevelser, vara skrivna på engelska och de artiklar som valdes ut 

från CINAHL plus avgränsades med att vara Peer Reviewed. De artiklar som valdes ut från 

PubMed granskades via ULRICHSWEB (2017) som kunde påvisa att artiklarna var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Först avgränsades publikationsåren till fem år (2013-

2018) men då sökningen inte ansågs ge tillräckligt många träffar som svarade mot syftet 

utökades årsspannet. Tre av de utvalda artiklarna var publicerade år 2002, 2008, 2012. 

Dessa årtal ansågs dock inte vara avgörande då artiklarna handlade om sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med smärta och ansågs kunna tillföra relevant resultat till 

examensarbetet. Exklusionskriterier var artiklar ur anhörig- och patientperspektiv samt 

artiklar med patienter under 18 år. 

Då de första artikelsökningarna gjorts lästes först alla titlar. Många artiklar föll bort efter att 

titlar lästs då artiklarna inte ansågs svara på examensarbetets syfte. Av de 203 artiklar där 

abstract var relevant för syftet lästes artiklarna i fulltext. Efter fulltextläsningen var 35 

artiklar relevanta för syftet och dessa genomgick Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor 

och slutligen valdes 12 artiklar ut. Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017) syftar till att leda 

till en tydligare förståelse för artiklarna samt bedöma kvaliteten. Efter kvalitetsgranskning 

kan ställning tas till om de utvalda artiklarna svarar på syftet. Kvalitetsgranskningen utgick 

från 9 frågor (Friberg, 2017). Frågorna besvarades med JA eller NEJ. Se bilaga B för 

kvalitetsgranskningens frågor och resultat. De 12 artiklar som efter kvalitetsgranskning 

inkluderades i examensarbetet då de höll hög kvalitet och ansågs svara på syftet. Artiklarna 

redovisas i en artikelmatris, se Bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 

De 12 vetenskapliga artiklar som efter kvalitetsgranskningen valts ut sorterades i 

nummerordning. Artiklarna lästes sedan noggrant igenom flertalet gånger av båda 

författarna, detta för att skapa en övergripande helhet. Nyckelfynd identifierades i de 

vetenskapliga artiklarnas resultatdel då dessa nyckelfynd ansågs besvara examensarbetes 
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syfte. För att ha kontroll på vilket nyckelfynd som hörde till vilken artikel fick varje 

nyckelfynd ett nummer utifrån ursprungsartikeln. Samtliga nyckelfynd sammanställdes i en 

samlad lista i ett tomt Word-dokument och sammanlagt identifierades 139 nyckelfynd. 

Dokumentet med alla nyckelfynd lästes igenom flera gånger, detta för att kunna sortera och 

gruppera nyckelfynden utifrån skillnader och likheter. Nyckelfynden färgkodades sedan 

utifrån innebörd och när alla nyckelfynd fått en färg kunde preliminära teman identifieras. 

Alla de sorterade nyckelfynden kontrollerades sedan mot olika preliminära teman för att 

innehållet från varje nyckelfynd inte skulle passa flera teman. Slutgiltiga teman med 

tillhörande subteman kunde identifieras när ingen överlappning av nyckelfynd förekom. Det 

framgick två teman. Exempel på analysprocessen finns i tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman 

Nyckelfynd Tema Subtema 

”Insecurity to express own 
shortcomings regarding care 

of patients experiencing 
pain…” (Gropelli & Sharer, 

2013, s.14) 

 

Svårt att tillfredsställa behov 

 

Bristande erfarenhet 

”Patients scoring 10 on the 

VAS scale, though not 

expressing physical pain 

made it difficult for nurses to 

make sufficient interactions.” 

(Gorawara-Baht et al., 2017, 

s.10) 

 

Svårt att tillfredsställa behov 

 

Svårigheter i 

kommunikationen mellan 

sjuksköterskor, patienter och 

anhöriga. 

“High work load meant 

prioritizing patients 

expressing the most pain…” 

(Veal et al., 2018, s.12) 

 

Svårt att tillfredsställa behov 

 

Sjuksköterskors upplevelser 

av inre stress på 

arbetsplatsen 

“Being able to relieve 
patients from pain was 

experienced as the most 
satisfying part of nursing” 

(Blomqvist, 2003, s.10) 

 

Egen tillfredsställelse i 

arbetet 

 

Meningsfullhet i arbetet 

 
“When in doubt consultation 

with more experienced 
nurses could be helpful…” 
(Jansen et al., 2016, s.11) 

 

Egen tillfredsställelse i 

arbetet 

 

Samarbete med och tillit till 

kollegor  

och anhöriga 
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4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet har skrivits i enlighet med CODEX (2018) för att undvika oredligheter som 

exempelvis plagiat, förfalskning eller fabricering. Genom att referera till all använd litteratur 

enligt American Psychological Association (APA, 2018) framgår det tydligt var data är 

inhämtat från. CODEX (2018) beskriver att författare och originaltext måste uppges vid 

användandet av andras texter. Forskningens resultat ska redovisas så tydligt att andra 

forskare kan kontrollera samt göra samma forskning med liknande resultat och forskningen 

skall erhålla hög kvalitet. Resultatet i arbetet har skrivits enligt Evans (2002) beskrivande 

syntes för att risken för omtolkning av innehållet i originalartiklarna ska vara så liten som 

möjligt. Polit och Beck (2017) uppger att egna värderingar eller åsikter skall undanhållas för 

att undvika att själv påverka resultatet. Artiklar som valdes ut var alla publicerade på 

engelska. Detta togs i beaktande genom användande av engelskt lexikon och 

översättningsprogram. 

5 RESULTAT 

Efter analys av 12 vårdvetenskapliga artiklarna med inriktning mot sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med smärta framkom resultatet som består av två teman. 

En översikt av teman och subteman presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Teman och subteman 

 

Tema 

 

Subtema 

Svårt att tillfredsställa behov 

Svårigheter i kommunikationen mellan 

sjuksköterskor, patienter och anhöriga 

Sjuksköterskors upplevelser av inre stress  

på arbetsplatsen 

 

Bristande erfarenhet 

Egen tillfredsställelse i 

arbetet 

 

Meningsfullhet i arbetet 

 

Samarbete med och tillit till kollegor 

 och anhöriga 
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5.1 Svårt att tillfredsställa behov 

Sjuksköterskorna kan uppleva svårigheter i att tillfredsställa behov som ett resultat av dålig 

kommunikation mellan sjuksköterskorna, patienter och anhöriga. Det kan också handla om 

arbetssituation då sjuksköterskorna ofta upplever brist på tid och personalstyrka. Vidare kan 

det handla om en osäkerhet hos sjuksköterskorna på grund av bristande erfarenhet. Den 

bristande erfarenheten kan leda till att sjuksköterskorna inte kan ge patienter en god 

omvårdnad som lindrar smärta. Detta tema innehåller följande tre subteman; Svårigheter i 

kommunikationen mellan sjuksköterskor, patienter och anhöriga följt av Sjuksköterskors 

upplevelser av inre stress på arbetsplatsen och slutligen Bristande erfarenhet. 

