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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det vanligaste symtomet vid en cancersjukdom är smärta. Sjuksköterskors 

kunskap kring omvårdnad vid cancersmärta är begränsad. Sjuksköterskors omvårdnad utgör 

en nyckelroll vid smärtlindring, därför blir det extra viktigt att detta kunskapsgap fylls. 

Anhöriga uttrycker ett behov av en stark relation med sjukvårdsteamet för att axla deras 

ansvarsroll. Problem: Sjuksköterskor finner det utmanande att ge omvårdnad vid 

smärtlindring, därav upplever cancerpatienter idag smärta trots farmakologisk 

smärtlindring. Detta bidrar till ökat vårdlidande hos cancerpatienterna samt utmaningar för 

sjuksköterskor då de inte kan tillgodose cancerpatienternas behov. Syfte: Att beskriva 

cancerpatienters erfarenheter av omvårdnad vid smärtlindring. Metod: Allmän 

litteraturöversikt, bestående av åtta kvalitativa artiklar, tre mixed method-artiklar och en 

kvantitativ artikel. Resultat: Sammanställdes i tre kategorier; kommunikation, vårdrelation 

samt bristande omvårdnad. Resultatet påvisade att erfarenheter av omvårdnad vid 

smärtlindring varierade. Det finns både cancerpatienter som är nöjda med omvårdnaden vid 

smärtlindring och de som anser att omvårdnaden brister. Sjuksköterskors kommunikation 

och en god vårdrelation mellan patient och sjuksköterska ansågs viktig. Slutsatser: Tillit 

och partnerskap är av stor vikt i vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient i 

omvårdnad vid smärtlindring. Vidare forskning behövs kring cancerpatienters erfarenheter 

av omvårdnad vid smärtlindring för att öka sjuksköterskors kunskap kring kroppslig, själslig 

och andlig omvårdnad och därmed en fördjupad kompetens. 

 

Nyckelord: Bristande omvårdnad, caritas, kommunikation, smärta, vårdrelation 



ABSTRACT 

Background: Pain is the most common symptom of cancer. Nurses’ knowledge of nursing 

care related to cancer pain is significantly limited. Nurses’ have a key role in pain relief, 

therefore it is important that this gap of knowledge is fulfilled. Relatives express a need for a 

strong relationship with the healthcare team to shoulder their responsibility. Problem: 

Nurses’ experience challenges in providing nursing care during pain relief, despite 

pharmacological pain relief. This contributes to increased suffer for cancer patients as well as 

challenges for the nurses as they are unable to meet the necessary needs. Aim: To describe 

cancer patients’ experiences of nursing care during pain relief. Method: A general literature 

review, consisting of eight qualitative articles, three mixed-method and one quantitative 

article. Results: Compiled in three categories; communication, care relationship and lack of 

nursing. Some cancer patients’ were satisfied with the nursing care at pain relief, and some 

patients’ were not. Nurses’ communication and a good care relationship between nurses’ and 

patients’ were considered important. Conclusions: Trust and partnership are of great 

importance in the nursing relationship between nurses’ and patients. More research about 

cancer patients’ experiences of nursing care during pain relief is needed to deepen nurses’ 

knowledge about physical, mental and spiritual nursing care and thereby an in-depth 

competence. 

Key words: Care relationship, caritas, communication, lack of nursing, pain 
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1 INLEDNING 

Det valda intresseområdet kommer från en avdelning på Mälarsjukhuset som är inriktad på 

palliativ vård: specialiserad sjukvård i hemmet. Detta ämne skrevs om till cancerpatienters 

erfarenheter av omvårdnad vid smärtlindring. Vår nyfikenhet för detta ämne grundar sig i ett 

intresse för cancersjukdomar som växte fram under en tidigare kurs i 

sjuksköterskeutbildningen. Vi blev framförallt intresserade över det faktum att smärta är ett 

symtom som patienter kan uppleva trots smärtstillande medel. I och med detta uppkom 

funderingar kring sjuksköterskors roll i smärtlindringen. Förförståelsen var att med en 

cancerdiagnos medföljer även smärta. Vi förstod att det inte endast är smärtlindrande 

medicin som kan ge smärtlindrande effekt, utan även sjuksköterskors omvårdnad, men hur 

stor roll spelar omvårdnaden som sjuksköterskor ger? Det är av vikt att sjuksköterskor får 

mer kunskap om patienters erfarenhet av sjuksköterskors omvårdnad vid smärtlindring för 

att förstå på vilket sätt omvårdnaden har en betydande och smärtlindrande roll. Utifrån 

cancerpatienters erfarenheter av omvårdnad vid smärtlindring finns ett intresse av att 

undersöka hur sjuksköterskor kan ge cancerpatienter en sådan adekvat omvårdnad som 

möjligt. Förhoppningen är att vi som blivande sjuksköterskor ska få mer kunskap om 

omvårdnad vid smärtlindring för att kunna bemöta cancerpatienter efter deras enskilda 

behov, i form av både kroppslig, själslig och andlig omvårdnad.  

2 BAKGRUND 

Inledningsvis beskrivs centrala begrepp, begreppet omvårdnad samt sjuksköterskans 

ansvarsområde. Därefter beskrivs tidigare forskning följt av vårdvetenskapligt perspektiv. 

Avslutningsvis finns en problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Under denna rubrik kommer begreppen cancerpatienter och smärta att förklaras. 

2.1.1 Cancerpatienter 

Med begreppet “cancerpatienter” menas i detta arbete patienter som har sjukdomen cancer. 

Valet att använda detta begrepp gjordes inte i syfte att bidra till en stigmatisering av 

personen, utan endast för att tydliggöra vilka individer som avses i det aktuella 

sammanhanget. Används ”patient” i arbetet menas patienter med cancer. 
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2.1.2 Smärta 

Nationalencyklopedin (u.å) definierar begreppet smärta enligt följande: “Obehaglig 

känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad 

med vävnadsskada”. Fredenberg, Vinge och Karling (2015) förklarar att smärta är något 

personligt och det kan därför vara svårt att jämföra olika individers smärta då alla människor 

har olika upplevelser av smärta. Smärta har däremot olika orsaker och kategoriseras därför 

efter fyra kategorier. Nociceptiv smärta, som är smärta orsakad av vävnadsskada, 

neuropatisk smärta som är smärta i en perifer nerv, psykogen smärta som har en psykisk 

orsak och idiopatisk smärta som är smärta som inte kan härledas till någon orsak 

(Fredenberg et al., 2015). 

2.2 Omvårdnad 

Omvårdnad är enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ett ämne i 

sjuksköterskeutbildningen, ett forsknings- och kunskapsområde och en verksamhet. 

Omvårdnad är grundat i ett humanistiskt synsätt och tron på människan som en del i ett 

sammanhang. Det finns flera olika mål för omvårdnad. Målen är dels att patienten ska vara 

så självständig som möjligt, vilket är viktigt för att främja egenvården hos patienten. Ett 

annat mål är hälsa för patienten och att det ska finnas en trygghet och respekt i förhållandet 

mellan patienten och sjuksköterskor och att maktförhållandet mellan dem ska jämnas ut. I 

omvårdnaden är det viktigt att se människan som unik, som en hel människa av ande, kropp 

och själ och ska därför vårdas utifrån det. Människan ska mötas utifrån egen person och 

erfarenheter, eftersom varje människa är unik och har olika behov som behöver mötas på 

olika sätt. I omvårdnaden är det viktigt att vården sker på patientens villkor, att individen 

möts med respekt, kunskap och empati (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Begreppet 

omvårdnad är brett. Det är både ett akademiskt ämne och en profession och det beskriver 

även en förmåga, ett perspektiv och ett behov. Begreppet skiljer sig från ett medicinskt 

perspektiv då hela människan inom omvårdnadsperspektivet ses som en enhet, inte endast 

som kroppsdelar eller sjukdomar (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). 

2.2.1 Omvårdnad vid smärta och cancer 

Smärtlindring och smärtbedömning klassas som en av sjuksköterskors huvuduppgifter. En av 

de viktigaste förmågorna för sjuksköterskor att ha är en tro på patienten och det denne säger, 

de bör kunna relatera till och förstå patientens lidande för att kunna ge god omvårdnad vid 

smärta och cancer. Val av behandling beror på vilken typ av smärta som patienten upplever; 

det finns medicinsk behandling, men även komplementära behandlingar. Dessa 

komplementära behandlingar kan vara sjukgymnastik, massage, akupunktur eller 

avslappningsövningar (Bergh, 2014). Lugna miljöer och beröring från sjuksköterskor har 

också gett god effekt. Något som sjuksköterskor kan bidra med är information, så att 

patienter kan få förståelse för vad som sker (Ulfvarson & Bergqvist, 2014). 



3 

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområde 

I Patientlagen (SFS 2014:821) står det att patienten har rätt att få information om lika 

behandlingsalternativ och därmed även rätten till att välja behandlingsalternativ. Det står 

även att hälso-sjukvård ska ges i samråd och genomföras med patienten i den mån som är 

möjligt. I lagen fastställs det även att de anhöriga till patienten ska ha möjligheten att delta i 

vårdandet samt utformningen av vårdandet. I kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor beskrivs det hur sjuksköterskor ska genomföra vård i partnerskap med 

patienten och de anhöriga. Med partnerskap menas att både patient och sjuksköterskor har 

ett gemensamt ansvar och att en anpassning kring vårdandet måste göras från bådas sidor. 

Vidare förklaras det hur omvårdnaden ska vara riktad mot patientens upplevelse och behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). ICN etiska kod för sjuksköterskor förklarar att 

sjuksköterskor ska medverka aktivt till utvecklingen och upprätthållandet av omvårdnadens 

värdegrund, samt att sjuksköterskor själva ansvarar för sitt utövande av yrket och därmed 

även det kontinuerliga lärandet som krävs för yrkeskompetensen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) konstateras det att 

vården ska tillfredsställa patientens känsla och behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning gällande sjuksköterskors roll i smärtlindring vid 

cancersmärta, följt av sjuksköterskors och anhörigas perspektiv på omvårdnad vid 

smärtlindring. 

2.4.1 Omvårdnad vid smärtlindring 

McDonald, Pezzin, Feldman, Murtaugh och Peng (2005) menar att det vanligaste symtomet 

för sjukdomen cancer samt behandlingen för den är smärta. Cancerpatienter får ofta inte rätt 

behandling för sin smärta och därmed blir deras smärta underbehandlad. Även 

sjuksköterskors kunskap om behandling av cancersmärta är otillräcklig samt att den 

kunskapen inte ökar när sjuksköterskor arbetar kliniskt (McDonald et al., 2005). Utne, 

Cvansarova Småstuen och Nyblin (2019) menar även dem att internationella studier visar att 

sjuksköterskor har otillräcklig kunskap om smärtlindring. Sjuksköterskor har en nyckelroll 

för cancerpatienters smärtlindring. Det är de som spenderar mest tid med patienter och 

förstår deras behov av smärtlindring och kan utvärdera effekten av den. Just därför är det 

extra viktigt att sjuksköterskor får utbildning i deras roll i smärtlindringen, och hur 

omvårdnad vid smärtlindring förbättrar patienters totala smärtupplevelse (Utne et al., 2019). 

Cancersmärta har historiskt sätt varit dåligt kontrollerat. Det är svårt att uppnå fullgod 

kontroll av just cancersmärta och kontrollen involverar inte bara patienter och vårdgivaren 

utan också familjen och anhöriga (Wells, Hepworth, Murphy, Wujcik & Johnson, 2003). 
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2.4.2 Sjuksköterskans perspektiv på omvårdnad vid smärtlindring 

Sjuksköterskor uttrycker svårigheter angående att vårda patienter med smärta (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009). Sjuksköterskor beskriver fyra faktorer som är de största utmaningarna 

med att vårda patienter med smärta. Den första utmaningen handlar om att kunna läsa av 

patienter. Sjuksköterskor berättar att det är viktigt att kunna se på patienter hur de verkligen 

känner och veta vilka frågor som kan ställas. Vidare förklarar de att det ibland kan vara svårt 

att få information från patienter som har ont eftersom personen ofta väljer att genomlida 

smärtan istället för att berätta om den. Den andra utmaningen som sjuksköterskor uttrycker 

handlar om att hantera inre konflikter och moraliska dilemman. I omvårdnad vid smärta 

stöter sjuksköterskor på dilemman inom sig. De har en rädsla av att patienter ska bli 

beroende av medicinen, få biverkningar eller i värsta fall dö. Sjuksköterskor kan även ha en 

rädsla inom sig att göra fel och kämpar därför med sin roll och sitt ansvar i omvårdnaden vid 

smärta. Den tredje utmaningen som sjuksköterskor beskriver i Blondal och Halldorsdottir 

(2009) är kopplad till hur sjuksköterskor upplever kontakten med läkare i samband med 

omvårdnaden. Upplevelsen utav att inte ha någon talan eller bli lyssnad på av läkarna finns 

bland sjuksköterskorna, men det finns även sjuksköterskor som är nöjda med relationen till 

läkarna. Sjuksköterskor, som är de som känner patienter bäst, upplever att de inte har en 

avgörande röst. Om läkarna inte gör som sjuksköterskor föreslår använder sig sjuksköterskor 

istället av icke-farmakologiska metoder för smärtlindring för att möta patienters behov. 

