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Abstrakt 

Bakgrund: Långvarig smärta definieras som att smärtans förekomst ska fortgå i 

minst tre månader samt att den ska vara ihållande eller intermittent. Långvarig 

smärta är mycket vanligt förekommande både i Sverige och i världen. Statistik visar 

att långvarig smärta ofta utvecklas jämsides med en stigande ålder. Orsak till 

utveckling av långvarig smärta anses huvudsakligen utgöras av olika typer av 

sjukdomar. Sjuksköterskan har därmed en viktig roll vid bemötandet av personer 

som har benign långvarig smärtproblematik på grund utav att smärtan är så pass 

vanligt förekommande. Detta gör att forskning på sjuksköterskans attityder och 

förhållningssätt gentemot vårdtagare blir av relevant art. Syfte: Syftet med studien 

var att belysa sjuksköterskans attityder och förhållningssätt gentemot personer med 

benign långvarig smärta. Metod: Sökning av artiklarna gjordes i databaserna Cinahl 

och PuBMed. Elva kvantitativa artiklar valdes slutligen ut att användas i denna 

litteraturstudie. De funna artiklarna analyserades och kvalitetsgranskades. Därefter 

bearbetades artiklarna utifrån en manifest innehållsanalys. Resultat: 

Sjuksköterskors attityder och förhållningssätt påverkas av flertalet faktorer i de 

möten med personer med benign långvarig smärta. Faktorer som påverkar 

sjuksköterskans attityder och förhållningssätt är enligt denna litteraturstudie: 

utbildning, subjektiva värderingar (personligt färgade åsikter), ålder och erfarenhet, 

personlig erfarenhet av smärta, arbetsförhållanden samt upplevelser av kontroll. 

Slutsats: Utbildning i benignt långvarig smärta kan påverka och förbättra 

sjuksköterskor attityder. Dock ger de egna erfarenheterna av smärta en större 

förståelse för dessa personer med benign långvarig smärta. Faktorer såsom 

arbetsförhållanden där tidsbrist är vanligt förekommande och där underbemanning 

också förekommer blev sjuksköterskors attityder och förhållningssätt påverkade 

negativt. Att kunna tro på människor med benign långvarig smärta är en påverkbar 

faktor där förutfattade meningar kan påverka Sjuksköterskors dokumentering i en 

negativ riktning. Att få ökade kunskaper om den benignt långvarig smärtan är något 

som sjuksköterskor bör eftersträva då det är mycket vanligt förekommande i Sverige 

och i övriga världen. Sjuksköterskan bör alltså i dessa möten tänka på vilka typer av 

attityder och förhållningssätt som den faktiskt använder. 

Nyckelord: Attityder och förhållningssätt hos sjuksköterskor, Benign, Långvarig 

smärta, Smärtlindring, Litteraturstudie. 

 



 
 

Abstract 

Background: Chronic pain is defined as pain prevalence that will continue for three 

months and is persistent or intermittent. Chronic pain is very common both in 

Sweden and in the world. Statistics show that chronic pain often develop along with 

increasing age. Reason for development of chronic pain is considered to mainly 

consist of various types of diseases. The nurse has an important role in the treatment 

of people who have benign chronic pain problems because the pain is so common. 

Therefore is research on nurses' approach towards service users of high importance. 

Aim: The purpose of this study was to illuminate nurses' attitudes and approach 

towards persons with benign chronic pain. Method: The searches of the articles 

were made in the database Cinahl and PuBMed. Eleven of quantitative articles were 

finally selected for use in this study. The found articles were analysed Result: The 

nurses’ attitudes and approach are influenced by numerous factors in encountering 

people with benign and long-term pain. Factors influencing nurses’ attitudes and 

approach are according to this study; education, subjective norms, age, experience, 

personal experience of pain, working conditions, as well as experiences of control. 

The study also reflects attitudes and approach that may cause consequences for 

people with benign and long-term pain. Conclusion: Education in benign chronic 

pain can affect and improve nurses' attitudes and approach. However, their own 

experiences of pain gives a greater understanding of these individuals with benign 

chronic pain. Factors such as working conditions, where time constraints are 

common and where understaffing also is present, affected nurse's attitudes and 

approach negatively. Being able to believe in people with benign chronic pain is a 

modifiable factor which biases can affect nurses' documentation in a negative 

direction. To get a better understanding of the benign chronic pain is something that 

nurses should strive for because it is so common in Sweden and worldwide. Nurses 

should therefore think of how they use their attitudes and approach, in encounter 

with persons with chronic pain. 

Keywords: Benign, Chronic Pain, Nurse Attitudes and approach, Pain – 

Management, literature Study. 
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INLEDNING 
 

Vid långvarig smärta är det flertalet faktorer som spelar roll. Den verbala och ickeverbala 

kommunikationen förekommer alltid i möten mellan olika människor och kan både 

hjälpa samt inte hjälpa personer med långvarig smärta. Sjuksköterskor kommer ofta i 

möten med personer som har benign långvarig smärta och sjuksköterskan kan om den 

förstår och innehar kunskaper om attityder och förhållningssätt, kunna erbjuda bra och 

respektgivande omvårdnad. 