5.1.1 Svårigheter i kommunikationen mellan sjuksköterskor, patienter och 

anhöriga 

Att som sjuksköterska vårda patienter med smärta medförde många svårigheter. En av dessa 

var svårigheten att ha en givande och tydlig kommunikation med patienter (Gorawara-Baht, 

Wong, Dale & Hogan, 2017; Kaasalainen, Coker, Dolovich, Papaioannou, Hadjistavropoulos, 

Emili & Ploeg, 2007). Gorawara-Baht med kollegor (2017) förklarar vidare att svårigheterna 

till exempel bestod av att patienter inte förstod vad VAS-skalan innebar. Patienter svarade 

ibland 10 av 10 på smärtskalan då det för sjuksköterskorna var uppenbart att patienter inte 

befann sig på den upplevda nivån. Detta ledde till att sjuksköterskorna över eller 

underdoserade läkemedel och effekten av smärtlindringen inte blev tillräcklig (Gorawara-

Baht et al., 2017). 

De patienter som uttryckte sig verbalt och som sjuksköterskorna uppfattade uttryckte stark 

smärta skapade en inre stress hos sjuksköterskorna i de fall smärtlindringen inte visade 

någon märkbar effekt. Den inre stressen kunde även uttrycka sig som att sjuksköterskorna 

upplevde att de var misslyckade i sin profession när de inte kunde lindra patienternas 

smärta. Som en försvarsmekanism upplevde sjuksköterskorna att de kunde gå över till att 

uppleva dessa patienter som jobbiga när de uttryckte sin smärta verbalt. Kommunikationen 

mellan patienterna och sjuksköterskorna kunde då som ett resultat påverkas negativt 

eftersom sjuksköterskorna exempelvis upplevde att de kunde börja undvika dessa patienter 

(Kaasalainen et al., 2007; Wikström et al., 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde också att biverkningar av smärtlindrande mediciner ibland 

bidrog till trötthet som utgjorde ett hinder för kommunikationen med patienter. Detta gjorde 

att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde tillfredsställa patientens behov (Veal et al., 

2018). Vidare upplevdes att en kognitivt nedsatt förmåga hos äldre patienter med smärta 

bidrog ytterligare till svårigheter i kommunikationen. Utvärdering av om vårdåtgärder hade 

resulterat i lindrad smärta kunde därför bli komplicerad (Wikström, Eriksson, Fridlund, 

Årestedt & Broström, 2015). Ytterligare kommunikationsproblem beskrevs av Gorawara-Baht 

med kollegor (2017) angående sjuksköterskor som vårdade patienter med demenssjukdom. 

Dessa patienter upplevde svårigheter med att identifiera sin smärta, de vägrade även ibland 

att ta emot smärtmediciner. Detta upplevdes kunna utgöra ett hinder för sjuksköterskorna 

för att ge adekvat smärtlindring och krävde ibland en djupare kommunikation mellan 

patienter och sjuksköterskorna än väntat. 
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Fry, Chenoweth, MacGregor och Arendts (2015) förklarade hur missuppfattningar och 

irritationer även uppstod mellan anhöriga och sjuksköterskorna när det kom till 

kommunikation. Exempelvis misstolkade sjuksköterskorna patienters verbala och icke-

verbala signaler som att de var smärtlindrade medan anhöriga ansåg att patienterna 

fortfarande hade smärta. Sjuksköterskorna gav i dessa fall patienter mer smärtlindring trots 

att de fått rätt dos från början. Denna missuppfattning hade möjligen kunnat förhindras om 

sjuksköterskor på ett mer självsäkert och effektivt sätt kommunicerade med anhöriga så att 

de faktiskt förstod vad som gällde, att sjuksköterskornas avsikt aldrig var att låta patienter gå 

med smärta (Fry, Chenoweth, MacGregor & Arendts, 2015; Wikström et al., 2015). Vidare 

upplevde sjuksköterskorna det som en utmaning att göra patienters anhöriga nöjda samt att 

ge den rätta omvårdnaden till patienter när anhöriga ofta ifrågasatte sjuksköterskornas 

kliniska beslutsfattande i omvårdnaden. Det gjorde bland annat att sjuksköterskorna tog åt 

sig av kritiken och kände sig otillräckliga i sin yrkesroll (Fry et al., 2015). Sjuksköterskorna 

upplevde att kommunikationen för att övertyga anhöriga var mycket krävande och tog upp 

mycket av den tid som sjuksköterskorna egentligen behövde ägna åt patienter (Fry et al., 

2015; Wikström et al., 2015). 

5.1.2 Sjuksköterskors upplevelser av inre stress på arbetsplatsen 

Veal med kollegor (2018) beskrev att sjuksköterskorna upplevde att omvårdnaden för att 

lindra patienters smärta krävde mycket tid och resurser, tid och resurser som de inte alltid 

hade att tillgå. Tidsspannet från när patienter började uttryckta akut smärta tills att smärtan 

var under kontroll upplevdes lång och ledde till att sjuksköterskorna upplevde en inre stress 

på sina arbetsplatser. I flera fall handlade det också om att sjuksköterskorna hade så många 

patienter att ta hand om att vissa patienter med smärta fick prioriteras ned. De patienter som 

uttryckte mest intensiv smärta eller hade störst behov av omvårdnad togs om hand först. 

Vetskapen om att många patienter med smärta väntade på omvårdnad var en uppenbar källa 

till att sjuksköterskorna upplevde inre stress (Veal et al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter att tillfredsställa patienters behov när de inte kunde ge det stöd patienter 

behövde, eftersom patienter med smärta upplevdes behöva mer än enbart omvårdnad. 

Sjuksköterskorna upplevde att patienter behövde stöd för att exempelvis klara av att fortsätta 

arbeta för att undvika att hamna i en svår ekonomisk situation. Vetskapen om de 

konsekvenser smärtan gav patienter i det vardagliga livet väckte många tankar hos 

sjuksköterskorna och skapade en inre stress (Blomqvist, 2003; Fry et al., 2015; Wikström et 

al., 2015). Den inre stressen förstärktes utav det faktum att samma sjuksköterska inte alltid 

hade möjlighet att följa samma patient genom hela vårdförloppet. Genom att 

sjuksköterskorna inte alltid fick möjligheten att utvärdera sina omvårdnadsåtgärder 

skapades en inre stress och ovisshet om patientens omvårdnad var främjande eller ej 

(Kaasalainen et al., 2007). 