Sjuksköterskor beskriver att den fjärde utmaningen handlar om att hantera organisatoriska 

hinder. Många sjuksköterskor upplever att de organisatoriska hindren så som 

tidsbegränsningar, otydlig uppdelning av uppgifter och brist på kontinuitet är utmaningar i 

omvårdnaden vid smärta. Eftersom att det finns oklarheter om vad som behöver göras och 

vem som ska göra vad blir det en utmaning att kunna möta patienter på det sättet de vill och 

behöver (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

Enligt Lai et al. (2003) anser sjuksköterskor att de har en framstående roll i smärtlindring 

hos cancerpatienter då de har en direktkontakt med patienter. Däremot anser sjuksköterskor 

att de har för lite kunskap om smärthantering, vilket ses som ett problem. Vidare förklarar 

sjuksköterskor att de frågar patienter hur stark dess smärta var som metod för 

smärtbedömning. Däremot tycker mindre än hälften av sjuksköterskorna att detta är en bra 

metod för att bedöma patienters smärtintensitet. Flera sjuksköterskor uppfattar patienter 

som överkänsliga och att de ofta klagar över sin smärta (Lai et al., 2003). 

Sjuksköterskors kunskapsnivå påverkar deras attityder om smärtlindring. 

Onkologicertifierade sjuksköterskor har en bättre kunskap kring smärta än icke-certifierade 

sjuksköterskor och det finns här ett kunskapsgap som behöver fyllas. Sjuksköterskor anser 

sig ha en direkt roll i smärthanteringen för patienter, men även i rollen kring farmakologisk 

och icke-farmakologisk behandling (Beck et al., 2016). Olika tillvägagångssätt som 

sjuksköterskor använder sig av för att bidra med omvårdnad vid smärtlindring är 

uppmuntran av mobilisering, lägesändring och att applicera någon form av värme för att 

minska patienters smärta. Varje enskild patient känner olika typer av smärta och det är 

viktigt för sjuksköterskor att kunna identifiera smärta på olika sätt och även växla 

tillvägagångssätt att lindra smärtan, utifrån vad just den enskilda patienten behöver. 

Sjuksköterskor uttrycker dock att det finns de patienter som lider i tystnad och som inte vill 
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vara till besvär för sjuksköterskor och därför inte uttrycker sin smärta. Detta blir då en stor 

utmaning för sjuksköterskor, då de i de situationerna behöver identifiera smärtan i 

ansiktsuttryck och andra ickeverbala sätt (Stübe, da Cruz, Rieth Benetti, Sonego Gomes & 

Fernandes Stumm, 2015). 

2.4.3 Anhörigas perspektiv på omvårdnad vid smärtlindring 

 Anhöriga menar att det är svårt när en närstående blir allvarligt sjuk i cancer. Det viktigaste 

för anhöriga är att kunna hälsa på närstående oavsett tidpunkt, att de närstående får adekvat 

smärtlindring, sjuksköterskors kompetens samt att få information kring den närståendes 

tillstånd. De anhöriga påpekar att det inte bara är patienter med diagnosen cancer som lider 

och känner smärta, utan även dem som anhöriga (Dougherty, 2010). Anhöriga beskriver ett 

negativt synsätt på cancersmärta och användningen av opioider, detta eftersom de fruktar 

missbruk och intolerans (Wells et al., 2003). Mehta, Cohen, Carnevale, Ezer, och Ducharmes 

(2010) studie visar att anhöriga som har tidigare erfarenheter av smärta och smärtlindring 

har lättare att vårda cancersjuka närstående. Tidigare erfarenheter påverkar även anhörigas 

förväntningar av både smärtlindring och omvårdnad. Anhöriga uttrycker ett stort behov av 

att skapa en stark relation till både den cancersjuka närstående och sjukvårdsteamet för att 

klara av den stora ansvarsrollen som de har. De anhöriga uttrycker ett stort behov av kontakt 

med sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Dock anser anhöriga att sjuksköterskor inte är 

tillgängliga för hjälp tillräckligt ofta. De uttrycker även vikten av att skapa en regelbunden 

och nära relation med vårdpersonalen. Det gör att kontakten med sjuksköterskor blir mer 

frekvent och de kan oftare få hjälp med exempelvis smärtlindrande omvårdnad för patienten 

(Mehta et al., 2010). Anhöriga upplever problem i relationen till vårdpersonal. När anhöriga 

inte får det stöd som de behöver känner de sig övergivna. Det finns också många anhöriga 

som är nöjda med kontakten med sjuksköterskor och omvårdnaden som sjuksköterskor ger, 

men de som inte gör det känner ångest över att inte få det stöd de behöver och att deras 

personliga behov inte möts (Mehta, Chan & Cohen, 2014). 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv utgår från Katie Erikssons teori. Då 

cancersjukdomar ofta innebär en upplevelse av smärta som kan leda till ett lidande för 

patienter, valdes Erikssons teori vilken belyser hur vårdande kan lindra lidande. 

2.5.1 Vårdande och caritas 

Eriksson (2015a) beskriver att vårdandets mening är att främja hälsa och lindra lidande. För 

att främjandet av hälsa och lindrandet av lidande ska uppnås, är sjuksköterskors omvårdad 

av stor betydelse. Patienter behöver uppleva trygghet och att få tid och utrymme för att känna 

lindrande av sitt lidande och det är i mötet med den lidande människan som medlidandet 

föds och således lusten att vårda. Vidare förklaras begreppet kärlek som kärleken till sin 

näste. Att sjuksköterskor visar omsorg och omtanke genom att offra en del av sin egen 
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komfort för att kunna se till patienters bästa. Via ett förhållningssätt som beaktar kärlek till 

patienter kan sjuksköterskor lindra lidande och inge patienter en mening, ett sammanhang 

samt en värdighet (Eriksson, 2015a). Vård grundas i en kärlek och ett ansvar till våra 

medmänniskor. Viljan att vårda går djupt inom människan, den motiveras av önskan att 

hjälpa oavsett situation. Begreppet caritas innefattar en strävan efter att förmedla tro, hopp 

och kärlek. Den caritativa vården innefattar en barmhärtighet där sjuksköterskor vill vara 

behjälpliga med vad än patienter behöver, detta görs i en anda av tro, hopp och kärlek. För 

att göra detta behöver sjuksköterskor tillsammans med patienter ansa, leka och lära. Motivet 

av caritas kan liknas med ett äkta motiv, eller en plikt som sjuksköterskor vill göra, ett 

otvunget ansvar. Det som är kärnan i caritas är kärleken till medmänniskor (Eriksson, 1991). 

Eriksson (2015a) beskriver tre begrepp; ansa, leka och lära. Ansa innebär att sjuksköterskor 

renar och ger näring åt patienter på ett vis som i sin tur främjar hälsoprocesserna. Att 

sjuksköterskor renar innebär således inte bara att sköta om en patienters hygien, utan även 

att hjälpa patienter med hantering av svåra känslor. Näringen behöver i sin tur inte endast 

stå för nutritionen, utan kan även kännetecknas som bekräftelse. Vidare förklaras lekandet 

som ett sätt för patienter att känna samhörighet samt utvecklas. Här finns prövning, allvar, 

övning, lust och skapande, vilket ger patienter en chans att vara kreativ och att förena 

verklighet med fantasi. Lekandet är ett sätt att lära och vikten av relationen mellan 

sjuksköterskor och patienter betonas för att ett lärande ska kunna äga rum. Lärandet kan 

handla om hantering av känslor, men också om konkreta saker. Sjuksköterskors roll handlar 

bland annat om att hjälpa patienter att uttrycka sina rädslor, förväntningar, begränsningar, 

förhoppningar och sin vrede. Lärandets mål är självförverkligande och handlar om att 

patienter ska växa och mogna (Eriksson, 2015a). 

2.5.2 Lidandet 

Begreppet lidande innebär att ha smärta, att våndas och att plågas menar Eriksson (2015b). 

Vidare förklaras att lidandet inte endast innebär kroppsligt utan att även själsligt och andligt 

lidande kan förekomma. Det är viktigt att se till hela människan, både ande, kropp och själ. 

Både lidande och vårdande behöver förstås i förhållande till dessa tre. Smärta kan finnas där 

lidandet är obefintlig och lidande kan finnas där kroppslig smärta inte existerar. Det är 

människor som vållar lidande hos varandra, detta lidande är ofta dolt och sker många gånger 

omedvetet. Den människa som utstått lidande och kommit över det kan ofta inte medvetet 

såra och utsätta någon annan människa för lidande. Om en person förorsakar lidande för en 

annan människa innebär det alltid en kränkning av människans värdighet. Sjuksköterskor 

lider ofta med sina patienter, detta kallas för medlidande, men det egna lidandet kan stå i 

vägen för medlidandet. Att ha medlidande kräver mod att offra något av sig själv och även att 

ta ansvar. Detta offrande görs för sin näste, inte i tanke av egen vinning (Eriksson, 2015b). 

 

Eriksson (2015b) förklarar att sjukdomslidande är ett lidande som åstadkoms på grund av 

behandling eller själva sjukdomen. Smärta går inte alltid hand i hand med sjukdom och är 

inte heller identiskt med begreppet lidande, däremot är relationen kring just smärta och 

lidande central vid sjukdomslidande. Detta eftersom lidandet kan lindras av att reducera 

smärta, men patienter kan även lida själsligt och andligt. Det lidandet vållas av upplevelser 
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och det kan till exempel vara skam eller skuld. Eriksson (2015b) diskuterar huruvida de 

upplevelserna erfars av patienter, uppstår av vårdpersonalens attityd eller orsakas av det 

sociala sammanhanget. Vårdlidandet uttrycks som det onödiga lidandet och innebär ett 

lidande för patienter som åstadkommits av själva vården och utebliven vård. Den vanligaste 

formen av vårdlidande är kränkning av patienters värdighet. Detta innebär att patienter 

fråntas möjligheten att vara en hel människa och tar då även bort möjligheten att bruka de 

inre hälsoresurserna så som vilja, motivation och mod. Denna kränkning kan ske direkt eller 

indirekt. Direkt via nonchalans vid tilltal eller indirekt via att inte skydda patienters 

värdighet vid vårdåtgärder som är intima. Att lindra lidande förutsätter att patienter känner 

sig respekterade, välkomna och vårdade. Tre aspekter att ha i åtanke för att uppnå lindring är 

att inte kränka patienters värdighet, inte missbruka sin makt och inte heller fördöma 

(Eriksson, 2015b). 