 

 

BAKGRUND 
 

Definition av benign långvarig smärta är smärta som överskrider tre månader (ihållande) 

och smärtan behöver inte nödvändigtvis ändras i intensitet över tid (Socialstyrelsen, 

2011). Den långvariga smärtans kännetecken är att den pågår under en lång tid, patologin 

(sjukdomsläran) är ofta inte identifierad, svarar inte på behandling och har ofta ett 

samband med depression och känslor av hopplöshet (Mackintosh och Elson 2008, 48-

56). 

Med termen 'attityd' avses i modern psykologi en persons inställning till något eller emot 

något. Mer allmänt har ordet också betydelsen för förhållningssätt (Psykologiguiden, 

2015). 

Smärta kan uttrycka sig på väldigt många olika sätt. Uttryck av smärtan kan ses verbalt, 

ickeverbalt eller i beteenden. Grimaser och jämmer är utslag av smärtan. Isolering, 

avvikande beteende, sängläge, intag av smärtlindrande läkemedel, eller behov av ledighet 

från jobbet kan också vara utslag av smärtproblematiken (Vlaeyen, Crombez, och 

Goubert 2007, 179-188). 

 

Det finns också flertalet skäl till utveckling av långvarig smärta. Vanligaste skälet är olika 

typer av sjukdomstillstånd såsom fibromyalgi, artros, reumatoid artrit och cancer. Artrit 

och artros är de vanligaste sjukdomstillstånden gällande långvarig smärta inom 

sjukvården. Dock finns det ytterligare cirka 40 procent som inte får en orsak eller diagnos 

till sin långvariga smärtproblematik. Människor som blir tvungna att leva med långvarig 

smärta upplever det plågsamt. Livssituationen förändras och livskvaliteten försämras 

(Jakobsson 2007, 15-21). 
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Långvarig smärta är ett vanligt förekommande folkhälsoproblem i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2011). Av Sveriges befolkning har mellan 40 – 50 procent långvarig 

smärta i någon grad. Den långvariga smärtan ökar också med stigande ålder fram till 

cirka 65 år där siffror från forskningen börjar bli allt mer otydlig. Dock är fördelningen av 

smärtprevalensen nationellt och internationellt likartat där de båda faktorerna yttrar 

likheter med varandra (Jakobsson 2007, 15-21). Det finns även beräkningar som visar att 

cirka 18 procent av Sveriges befolkning har svår långvarig smärta (Socialstyrelsen, 2011). 

Symtombilden för långvarig smärta kan yttra sig väldigt olika. Vid fysisk smärta påverkas 

kroppen. Symtom relaterat till den fysiska smärtan kan uttrycka sig som stelhet, 

sömnsvårigheter, nedsatt aptit och onormal trötthet. Symtom som berör den 

psykologiska delen yttrar sig som koncentrationssvårigheter, irritation, oro, nedstämdhet 

eller depression. Den långvariga smärtan kan också påverka det sociala nätverket, den 

egna arbetssituationen och ekonomin (Jakobsson 2007, 15-21). Därtill tillkommer fler 

exempel där den långvariga smärtan och dess symtom orsakar problem för den enskilde 

individen som exempelvis i: Fritidsysslor, framtidsbilden och självbilden (SBU, 2006). 

Vid kombination av flera olika typer av behandlingar för långvarig smärta från muskler 

och skelett verkar det för bättre smärtlindring. En behandlingsform som tar hänsyn till 

flera olika aspekter av livet är en multimodal rehabilitering. Denna form av behandling 

inkluderar medicinska, psykologiska och sociala åtgärder. Målet med denna 

behandlingsform är att personen ska fungera så normalt det går att uppnå. 

Behandlingsformen kan bestäms av en arbetsgrupp som består av läkare, kuratorer, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer och smärtsjuksköterskor. Dock ser detta lite 

olika ut beroende på vart man befinner sig i Sverige. Att uppleva att den smärtan man bär 

på inte tas på allvar förekommer som kan bland annat bottna i dålig kunskap. Att få en 

diagnos till smärtan kan lindra smärtupplevelsen (SBU, 2006). 

Individuellt anpassad information, där personen också är delaktig i utformningen av sin 

behandling och planering, bildar en bättre grund för symtomlindring och lyckad 

smärtbehandling. Är individen väl informerad kan personen själv ta ställning till vilken 

behandling som passar honom/henne. Faktorer som kan bidra till en resultatrik 

behandling kan bland annat vara en adekvat smärtbedömning, belysa behov och resurser 

och att se till att personen medverkar aktivt i planering och behandling av sin smärta. Det 

är av vikt att vara medveten om att smärtan är en subjektiv upplevelse och att personen 

är expert på sin egen smärta så därmed bör man tro och lyssna på personen. Även tänka 

på att smärtan är multidimensionell samt utvärdera behandlingen (Jakobsson 2007, 15-

21). 
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Mrozek och Stehle Werner (2001, 154-162) anser att sjuksköterskors attityder, 

förhållningssätt och dess betydelse, är mycket viktiga komponenter i smärtbedömning 

och smärthantering. 

Personer med smärtproblematik kan ha svårigheter att utföra olika fysiskt krävande 

aktiviteter. Har personen smärta i utövandet av en aktivitet kommer personen att minska 

eller undvika utförandet av aktiviteten. Upplever personen stark smärta i utförandet av 

aktiviteten bidrar detta också till frustrationer och kan erfaras som en svår erfarenhet. 