Jansen, Brazil, Passmore, Buchanan, Maxwell, Mcfactrick, Morgan, Watson och Parsons 

(2016) förklarade att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att vårda patienter med 

smärta när det saknades uppdaterade läkarordinationer på smärtbehandling efter patientens 

behov. Även detta var på många avdelningar en fråga om hur mycket tid som fanns över till 

att dokumentera sådan information. I vissa fall handlade det om att sjuksköterskorna inte 
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själva kunde det språk som dokumentationen skrevs på vilket resulterade i svårförståelig 

dokumentation. Detta gjorde att sjuksköterskorna som redan var stressade på grund av 

tidsbrist blev ännu mer stressade då de inte förstod vad dokumentationen handlade om 

(Jansen et al., 2016). Detta resulterade i att sjuksköterskorna inte hade alla förutsättningar 

att utföra sitt arbete med säkerhet. Det skapade en osäkerhet och rädsla över att göra fel. 

Exempelvis när vårdplaner inte var uppdaterade samt när patienter inte kunde tolka 

smärtskalan och då gav en felaktig indikation av sin smärta. Allting sammantaget ledde till 

att sjuksköterskorna upplevde det som extra svårt och stressande att hantera 

omvårdnadssituationer och fatta snabba beslut (Gropelli & Sharer, 2013). Kunde inte 

sjuksköterskorna hjälpa sina patienter och lindra deras lidande upplevdes situationerna 

påfrestande för både kropp och själ. Sjuksköterskorna beskrev hur de upplevde sig 

utmattade, otillräckliga och att de bar på en ständig känslomässig oro och stress (Slatyer, 

Williams & Michael, 2015). 

5.1.3 Bristande erfarenhet 

En bristande erfarenhet av att vårda patienter med smärta medförde svårigheter hos 

sjuksköterskorna att avgöra vilka kunskaper de kunde lita på och använda vid själva 

omvårdnaden. De upplevde svårigheter att kombinera information från sina egna bristfälliga 

kliniska kunskaper, vetenskapliga artiklar och klinisk erfarenhet som de fått berättade från 

kollegor (Renolen & Hjälmhult, 2015). Detta ledde till att sjuksköterskorna inte tog in alla 

aspekter av situationer kring patienter med smärta, vilket gav en bristfällig smärtlindring och 

svårighet att tillfredsställa patienters behov. Sjuksköterskorna upplevde att det inte alltid var 

lätt att erkänna för andra arbetskollegor att de hade svårt för att hantera patientens situation 

på grund av rädsla för att ses som mindre kunniga (Gropelli & Sharer, 2013). Även 

misstolkningar av patienters smärta uppstod hos de oerfarna sjuksköterskorna. De hade 

också svårt att själva upptäcka om patienter upplevde smärta, om patienter själva inte talade 

om detta för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna som upplevde att de inte hade tillräcklig 

erfarenhet att administrera smärtmediciner eller kunskap om vilka biverkningar som kunde 

uppstå upplevde en osäkerhet i sitt kliniska arbete (Wikström et al., 2015). 

Sjuksköterskorna med mindre erfarenhet hade ofta svårt att skilja mellan smärta och oro 

eller ångest, de upplevde också att fokus hamnade mer på den fysiska aspekten av smärta än 

den psykiska aspekten hos patienter med smärta eftersom de ansåg att det var mindre viktigt. 

Det ledde till att de kände en osäkerhet kring vilka läkemedel som skulle ges och hur ofta, 

vilket bidrog till en osäkerhet i hela omvårdnaden kring patienten (Gropelli & Sharer, 2013; 

Kaasalainen et al., 2007; Wikström et al., 2015). I vissa fall upplevde de oerfarna 

sjuksköterskorna att det var lätt att förbise att patienter även var i behov av närhet och fysisk 

kontakt. De upplevde istället att smärtstillande mediciner var den enkla vägen att lindra 

patienters smärta på (Wikström et al., 2015). 

Sjuksköterskorna med begränsad erfarenhet upplevde det svårt att lägga bort egna 

värderingar om patientens smärta, trots att de visste att smärtbedömningen skulle ske enligt 

evidensbaserade metoder. Följden blev att sjuksköterskorna kände att deras bedömningar 

blev otillräckliga och inte så bra som de hade velat (Blondal & Halldorsdottir, 
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2009). Sjuksköterskorna upplevde även att bristande kunskap om smärta gjorde att olika 

uppfattningar uppstod mellan sjuksköterskorna på samma avdelningar, som i sin tur 

påverkade hur bra smärtbehandlingen blev (Gropelli & Sharer, 2013; Kaasalainen et al., 

2007). En sjuksköterska i Gorawara-Baht med kollegors (2017) studie beskrev följande om 

att smärta var subjektivt ”Pain is kind of a subjective response, you know… You don’t know 

what someone’s going through. But like, when you see someone in pain, you can tell when 

someone’s in pain…” (s. 234). 

Sjuksköterskorna med liten erfarenhet av patienter med smärta upplevde svårigheter att 

smärtlindra speciellt äldre patienter då deras kroppar inte tolererade narkotika i samma 

utsträckning som yngre patienters. Sjuksköterskorna upplevde oro för patienters säkerhet vid 

för stora doser av smärtstillande mediciner. Sjuksköterskorna upplevde att de måste få kunna 

ta självständiga beslut efter hur patienter mår i varje unik situation och kommunicera sin roll 

till läkare. Sjuksköterskorna med liten erfarenhet upplevde det som svårt då de inte alltid 

visste vad som var viktigast att förmedla (Gorawara-Baht et al., 2017). Sjuksköterskorna 

upplevde svårigheter med att ge patienter de orala medicinerna på grund av somnolens och 

försämrad sväljförmåga, vilket sjuksköterskorna med mindre erfarenhet upplevde som extra 

jobbigt och det fick dem att känna sig otillräckliga i sin yrkesroll (Jansen et al., 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde frustration över att i vissa fall inte kunna smärtlindra patienter 

med nedsatt kognitiv förmåga fullt ut (Gorawara-Baht et al., 2017). Även biverkningar av 

mediciner upplevdes svåra att tolka hos patienter med redan nedsatt kognitiv förmåga. 

Sjuksköterskorna upplevde att dessa patienter blev rädda för medicinerna på grund av 

biverkningarna, vilket även påverkade patienternas vilja att ta emot medicinerna. Det ledde 

till att sjuksköterskorna upplevde en otillräcklighet och frustration över svårigheter att få 

kognitivt nedsatta patienter att fullfölja sina behandlingar (Gorawara-Baht et al., 2017; 

Jansen et al., 2016). 

5.2 Egen tillfredsställelse i arbetet 

Temat egen tillfredställelse i arbetet består av två subteman: meningsfullhet i arbetet och 

samarbete med och tillit till kollegor och anhöriga. Genom sitt arbete att lindra patienters 

lidande fick sjuksköterskor tillbaka uppskattning och tacksamhet från både patienter och 

anhöriga. Detta ledde till att sjuksköterskor ville fortsätta sitt arbete då de upplevde att 

vården de genomfört var meningsfull. När sjuksköterskor såg en förändring i patienters 

kroppsliga och psykiska välmående fylldes de av en känsla av tillfredsställelse i att ha ett 

arbete där de utförde något gott för sina patienter. Möten inom vården ledde till både 

energigivande och betungande upplevelser där sjuksköterskor erfor att teamarbetet oavsett 

var värdefullt. 