2.6 Problemformulering 

Det vanligaste symtomet vid en cancersjukdom är smärta, och många cancerpatienter får en 

bristande behandling för sin smärta och därför upplever många cancerpatienter vårdlidande, 

trots smärtlindring. Tidigare forskning visar att även anhöriga lider när en närstående 

insjuknar i cancer och de önskar mer tid att träffa sin närstående, bättre information från 

sjuksköterskor samt adekvat smärtlindring för sin närstående. Anhöriga upplever att 

vårdrelationen med sjuksköterskor är av stor vikt. Däremot har de erfarenhet av att 

sjuksköterskor inte finns tillgängliga för stöd i den utsträckning som både de och deras 

cancersjuka närstående behöver. Det är dock inte bara de anhöriga som ser problem i 

omvårdnaden vid smärtlindring. Även sjuksköterskor upplever en utmaning i att vårda vid 

smärtlindring. Vårdande handlar om att lindra lidande, offra sin bekvämlighet och inge tro 

hopp och kärlek till patienten. Det handlar också om att kunna ge patienten en mening och 

värdighet. Det finns kunskapsluckor bland sjuksköterskor som vårdar vid smärtlindring av 

cancerpatienter. Om sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap om omvårdnad vid 

smärtlindring skapar detta ett problem då det medför ett ökat vårdlidande hos patienterna då 

de inte får den omvårdad de behöver. Utan den kunskapen blir det en utmaning för 

sjuksköterskor att möta patienterna på det sätt de behöver. Därför är det av vikt att samla 

patienternas erfarenheter av sjuksköterskors omvårdnad vid smärtlindring för att 

sjuksköterskor ska förstå var omvårdnaden vid smärtlindring brister, vad patienterna 

behöver och hur ett caritativt vårdande kan genomföras. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva cancerpatienters erfarenheter av omvårdnad vid smärtlindring. 
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4 METOD 

I detta avsnitt beskrivs datainsamling och urval samt dataanalys. Den metod som används i 

detta examensarbete är en allmän litteraturöversikt utifrån Friberg (2017a). Då syftet med 

detta examensarbetet var att beskriva cancerpatienters erfarenheter av omvårdnad vid 

smärtlindring ansågs både kvalitativa och kvantitativa artiklar som användbara. Därför 

bedömdes denna metod som relevant för detta examensarbete, eftersom både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderas i en allmän litteraturöversikt. Därmed kunde fler artiklar 

användas, vilket gav en bredare överblick över cancerpatienters erfarenheter av omvårdnad 

vid smärtlindring. 

4.1 Datainsamling och urval 

I en allmän litteraturöversikt eftersöks vetenskapliga artiklar som är utgivna av högskolor 

och universitet (Friberg, 2017a). För att söka fram vårdvetenskapliga artiklar användes 

databaserna CINAHL plus och PubMed och användning av relevanta sökord för syftet. I 

sökorden används frassökning och även ord som AND och OR mellan sökorden för att 

markera vilka ord som står i relation till varandra, en så kallad boolesk söklogik. Det 

användes även trunkering för att söka ordens alla böjningsformer i en sökning (Östlundh, 

2017). Sökorden som användes var relaterade till examensarbetets syfte och för att få fram 

artiklar gällande sjuksköterskors omvårdnad användes bland annat MeSH-termen “nursing 

care”. En annan MeSH-term som användes var “pain management” för att hitta artiklar som 

handlar om smärtbehandling. Övriga sökord som användes var: “pain relief”, “patient 

satisfaction”, “cancer”, “continuity of cancer care”, “nursing role”, “patients' perspective”, 

“pain”, “patients experience”, “cancer patients experiences”, “pain experiences”, “cancer 

patients”, “palliative”, “spiritual care” och “cancer nursing”. Se matris över datainsamling och 

urval i bilaga A. Det första steget i en allmän litteraturöversikt är att se det ur ett 

helikopterperspektiv, att se vidden och titta på olika aspekter inom området. Bland annat att 

titta på både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Därmed lästes ett flertal abstracts av de 

artiklar som kom fram i litteratursökningen för att få en större förståelse för ämnet. Friberg 

(2017a) menar att helikopterperspektivet ger tänkbarheten att ta till sig karaktären av de 

olika studierna, samt att få en översiktsbild över dem. Inför sökandet av relevanta 

vårdvetenskapliga artiklar valdes inklusions- och exklusionskriterier. Polit och Beck (2017) 

lyfter fram vikten av att ha inklusions- och exkulsionskriterier. Dessa kriterier ger en plan för 

sökningen samtidigt som relevanta artiklar utifrån examensarbetets syfte kan finnas. 

Inklusionskriterierna till examensarbetet var att artiklarnas syften utgick från patienters 

erfarenheter och både artiklar med kvantitativ ansats och kvalitativ ansats inkluderades. Det 

gjordes även avgränsningar gällande val av artiklar. De avgränsningar som gjordes var att 

artiklarna skulle vara relevanta till syftet, att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska 

samt att de skulle vara peer reviewed. Slutligen valdes avgränsningen att välja artiklar som 

var publicerade år 2009-2019 för att få aktuell data, med undantag för Simonsen-Rehn, 

Sarvimäki och Sandelin Benkö (2000) och Larsson och Wijk (2007). Exklusionskriterierna 

var att utesluta artiklar som var recensioner och artiklar som beskrev sjuksköterskors eller 

anhörigas erfarenheter.  



9 

 

Ett första urval av artiklar gjordes utifrån artiklarnas titel och huruvida de var relevanta till 

syftet och examensarbetet i sin helhet. Därefter kommer det andra steget, att avgränsa 

urvalet genom att inkludera artiklar som är relevanta och exkluderar andra artiklar. Här 

lästes resultatet i de valda artiklarna för att avgöra om artiklarna höll sig till syftet i detta 

examensarbete. De artiklar som inte svarade på examensarbetets syfte exkluderades därmed. 

Friberg (2017a) förklarar att en omsorgsfull dokumentering av de sökord och sökvägar som 

använts tydliggör hur urval av artiklar gått till. Därför dokumenterade författarna alla sökord 

som användes för att sedan direkt skriva in dessa i sökmatrisen (Bilaga A) när en artikel som 

kunde relateras till examensarbetet hittades. Sedan kvalitetsgranskades artiklarna enligt 

Fribergs (2017b) kvalitetsfrågor för kvalitativ och kvantitativ forskning. Författarna till 

examensarbetet valde att exkludera två frågor då dessa inte ansågs relevanta till 

examensarbetets syfte. Varje kvalitetsfråga besvaras med ”Ja” eller ”Nej” och omvandlades 

sedan till poäng. Ett ”Ja” gav 1 poäng och ett ”Nej” gav 0 poäng. Därefter sammanställdes alla 

poäng där 1-5 poäng innebar låg kvalitét, 6-9 poäng medelkvalitét och 10-12 poäng hög 

kvalitét. De artiklar med låg kvalitét valdes bort. Efter kvalitetsgranskningen valdes de tolv 

artiklar med högst kvalitet ut för analys av cancerpatienters erfarenheter av omvårdnad vid 

smärtlindring, se bilaga B. Kvalitetsgranskningen inklusive frågor redovisas i Bilaga C. 

Artiklarna som är mixed method presenteras tillsammans med artikeln som är kvantitativ. 

Därför uttrycks det som fyra kvantitativa artiklar. 

4.2 Dataanalys 

Nästa steg i en allmän litteraturöversikt är att identifiera och analysera likheter och 

skillnader artiklarna har i sina syften, metoder och resultat. Friberg (2017a) förklarar att det 

först är viktigt att läsa igenom artiklarna flera gånger för att få en förståelse av innehållet och 

sammanhanget i artikeln, vilket inledningsvis gjordes i analysprocessen. När det är gjort ska 

de likheter och skillnader som framkommit jämföras, för att kunna sortera materialet och 

sammanställa det som analyserats fram. De likheter och skillnader som framkom under 

analysen dokumenterades under resultatdelen i examensarbetet. Detta för att det enklare ska 

framgå för läsaren vilka fynd som hittades i vilken artikel och vilken kategori de kan kopplas 

till i detta examensarbete. Alla artiklars resultat lästes och meningar samt ord relaterat till 

arbetets syfte valdes ut. Dessa fynd skrevs sedan ner på lappar för att få en bättre överblick på 

de olika artiklarna och deras resultat. Därefter lades de fynd som liknade varandra ihop och 

delades sedan in i kategorier. Det gjordes även en översiktstabell där det framgår vilka 

artiklar som kan kopplas till vilket av de aktuella kategorierna, se tabell 1. Detta gjordes för 

att förenkla läsningen och förståelsen för läsaren av detta examensarbete. 

4.3 Etiska överväganden 

Som forskare regleras arbetet av regler och föreskrifter, men forskare har dock själv ansvaret 

för att arbetet ska hålla god kvalitet och även vara moraliskt acceptabelt (CODEX, 2018a). 



10 

Utbildningsdepartementet (SOU 1999:4) deklarerar att moralen och den goda seden för 

forskning handlar om forskningens huvudsakliga mål. Detta mål är att ny kunskap ska 

utvinnas så att vi mer fördelaktigt ska begripa omvärlden samt kunna reformera den till det 

bättre. Oredlighet inom forskning menas att med vilja missvisa de vetenskapliga kraven eller 

avsiktligen bryta mot de accepterade normerna inom forskning. All forskning ska följa dessa 

etiska riktlinjer samt inte använda sig av förfalskning, plagiering och förvrängning av 

vetenskapliga resultat (CODEX, 2018b). I detta arbete följs dessa etiska riktlinjer att för att 

uppnå en god kvalitet på forskningen samt hålla examensarbetet etiskt försvarbart. Etiska 

överväganden författarna har gjort är att egna tolkningar samt värderingar har lagts undan 

för att förförståelse inte skulle påverka arbetet. Även att inte kopiera intervjuer från tidigare 

forskning för att skydda forskningsdeltagarna. APA:s referenshantering har använts för att 

skriva och referera i arbetet (American Psychological Assosiation, 2019). För att hitta artiklar 

med bra kvalité valdes artiklar som var peer reviewed. Peer review innebär att vetenskapliga 

artiklar blir lästa samt granskade av andra författare inom samma område innan publikation. 

Artiklarna blir kvalitetsgranskade och metoden innebär att forskningen håller en god 

standard (Moberg, 2015). 

 

I arbetet används begreppet “cancerpatienter” och med det menas patienter som lider av 

cancer. Etiska överväganden har gjorts gällande användandet av detta begrepp och syftet 

med detta är inte att det ska bidra till stigmatisering eller diskriminering. Syftet med 

användandet av detta begrepp är endast av förtydligande av vad för patienter som avses. 

5 RESULTAT 

De tolv studierna granskades utifrån likheter och skillnader. Nedan presenteras likheter och 

skillnader i studiernas syfte, metod samt resultat uppdelat i kvantitativa och kvalitativa 

artiklar. Detta förtydligas i tabell 1-5. 

5.1  Studiernas syften 

De åtta kvalitativa studierna analyserades för att undersöka likheter och skillnader i deras 

syften. (Catt et al., 2019; Erol et al., 2018; Larsson & Wijk, 2007; Li et al., 2013; Pathmawathi 

et al., 2015; Rustøen, Gaardsrud, Leegaard & Wahl, 2009; Simonsen-Rehn et al., 2000; Van 

Dusseldorp et al., 2018). Den största likheten bland studiernas syften var att undersöka 

sjuksköterskornas omvårdnad i samband med smärtlindring vid cancer, sex av studierna 

handlade om sjuksköterskornas omvårdnad (Erol et al., 2018; Larsson & Wijk, 2007; Li et al., 

2013; Rustøen et al., 2009; Simonsen-Rehn et al., 2000; Van Dusseldorp et al., 2018). Det 

var bara Rustøen et al. (2009) och Simonsen-Rehn et al. (2000) som använde sig av 

begreppet omvårdnad i syftet, medan de andra fyra studierna använde sig av begrepp som 

smärtbehandling eller smärthantering av sjuksköterskorna. Tre av de åtta studierna (Larsson 
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& Wijk, 2007; Pathmawathi et al., 2015; Van Dusseldorp et al., 2018) specificerade sig på 

omvårdnaden vid smärtlindring i palliativ vård. Slutligen var det två av de kvalitativa 

studiernas vars syften skiljde sig från de andra. En av studierna ville i sitt syfte beskriva 

patienternas erfarenheter av behandlingsbeslut och tillhandahållande av information från 

sjuksköterskorna i smärtbehandlingen (Catt et al., 2019). Den andra studien var Simonsen-

Rehn et al. (2000) vars syfte bland annat var att beskriva förväntningar på omvårdnaden från 

sjuksköterskorna. 

De fyra kvantitativa studierna skiljde sig åt på olika sätt. En studies syfte (Beck et al., 2010) 

var framför allt att beskriva patienternas förväntningar på själva smärtan i samband med 

behandling. Martinez, Snyder, Malin och Dy (2014) hade som fokus i sitt syfte att beskriva 

patienternas upplevda kvalité på den omvårdnaden som gavs relaterat till smärta. 