Kritik kan uppstå mot vårdtagaren på grund av att personen inte längre utför 

aktiviteterna som förväntas av henne/honom. Följden till detta kan vara flykt från de 

egna känslorna som är fyllda av frustration samt att undvika kritik från andra människor 

i sin omgivning. Att tänka på i dessa situationer: möjligheten finns att personer använder 

smärtan som en ursäkt för att slippa jobbiga uppgifter eller ansvar (Vlaeyen, Crombez 

och Goubert 2007, 179-188). 

 

I Socialstyrelsen framkommer det att som sjuksköterska är det av intresse att informera 

personen om att denne har ett ansvar för sin sjukdom. Ett samspel mellan vårdare och 

vårdtagare påvisar att vårdbehovet för personer kan identifieras. Känner sig den vårdade 

delaktig i sin vård kommer detta ge en positiv effekt (Socialstyrelsen, 2012).  

 

För att kunna förstå och tro på personer med smärtproblematik behöver sjuksköterskan 

också jobba med sig själv och kunna se sina egna brister. Exempel på en bristande 

förmåga kan vara för lite kunskaper inom ämnet. Att tro på personer med smärta är 

viktigt eftersom det tillåter sjuksköterskor att verka för patienternas smärtlindring. 

Sjuksköterskan är den som kan föra talan för personen och förklara för läkare, 

familjemedlemmar och kollegor hur läget är (Holley et al. 2005, 843-848). 

Som sjuksköterska ska kunskap kunna förmedlas till personen och gör det på ett sätt som 

gör att patienten förstår innebörden (Socialstyrelsen, 2012). Men det är inte allt, att man 

som sjuksköterska också sätter det mänskliga, själva livet i fokus är betydande. I en 

studie av Ekman et al, (2011) framkommer det att detta kan göras genom att påvisa att 

det finns en person bakom sin sjukdom. Partnerskap som stöttar vårdtagaren till att 

aktivt leta och hitta lösningar till de upplevda problemen och att se sig själv som en 

människa och inte som en sjukdom kan vara betydande för vårdtagaren. 
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Många som lider av långvarig smärta upplever brist på förståelse om deras tillstånd både 

av samhället men de har även en negativ upplevelse från hälso- och sjukvården, där 

läkare och sjuksköterskor har negativa inställningar. Personen beskriver sitt liv som att 

allt cirkulerar kring sin smärta, att de inte skulle vilja leva på detta sätt men de måste 

acceptera sin situation och leva med det. Det blir svårt med den sociala samvaron när 

ingen vill lyssna på någon som repetitivt klagar och uppfattas som gnällande. De upplever 

att när de ler så tror omgivningen att de har ljugit om sin smärta, att de är bedragare och 

simulanter, vilket lämnar personen med en känsla av att vara dömd och stigmatiserad. 

Majoriteten av det fysiska aktiviteterna blir svårare att utföra, och det inkluderar 

sexuallivet, bristen på intimitet kan många gånger bli slutet på en relation. Personer som 

är inneliggande på sjukhus kan uppleva sig själva som krävande och besvärliga, att när de 

ringer på klockan för att få sin smärtstillande medicin, som många fall när det gäller 

smärtlindrande medicin även är narkotikaklassade, så upplever man en misstanke från 

personal att det är berusning och inte smärtlindring man försöker uppnå. Det personer 

vill är att bli behandlad med respekt och värdighet, att personalen ska se dem som 

människor med riktiga känslor och behov precis som vem som helst (White and Seibold, 

2008, 57-68). 

 

Om det finns skillnader mellan kvinnor och män råder det delade meningar om. Det finns 

studier som visar på att fler kvinnor än män har långvarig smärta, men det finns också 

studier som inte visar att det är någon skillnad mellan könen (SBU, 2006). 

Motiv för studien 

 

Enligt (Socialstyrelsen, 2011) är långvarig smärta en folksjukdom och vanligt 

förekommande i Sverige. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor (2005, 10) finns det tre huvudsakliga områden som sjuksköterskan 

ansvarar över: Omvårdnadens teori och praktik;  forskning, utveckling och utbildning; 

ledarskap. Samtidigt ska dessa områden genomsyras av en helhetssyn och etiska 

förhållningssätt för att kunna ge en bra omvårdnad till de drabbade. Detta innebär bland 

annat att sjuksköterskan måste använda sig av en värdegrund som vilar på en 

humanistisk människosyn. Visa omsorg och respekt för personens autonomi. Vara öppen 

och visa respekt för olika värderingar men också stå upp för personers olika önskemål 

och att föra deras talan. 
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I en studie av Hansson et al. (2011, 444-450) så belystes det att där sjukhuspersonal ser 

personer med benign långvarig smärta som en individ, och med värdighet, så upplever 

individen att de blir sedda och tagna på allvar, vilket ansågs som positivt av dessa 

personer. I samma studie hittas även erfarenheter av negativa inställningar från 

personalen och detta kunde upplevas som förolämpande. Det kunde även upplevas som 

en känsla av att inte bli förstådd och att bli ”sedd som korkad”. Denna typ av studier är av 

betydelse för att få ökad kunskap inom ämnet.  Det är av betydelse att få en överblickande 

bild av de olika attityder och förhållningssätt som sjuksköterskor faktiskt använder i de 

möten med personer som har benign långvarig smärta för att kunna undvika situationer 

där personer känner sig kränkta, men även belysa de attityder och förhållningssätt som 

sjuksköterskor använder som upplevs positivt av personer med benign långvarig smärta. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors attityder och förhållningssätt gentemot 

personer med benign långvarig smärta. 