5.2.1 Meningsfullhet i arbetet 

Sjuksköterskorna som vårdade patienter med smärta upplevde meningsfullhet i arbetet och 

att deras arbete var tillfredsställande när de hade förmågan att lindra patienters lidande 
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(Blomqvist, 2003; Slatyer et al., 2015). Sjuksköterskorna delade upplevelser om att denna 

meningsfullhet formade deras roller i arbetet och effektiviserade deras förmåga att bidra med 

god omvårdnad (Slatyer et al., 2015). I och med att de erfor att deras arbete var meningsfullt 

blev de mer engagerade i patienter och deras välmående, de tog sig an rollen som deras 

advokat och kämpade för att de skulle få rätt vård (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Slatyer et 

al., 2015). 

En sjuksköterska i Veal med kollegors studie (2018) beskrev upplevelser av meningsfullhet i 

arbetet på följande sätt: “He was so satisfied, he just glowed and he was so happy to be rid of 

the pain… observing how well it worked gave me a fantastic feeling” (s. 2902). Känslan av att 

ha ett meningsfullt arbete gjorde också att sjuksköterskorna i sin roll som patienters advokat 

vågade stå på sig mer i sina åsikter gentemot andra professioner. Beprövade 

omvårdnadsmetoder och omvårdnadsåtgärder som visat positivt resultat gällande lindring av 

smärta var något som sjuksköterskorna ville dela med sig av i möten med andra professioner 

för att betona vad som kan åstadkommas med enbart omvårdnad (Veal et al., 2018). 

Upplevelsen av att lyckosamt kunna hjälpa patienter kvarstod som en stöttepelare hos 

sjuksköterskor om de stötte på situationer de inte mött tidigare. Styrkan resulterade också i 

att sjuksköterskor vågade ta sig an uppgifter de tidigare misslyckats med, för att denna gång 

lyckas med sin omvårdnad (Renolen & Hjälmhult, 2015; Veal et al., 2018; Wikström et al., 

2015). 

 Sjuksköterskor kunde i möten med patienter med smärta, där smärtstillande läkemedel inte 

var effektiva nog, uppleva att de vågade prova andra metoder i omvårdnaden för att lindra 

lidandet. Det var också viktigt för sjuksköterskorna att de förstod, om inte fullt ut, så i alla fall 

ha en liten insikt i om patienter faktiskt förstod sjuksköterskorna när de samtalade. Det var 

svårt för till exempel äldre personer att sätta ett nummer på sin smärta (Renolen & 

Hjälmhult, 2015; Veal et al., 2018; Wikström et al., 2015). Lyckades sjuksköterskorna 

underlätta kommunikationen med ord istället för siffror, så att patienterna endast behövde 

säga om de hade lite, mellan eller mycket ont var det värdefullt för omvårdnaden. Det 

skapade mer arbetsro hos sjuksköterskorna som då upplevde att de hade mer kontroll över 

situationen genom att bättre kunna tolka patienters smärtnivåer. Sjuksköterskorna upplevde 

att när de genom att lita på sin egen förmåga kunde bidra till god omvårdnad och ett lindrat 

lidande för patienter blev resultatet att beteendemässiga problem minskade och en 

meningsfullhet i arbetet uppstod återigen. Att de upplevde styrka i det arbete som utfördes 

gjorde att sjuksköterskorna tyckte det var roligare att gå till arbetet (Renolen & Hjälmhult, 

2015; Veal et al., 2018; Wikström et al., 2015). Sjuksköterskor eftersträvade att resultatet 

skulle vara gott för patienter vilket i sin tur ledde till ett meningsfullt arbete men också en 

mer givande och trevlig arbetsmiljö (Slatyer et al., 2015; Veal et al., 2018). 

Sjuksköterskorna visade vidare på förmågan att ha förtroende för sina patienter och tro på att 

deras smärta är verklig. Fanns inte detta förtroende blev inte omvårdnaden givande för 

patienter och smärtan kvarstod. Sjuksköterskorna upplevde också att det var deras moraliska 

skyldighet att lyssna på patienter och inte göra egna antaganden (Blondal & Halldorsdottir, 

2009; Gropelli & Sharer, 2013). Sjuksköterskorna såg en tydlig förändring i patienters 

beteende om de tog sig tid att finnas där för patienten. Att sätta sig ner på en stol i samtalet 

med patienter istället för att stå bredvid sängkanten gav en mer uppriktig, lugn och trygg 
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patient. Sjuksköterskorna som hade möjlighet eller tog sig tid att vara en stund inne hos 

patienter och samtala med dem såg att det inte alltid var smärta som var det mest akuta hos 

patienten. Många patienter uttryckte smärta när problemet i själva verket var något annat. 

Sjuksköterskorna som såg detta och tillsammans med läkare kom fram till att det istället 

handlade om ångest eller oro kunde bättre hjälpa patienten, vilket skapade en känsla av att 

lyckas fullt ut i omvårdnaden av patienten (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Gropelli & 

Sharer, 2013). Sjuksköterskorna som lärde sig att patientens beskrivning av smärta var den 

korrekta hade också förmågan att göra individuella omvårdnadsplaner som passade 

patienternas behov. Tillsammans med patienterna utgick arbetet utifrån dessa 

omvårdnadsplaner och resultatet upplevdes av sjuksköterskorna bli bättre när det kom till att 

lindra patienters smärta, vilket även skapade en känsla av meningsfullhet i arbetet (Blondal 

& Halldorsdottir, 2009; Peterson, Berggården, Schaller & Larsson, 2018; Renolen & 

Hjälmhult, 2015). Ytterligare en källa till upplevelse av meningsfullhet var när 

sjuksköterskorna lärde sig att göra vissa prioriteringar. Istället för att slentrianmässigt göra 

arbetsuppgifter i den ordning som de brukar göras i, enligt exempelvis ett tilldelat 

arbetsschema, upplevde sjuksköterskor att bäst resultat gällande smärtlindring gjordes när 

de gjorde egna prioriteringar. Exempelvis när de prioriterade omvårdnaden av samt 

administrationen av läkemedel till dem patienter med störst behov för tillfället. Exempelvis 

istället för att väcka en patient som sov, fick en patient med mycket smärta omvårdnad först. 

Sjuksköterskorna upplevde att detta resulterade i ett lugnare arbetssätt och en stärkande 

känsla av att lyckas åstadkomma en snabb skillnad beträffande patienters mående (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Gorawara-Baht, et al., 2017; Kaasalainen et al., 2007; Renolen & 

Hjälmhult, 2015; Slatyer et al., 2015). Sjuksköterskorna som tillämpade dessa kunskaper 

bidrog till ett lugnare arbetssätt och en tryggare miljö för både sjuksköterskorna och 

patienter (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Renolen & Hjälmhult, 2015; Slatyer et al., 2015). 