Patienterna i både Martinez et al. (2014) och Beck et al. (2010) studier beskrev upplevelsen 

av smärta genom beskrivningar av smärtnivå och smärtintensitet i relation till den 

omvårdnad som gavs. Två studier som inte har något gemensamt med de andra kvantitativa 

studierna var Scrymgeour, Forrest och Marshall (2013) vars främsta syfte var att beskriva 

själva omvårdnaden från sjuksköterskorna, och Ebenau et al. (2019) som mer specifikt 

beskriver upplevelsen av spirituell omvårdnad. Något som ingen av de andra studierna berör. 

Tabell 1. Likheter och skillnader i de kvalitativa studiernas syften 

Artiklar Användning av 
begreppet 
omvårdnad 

Användning av 
begreppet 
smärtbehandlin
g/smärthanteri
ng 

Palliativ vård Behandlings-
beslut och 
tillhandahåll- 
ande av 
information 

 

Förväntningar 

Kvalitativa      

Erol et al. (2018)  x    

Larsson & Wijk 
(2007) 

 x x   

Li et al. (2013)  x    

Rustøen et al. 
(2009) 

x     

Simonsen-Rehn 
et al. (2000) 

x    x 

Pathmawathi et 
al. (2015) 

 x x   

Van Dusseldorp 
et al. (2018) 

 x x   

Catt et al. (2019)    x  
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Tabell 2. Likheter och skillnader i de kvantitativa studiernas syften 

Artiklar Förväntningar 
på smärta 

Vårdkvalité Upplevelse av 
smärta i 
relation till 
omvårdnad 

Omvårdnad Spirituell 
omvårdnad 

Kvantitativa/ 
mixed method 

     

Beck et al. 
(2010) 

x  x   

Martinez et al. 
(2014) 

 x x   

Scrymgeour et 
al. (2013) 

   x  

Ebenau et al. 
(2019) 

    x 

 

5.2 Likheter och skillnader i metod 

Likheter och skillnader i de valda studiernas metod presenteras nedan i två underrubriker: 

urval och genomförande. 

5.2.1 Urval 

En likhet i de kvalitativa studierna var att antalet deltagare presenterades (Catt et al., 2019; 

Erol et al., 2018; Larsson & Wijk, 2007; Li et al., 2013; Pathmawathi et al., 2015; Rustøen et 

al., 2009; Simonsen-Rehn et al., 2000; Van Dusseldorp et al., 2018). Av de åtta kvalitativa 

studierna skiljde sig deltagarantalet, från tre patienter (Larsson & Wijk, 2007) till 39 

patienter (Simonsen-Rehn et al., 2000). Catt et al. (2019) hade ett deltagarantal på 37 

patienter, Erol et al. (2018) på 16 patienter, Li et al. (2013) på 28 patienter, Pathmawathi et 

al. (2015) på 21 patienter, Rustøen et al. (2009) på 18 patienter och Van Dusseldorp et al. 

(2018) hade ett deltagarantal på 17 patienter. Studierna tog plats i Storbritannien (Catt et al., 

2019), Turkiet (Erol et al., 2018), Sverige (Larsson & Wijk, 2007; Simonsen-Rehn et al., 

2000), Kina (Li et al., 2013), Malaysia (Pathmawathi et al., 2015), Norge (Rustøen et al., 

2009) och Nederländerna (Van Dusseldorp et al., 2018). Fyra av studierna använde sig av 

inklusionskriterier för deltagarna. Likheter i dessa var bland annat cancerpatienter som 

befann sig i slutet av livet (Larsson & Wijk, 2007; Pathmawathi et al., 2015) samt patienter 

som upplevde smärta (Pathmawathi et al., 2015; Rustøen et al., 2009). Det var däremot 

endast Catt et al (2019) som använde sig av exklusionskriterier i urvalet av deltagare. I den 

studien valde de bort patienterna som inte hade metastaserad prostatacancer, patienterna 

med pågående eller tidigare ångest och/eller depression samt psykisk ohälsa. En annan 

skillnad bland dessa åtta studier var att alla inte presenterade när datan samlades in. Detta 
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gjorde dock Van Dusseldorp et al. (2018), Erol et al. (2018), Rustøen et al. (2009), Li et al. 

(2013) och Pathmawathi et al. (2015). 

De fyra kvantitativa studierna hade alla olika antal deltagare i sina studier, där den som hade 

flest hade 10.000 deltagare (Martinez et al., 2014) och den med lägst hade 31 deltagare 

(Scrymgeour et al., 2013).  Beck et al. (2010) hade 33 deltagare och Ebenau et al. (2019) 62 

deltagare. En likhet mellan studierna var däremot att alla presenterade hur många deltagare 

de hade studerat. Två av studierna (Martinez et al., 2014; Scrymgeour et al., 2013) 

rekryterade sina deltagare i samband med andra projekt och studier som gjorts i landet. De 

två andra studierna (Beck et al., 2010; Ebenau et al., 2019) hade valt patienterna utifrån olika 

sjukhus. Studierna utfördes i USA (Beck et al., 2010; Martinez et al., 2014), Nederländerna 

(Ebenau et al., 2019) och Nya Zealand (Scrymgeour et al., 2013). En annan skillnad mellan 

studierna var att de rekryterade sina deltagare olika. Exklusionkriteriet Beck et al. (2010) 

använde var att endast rekrytera de patienterna med stor och svår smärtpåverkan, Ebenau et 

al. (2019) rekryterade vid slutet av vårdande kemoterapi, Martinez et al. (2014) rekryterade 

3-5 månader efter satt diagnos och Scrymgeour et al. (2013) rekryterade endast patienterna 

som var inskrivna i ett cancervårdsprojekt. 

Tabell 3. Ursprungsland och antal deltagare 

Artiklar Land Deltagare 

Kvalitativa   

Erol et al. (2018) Turkiet 16 patienter 

Larsson & Wijk (2007) Sverige 3 patienter 

Li et al. (2013) Kina 28 patienter 

Rustøen et al. (2009) Norge 18 patienter 

Simonsen-Rehn et al. (2000) Sverige 39 patienter 

Pathmawathi et al. (2015) Malaysia 21 patienter 

Van Dusseldorp et al. (2018) Nederländerna 17 patienter 

Catt et al. (2019) Storbritannien 37 patienter 

Kvantitativa/mixed method   

Beck et al. (2010) USA 33 patienter 

Martinez et al. (2014) USA 10 000 patienter 

Scrymgeour et al. (2013) Nya Zeeland 31 patienter 

Ebenau et al. (2019) Nederländerna 62 patienter 
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5.2.2 Genomförande 

I de åtta kvalitativa studierna fanns det både likheter och skillnader i genomförandet av 

metoden. Alla studier använde intervjuer, och alla intervjuer spelades in digitalt (Catt et al., 

2019; Erol et al., 2018; Larsson & Wijk, 2007; Li et al., 2013; Pathmawathi et al., 2015; 

Rustøen et al., 2009; Simonsen-Rehn et al., 2000; Van Dusseldorp et al., 2018). Det fanns 

dock skillnader på hur intervjuerna genomfördes. I fem av studierna (Erol et al., 2018; 

Larsson & Wijk, 2007; Rustøen et al., 2009; Van Dusseldorp et al., 2018; Simonsen-Rehn et 

al., 2000) användes öppna frågor där patienterna fick svara fritt utan att vägledas. Dock 

använde sig både Rustøen et al. (2009) och Simonsen-Rehn et al. (2000) av teman i 

utformandet av sina frågor. Intervjun av Van Dusseldorp et al. (2018) var uppbyggd med tre 

steg där det första steget var öppna frågor, andra steget var att patienterna fick beskriva den 

upplevda erfarenheten med metaforer och sista steget var att para ihop bilder som beskrev 

sina erfarenheter. Catt et al. (2019) och Li et al. (2013) använde vägledande frågor där 

patienterna hade ett smalare svarsspann. En studie som skilje sig något från de resterande 

var Simonsen-Rehn et al. (2000), där patienterna fick välja om de ville bli intervjuade eller 

skriva en essä om sina upplevelser. Därefter omskrevs patienternas essäer digitalt för att 

sedan analyseras. Det skiljde sig även i var intervjuerna utfördes. I fyra av studierna (Erol et 

al., 2018; Li et al., 2013; Pathmawathi et al., 2015; Rustøen et al., 2009) tog de plats på 

sjukhuset och i två av studierna (Catt et al., 2019; Van Dusseldorp et al., 2018) i patienternas 

hem. I Larsson & Wijk (2007) genomfördes intervjuerna både i hemmet och på sjukhuset. 

Simonsen-Rehn et al. (2000) nämnde inte var studien genomfördes. 

Även de kvantitativa studierna hade likheter i sina genomförande då samtliga samlade in 

data genom enkäter (Beck et al., 2010; Ebenau et al., 2019; Martinez et al., 2014; Scrymgeour 

et al., 2013). Tre av studierna samlade även data genom semistrukturerade intervjuer (Beck 

et al., 2010; Ebenau et al., 2019; Scrymgeour et al., 2013). Det var därmed endast Martinez et 

al. (2014) som inte använde sig av en mixed method och då endast använde sig av enkät fick 

patienterna istället sina enkätfrågor via en datorassisterad telefonintervju på engelska, 

kinesiska eller spanska. 

Tabell 4. Genomförande i de kvalitativa studierna 

Artiklar Intervju Öppna 
frågor 

Teman Intervju i 
tre steg 

Vägledda 
frågor 

Intervju 
eller essä 

Sjukhus Hem 

Kvalitativa         

Erol et al. (2018) x x     x  

Larsson & Wijk 
(2007) 

x x     x x 

Li et al. (2013) x    x  x  

Rustøen et al. 
(2009) 

x x x    x  

Simonsen-Rehn 
et al. (2000) 

x x x   x   
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Pathmawathi et 
al. (2015) 

x      x  

Van Dusseldorp 
et al. (2018) 

x x  x    x 

Catt et al. 
(2019) 

x    x   x 

 

Tabell 5. Genomförande i de kvantitativa studierna 

Artiklar Enkät Enkät & semistrukturerade 
intervjuer 

Kvantitativa/mixed method   

Beck et al. (2010) x x 

Martinez et al. (2014) x  

Scrymgeour et al. (2013) x x 

Ebenau et al. (2019) x x 

 

5.3 Studiernas resultat 

Nedan presenteras likheter och skillnader i studiernas resultat utifrån examensarbetets syfte 

gällande cancerpatienternas erfarenheter av omvårdnad vid smärtlindring. Resultatet är 

sammanställt i tre kategorier; kommunikation, vårdrelation och bristande omvårdnad. Till 

sist presenteras översiktstabellen Artiklar och Kategorier som beskriver vilka studier som 

ligger till grund för resultatets respektive kategori (Tabell 6).  

5.3.1 Kommunikation 

I nio av studierna var kommunikationen med sjuksköterskorna viktig i omvårdnaden vid 

smärta (Beck et al., 2010; Catt et al., 2019; Erol et al., 2018; Larsson & Wijk, 2007; Li et al., 

2013; Rustøen et al., 2009; Scrymgeour et al., 2013; Simonsen-Rehn et al., 2000; Van 

Dusseldorp et al., 2018). Behoven och önskningarna patienterna hade angående 

sjuksköterskornas roll var att de ville ha regelbunden kontakt (Scrymgeour et al., 2013) då 

regelbundenheten tog bort rädsla, gav en tro på behandlingen och ingav ett lugn hos 

patienterna (Van Dusseldorp et al., 2018). Patienterna önskade därmed närhet och samtal 

från sjuksköterskorna (Simonsen-Rehn et al., 2000). Patienterna upplevde samtal kring 

smärta som något positivt och givande (Catt et al., 2019; Larsson & Wijk, 2007) samt att de 

behövde möjligheten att diskutera smärtlindring (Catt et al., 2019). Patienterna önskade att 

sjuksköterskorna skulle fungera som en samordnare, någon som gav enkel vägledning 
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(Scrymgeour et al., 2013). De erfor även att kunskapen och stöttningen som de fick av 

sjuksköterskorna genom deras kommunikation var tillräcklig (Larsson & Wijk, 2007). 