Frågeställning 

-   Vilka faktorer påverkar sjuksköterskors attityder och förhållningssätt gentemot 

personer med benign långvarig smärta. 

-   Hur kan sjuksköterskors attityder och förhållningssätt förändras gentemot personer 

med benign långvarig smärta i en positiv riktning.  

- Hur påverkar sjuksköterskors attityder och förhållningssätt deras bemötande av 

personer med benign långvarig smärta. 

 

METOD 
 

Den kvantitativa forskningen har som mål att beskriva och förklara mätningsresultaten 

som forskningen uppnått. Forskaren ska också ha ett utifrånperspektiv och 

målsättningen med detta är att neutralisera det som är subjektivt (term för något som har 

en personligt färgad åsikt) och med viljan att komma åt det som är objektivt (ett sakligt 

och opartiskt förhållningssätt inför något). Objektiviteten vid informationsinsamling 

innebär att olika individers värden kan jämföras (Olsson och Sörensen 2011, 23). Utifrån 

denna beskrivning drar författarna den slutsatsen att kvantitativ typ av forskning 

besvarar syftet och dess frågeställning som skapats. 
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Sökmetod 
För att besvara syftet valdes kvantitativa vetenskapliga artiklar ut och dessa söktes i två 

olika typer av databaser. Författarna letade efter artiklar med kvantitativ ansats till 

litteraturstudien. 

Cinahl och PubMed är namnen på de två databaserna där litteratur sökningen ägde rum 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 80-81). 

Sökord med mesh-termer som användes vid artikelsökningen var följande: ”Chronic 

Pain”, ”Attitude”, ”Nursing”, ”Nurse Attitudes”, ”Pain Intractable”, och ”Interprofessional 

Relations”, ”Nurse – patient relations”, ”Nursing – Role”, ”Nurses’s Role”, 

”Adult”,”Sweden”, ”Pain”, ”Measurement”, ”Patient Attitudes”, ”Pain Management”, ”Nursing 

Assessment”, ”Assessment”. Även fritext sökning kommer att genomföras med sökorden 

”Nurse Attitudes to Chronic Pain” ”Attitude of health personnel”, ”Pain Management”, 

”Nursing Assessment”, ”Knowledge” och ”Education”. Booleska sökoperatorer valdes att 

användas och kombinerades med sökorden i syfte att få fram relevant litteratur till 

studien. Sökvägarna redovisas i en utförlig tabell i en tillhörande bilaga (bilaga 1). 

Urval 
Artiklar som skulle ingå i studien söktes utifrån angivna inklusions- och 

exklutionskriterier och sökord för att besvara vårt syfte.  

I sökandet av artiklar tittade författarna först efter lämpliga huvudrubriker som ansågs 

speglar vårt syfte, nästa steg blev att granska abstraktet. Tyckte författarna också att 

abstraktet till artiklarna kunde svara på syftet valde författarna att slutligen läsa igenom 

artiklarna fullständigt och på varsitt håll. Författarna diskuterade dagligen och utbyte 

idéer och funderingar med varandra. Var artiklarna godkända av båda författare där båda 

parter upplevde att artiklarna innehöll relevant information sparades dessa för att 

användas till studien.    

Inklusionskriterier: 

Författarna valde att ha med både män och kvinnor i studien, studier som var gjorda på 

vuxna människor, enbart artiklar med svensk eller engelsk text, studier med kvantitativ 

ansats, artiklarna som valdes skulle vara peer-reviewed alternativt refereed, samt vara 

etiskt granskade. Långvarig smärta som var benign var också ett krav. 

 

Exklutionskriterier: individer under 18 år valdes att exkluderas, individer med 

demenssjukdom och barn valdes bort på grund av att de kan uttrycka smärta annorlunda 

än vad friska vuxna människor kan göra (Internetmedicin, 2014), artiklar med 

kvalitativansats och artiklar som inte är skrivna på svenska eller engelska. Malignitet. 
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Kvalitetsgranskning 
Kvalitén på de preliminärt valda studierna bedömdes enskilt av granskarna. Uppfyllde 

artiklarna inte kriterierna exkluderades dessa (SBU, 2013). 

Bedömningsmallar för kvantitativa studier användes för granskningen (Olsson & 

Sörensen 2011, 284-285). 

Analys 
 

När primärdata var insamlad påbörjades analysen med en manifest innehållsanalys. 

Analysen gjordes med tanken att få en överskådlig bild av det material som insamlats. 

Analysen arbetar med textmaterialet och belyste materialet på ett sådant sätt att texten 

kan ordnas in i olika typer av grupper. Manifest innehållsanalys innebär att det 

uppenbara och det synliga med det skrivna ordet i texten belyses (Olsson & Sörensen 

2011, 46, 209-210). 