Det var en utmaning för sjuksköterskorna att förstå och acceptera att det inte alltid gick att 

göra alla patienter helt smärtfria, men det gick att lindra smärtan. När sjuksköterskorna 

hittade en balans i arbetet och inte upplevde ett misslyckande i dessa situationer blev det en 

erfarenhet som ledde till att ändå erfara en upplevelse av meningsfullhet i sin omvårdnad 

(Blomqvist, 2003; Renolen & Hjälmhult, 2015; Kaasalainen et al., 2007). När sjuksköterskor 

arbetade utifrån beprövade kunskaper och samtidigt tog tillvara på sina egna förmågor och 

värderade sina egna kunskaper högt vilket slutligen resulterade i en upplevelse av 

meningsfullhet i sitt dagliga arbete (Blomqvist, 2003; Kaasalainen et al., 2007; Renolen & 

Hjälmhult, 2015). 

5.2.2 Samarbete med och tillit till kollegor och anhöriga 

När sjuksköterskorna stötte på svårigheter i omvårdanden kring patienter med smärta och 

inte visste vilken omvårdnad som bäst skulle hjälpa patienter till ett lindrat lidande vände de 

sig till varandra för att söka stöd och reflektera (Jansen et al., 2016; Wikström et al., 2015). 

En relation mellan sjuksköterskor som byggde på förtroende och tillit resulterade ofta i ett 

gott samarbete där sjuksköterskorna arbetade mot samma mål som var att hjälpa patienter 

med deras smärta. Sjuksköterskorna som upplevde att de misslyckades i sitt arbete upplevde 

ändå att de fick ut någonting av sitt arbete när det gavs möjlighet att tillsammans med sina 
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kollegor reflektera och diskutera sin arbetsdag. Det var tillfredsställande att för 

sjuksköterskorna inse att det inte bara var de själva som inte alltid klarade sina 

arbetsuppgifter fullt ut, utan även deras kollegor (Peterson, Berggården, Schaller & Larsson, 

2018).  Sjuksköterskorna som arbetade i team där alla strävade mot samma mål och mening 

för sina patienter, det vill säga att lindra patienters lidande och smärta, upplevde 

tillfredsställelse i både sitt arbete med patienter och gentemot sina kollegor (Jansen et al., 

2016; Kaasalainen et al., 2007). Det goda samarbetet var också viktigt där sjuksköterskorna 

arbetade med andra professioner då det var sjuksköterskorna främst som hade kontakt med 

patienter och visste vilka behov som fanns. Det skapade en trygghet för de andra 

professionerna att veta att sjuksköterskorna var engagerade och insatta i sina patienters 

omvårdnadsplaner och deras dagliga tillstånd. Detta resulterade i ett gott och 

tillfredsställande samarbete som gynnade patienters omvårdnad (Blondal & Halldorsdottir, 

2009; Kaasalainen et al., 2007; Slatyer et al., 2015). 

I think we’re doing quite well, but I think it is because we have such a good, you know, 

we have such a good team and we have specialists, you know, as well, I think that all 

ties it together. (Jansen et al., 2016, s. 1239)  

Att sjuksköterskor hade förmågan att samtala och komma bra överens med patienter var en 

värdefull del i arbetet för att utforma bästa möjliga omvårdnad och medicinering. Detta 

stärkte samarbetet på vårdavdelningar och bidrog till en trygg och säker arbetsmiljö där 

sjuksköterskorna kände sig trygga i sina roller och stärkta av samarbetet med exempelvis 

läkare (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Jansen et al., 2016; Kaasalainen et al., 2007; Slatyer 

et al., 2015). Samarbete mellan sjuksköterskorna och patienter var viktigt och det behövdes 

för att ge rätt omvårdnad. I situationer där patienter hade svårt att uttrycka sig och förmedla 

sin smärta blev omvårdnaden ibland otillräcklig. I dessa situationer ansåg sjuksköterskorna 

att anhöriga till patienter var värdefulla och bidrog med välbehövlig information. Anhöriga 

visste sådant som vårdpersonal inte kände till om patienterna, till exempel humöret hos 

patienterna innan de kom in till avdelningen eller innan de började uppleva smärta. Sådan 

information hjälpte sjuksköterskorna i arbetet med att lindra smärta och även vara till hjälp 

för de andra professionerna i deras arbete. Anhörigas roll visade sig inte heller enbart viktig i 

det första mötet med patienter. Efter bedömning av patienter då det var dags att påbörja 

behandling ansågs anhöriga även då vara en god informationskälla. De kunde bland annat 

uppge om patienter fick några tydliga bieffekter av pågående medicinering eller om de såg ut 

att uppleva obehag vid själva omvårdnaden. Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet med 

anhöriga underlättade arbetet genom att anhöriga möjliggjorde en snabb och detaljrik 

bedömning av patienter som annars inte hade varit möjligt att göra (Fry et al., 2015; 

Kaasalainen et al., 2007; Wikström et al., 2015). 
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6 DISKUSSION 

Examensarbetet syftade till att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med smärta. I detta avsnitt följer en metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. 

I metoddiskussionen kommer metod och analys diskuteras i förhållande till 

metodlitteraturen. Resultatdiskussionen diskuteras i förhållande till tidigare forskning, lagar 

och författningar samt vårdteoretiskt perspektiv. Avsnittet kommer att avslutas med en 

etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetet utgår ifrån Evans (2002) beskrivning av systematisk litteraturstudie med 

beskrivande analys baserat på kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. För att risken för 

omtolkning skulle vara så liten som möjligt och för att få en djupare kunskap om det valda 

ämnet valdes en deskriptiv analysmetod. Examensarbetets syfte har beaktats vid valet av 

metod. En övergripande bild av tidigare forskning skapades vilket senare bidrog till en 

djupare förståelse för det valda fenomenet. Då syftet för detta examensarbete var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta hade även en empirisk studie 

som innefattar intervjuer kunnat användas som tillvägagångssätt. Detta hade möjligen 

kunnat bidra till en ännu djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser, dock är det 

enligt Polit och Beck (2017) väldigt tidskrävande att göra en intervjustudie och metoden 

valdes därför bort. Wallengren och Henricsons (2012) beskrivning av kvalitativ ansats 

diskuterar examensarbetes kvalitet. Följande diskussion om examensarbetets trovärdighet 

utgår från tre begrepp: giltighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Giltighet handlar om att skapa ett resultat med relevant fakta relaterat till syftet. Författarna 

har följt Wallengren och Henricson (2012) genom att använda en beprövad analysmetod och 

tydligt redovisat vilka söktermer som använts, vilka inklusions- samt exklusionskriterier som 

valts ut, de utvalda artiklars kvalitet och vilka databaser som använts. Eftersom området i 

examensarbete är vårdvetenskapligt med en kvalitativ ansats och handlar om upplevelser så 

valdes den kvalitativa systematiska analysmetoden enligt Evans (2002). Då examensarbetet 

syftar till att ta reda på upplevelser ansågs kvantitativa artiklar inte vara relevanta eftersom 

kvantitativa artiklar byggs på statistiska och kvantifierbara data, vilket är svårt att övergripa 

och fånga upplevelser ur. Med en regelbunden omläsning av examensarbetets material under 

hela examensarbetes tid, ökade även förståelsen av vårdvetenskapliga artiklars terminologi 

samt utformning. Detta var en hjälp för att kritiskt kunna reflektera och ökade kunskapen 

om kvalitetsgranskning av vårdvetenskapliga artiklar. En nackdel med att använda 

litteraturstudie som metod skulle kunna vara att författarna till studien enbart kan välja ut 

referenser som stöder deras hypoteser och inga som säger emot dem. 