Patienterna upplevde att sjuksköterskorna behöver ha en bra kommunikationsförmåga i 

deras bemötande. De upplevde att sjuksköterskorna var närvarande och tog tid att lyssna på 

deras smärtproblematik och på det sättet togs smärtan på allvar genom att prata om den och 

inte negligera den (Beck et al., 2010; Rustøen et al., 2009). Genom att sjuksköterskorna tog 

tid för patienterna upplevde de att sjuksköterskorna kunde känna igen smärtan genom 

tecken, så som ansiktsuttryck, och visste hur just deras smärta tog i uttryck. För att kunna 

göra det erfor patienterna att det var viktigt att sjuksköterskorna kände dem väl (Beck et al., 

2010; Rustøen et al., 2009). Patienterna beskrev hur det var positivt när sjuksköterskorna 

tog sig tid att svara på frågor, förklarade saker och stöttade dem, samt att sjuksköterskorna 

tog reda på svaret ifall de inte visste detta direkt (Scrymgeour et al., 2013; Van Dusseldorp et 

al., 2018). I studien av Scrymgeour et al. (2013) var det 65% av patienterna som svarade 

“håller med fullständigt" om att sjuksköterskorna tog sig tid att svara på frågor, och 35% som 

svarade “håller med”. 

Hur information om smärta kommunicerades till patienterna skiljde sig åt i de olika 

studierna. Somliga av patienterna fick information kring smärtan, men det var olika vilken 

information de fick eller inte fick (Simonsen-Rehn et al., 2000). Patienterna önskade så 

detaljrik information som möjligt kring varför de upplevde smärta (Li et al., 2013). De flesta 

patienterna berättade direkt för sjuksköterskorna när de hade ont (Erol et al., 2018). 

Patienterna ansåg att kontinuitet i informatiken är viktigt då de minskar deras oro (Catt et 

al., 2019). Nio av samtliga tolv studier visade på att kommunikation är en betydelsefull del i 

patienternas omvårdnad och att det hjälper till vid smärtlindring, lindrar patienternas oro 

genom samtal, information och stöd från sjuksköterskorna (Beck et al., 2010; Catt et al., 

2019; Erol et al., 2018; Larsson & Wijk, 2007; Li et al., 2013; Rustøen et al., 2009; 

Scrymgeour et al., 2013; Simonsen-Rehn et al., 2000; Van Dusseldorp et al., 2018). 

5.3.2 Vårdrelation 

Nio av studierna visade att patienternas positiva erfarenheter av omvårdnad vid 

smärtlindring var då det fanns en god vårdrelation mellan sjuksköterskorna och patienterna 

(Beck et al., 2010; Catt et al., 2019; Ebenau et al., 2019; Erol et al., 2018; Larsson & Wijk, 

2007; Rustøen et al., 2009; Scrymgeour et al., 2013; Simonsen-Rehn et al., 2000; Van 

Dusseldorp et al., 2018). Vidare visade sex av studierna att tillit och partnerskap var viktigt i 

en god vårdrelation (Beck et al., 2010; Erol et al., 2018; Larsson & Wijk, 2007; Scrymgeour et 

al., 2013; Simonsen-Rehn et al., 2000; Van Dusseldorp et al., 2018). Det som patienterna 

upplevde byggde upp tillit och partnerskap var att sjuksköterskorna fanns tillgängliga när de 

upplevde smärta. De upplevde att de blev behandlade respektfullt och att det bara var just de 

som var viktiga i den stunden och inte allt annat som pågick runt om (Beck et al., 2010; 

Larsson & Wijk, 2007).  

Två av studierna (Erol et al., 2018; Scrymgeour et al., 2013) visade på patienternas 

erfarenheter kring att sjuksköterskorna varit en del i utvecklandet av patienternas egenvård. 

Patienterna erfor hur sjuksköterskorna hjälpt dem att hitta sätt att lindra deras smärta på 
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egen hand. Det handlade bland annat om att ta en promenad, ta ett varmt bad, byta position 

eller be (Erol et al., 2018). Sjuksköterskorna undervisade genom omvårdnaden hur 

patienterna själva kunde vara en del av smärtlindringen. Patienterna erfor att 

sjuksköterskorna, genom deras vårdrelation, hjälpt dem att förbättra sin egenvård 

(Scrymgeour et al., 2013). 

Ett kontinuerligt stöd från sjuksköterskorna gjorde patienterna trygga och därmed uppstod 

även en tillit till sjuksköterskorna (Larsson & Wijk, 2007; Scrymgeour et al., 2013; Simonsen-

Rehn et al., 2000). Något mer som gav tillit och som stärkte partnerskapet och därmed 

vårdrelationen var den kontinuerliga kontakten mellan patienterna och sjuksköterskorna. 

Även när patienterna inte var på sjukhuset kunde patienterna ringa sjuksköterskorna när 

upplevelsen av smärta infann sig och sjuksköterskorna kunde då ge patienterna ett lugn och 

stilla deras oro och smärta (Scrymgeour et al., 2013; Van Dusseldorp et al., 2018). En annan 

viktig aspekt i vårdrelationen var att sjuksköterskorna var närvarande med patienterna och 

gav dem individuell uppmärksamhet. Patienterna erfor att sjuksköterskorna brydde sig om 

hela dem, även andra hälso-, sociala- och familjeproblem (Scrymgeour et al., 2013; Van 

Dusseldorp et al., 2018). Den bärande delen som ligger till grund för vårdrelationen och dess 

påverkan på smärta, menar sex av studierna är tilliten och partnerskapet (Beck et al., 2010; 

Erol et al., 2018; Larsson & Wijk, 2007; Scrymgeour et al., 2013; Simonsen-Rehn et al., 

2000; Van Dusseldorp et al., 2018). 

I sju av studierna var sjuksköterskornas förmågor centralt i vårdrelationen, gällande 

patienternas erfarenheter av omvårdnad vid smärtlindring (Beck et al., 2010; Catt et al., 

2019; Ebenau et al., 2019; Rustøen et al., 2009; Scrymgeour el at., 2013; Simonsen-Rehn et 

al., 2000; Van Dusseldorp et al., 2018). En av förmågorna som patienterna väntade från 

sjuksköterskorna var att de var trovärdiga och visade pålitlighet, samt att de var vänliga och 

visade empati (Rustøen el at., 2009; Simonsen-Rehn et al., 2000; Van Dusseldorp et al., 

2018). Patienterna upplevde att det är en viktig förmåga i sjuksköterskornas bemötande för 

att kunna visa vilja att hjälpa. Patienterna uttryckte även att det, i omvårdnaden vid 

smärtlindring, var viktigt för sjuksköterskorna att uppmärksamma hela patienten och se alla 

aspekter. Patienternas erfarenheter var att detta var förmågor som sjuksköterskorna besatt, 

men att det också var viktigt att de använda dem (Simonsen-Rehn et al., 2000; Van 

Dusseldorp et al., 2018). Patienterna hade olika erfarenheter av att sjuksköterskorna 

uppmärksammade hela personen, det vill säga, ande, kropp och själ, vilket upplevdes vara en 

viktig faktor i att stärka vårdrelationen. Vissa av patienterna upplevde att när 

sjuksköterskorna gav fysisk stöttning, exempelvis beröring, vid smärtlindring hade det stor 

effekt (Simonsen-Rehn et al., 2000; Van Dusseldorp et al., 2018). Det fick dem att känna 

lugn. Flera av patienterna hade dock erfarenhet av att inte få det psykologiska stöd de 

behövde, vilket ansågs vara en betydelsefull del i vården och i vårdrelationen (Catt et al., 

2019; Simonsen-Rehn et al., 2000). Däremot erbjöds patienterna i Ebenau et al. (2019) 

studie kontakt med psykolog för att ta hand om de psykologiska problemen, då 

sjuksköterskorna kände att de inte räckte till. Även det själsliga och andliga stödet var viktigt 

(p = 0.323). En majoritet tyckte att spirituell omvårdnad var något som sjuksköterskorna 

skulle ge (p = 0.230) och det var patienterna som diskuterade spirituella aspekter med 

sjuksköterskorna (p = 0.006) och upplevde att de fick det stöd de behövde (Ebenau et al., 

2019).  
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Det var många av patienterna som var nöjda med den omvårdnad de fick vid smärtlindring. 

De uttryckte att bemötandet från sjuksköterskorna var bra, att de fick bra akut hjälp om de 

behövde och att omvårdnaden vid smärtlindringen gav en hög tillfredställelse (Beck et al., 

2010; Scrymgeour et al., 2013). Andra patienter uttryckte att deras erfarenhet säger att 

sjuksköterskorna har en stor betydelse i smärtlindring och att sjuksköterskorna i 

vårdrelationen fungerade som en coach och stöttade dem genom behandlingen med en bra 

service (Rustøen et al., 2009; Scrymgeour et al., 2013; Van Dusseldorp et al., 2018). 

5.3.3 Bristande omvårdnad 

Av de tolv studier som analyserats i examensarbetet var det tio stycken som rapporterade om 

sjuksköterskornas otillräcklighet och patienternas missnöje med sin omvårdnad i samband 

med smärtlindring (Beck et al., 2010; Catt et al., 2019; Ebenau et al., 2019; Erol et al., 2018; 

Li et al., 2013; Martinez et al., 2014; Pathmawathi et al., 2015; Rustøen et al., 2009; 

Scrymgeour et al., 2013; Simonsen-Rehn et al., 2000). Tre studier berörde 

patienterfarenheter gällande väntan (Beck et al., 2010; Catt et al., 2019; Pathmawathi et al., 

2015). Patienterna beskrev hur det inte fanns någon av sjuksköterskorna tillgänglig att prata 

med om deras lidande (Catt et al., 2019) och hur vissa av sjuksköterskorna inte dök upp när 

de upplevde smärta och larmade på sjuksköterskorna (Pathmawathi et al., 2015). Patienterna 

önskade att sjuksköterskorna kunde förklara varför de var sena då en förklaring hade fått 

patienterna att känna sig bättre till mods (Beck et al., 2010).  

I sju av studierna (Beck et al., 2010; Erol et al., 2018; Li et al., 2013; Martinez et al., 2014; 

Pathmawathi et al., 2015; Rustøen et al., 2009; Simonsen-Rehn et al., 2000) beskrev 

patienterna att de erfarit dåligt bemötande från sjuksköterskorna vid olika vårdtillfällen. 

Patienterna berättade om hur deras smärta inte troddes på (Beck et al., 2010; Li et al., 2013) 

samt hur sjuksköterskorna kunde negligera och vara okänsliga kring patienternas 

smärtupplevelse (Pathmawathi et al., 2015; Simonsen-Rehn et al., 2000). Något annat som 

patienterna upplevde var hur sjuksköterskorna inte gjorde något för att stilla smärtan eller 

hjälpa patienterna (Simonsen-Rehn et al., 2000). Patienterna önskade att sjuksköterskorna 

skulle varit mer angelägen att erbjuda hjälp (Rustøen et al., 2009). Två av studierna (Li et al., 

2013; Simonsen-Rehn et al., 2000) lyfte även patienternas syn på tilliten till sjukvården och 

sjuksköterskorna. Patienterna berättade hur de inte längre litade på sjukvårdspersonalen på 

grund av dåliga erfarenheter av omvårdnad vid smärta. I studien av Martinez et al. (2014) 

rapporterade 28 % av patienterna att omvårdnaden från sjuksköterskorna inte var optimal (p 

= 0.651). 

En erfarenhet som patienterna hade var den bristande informationen från sjuksköterskorna 

(Beck et al., 2010; Pathmawathi et al., 2015). Inte heller lyhördheten kring när vård behövdes 

var optimal. 54 % av patienterna bedömde att lyhördheten inte var optimal (p = 0.006) 

(Martinez et al., 2014). Information var något som ansågs vara viktigt i sjuksköterskornas 

omvårdnad vid smärta och var betydelsefullt för patienterna. Dock upplevde de att 

sjuksköterskorna gav dålig information, felaktig information eller till och med att det 

saknades information (Beck et al., 2010; Rustøen et al., 2009; Simonsen-Rehn et al., 2000). 

Andra patienter hade erfarit hur de fick begränsade förklaringar på sina frågor om smärta 
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och smärtlindring, eller hur de inte blev svarade på alls (Beck et al., 2010). Patienterna 

förklarade även hur de ansåg att sjuksköterskorna var upptagna och att det inte fanns någon 

att prata med om deras smärtupplevelse (Catt et al., 2019) samt hur de få korta mötena med 

de olika sjuksköterskorna förhindrade möjligheten att utveckla en relation (Ebenau et al., 

2019). Det var även flera av patienterna i Simonsen-Rehn et al. (2000) studie som tyckte att 

deras själsliga sida glömdes bort, vilket resulterar i att vårdrelationen brister. Erfarenheten 

av att skickas runt och inte få den hjälp de behövde fanns också hos patienterna (Scrymgeour 

et al., 2013). 