Den egna tolkningen av materialet grundas utifrån kunskapen författarna redan innehar  

i engelska och kommer påverka hur resultatet tolkas. Artiklarna granskades åtskilt av 

författarna. Under denna process pratade författarna dagligen om det som stod skrivet i 

de vetenskapliga artiklarna för att en realistisk bild skulle skapas över det redan skrivna 

materialet och att en förhöjd trovärdighet skulle medföras till den genomförda studien. 

Resultatet i de utvalda artiklarna översattes således från engelska till svenska för att få en 

överskådlig bild av innehållet. Två artiklar föll bort på grund av att dessa var av kvalitativt 

ursprung. Artiklarna analyserades utifrån författarnas frågeställning. 

Författarna började med att besvara en frågeställning i taget som enligt Forsberg och 

Wengström (2013, 166-167)  beskriver att en innehållsanalys kan göras på olika sätt . De 

tre frågeställningarna som skapats till studien var de som fick agera grunden till de 

huvudkategorier som används i resultatet. De kondenserade meningsenheterna kodas 

och grupperas i kategorier med syftet att återspegla det centrala budskapet i resultatet. 

För att minimera risken för felaktig information från artiklarna analyserades de primära 

källorna ännu en gång för att hitta flera möjliga gemensamma faktorer som möjligen 

kunde döljas i källorna. Slutligen sammanförde författarna huvudkategorierna och 

underkategorierna som redovisas i resultatdelen. 
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Forskningsetisk reflektion 
 

De etiska principerna som används i hälso- och sjukvården är ständigt förekommande 

och framförallt relevanta för vår litteratur studie ur ett etiskt perspektiv. Eftersom etiska 

aspekter och principer inom hälso- och sjukvården syftar till att belysa personens 

autonomi och integritet ur ett gagnade och eller skadande perspektiv (SBU, 2011). 

 

Rättviseprincipen, autonomiprincipen, principen att inte skada och principen att göra 

gott är centrala stöttande pelare för vårdtagarna och deras hälsa. De artiklar vi använder 

oss av utgår ifrån dessa principer och sjukvårdens etiska aspekter. Ur ett forskningsetiskt 

perspektiv vill författarna att gjord forskning tar hänsyn till de fyra stycken huvudkrav 

som rekommenderas av vetenskapsrådet. Informationskravet, där forskaren ska 

informera deltagande om sitt syfte med forskningen. Samtyckeskravet, där deltagarna 

som medverkar i forskningen har rätt till att själva bestämma om de ska medverka eller 

inte. Konfidentialitetskravet, där Konfidentialitet och personuppgifter skyddas så att 

obehöriga inte har tillträde till dessa uppgifter. Nyttjandekravet, där insamlad 

information om deltagarna endast får användas till forsknings ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Med etik menas en lära eller en systematisk diskussion om vad som är moraliskt rätt och 
fel (SBU, 2002). 

Eftersom etiska kommittéer har godkänt de använda artiklarna samt att författarna till 

studien granskat kvalitén utifrån en kvantitativ bedömningsmall för studier med 

kvantitativ metod drar författarna den slutsatsen att artiklarna är användbara för 

litteraturstudien. 
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RESULTAT 
 
 
Sammanställning av de granskade artiklarnas resultat i följande huvudkategorier och 
underkategorier. 
 
Tabell 3. Översikt av huvudkategorier och underkategorier 
 

Huvudkategorier               Underkategorier 
Faktorer som påverkar 
sjuksköterskors attityder 
och förhållningssätt 
gentemot personer med 
benign långvarig smärta 
 

- Subjektiva värderingar 

- Utbildningens inverkan 

- Ålder och erfarenhet i yrket 

- Personlig erfarenhet av smärta 

- Upplevelsen av kontroll 

- Arbetsförhållanden såsom tid, samarbete och 
arbetsbelastning 

 

Konsekvenser som kan 
uppstå utifrån 
sjuksköterskors attityder 
och förhållningssätt i 
bemötandet av personer 
med benign långvarig 
smärta 

  

- Att misstro personen med benign långvarig 
smärta 

- Inverkan på Medicinering och bedömningar 

 

Förändringar av 
sjuksköterskors attityder 
och förhållningssätt 
gentemot personer med 
benign långvarig smärta i 
en positiv riktning 

 

- Utbildningens inverkan 

- Arbetsplatsen inverkan 
 

 

Faktorer påverkar sjuksköterskors attityder och förhållningssätt gentemot personer med 
benign långvarig smärta 

 

Subjektiva värderingar 

Weiner och Rudy (2002, 2035-40) beskriver att subjektiva värderingar och förutfattade 

meningar, såsom klagomål från personer med benign långvarig smärta utan fysisk 

deformation bedöms skeptiskt, att benign långvarig smärta väldigt sällan kan förbättras, 

att smärta är en del av det naturliga åldrandet, rädsla för beroendeframkallning och att 

smärtlindring är onödigt för att upprätthålla adekvata funktioner. 