Vidare, har författarna enbart en begränsad erfarenhet av att granska artiklar vetenskapligt 

och att skriva vetenskapligt vilket kan påverka analysen och under analysprocessen ansåg 

författarna att det var lätt att hamna på sidospår. Friberg (2017) beskriver att det är vanligt 

att kunna hamna på sidospår under analysarbetet, därför är det viktigt att författarna har 
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syftet i minnet under hela analysprocessen. För att undvika att hamna på sidospår skrev 

författarna till detta arbete syftet på ett papper längst upp på dataskärmen och fanns där 

under hela analysprocessen som en påminnelse när varje nyckelfynd valdes ut. Två subteman 

slogs ihop för att under analysen upptäcktes nyckelfynd som passade in i dessa båda 

subteman. För att göra rättfärdiga resultat utifrån analysen var det viktigt att göra om 

analysen flera gångar för att säkerställa att nyckelfyndens indelning i teman och subteman 

inte kunde delas inte på något annat sätt. 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) kan pålitlighet upprätthållas genom att författarna 

är medvetna om sina tidigare erfarenheter, relaterat till förförståelsen, genom att följa en 

tydlig metod och redovisa hur datainsamlingen samt dataanalysen har gått till. Polit och Beck 

(2017) menar att alla människor gör egna subjektiva tolkningar baserat på tidigare 

upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Det kan påverka ett forskningsresultat genom att 

olika författare genom sin egen förförståelse kan omtolka ett och samma resultat på flera 

olika sätt. Författarna till detta arbete har under tre års tid studerat till sjuksköterska och 

genom flertalet praktiska kurser har kunskap om omvårdnad av patienter med smärta 

samlats in. Förförståelsen har minimerats genom att författarna varit medvetna om att deras 

egen förförståelse kan påverka urvalet och tolkning av nyckelfynd från artiklarna. Därför 

lästes alla artiklar ett flertal gånger för att författarna tydligt skulle få en inblick i resultaten 

och kunna plocka ut de nyckelfynd som bäst beskriver det viktigaste från resultaten. Dessa 

nyckelfynd har sedan sparats för att möjliggöra att kunna gå tillbaka och se att det inte har 

gjorts någon omtolkning under skrivandets gång. Författarna till detta examensarbete har 

följt en tydlig analysmetod. Vid arbetet med att kondensera nyckelfynden och tilldela 

gemensamma subteman och teman har författarna tagit god tid på sig att sinsemellan 

diskutera innebörden av varje nyckelfynd för att få ut själva kärnmeningen. Att vara två 

studenter som skriver examensarbetet har sannolikt bidragit till lärandet. Genom olika 

åsikter, olika perspektiv samt genom den tidigare kunskapen har diskussioner och 

återkoppling varit kontinuerlig. Alla utmaningar hanterades med gemensam förståelse och 

stöd av varandra när det behövs. En nackdel med att vara två studenter är att vissa 

nyckelfynd kan tolkas olika och studenterna kan vilja placera dem under olika teman, vilket 

kan kräva fler tidskrävande diskussioner att lösa. 

Wallengren och Henricson (2012) beskriver överförbarheten som att det ska gå att överföra 

resultatet till andra situationer eller grupper. I examensarbetet inkluderades artiklar från 

olika länder och med olika kulturella aspekter för att få ett så brett resultat med så många 

olika perspektiv som möjligt. Dock med hänsyn till att olika kulturella värderingar är det inte 

säkert att resultatet går att applicera tillbaka på alla enskilda kulturer eller länder i sig. 

Författarna har även valt att inkludera sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

både med kronisk såväl som akut smärta, vilket ger ett brett resultat och en bred generell 

kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med smärta. Däremot, går det 

inte att överföra resultatet till vårdande av enbart patienter med akut eller kronisk smärta. 
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6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att sjuksköterskor mötte många svårigheter i sitt dagliga arbete och 

inom sin yrkesroll i möten med patienter med smärta. En av de främsta svårigheterna 

handlade om att ha en ärlig kommunikation till både patienter, anhöriga och kollegor. Bland 

annat framgick hur svårigheter kunde uppstå då de inblandade parterna inte förstod 

varandra, men trodde att de gjorde det. Problem uppstod också när patienter inte alltid 

kunde förmedla sin upplevelse av smärta på ett tydligt sätt. Thit Johnsen med kollegor (2016) 

lyfter ur ett patientperspektiv upp vikten av en öppen och ärlig kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienter för att inte smärtupplevelser ska bli underskattade. 

Sjuksköterskor har enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016) en viktig roll i att vara tillgängliga för patienter för att hjälpa till 

i deras förståelse av den situation de befinner sig i och att ge patienter möjlighet till att fullt 

ut kunna förmedla sina upplevelser om sin egen smärta. Författarna till detta examensarbete 

har genom egna erfarenheter inom vården själva upplevt att när en tydligare information ges 

och en större förståelse skapas angående patienters mående skapas en god vårdrelation 

mellan sjuksköterskor och patienter. I resultatet framkom också att sjuksköterskor upplevde 

att smärta påverkade patienters liv på olika sätt. Exempelvis kunde patienter förutom att bli 

begränsade på grund av enbart fysisk smärta, även bli trötta av dem smärtstillande mediciner 

som togs för att lindra smärtan. Toye med kollegor (2017) förklarar hur patienternas dagliga 

liv påverkades negativt av smärtan och hur en god kommunikation och relation till 

sjuksköterskorna kunde bidra till en lindrande omvårdnad och slutligen en bättre vardag. 

Rhodin (2014) beskriver hur smärtan kunde skapa begränsningar i livet och hur det kunde 

påverka patienters framtid. Smärtan kunde även väcka oro hos patienter som kände sig 

otillräckliga och i sin tur kunde detta påverka relationen till partnern. Blomqvist (2003) 

beskriver att patienter med smärta behövde mer än omvårdnad och smärtlindring. En del av 

sjuksköterskors yrkesroll var att finnas hos patienterna och ge dem uppmärksamhet samt att 

ta hänsyn till patienternas psykiska aspekter. Även att uppdatera och uppmärksamma 

patienters anhöriga angående patientens mående var av vikt eftersom smärta inte endast 

påverkade patienten utan även patientens omgivning. 