Tabell 6. Artiklar och kategorier 

Artikelförfattare Kommunikation Vårdrelation Bristande omvårdnad 

Kvalitativa     

Catt et al. (2019) X X X 

Erol et al. (2018) X X X 

Larsson & Wijk (2007) X X  

Li et al. (2013) X  X 

Pathmawathi et al. (2015)   X 

Rustøen et al. (2009) X X X 

Simonsen-Rehn et al. (2000) X X X 

Van Dusseldorp et al. (2018) X X  

Kvantitativa/mixed method    

Beck et al. (2010) X X X 

Ebenau et al. (2019)  X X 

Martinez et al. (2014)   X 

Scrymgeour et al. (2013) X X X 

 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras en resultat-, metod- och etikdiskussion. Diskussionen inleds med 

en resultatdiskussion där likheter och skillnader i syfte, metod och resultat diskuteras. 

Diskussionen kopplas till examensarbetets resultat gentemot tidigare forskning och 

vårdteoretiska utgångspunkter för examensarbetet. Därefter följer en metoddiskussion samt 

en etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras studiernas syften och metoder samt de tre kategorier som analyserats fram 

från studiernas resultat. 
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6.1.1 Diskussion om studiernas syften och metoder 

Av de åtta kvalitativa studierna var det sex av dem som i sitt syfte beskrev hur 

sjuksköterskornas omvårdnad i samband med smärtlindring skulle undersökas. Endast tre 

studier nämnde i sitt syfte hur det fokuserades på patienternas upplevelse av 

sjuksköterskornas omvårdnad. Av bara syftet att döma kan de tre resterande studier anses 

icke relevanta till examensarbetets syfte, men eftersom även studiernas abstract och resultat 

lästes framkom det att studierna undersökte cancerpatienternas erfarenheter och upplevelser 

även fast det inte framgick i syftet. Därför ansåg författarna till detta examensarbete att dessa 

var nödvändiga att använda trots att studiernas syften inte svarade på examensarbetets syfte 

till hundra procent. I tre av studiernas syften framkom det att de specificerade sig på 

omvårdnad vid smärtlindring i palliativ vård.  

Det var fyra kvantitativa studier som användes i arbetet. Dessa studiers syften skiljde sig 

tydligare åt. En studies syfte var att beskriva patienternas förväntningar på smärta vid 

behandling och om patienterna var nöjda med smärtlindringen från sjuksköterskorna. En 

annan hade liknande fokus men ordade det som att de ville beskriva patienternas upplevda 

kvalité på den omvårdnaden som gavs relaterad till smärta. Den tredje studien ville beskriva 

själva omvårdnaden som sjuksköterskorna gav och den fjärde upplevelsen av spirituell 

omvårdnad. Spirituell omvårdnad är inte vad detta examensarbete specifikt inriktar sig på, 

men då författarna ansåg att detta är minst lika viktigt inkluderades även denna studien. 

Spirituell omvårdnad är något som sjuksköterskor behöver ta hänsyn till, då smärta och 

smärtlindring inte bara behöver vara något fysiskt och kroppsligt, utan även kan, precis som 

Eriksson (2015b) säger, vara andligt och själsligt. Alla dessa fyra studierna bidrar alltså med 

något unikt till resultatet i detta examensarbete då de har olika infallsvinklar och berör 

diverse aspekter. Tillsammans ger de arbetet ett större djup. 

De kvalitativa studiernas metoder hade både likheter och skillnader. I urvalet av antal 

deltagare skiljde de sig från tre patienter till 39 patienter. En reflektion kring detta är att det 

kan ses som en styrka då de som intervjuade 39 patienter fick en stor bredd på vad flera 

patienter hade för erfarenheter, samtidigt som den studie som endast intervjuade tre 

personer kunde ge mer tid och sätta sig in mer i just deras situationer och upplevelser. I 

genomförandet använde fem av åtta studier öppna frågor. Polit och Beck (2012) framhäver 

vikten av att ta hänsyn till deltagarnas upplevelse av trygghet och bekvämlighet. Detta ska 

deltagarna uppleva med intervjuaren. En reflektion var att det upplevdes positivt att ha 

öppna frågor användes då det innebär att de som har genomfört studierna inte har styrt 

patienterna i deras svar, utan att de har fått svara fritt i öppna frågor. Det ger mer 

trovärdighet i patienternas svar, när de får bestämma själva vad de vill berätta, men det ökar 

även chansen till bekvämlighet för deltagaren. Till skillnad från två av studier där 

strukturerade och guidade frågor användes, vilket gjorde att patienterna fick ett smalare 

svarsspann. Det kan medföra att patienterna inte får utrymme att berätta om alla sina 

upplevelser och erfarenheter. En styrka i alla studiers analyser var att den insamlade datan 

lyssnades till och lästes igenom ett flertal gånger och noggrant analyserade dem. 

I de kvantitativa studierna skiljde sig urvalet åt. Den med minst patienter som deltog var 31 

stycken och den med flest 10 000 stycken. Detta betyder att det är över 10 000 patienter som 
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har uttryckt sina erfarenheter och upplevelser, vilket ger en stor bredd på den data 

författarna använt sig av till detta examensarbete. Däremot påpekar Polit och Beck (2012) att 

endast för att en stor population har medverkat betyder det inte att andelen bias kommer att 

minska. En styrka var att tre av fyra studier använde sig av både enkät och intervjuer, så 

kallad mixed method. Det ger de kvantitativa studierna en större uppfattning av patienternas 

upplevelser då de både får svara på enkäter och intervjuas. I analysen skiljde sig alla fyra 

studierna åt, däremot använde sig alla av analysmetoder som ansågs relevant för just deras 

studie. 

6.1.2 Diskussion om kommunikation 

Något som tydligt framkom i resultatet var att patienterna önskade regelbunden kontakt och 

kommunikation med sjuksköterskorna, detta eftersom de ansåg att kontinuiteten ingav ett 

lugn hos patienterna där rädslan för smärta försvann och en tro på behandlingen kunde 

komma upp. Eriksson (2015a) menar att utifrån ett kärleksfullt synsätt mot patienter kan 

sjuksköterskor lindra lidande och även ge patienter en mening. 

Resultatet visar att patienterna hade erfarenheter av att samtal kring smärta var något 

positivt och givande. De ville ha möjligheten att kunna diskutera smärtlindring med 

sjuksköterskorna. Blondal och Halldorsdottir (2009) förklarar däremot hur sjuksköterskor 

upplever det som besvärligt att få information om hur smärtpåverkade patienter egentligen 

är då patienter tenderar att hellre genomlida smärtan än att berätta att de har ont. En 

reflektion kring detta är att sjuksköterskor hade kunnat använda sig av Erikssons (2015a) 

teori och använda begreppen ansa, leka och lära för att utveckla en god kommunikation med 

patienter. En slutsats kring detta är att om en god kommunikation upprätthålls blir det även 

enklare att läsa av patienterna och därmed få mer korrekt information. Vidare framkom det i 

resultatet hur patienterna hade sett det som något positivt när sjuksköterskorna i sin 

kommunikation tog sig tid att besvara deras frågor, stötta dem och förklara saker och ting. 

En annan viktig aspekt som patienterna uppskattade var att sjuksköterskorna inhämtande 

information i de fall de inte visste svaret omedelbart. I tidigare forskning framkommer det 

tydligt hur sjuksköterskor inte har fullgod kunskap kring smärtlindring. Utne el al. (2019) 

förklarar hur flera olika studier från hela världen visar på samma fakta; sjuksköterskors 

kunskap kring smärtlindring är inte tillräcklig. McDonald et al. (2005) visar på i sin studie 

hur sjuksköterskors kunskapsgap inte fylls när de börjar arbeta kliniskt. En reflektion är att 

det finns en förståelse för att sjuksköterskor till och från inte kan besvara patienters 

funderingar, däremot blir det då viktigt att sjuksköterskor tar sig tiden att undersöka svaret 

och sedan återkomma till patienterna. Eriksson (2015a) betonar vikten av att lärandet inte 

endast behöver innebära medicinska aspekter, utan det kan exempelvis även innebära 

hantering av känslor. 

I resultatet framkom det även att patienterna har erfarenheter av att det är viktigt att 

sjuksköterskorna är närvarande och känner patienterna väl så att de kan se när patienterna 

känner smärta genom tecken och ansiktsuttryck. Ibland kan det vara svårt för patienterna att 

uttrycka sin smärta med ord, och då behöver sjuksköterskorna ha förmågan att kunna läsa av 

patienterna. Utne et al. (2019) visar att sjuksköterskor har en central roll i smärtlindringen 
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hos patienter då det är de som har direktkontakt med patienter och på så sätt har en god 

vetskap. Sjuksköterskor berättar att de också tycker att det är viktigt att kunna läsa av 

patienter och se vad just den behöver, då vissa patienter ibland inte berättar om sin smärta. 

Men sjuksköterskor uttrycker även att det är en utmaning att läsa av patienter, men de inser 

att det är en viktig förmåga att ha. Eriksson (2015a) förklarar att ordet ansa handlar bland 

annat om att rena och ge näring åt patienter som på så sätt främjar hälsoprocessen. Vidare 

menar Eriksson (2015a) att näring i det vårdande sammanhanget inte endast handlar om 

nutrition, utan även att ge patienter bekräftelse. Utifrån Erikssons teori är en reflektion att 

sjuksköterskorna kan ge patienterna näring med sin förmåga av att läsa av och bekräfta 

patienternas smärta utifrån fysiska tecken och ansiktsuttryck. 

6.1.3 Diskussion om vårdrelation 

Resultatet visade att vårdrelationen mellan sjuksköterskorna och patienterna är en 

betydande faktor för att patienterna ska få en god omvårdnad vid smärtlindring. Patienterna 

upplevde att tillit och partnerskap var något som behövdes för att en god vårdrelation skulle 

kunna skapas. Patienterna hade erfarenheter av att tillit skapades när det fanns en 

kontinuitet i vården, när sjuksköterskorna fanns där för dem när de behövde dem. Även 

Eriksson (2015a) betonar vikten av att patienter behöver uppleva trygghet och få just tid och 

utrymme för att kunna känna att lidandet lindras. Blondal och Halldorsdottir (2009) visar 

dock att sjuksköterskor tycker att det är svårt att få kontinuitet i omvårdnaden på grund av 

organisatoriska hinder. På grund av de hinder som sjuksköterskorna upplever och 

patienternas behov av kontinuitet kan det bli svårt för sjuksköterskorna att möta 

patienternas behov, men även anhörigas behov. Mehta et al. (2010) visar även att anhöriga 

har ett behov av en relation med sjuksköterskor och andra i vårdteamet för att kunna klara av 

den stora ansvarsroll de har. Anhöriga upplever att sjuksköterskor inte finns tillgängliga för 

hjälp och stöd tillräckligt ofta. De anhöriga känner sig övergivna, medan sjuksköterskor 

känner att de gör allt de kan och hinner med. 

Patienterna hade även erfarenhet av att sjuksköterskorna spelade en stor roll i utformandet 

av egenvård i samband med smärtlindring. Deras erfarenheter visade på att sjuksköterskorna 

hjälpte och undervisade dem hur de själva kan vara en del av omvårdnaden vid 

smärtlindring, vilket upplevdes positivt av patienterna. Eriksson (2015a) talar om lära som 

ett av tre begrepp i sin teori. Relationen mellan sjuksköterskor och patienter är av stor vikt 

för att ett lärande ska kunna äga rum. I resultatet framkommer det att patienterna har 

erfarenheter om att lärandet är en viktig faktor i omvårdnaden. Blondal och Halldorsdottir 

(2009) visar dock att det finns oklarheter gällande vem som ska göra vad och vad som 

behöver göras. Därför upplever sjuksköterskorna att det blir svårt att möta patienters behov 

efter vad just de vill ha eller behöver. 