Även Nash et al. (1993, 941-7), Prem et al. (2011, 227-34) och Ben Natan et al. (2013, 251-

257) beskriver att subjektiva värderingar och underliggande attityder påverkar 

smärtbedömningar, och i vilken utsträckning de har för avsikt att utföra dessa och hur väl 

de utförs. 
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Utbildningens inverkan 

Enligt Jarrett et al. (2013, 81-7) så har sjuksköterskor som är utbildade i skillnaden 

mellan akut smärta och benign långvarig smärta mindre fördomar och blev påminda om 

att smärta är en subjektiv upplevelse och att alla upplever smärta olika, de blev även 

bättre på att schemalägga smärtlindringen istället för att ge ut smärtlindringen när de 

själva tyckte att det behövdes. Även Törnkvist et al. (2003, 332-8) beskriver att 

sjuksköterskor som deltagit i smärtutbildning att dessa upplever att förbättringar skett på 

flera områden, deras arbetsförhållanden, kunskap, ledning och smärtbedömning av 

personer med benign långvarig smärta förbättrades. 

Matthews och Malcolm (2007, 174-9) kunde se att de som genomgått en smärtutbildning 

hade större kunskaper än de som inte gjort det. 

 

Ett signifikant samband finns mellan antalet år i utbildning och inställningen till äldre, ju 

fler antal utbildningsår desto mer sannolikt är det att sjuksköterskan har en positiv 

attityd till äldre vuxna (Ben Natan et al. 2013, 251-257). 

 

Katsma och Souza (2000, 88-95) och Garcia och Mattos-Pimenta (2008, 221-8) såg att 

utbildningsnivån inte var en faktor som påverkade sjuksköterskornas attityder i positiv 

riktning, senaste tillfälle för smärtutbildning var inte heller relevant. 

 

Ålder och erfarenhet i yrket 

Matthews och Malcolm (2007, 174-9) kunde se att de som var yngre hade större 

kunskaper och Katsma och Souza (2000, 88-95) såg att yngre sjuksköterskor hade lättare 

att se bakom den leende fasad som patienter med benign långvarig smärta kan uppvisa 

och bedömde smärtnivån mer korrekt än sina äldre kollegor, däremot så var det de 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet i yrket som gjorde mer adekvata bedömningar för 

patienter som grimaserande. 

Det är mer sannolikt att sjuksköterskor som har jobbat en längre tid med äldre vuxna 

med benign långvarig smärta har en mer positiv attityd till dessa personer än 

sjuksköterskor som har mindre erfarenhet av att jobba med äldre vuxna med benign 

långvarig smärta (Ben Natan et al. 2013, 251-257). 
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Personlig erfarenhet av smärta 

Prem et al. (2011, 227-34) beskriver att personlig erfarenhet i benign långvarig smärta 

skulle påverka deras attityder och förhållningssätt i större utsträckning än vad utbildning 

skulle kunna påverka. 

Weiner och Rudy (2002, 2035-40) såg däremot ingen korrelation mellan attityder och 

förhållningssätt och benign långvarig smärta om sjuksköterskan själv hade benign 

långvarig smärta. 

 

Upplevelse av kontroll 

Jarrett et al. (2013, 81-7) och Törnkvist et al. (1998, 146-53) beskriver att hur bekväm 

sjuksköterskan är i sin roll och hur mycket kontroll de upplever påverkar deras attityder 

och förhållningssätt är en viktig indikator för hur de bemöter personer med benign 

långvarig smärta. 

Prem et al. (2011, 227-34), Nash et al. (1993, 941-7) och Ben Natan et al. (2013, 251-257) 

menar att upplevelsen av kontroll även är en viktig indikator för smärtbedömningar och 

avsikten att utföra dessa bedömningar för personer med benign långvarig smärta. 

Upplever de en hög grad av kontroll så blir attityden och förhållningssättet mer positiv till 

att utföra bedömningar och bedömningarna blir mer korrekta än om sjuksköterskan 

upplever brist på kontroll. 

 

Arbetsförhållandens påverkan såsom tid, samarbete och arbetsbelastning 

Enligt Jarrett et al. (2013, 81-7) är underbemanning och tidsbrist är två faktorer som 

påverkar sjuksköterskans attityder och förhållningssätt negativt. Weiner och Rudy (2002, 

2035-40) beskriver att när det inte finns tillräckligt mycket tid blir smärtbedömningar 

och hanteringen lidande av dessa faktorer. 

Hur samarbetet med kollegor fungerar och rutiner på sjuksköterskans jobb är indikatorer 

på att sjuksköterskan upplever större beredskap på att möta personer med benign 

långvarig smärta (Törnkvist et al. 1998, 146-53). 
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Konsekvenser som kan uppstå utifrån sjuksköterskors attityder och förhållningssätt i 
bemötandet av personer med benign långvarig smärta 

 

Att misstro personen med benign långvarig smärta 

Enligt Garcia och Mattos-Pimenta (2008, 221-8) kan sjuksköterskans egna subjektiva 

värderingar appliceras på personen med benign långvarig smärta, de kan då misstro 

dessa personer. 

Katsma och Souza (2000, 88-95) och Alm och Norbergh (2013, 31-8) pekar på att 

förutfattade meningar om hur personer som upplever smärta ska bete sig fysiskt kan leda 

till misstro på personens egna subjektiva upplevelse av smärta och fel dokumentering kan 

då ske. 