I resultatet framkom att sjuksköterskor kunde uppleva inre stress på grund av tidsbrist och 

personalbrist på avdelningar vilket gjorde att patienter med smärta fick vänta en längre tid. 

Eriksson med kollegor (2016) beskriver att många patienter förstod hur stressigt det kan bli 

på en vårdavdelning, att sjuksköterskor hade mycket att göra och det kunde medföra att 

patienter inte sade någonting. Istället väntade de på att sjuksköterskorna skulle komma in till 

dem, då de inte vågade be om hjälp. Dock visade det sig i resultatet att sjuksköterskor kunde 

lära sig hantera stressiga situationer och ge bästa möjliga omvårdnad genom att exempelvis 

omstrukturera vilka arbetsuppgifter som skulle göras först. Exempelvis kunde sjuksköterskor 

göra prioriteringar så att patienter med stort behov av omvårdnad kunde få det först. 

Bernhofer och Sorrell (2015) menar ur ett patientperspektiv att ett sådant arbetssätt skapade 

trygghet hos patienter och gjorde att de kände sig bekväma med att prata om sin smärta med 

sjuksköterskor då de inte behövde vänta och utstå sin smärta för länge. 

Resultatet visade att sjuksköterskor kunde uppleva osäkerhet, vilket bottnade i kunskapsbrist 

samt bristande klinisk erfarenhet och de upplevde därmed svårigheter att ge individanpassad 
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vård. Detta är inte överensstämmande med det som lyfts i patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) som betonar vikten av att kunna ge en individanpassad vård som ska ges utifrån 

patienters egen vilja och med respekt för deras synpunkter. Författarna till detta 

examensarbete har själva erfarenhet av att bristande kunskaper i arbetet försvårar för att 

kunna ge en adekvat smärtlindring till patienter, i dessa fall är kollegor med mer erfarenhet 

av vikt för att kunna hjälpa patienterna fullt ut. I kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) lyfts vikten av samarbete med såväl 

kollegor som patienterna själva för att vården ska bli individanpassad och att patienternas 

åsikter ska tas på allvar. 

I resultatet framkom att sjuksköterskor fokuserade mer på den fysiska aspekten av smärta, 

vilket resulterade i att patienternas upplevelser av oro och ångest fick mindre 

uppmärksamhet. Eriksson (2015) lyfter människan som en helhet bestående av kropp, själ 

och ande. Alla dessa delar hänger ihop och samverkar med varandra. Resultatet visade att 

sjuksköterskor kunde uppleva det vara svårt att skilja på om patienter upplevde smärta eller 

oro. Att dessutom enbart fokusera på den fysiska smärtan upplevdes kunna leda till att 

patienters upplevelser av oro och ångest negligerades. Därför upplevde sjuksköterskor att 

bäst resultat gjordes när de såg patienterna som en helhet med både fysiska såväl som 

psykiska behov. De hade även  i åtanke att det inte enbart var den farmakologiska 

behandlingen som behövdes utan även kärlek och närhet. 

Resultatet visade hur sjuksköterskor i sitt arbete upplevde meningsfullhet när de hade 

förmågan att hjälpa patienter att uppnå ett lindrat lidande. Sjuksköterskor upplevde 

meningsfullhet i sitt arbete vilket visade sig vara av vikt för att kunna effektivisera 

omvårdnadsarbetet och det bidrog även till en bättre arbetsmiljö. Författarna till detta 

examensarbete har själva erfarenhet av att kunna hjälpa patienter att bli smärtfria och de har 

därmed själva upplevt vilken tillfredsställelse och stolthet som kan upplevas av att kunna 

hjälpa en annan människa. Vidare beskrevs i resultatet hur sjuksköterskor kunde ta på sig 

rollen som patientens advokat för att ständigt sträva efter att bästa möjliga vård ges och att 

den ges på rätt sätt. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) stadgas att alla människor 

har rätt till lika vård och att den ska bygga på respekt för patienters integritet och 

självbestämmande. Bernhofer och Sorrell (2015) förklarar ur ett patientperspektiv att när 

sjuksköterskor tog sig tid att lyssna på patienter och tro på att patienternas smärta var riktig 

skapades ett starkare band mellan patienter och sjuksköterskor vilket resulterade i att 

patienterna bättre våga prata om sin smärta. Författarna till detta examensarbete har 

erfarenhet av att tilliten mellan patient och sjuksköterska är viktig för att patienten ska våga 

öppna sig och berätta fullt ut om sin smärta och vad som kan vara orsaken. Eriksson (2014) 

menar att människan är en unik individ och har egna behov. I resultatet framkom hur 

sjuksköterskan genom att se dessa behov hos den unika människan kunde skapa ett 

förtroende till patienter och en god omvårdnad uppfylldes vilket bidrog till att sjuksköterskor 

upplevde meningsfullhet. Upplevelse av ett meningsfullt arbete där sjuksköterskor lyckades 

lindra patienters lidande gav tillfredsställelse i arbetet som även ledde till mer engagemang. 

Forsgren med kollegor (2015) förklarar hur ofokuserade och stressade sjuksköterskor bidrog 

till en känsla av osäkerhet hos patienter, som inte ville vara delaktiga i vårdprocessen. 

Patienterna valde då att inte berätta om sin smärta när de upplevde att sjuksköterskor inte 

hade tid att lyssna eller att hjälpa dem. 
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Resultatet visade att samarbetet mellan sjuksköterskor och andra professioner var en stor del 

av arbetsmiljön och inte minst samarbetet med patienter och anhöriga. En relation 

sjuksköterskor emellan som byggde på trygghet och tillit var givande för både patienter och 

anhöriga. Då sjuksköterskor var en stor del i patienternas omvårdnad var de också en viktig 

del i kommande behandlingsplan där de var till stor hjälp för läkarnas medicinska 

bedömningar. Tillit och gott samarbete kollegor emellan främjade arbetet mot gemensamma 

mål vilket hjälpte patienter. Ett gott kollegialt samarbete bidrog även till en bättre 

bedömning av patienternas tillstånd och mående, bättre arbetsmiljö samt en upplevelse av 

trygghet i yrkesrollen som sjuksköterska. Sjuksköterskors förmåga att samarbeta med andra 

arbetsgrupper lyfts som en viktig punkt i ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017), i sjuksköterskors arbete i förebyggandet av ohälsa, återställande av hälsan samt 

lindrandet av lidande hos patienter.  Forsgren med kollegor (2015) lyfter också fram hur 

kommunikationen mellan sjuksköterskor på vårdavdelning kunde påverka patienters 

upplevelse av vården. Resultatet visade att även anhöriga kunde bidra med viktig 

information. Detta är i överensstämmelse med kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) som lyfter fram vikten av att anhöriga 

bör ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen av patienters vård. Närståendes delaktighet 

lyfts även i patientlagen (SFS 2014:821) där det framgår att de få ta del av information 

förutsatt att nödvändig sekretess och tystnadsplikt beaktas. 