I resultatet framkom det även att patienterna hade erfarenheter av att det är viktigt att 

sjuksköterskorna har förmågan att visa empati och en vilja att hjälpa. Eriksson (2015b) 

menar att sjuksköterskor ofta lider med patienter, att medlidande är en nödvändig förmåga 

hos sjuksköterskor och att det krävs mod för att ha medlidande. Sjuksköterskor behöver 

lägga undan sitt eget lidande och offra något för sin nästa. Resultatet visade också att det vid 



23 

cancer och smärtlindring kan uppstå både andliga, kroppsliga och själsliga problem och 

patienterna tycker att det är viktigt att sjuksköterskorna ser hela patienterna. Det framkom 

även att patienterna hade olika erfarenhet huruvida sjuksköterskorna hade förmågan att 

uppmärksamma dessa behov eller inte. Flera av patienterna hade erfarenhet av att fysisk 

stöttning från sjuksköterskorna hade en stor smärtlindrande effekt. Däremot var det flera av 

patienterna som hade erfarenheter av att de inte fick det själsliga och andliga stöd som de 

behövde. Resultatet visade dock att det var en del av patienterna som hade erfarenhet av att 

få spirituell omvårdnad och att det hjälpt dem i smärtlindringen. Eriksson (2015b) menar att 

lidande inte bara är kroppsligt, utan även själsligt och andligt och att både ande, kropp och 

själ behöver tas hänsyn till i omvårdnaden vid smärtlindring. Än en gång handlar det om 

sjuksköterskors förmåga att känna sina patienter och kunna läsa av vad just den enskilda 

patienten behöver. Som tidigare nämnt visar Blondal och Halldorsdottir (2009) att 

sjuksköterskor upplever en utmaning i att kunna möta patienter på det sättet de vill och 

behöver. Detta beror enligt sjuksköterskor på organisatoriska hinder och tidsbrist i sitt 

arbete. 

6.1.4 Diskussion om bristande omvårdnad 

Som tidigare nämnts i resultatet berättade majoriteten av patienterna om sitt missnöje med 

omvårdnaden där sjuksköterskornas otillräcklighet lyftes fram. Det handlade bland annat om 

hur sjuksköterskorna ibland inte dök upp vid upplevelser av smärta, men även hur svårt det 

var att utveckla en relation när mötena var korta och med olika individer av 

sjuksköterskorna. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever tidsbegränsningar och 

brist på kontinuitet som utmaningar för omvårdnaden (Blondal & Halldorsdottir, 2009). En 

reflektion är att i dilemmat mellan det som patienterna erfor och det som sjuksköterskor 

berättar om kan en slutsats dras kring att det finns tidsbrist inom sjuksköterskeprofessionen 

och brister i omvårdnaden vid smärtlindring. Något som patienterna tog upp som en 

framtida förbättring var att sjuksköterskorna kunde ha förklarat varför de var sena och 

därmed fått patienterna att känna sig bättre till mods. Eriksson (2015a) förklarar hur 

patienter behöver trygghet, tid och utrymme för att känna lindrandet som sjuksköterskor 

erbjuder. En reflektion är att på grund av tidsbrist i sjukvården leder det till en bristande 

omvårdnad och smärtlindring för cancerpatienterna. Det behövs mer tid för att kunna 

utveckla en god vårdrelation och därmed också en vårdande relation. 

Patienterna lyfte fram hur de hade blivit dåligt bemötta av sjuksköterskorna, samt hur deras 

smärta inte hade trotts på eller negligerats. De gav exempel på hur sjuksköterskorna inte 

gjorde något för att stilla deras smärta eller hjälpa dem. Eriksson (2015b) förklarar hur det 

finns olika sorters lidande, inte endast det kroppsliga som dessa cancerpatienter upplever, 

utan även själsligt och andligt lidande. En reflektion är att när patienter inte får hjälp med sin 

fysiska smärta tär det på patienters psykiska välmående och själ och därmed utvecklas en 

psykisk och själslig smärta. Sjuksköterskor förklarar hur det egentligen handlar om inre 

konflikter där de har en rädsla av att patienter ska bli beroende av den smärtstillande 

medicinen och få biverkningar (Blondal & Halldorsdottirs, 2009). Detta är rädsla som även 

anhöriga delar, menar Wells et al. (2003). De anhöriga fruktar användningen av 

smärtstillande läkemedel då missbruk och intolerans är något som kan uppkomma. I Lai et 
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al. (2003) studie framkom det hur sjuksköterskor uppfattar patienter som överkänsliga och 

att detta i sin tur leder till att de tar beslut på felaktiga antaganden. Eriksson (2015b) 

konstaterar att det är människor som vållar lidande hos varandra men att det ofta inte är 

medvetet vållat. Det kan även ses i resultatet där patienterna erfor ett lidande på grund av 

dåligt bemötande från sjuksköterskorna medan sjuksköterskor i sin tur upplever moraliska 

dilemman kring medicinering och bemötande. När det istället handlar om information var 

även det något som patienterna hade upplevt negativt då de hade fått dålig information, 

felaktig information eller helt enkelt blivit utan information. Enligt tidigare forskning kan 

detta bero på att sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap om smärthantering (Beck et 

al., 2016; Lai et al., 2003).  

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetets metod är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017a). En allmän 

litteraturöversikt används i första hand för att få en överblick på ett problemområde, i detta 

fall cancerpatienters erfarenheter av omvårdnad vid smärtlindring. Tanken är att en sådan 

översikt ska kunna ge kunskap till de som arbetar inom vård av cancerpatienter. Kvalitativa 

studier görs för att öka förståelsen för en individ och dennes livssituation, denna förståelse 

ska sen kunna användas som vägledning i omvårdnadssituationer (Segesten, 2017a). 

Kvantitativa studier görs däremot för att bidra till evidensbaserad omvårdnad (Segesten, 

2017b). Med användning av en allmän litteraturöversikt kan både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderas i arbetet, detta ger därmed en mer omfattande sökning (Friberg, 2017a). I 

och med detta valdes allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017a) då det var den mest 

adekvata metoden för studiens syfte. Polit och Beck (2017) påpekar nyttan med att använda 

både kvalitativa och kvantitativa studier då dess resultat med fördel kan komplettera 

varandra. Även Borglin (2017) förklarar att trovärdigheten för studiens resultat kan stärkas 

vid användandet av både kvalitativ och kvantitativ forskning. Mårtensson och Fridlund 

(2017) tydliggör att begreppet trovärdighet (crediability) innebär att författarna till en studie 

klargör för läsarna att resultatet de kommit fram till är giltigt samt rimligt. Polit och Beck 

(2017) skriver att trovärdighet innefattar två aspekter. Den första är att genomföra studien på 

ett sätt som förbättrar fyndens trovärdighet och den andra att vidta åtgärder som visar på 

forskningsmaterialets pålitlighet. Detta har eftersträvats i examensarbetet för att 

säkerhetsställa kvalitén på examensarbetet, det har förekommit handledarträffar där analys 

och resultat diskuterats tillsammans med både handledare och studiekamrater.  

Insamlingen av data gjordes i två databaser, CINAHL plus och PubMed. Dessa två databaser 

har stor bredd av vårdvetenskapliga artiklar varför de ansågs relevanta utifrån 

examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv. Östlundh (2017) förklarar hur CINAHL är en 

databas som fokuserar sitt innehåll på just omvårdnadsvetenskap samt att PubMed främst 

har medicinska artiklar, men även omvårdnadsvetenskapliga. De sökord som användes 

inspirerades av Mesh-termer. Några exempel på sökord är: nursing care, pain management 

och patient satisfaction.  I examensarbetets syfte framkommer det inte om det handlar om 

omvårdnad vid smärtlindring i kontexten av palliativ vård eller inte. För att få en bredare 

överblick av omvårdnad vid smärtlindring valde författarna att inkludera även de artiklar 
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som berör palliativ vård eller vård vid livets slutskede. Författarna anser att omvårdnaden vid 

smärtlindring är lika viktig vare sig cancerpatienten är i livets slutskede, får palliativ vård 

eller allmän vård. Detta ger examensarbetet en större bredd och förståelse för 

cancerpatienters erfarenheter oavsett stadie i livet. 

Överförbarhet (transferability) är ett annat begrepp som ger en studie högre kvalité. 

Mårtensson och Fridlund (2017) klargör att det handlar om huruvida studiens resultat kan 

överföras till andra sammanhang, som exempelvis andra grupper eller kontext. Vidare 

förklaras det att om en bedömning kring en studies överförbarhet ska kunna utföras behöver 

resultatet vara tydligt utformat. Ett tydligt beskrivet resultat har eftersträvats i 

examensarbetet. Resultatet i examensarbetet är överförbart till andra grupper och kontexter i 

den mening att det finns fler patientgrupper än endast cancerpatienter som upplever smärta. 

Även inom de kontexterna är sjuksköterskornas omvårdnad essentiellt. För att en studie ska 

klassas som giltig behöver den svara på syftet som avsetts att undersökas, ha ett resultat som 

kan styrkas samt vara opartiskt. Bekräftelsebarheten (confirmability) i en studie ökar om det 

finns en tydligt beskriven analysprocess och om författarna verifierar deras 

ställningstaganden under processen (Mårtensson & Fridlund, 2017). Vidare poängteras 

vikten av att vara neutral under arbetet och inte låta egna åsikter uttryckas. Även Polit och 

Beck (2017) skriver om detta och menar att för att detta kriterium ska uppnås måste fynden i 

studien återspegla deltagarnas röster och förutsättningar och inte forskarnas egna perspektiv 

och partier. Ett sätt att undvika det var att låta andra personer granska arbetet, vilket även 

har utförts i detta examensarbete.  

Artiklar som var över tio år gamla, det vill säga publicerade innan år 2009, exkluderades från 

resultatet. Med undantag från två artiklar, en publicerad år 2007 och en år 2000. Dessa två 

inkluderades då de var relevanta för examensarbetet och hade med väsentlig forskning som 

stämde överens med fakta från de nyare artiklarna men som också hade fakta som andra 

artiklar inte berörde som var aktuellt för detta arbete. Artikeln av Simonsen-Rehn et al. 

(2000) var den enda där mer än 20 fynd återfanns under analysprocessen. Artikeln tog upp 

patienternas önskningar och behov på ett träffsäkert och tydligt sätt. Bland annat tog de upp 

omvårdnad kring hela människan, både fysiskt, psykiskt och själsligt. Detta var ett fenomen 

som var svårt att återfinna i de andra artiklarna då de endast tog upp en eller två av 

aspekterna. I Simonsen-Rehn et al. (2000) var det väl beskrivet vad patienterna upplevde 

och erfor samt vad som brast i den omvårdnaden de fick. Artikeln av Larsson och Wijk 

(2007) var en av de få artiklarna som tog upp positiva aspekter relaterat till omvårdnaden. 

Författarna till detta examensarbete upplevde att det behöves en synvinkel från patienter 

som erfor omvårdnaden från sjuksköterskorna som något bra. Detta eftersom det även är 

viktigt att samla information kring vad patienter anser är en bra omvårdnad vid smärta samt 

för att få en större förståelse för vad patienter uppskattar och/eller behöver. Av dessa 

anledningar ansågs dessa artiklar vara relevanta för examensarbetet. En avgränsning som 

gjordes i sökningen av data var att artiklarna behövde vara peer reviewed, detta för att 

garantera relevansen och trovärdigheten av artiklarna som användes i examensarbetet. 

Östlundh (2017) förklarar hur en av de vanligaste avgränsningarna att använda är peer 

review.  
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I kvalitetsgranskningen (Bilaga C) kan det ses att endast fem av de tolv artiklarna har hög 

kvalité och sju av artiklarna har medelkvalité. Detta kan ses som en svaghet. Kvalitén avgörs 

utifrån vilka frågor som ställs i granskningen. De artiklar som utifrån kvalitetsgranskningen 

har medelkvalité ansågs dock ha den kvalité som behövdes för detta arbete. De kriterier som 

artiklarna inte uppfyllde för att få hög kvalité ansågs inte ha en avgörande roll för om 

artiklarna skulle användas eller inte. En ytterligare styrka var att en bibliotekarie på 

Mälardalens Högskola användes för att kontrollera sökningen utav artiklar. På det sättet 

försäkrades det att rätt sökord och sökteknik användes. 

6.3 Etikdiskussion 

De artiklar som har valts att användas i arbetet har kvalitetsgranskats och om en artikel fick 

få poäng och därmed låg kvalité exkluderades den från examensarbetet. Något annat som 

eftersträvades var en noggrannhet med att artiklarna som användes även var peer reviewed. 