Weiner och Rudy (2002, 2035-40) menar på att subjektiva värderingar kan leda till 

åldersdiskriminering. 

Inverkan på medicinering och bedömningar 

Nash et al. (1993, 941-7) och Ben Natan et al. (2013, 251-257) menar att intentionen att 

utföra smärtbedömningar är signifikant korrelerat till attityderna och förhållningssättet 

till personerna med benign långvarig smärta, desto mer positiv attityd och 

förhållningssätt desto större benägenhet att utföra bedömningar. 

Sjuksköterskor med förutfattade meningar om hur personer med benign långvarig 

smärta ska bete sig gav icke optimala val av medicin i smärtlindrings syfte. 

Undermedicinering och felmedicinering var det som var konsekvenserna för de personer 

som sjuksköterskorna misstrodde (Katsma och Souza 2000, 88-95) (Alm och Norbergh 

2013, 31-8). 

Enligt Jarrett et al. (2013, 81-7) skulle de ske en förbättring av smärtbehandlingen om 

attityderna och förhållningssättet hos sjuksköterskorna förbättrades till det positiva. 

 

Förändring av sjuksköterskors attityder och förhållningssätt gentemot personer med 
benign långvarig smärta i positiv riktning 

 

Utbildningens inverkan 

 

Jarrett et al. (2013, 81-7), Törnkvist et al. (2003, 332-8) och Matthews och Malcolm 

(2007, 174-9) kunde se att alla som genomgått en specifik utbildning i benign långvarig 

smärta hade förbättrade attityder och förhållningssätt efter utbildningens slut, fördomar 

förkastades, de var mer empatiska till patienten och dess egna subjektiva upplevelse, 

smärtbedömningen förbättrades och gav smärtlindring på ett mer adekvat sätt. 
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Ben Natan et al. (2013, 251-257) menar på att attityderna och förhållningssätt är relaterat 

till antalet skolgångsår, där fler år är korrelerat till positivare attityder och 

förhållningssätt. De beskriver även att ingen korrelation fanns mellan ”on the job 

training” med inriktning mot smärta och avsikten att utföra smärtbedömningar fanns. 

Katsma och Souza (2000, 88-95) och Garcia och Mattos-Pimenta (2008, 221-8) såg 

ingen korrelation mellan utbildningsnivån och attityderna och förhållningssättet hos 

sjuksköterskorna. 

 

Arbetsplatsens inverkan 

Upplevd kontroll är en faktor som kan påverka attityderna och förhållningssättet i positiv 

riktning, hur mycket tid som finns till att utföra olika arbetsmoment och även det är en 

indikator (Prem et al. 2011, 227-34) (Weiner och Rudy 2002, 2035-40) (Nash et al. 1993, 

941-7). 

Att vara nöjd med samarbetet med kollegor och rutinerna på jobbet är något som skapar 

tillfredsställelse i sin hantering av personer med benign långvarig smärta (Törnkvist et al. 

1998, 146-53). 

 
DISKUSSION 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors attityder och förhållningssätt 

gentemot personer med benign långvarig smärta. Resultatet i vår litteraturstudie visar att 

flertalet faktorer såsom utbildning, subjektiva värderingar, ålder och erfarenhet i yrket, 

arbetsförhållanden, personlig erfarenhet av smärta, att tro på personer med smärta samt 

upplevelse av kontroll i olika situationer påverkar hur sjuksköterskan brukar sina 

attityder och förhållningssätt i både positiva och negativa riktningar gentemot personer 

med benign långvarig smärta. Extra belysning vill ges till de subjektiva värderingarna 

samt hur utformning av utbildning kan vara av vikt och hur dessa två faktorer påverkar 

sjuksköterskor attityder och förhållningssätt. 

Resultatdiskussion  

Utifrån litteraturstudiens resultat framkommer det att sjuksköterskans subjektiva 

värderingar påverkar deras attityder och förhållningssätt i stor omfattning, 

sjuksköterskans bemötande av personerna med benign långvarig smärta påverkas av 

deras förutfattade meningar, även smärtbedömning och smärtlindringen blir icke 

optimalt när sjuksköterskan omedvetet styrs av subjektiva värderingar. 



20 
 

Desai och Chaturvedi (2012, 162-4) beskriver att subjektiva värderingar kan leda till 

misstro till personerna som lider av benign långvarig smärta, att dessa personer skyller 

på benign långvarig smärta för att undvika att arbeta, de kan även se att otillräckliga 

kunskaper leder till negativa attityder, förhållningssätt och felaktiga åsikter så som att 

personerna med benign långvarig smärtas beteende bör observeras för att för att 

fastställa graden av smärta istället för att lyssna på dessa personers individuella 

subjektiva upplevelse av smärta. 

Slutsatsen utifrån vår litteraturstudies resultat blir att det är av yttersta vikt att 

sjuksköterskor som jobbar med personer med benign långvarig smärta bör lyssnar på 

dessa personers egna upplevelse av smärta för att dels få rätt smärtlindring så de kan leva 

ett så fysiskt aktivt liv som möjligt men även för att inte kränka den personliga 

integriteten när det redan är psykiskt påfrestande att leva med benign långvarig smärta. 