I resultatet framkom att sjuksköterskor som kunde lita på sin egen förmåga också utförde 

sina arbetsuppgifter med en upplevelse av kontroll och arbetsro. Patienters välbefinnande 

ansågs alltid vara i fokus. Enligt Eriksson (1994) handlar vårdande om kärleken till 

medmänniskan, att dela och att vandra med och visa vägen när patienter behöver hjälp och 

stöd. Det är ett naturligt beteende som finns hos människan det vill säga att vilja den andra 

väl. Resultatet visade även att sjuksköterskan behövde acceptera att alla patienter inte kunde 

bli helt smärtfria, men att lindra lidande var alltid möjligt. Sjuksköterskor som var trygga i 

sig själva och kunde lita på sin egen förmåga upplevde också att de hade förutsättningar att 

göra prioriteringar i sitt arbete. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det att alla 

har rätt till lika vård, men också att den som är i störst behov av vård ska få den först. Det 

överensstämmer med resultatet där det framgick att när sjuksköterskorna frångick det 

dagliga arbetsschemat de blivit tilldelade och istället gjorde egna prioriteringar över vilka 

patienter som hade störst behov av vård litade de på sin egen förmåga att göra bedömningar 

samtidigt som de följde stadgade lagar. Dessa prioriteringar ledde också till att 

sjuksköterskors arbetsro blev lugnare och de kunde utföra sitt arbete på ett tryggare sätt för 

både sig själva och sina patienter. 

6.3 Etikdiskussion 

Forskningsmaterialet som inkluderas har använts enligt CODEX (2018) som innebär att 

ingenting har plagierats eller medvetet förvanskats.  Alla de utvalda artiklarna i detta 

examensarbete har varit publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter och de har alla i 

analysmetoden till detta examensarbete genomgått en kvalitetsgranskning i enlighet med 

Friberg (2017). De inkluderade artiklarna som sökts fram i databasen PubMed genomgick en 
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granskning via ULRICHSWEB (2017), detta för att säkerställa att artiklarna höll hög kvalitet. 

De utvalda artiklarna från databasen Cinahl Plus var avgränsade med Peer Reviewed. 

CODEX (2017) menar att ny presenterad forskning behövs granskas kritiskt av utomstående 

forskare för att anses som vetenskaplig kunskap. Detta examensarbete bygger på kritiskt 

granskade vetenskapliga artiklar med etiskt godkännande vilket bidrar till en ökad 

trovärdighet. Examensarbetes utvalda artiklar var alla publicerade på engelska, ingen av 

skribenterna har engelska som modersmål och stor vikt lades därför på att minska risken för 

feltolkningar. Det gjordes genom användande av lexikon och översättningsprogram. 

Artiklarna lästes noggrant och översattes flertalet gånger med lexikon. För att minska risken 

för feltolkning och omtolkning ytterligare lästes först alla artiklar individuellt för att sedan 

ges möjlighet att diskuteras. Examensarbetet är refererat enligt APA-style för att ge en tydligt 

hänvisa till ursprungskällan, samt att undvika förfalskning och plagiat. Polit och Beck (2017) 

beskriver att användning av citat kan förstärka innebörden av en text och detta har gjort i 

examensarbetets resultatdel. Alla citat har refererats till ursprungskällan med sidnummer 

och originalspråk för att minska risken att felaktigt återge citatets kontext. 

7 SLUTSATS 

Resultatet visade att sjuksköterskor kan uppleva arbetet som både betungande och stärkande 

med både positiva och negativa upplevelser. Att vårda patienter med smärta medför ett 

pendlande emellan upplevelser som otillräcklighet och tillfredsställelse. Otillräckligheten 

härstammar från de svårigheter sjuksköterskor möter i omvårdnaden. Exempelvis 

svårigheter i att vårda och tillfredsställa patienter med svår smärta och som inte blir synbart 

smärtlindrade av läkemedel. Även arbetsmiljörelaterade aspekter orsakade av stress, hinder i 

samarbetet mellan sjuksköterskorna, patienter, anhöriga och kollegor och bristande 

personalresurser upplevdes påverka situationen. En annan bidragande orsak till upplevelse 

av otillräcklighet är sjuksköterskors osäkerhet på grund av bristande kunskap. 

Sjuksköterskor upplever tillfredsställelse när insatserna är förenade med meningsfullhet. Att 

uppleva vårdarbetet meningsfullt leder till mer engagemang i patienterna och en vilja att 

kämpa för bättre vård och ett minskat lidande. De situationer som leder till att sjuksköterskor 

blir stärkta och får ett ökat självförtroende bidrar också till mer erfarenhet som senare kan 

användas i arbetet med positiv utgång. Det framkommer att det är viktigt att sjuksköterskor 

inte har förutfattade meningar om patienters smärta och att de inser vikten av att inte 

jämföra olika patienters smärta med varandras. Smärtan är individuell hos varje person och 

kan sjuksköterskor ta sig tid att se patienters problem utifrån individen själv blir vårdandet 

också bättre. Sjuksköterskor bör också se de anhöriga som en tillgång då de kan bidra med 

betydelsefull information och även stötta och tillfredsställa patienterna. Tillfredsställelse 

kommer även ur tro på sin egen förmåga. Detta grundas av att ha patientens välbefinnande i 

fokus, avsätta tid till att lära känna patienten samt ha förståelse för att patienten kan ha 

svårigheter i att uttrycka sin smärta. Att som sjuksköterska visa att man finns där för 

patienten och vill denne väl gör att patienten vågar lita på sjuksköterskan och berättar om sin 
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smärta. Sjuksköterskan bör också ha insikt i att alla patienter inte kan bli helt smärtfria, men 

att det alltid finns möjligheter att lindra lidande. I detta arbete har både sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med akut och kronisk smärta inkluderats för att få ett brett 

resultat om upplevelserna av att vårda patienter med smärta. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Ett förslag till vidare forskning är att beskriva och söka förståelse ur de anhörigas perspektiv. 

Hur det är att vara anhörig till någon som har smärta och dagligen behöver stöd och hjälp. 

Det skulle också vara av intresse att veta mer om hur patienterna själva ser på sin situation 

med smärta. Hur mår dessa patienter dagligen och vad anser de skulle kunna bidra till en god 

omvårdnad. Ytterligare ett förslag på vidare forskning skulle vara att beskriva upplevelser av 

att som sjuksköterska själv arbeta med smärta, för att exempelvis utröna ifall detta är 

någonting som påverkar sjuksköterskan i arbetet med att vårda andra.  
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