Detta gjordes för att försäkra kvalitén på examensarbetet och därmed även den etiska 

aspekten, då arbetet blir etiskt försvarbart. Begreppet “cancerpatienter” har använts i 

examensarbetet, författarna vill återigen påpeka att detta inte gjorts med avsikt att bidra till 

stigmatisering eller diskriminering. Etiska svårigheter var inget som upplevdes, med 

undantag från att hitta lämpliga och korrekta översättningar från engelska till svenska. Detta 

hanterades genom att använda översättningswebsidor för att få en god förståelse för de 

engelska begreppen som behövde översättas. Dessa sidor var Google Translate och Bab.la. 

Under processen av utformandet av detta examensarbete har författarna haft en ständig 

tankeprocess kring etik. Den förförståelsen som funnits kring ämnet i arbetet har lagts åt 

sidan för att få en så objektiv synvinkel som möjligt. Objektiviteten har kunnat säkerställas 

genom diskussion och samtal med handledare och vid träning utav opponentskap. Codex 

(2018b) förklarar hur oredlighet kan undvikas genom att referera korrekt till 

ursprungsförfattaren, detta är något som författarna har varit angelägna med att göra. Med 

detta i åtanke har därför arbetet följt referenshanteringen som beskrivs i APA style 

(American Psychological Assosiation, 2019). Författarna till examensarbetet har tagit ansvar 

för att detta arbete håller en god kvalité och är moraliskt acceptabel, i enlighet med Codex 

(2018a).  

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva cancerpatienters erfarenheter av omvårdnad vid 

smärtlindring. I resultatet framkom det tre kategorier som beskriver och sammanfattar 

patienternas erfarenheter. Dessa tre kategorier var kommunikation, vårdrelation och den 

bristande omvårdnaden. Erfarenheterna kring omvårdnad vid smärtlindring varierade. 

Flera av patienterna var nöjda med omvårdnaden från sjuksköterskorna och berättade om 

hur omvårdnaden spelade en stor roll för deras smärtupplevelse. Faktorer som att 
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sjuksköterskorna alltid fanns tillgängliga för samtal skapade en trygghet för patienterna, att 

alltid ha någon att prata med. Det stärkte även vårdrelationen mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. I vårdrelationen var det viktigt med tillit och partnerskap. För att skapa tillit och 

partnerskap krävs det vissa förmågor hos sjuksköterskorna. Det var även av vikt att 

sjuksköterskorna hade förmåga att möta patienterna utifrån både ande, kropp och själ. Det 

var dock inte alla patienter som var nöjda med omvårdnaden. Patienternas erfarenheter talar 

om att sjuksköterskorna brast i sin kommunikation till patienterna, att patienterna ofta fick 

vänta på återkoppling eller stöd från sjuksköterskorna. Andra hade erfarenheter om att 

sjuksköterskorna inte trodde på patienternas smärta eller negligerade den. Det skapade en 

bristande tillit i vårdrelationen.  

Slutsatsen är att sjuksköterskorna behöver få mer förståelse för och undervisning i hur deras 

omvårdnad spelar en central roll i smärtlindringen. Det är inte bara den medicinska faktorn i 

smärtlindring som lindrar patienternas smärta, utan även den omvårdnad som 

sjuksköterskorna ger. Sker inte en kunskapsökning för sjuksköterskorna kommer patienter få 

ett ökat vårdlidande, detta kan undvikas med mer kunskap kring ämnet. I detta 

examensarbete visar tio av tolv studier på cancerpatienternas missnöje av omvårdnaden vid 

smärtlindring. Detta behöver det bli en förändring på och därför presenteras det nedan att ett 

förslag på vidare forskning är just forskning på detta ämne som examensarbetet berör. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Upplevelsen efter detta examensarbete är att forskning kring cancerpatienters erfarenheter 

av omvårdnad vid smärtlindring är begränsad. Då det endast kunde hittas tio relevanta 

artiklar för ämnet som är inte är mer än tio år gamla, anses det behövas mer forskning på 

detta område. Av de studier som analyserades framkom det att patienterna ansåg att 

omvårdnaden vid smärtlindring var betydelsefull och avgörande för den smärtlindrande 

effekten, men att den nuvarande omvårdnaden brister. Flera av patienterna saknade själslig 

och andlig omvårdnad i samband med cancer och smärtlindring och de uttryckte att det var 

något som skulle hjälpa dem i deras smärtupplevelse. Därför anses det att vidare forskning 

kring betydelsen av själslig och andlig omvårdnad vid cancer och smärtlindring behövs. Det 

behövs även vidare forskning på hur kommunikation i sjuksköterskornas omvårdnad kan 

stilla oro kring smärtupplevelser för cancerpatienter. Författarna till examensarbetet anser 

att vidare forskning av cancerpatienters erfarenheter och upplevelser av omvårdnad vid 

smärtlindring är essentiell för att kunna undervisa sjuksköterskor i omvårdnadens avgörande 

betydelse vid smärtlindring. Detta är av betydelse för att kunna lindra lidandet för 

cancerpatienterna och för att ge bättre vårdkvalité samt även livskvalité. För att det ska 

kunna ske behöver sjuksköterskor mer kunskap kring både kroppslig, själslig och andlig 

omvårdnad, för att kunna möta hela människan. 
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Home – Voice From an 
Underdeveloped Region of China 

Författare: Li, Y-X., Yu, J-Q., 
Tang, L., Xu, B., Fang, F., Nie, H-
X., … Zhao, J-J. 

Tidskrift: Cancer Nursing 

Land: Kina 

Publicerad: 2013 

Syftet var att se erfarenheter av 

smärthantering. 

Design: grundläggande kvalitativt 
beskrivande design 

Ansats: kvalitativ 

Deltagare: 2 patienter, 10 vårdgivare 
och 2 vänner 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: fenomenologisk analysmetod 

utifrån Morse & Field 

Studien visade att patienter fortfarande blir 

för dåligt behandlade kring sin 

cancersmärta. 

Medelkvalitét, 9p 

(7) Patient-reported quality of Syftet var att undersöka sambandet Design: tvärsnittsstudie I denna studie fanns det kopplingar mellan   Medelkvalitét, 9p 
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care and pain severity in cancer 
 

Författare: Martinez, K., A., 
Snyder, C., F., Malin, J., L., & Dy, 
S., M. 

 
Tidskrift: Palliative and 
supportive care 

 
Land: USA 

 
Publicerad: 2014 

mellan cancerpatienternas upplevelse 

av vårdkvalité och smärtnivå. 

 
Ansats: kvantitativ 

 
Deltagare: 10,000 patienter varav 
2,746 analyserades 

 
Datainsamling: enkäter 

Analys: en variansanalys och en 

multivariat linjär regressionsanalys 

patienternas upplevelse av omvårdnad och 

smärtans intensitet. 

(8) Satisfaction with and 
Perception of Pain Management 
among Palliative Patients with 
Breakthrough Pain: A Qualitative 
Study 

Författare: Pathmawathi, S., 
Beng, TS., Li, LM., Rosli, R., 
Sharwend, S., Kavitha, RR., & 
Christopher, BC. 

Tidskrift: Pain Management 
Nursing 

Land: Malaysia 

Publicerad: 2015 

Syftet var att undersöka upplevelsen av 

plötslig smärta bland palliativa 

patienter. 

Design: beskrivande tolkande design 

Ansats: kvalitativ 

Deltagare: 21 patienter 

Datainsamling: intervju 

Analys: grundad teori (grounded 
theory) 

Patienterna upplevde att det var viktigt att 

vårdpersonalen skulle vara lyhörda mot 

deras smärta. Icke farmakologiska 

närmanden som psykosocialt stöd bör 

introduceras åt patienterna. 

Medelkvalitét, 9p 

(9) Nursing pain management – 
A qualitative interview study of 
patients with pain, hospitalized 
for cancer treatment 

 
Författare: Rustøen, T., 
Gaardsrud, T., Leegaard, M., & 
Wahl, A. K. 

 
Tidskrift: Pain management 
nursing 

 
Land: Norge 

 
Publicerad: 2009 

 

Syftet var att utforska cancerpatienters 
upplevelser av omvårdnaden kring 
smärthantering under sjukhusvistelse 
för cancerbehandling 

Design: kvalitativ beskrivande design 
 

Ansats: kvalitativ 
 

Deltagare: 18 patienter 
 

Datainsamling: djupintervjuer 
 

Analys: Fenomenologisk analys utifrån 
Malteruds version av systematisk 
textavkortning 

Patienterna nämnde fyra aspekter de ansåg 
viktiga vid omvårdnaden, sjuksköterskan 
ska vara närvarande och stöttande, dela med 
sig av information och kunskap, sköta 
medicineringen och känna patienterna väl. 

  Hög kvalitét, 10p 

(10) Implementing a Continuity 
of Cancer Care nursing role into a 
New Zeeland primary health 
organisation – the patient’s 
perspective 

Författare: Scrymgeour, G., 

Syftet var att utvärdera 

verkningsgraden i pilotprojektet 

Continuity of Cancer Care 

Design: Mixed method 

Ansats: kvalitativ & kvantitativ 

Deltagare: 31 patienter 

Datainsamling: enkät och 

De flesta av patienterna var nöjda med 

omvårdnaden från sjuksköterskor. Några 

faktorer som kändes viktiga för patienterna 

var bland annat regelbunden kontakt med 

sjuksköterskan, att sjuksköterskan lyssnar 

och förstår patienten. 

Medelkvalitét, 9p 
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Forrest, R., & Marshall, B. 

Tidskrift: Journal of Primary 
Health Crew 

Land: Nya Zeeland 

Publicerad: 2013 

semistrukturerade intervjuer 

Analys: beskrivande statistik 

(11) Cancerpatienters upplevelser 
av vården vid smärta 
 
Författare: Simonsen-Rehn, N., 
Sarvimäki, A., & Sandelin Benkö, 
S. 
 
Tidskrift: Vård i norden 
 
Land: Sverige 
 
Publicerad: 2000 

Att beskriva cancerpatienters 
upplevelse av och förväntan av 
omvårdnad relaterad till smärta. 

Design: explorativ-deskriptiv design 
 
Ansats: kvalitativ 
 
Deltagare: 39 patienter fyllde i 
enkäten och 19 patienter deltog i 
delundersökningen 
 
Datainsamling: enkät samt 

intervju/essä 

Analys: kvalitativ innehållsanalys 

Patienterna i studien upplever att 

sjuksköterskorna endast utför den 

medicinska smärtlindringen och glömmer 

bort det själsliga.  Omvårdnaden kring 

smärtlindring upplevs bristfällig av 

patienterna.   

Hög kvalitét, 10p 

(12) What does the nurse 
practitioner mean to you? A 
patient-oriented qualitative study 
in oncological/palliative care. 

Författare: Van Dusseldorp, L., 
Groot, M., Adriaansen, M., van 
Vaught, A., Vissers, K., & Peters, 
J. 

Tidskrift: Journal of Clinical 
Nursing 

Land: Nederländerna 

Publicerad: 2018 

Syftet var att undersöka vilken mening 

patienter associerar med sina 

erfarenheter av sjuksköterskan inom 

onkologisk och palliativ vård. 

Design: Fenomenologisk design 

Ansats: kvalitativ 

Deltagare: 17 patienter 

Datainsamling: djupintervjuer 

Analys: Fenomenologisk analys 
utifrån Colaizzi’s metod 

Patienterna känner sig stärkta, i kontroll och 

lugnade med stöd, guidning och 

uppmärksamhet från sjuksköterskor. 

Medelkvalitét, 9p 



   

BILAGA C; KVALITETSGRANSKNING ENL. FRIBERG (2017) 

Nedan presenteras frågorna som använts till kvalitetsgranskningen av artiklarna. 1-5 poäng = 

låg kvalité. 6-9 poäng = medel kvalité. 10-12 poäng = hög kvalité. 

Nr Frågor Artiklar 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Finns det ett tydligt 
problem formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2 Finns teoretiska 
utgångspunkter 
beskrivna? 

Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

3 Är syftet klart formulerat? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

4 Är metoden tydligt 
beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5 Är 
undersökningspersonerna 
tydligt beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6 Är datan tydligt 
analyserad? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7 Hänger metod och 
teoretiska utgångspunkter 
tydligt ihop? 

Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

8 Är resultatet tydligt 
beskrivet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

9 Svarades det på studiens 
syfte i resultatet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10 Förs relevanta argument 
och resonemang fram? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

11 Finns det några etiska 
resonemang beskrivna? 

Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

12 Finns det  en 
metoddiskussion? 

Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

  

Total poäng: 
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10 

 

9 

 

9 

 

11 

 

9 
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9 

 

10 
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10 
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