 

Att utbildning har en stor betydelse kan vi se i litteraturstudiens resultat. Utformningen 

på utbildning är en viktig detalj, inte hur lång grundutbildningen var eller om 

sjuksköterskan har specialistutbildat sig utan att utbildningen bör vara speciellt inriktad 

mot benign långvarig smärta. Utbildningen påverkar alla delar i sjuksköterskans arbete 

med personer med benign långvarig smärta,  de blir mer benägna att utföra 

smärtbedömningar, administrerar adekvatare smärtlindring och deras subjektiva 

värderingar förändras till det mer positiva. 

Gropelli och  Sharer (2014, 375-82) bekräftar det vi kan se i vår litteraturstudies resultat, 

de menar på att brist på utbildning blir en barriär för adekvat smärtlindring. Grant et al. 

(2011, 598-603) kunde även se att sjuksköterskor som genomgått en smärtutbildning 

lärde ut vad de lärt sig till sina kollegor, kommunikationen ökade och de delade mer 

adekvata doser av opiater. 

Enligt McCaffery och Ferrell (1997, 175-88) så är det inte bara specifik smärtutbildning 

som är viktigt för positiva attityder och förhållningssätt för sjuksköterskorna gentemot 

personer med benign långvarig smärta utan även hur sjuksköterskeutbildningen är 

utformad, att kunskaperna efter avslutat utbildning är viktig för sjuksköterskans attityder 

och förhållningssätt till personer med benign långvarig smärta. 

McCaffery och Ferrell (1997, 175-88) beskriver att kunskaperna har ökat hos 

sjuksköterskorna genom åren. Vi drar den slutsatsen ifrån vår litteraturstudies resultat 

att detta kan vara orsaken till att yngre sjuksköterskor och dem med färre 

yrkesverksamma år hade generellt högre kunskaper, gjorde mer korrekta bedömningar 
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och hade positivare attityder och förhållningssätt. 

Slutsatsen som dras ifrån litteraturstudiens resultat blir då att vara bekväm i sin yrkesroll 

sitter mycket i kunskap, att desto djupare kunskap sjuksköterskorna besitter desto 

bekvämare blir det att hantera situationer och de upplever större kontroll över 

situationerna. Även smärtbedömningarna blir således mer adekvata när högre kunskaper 

besitts. Enligt Grant et al. (2011, 598-603) så korrelerar kunskapsnivån och intentionen 

att utföra smärtbedömningar och ge adekvat smärtlindring. 

Litteraturstudiens resultat visar dock att det kan vara svårt att uppleva kontroll om 

arbetsplatsen är underbemannad och om det råder tidsbrist, eftersom dessa är två stora 

problem inom vården idag så går det inte enbart att trycka på att sjuksköterskorna som 

jobbar med personer med benign långvarig smärta behöver mer kunskap utan hela 

arbetssituationen bör förändras. 

Vårdförbundet (2010) skriver att ca 50 % av de som tillfrågas bedömer arbetsmiljön på 

sin arbetsplats som undermålig, även att 1 av 3 skulle vilja byta arbetsplats och var 

dessutom missnöjda med sjukhusledningen. 

I litteraturstudiens resultatet visar det på att de som beskrivs ovan påverkar 

sjuksköterskornas attityder och förhållningssätt negativt, att smärtbedömning och 

hantering blir lidande, eftersom de helt enkelt inte hinner med personerna med benign 

långvarig smärta i den utsträckning de skulle behöva. 

Däremot beskriver vårdförbundet (2010) att 90 % av sjuksköterskorna är nöjda med sina 

kollegor. 

Det som resultatet i litteraturstudien visar är att utbildningen är en viktig komponent i 

att förändra attityder och förhållningssätt till det positiva, men även arbetsplatsen är en 

viktig komponent i sjuksköterskans attityder och förhållningssätt. Kan inte 

sjukhusledningen och bestämmande politiker förändra de nuvarande stressfyllda 

arbetsförhållandena leder det till minskad tid till att lyssna och finnas där, även minskad 

tid för sjuksköterskan att reflektera över sitt jobb och egna värderingar, vilket belystes i 

litteraturstudiens resultat som viktiga komponenter för att ge personer med benignt 

långvarig smärta adekvat vård.  

Ett gott kollegialt samarbete belystes i litteraturstudiens resultat som relevant för 

sjuksköterskans attityder och förhållningssätt gentemot personer med benign långvarig 

smärta, men när nedskärningar görs i vården blir dessa lidande, personalbrist och 

överbeläggningar är ett problem på många håll i Sverige idag, och det är i slutändan 

tredje part som drabbas mest av detta. 
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Att sjuksköterskor med personlig erfarenhet skulle besitta mer positiva attityder och 

förhållningssätt gentemot personer med benign långvarig smärta är ingen 

häpnadsväckande slutsats, att ha en personlig erfarenhet av upplevelsen av benign 

långvarig smärta bör göra sjuksköterskan mer empatisk när den själv har varit i liknande 

situation. Har sjuksköterskan själv hittat en mening med sin smärta och kan hantera den 

på ett så bra sätt som möjligt bör dennes KASAM utgöra en stabil grund i sin omvårdnad 

kring personer med benign långvarig smärta, detta bör i sin tur vara gynnsamt för dessa 

personer då de kan ta lärdom av sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter. 

Antonovskys (2005, 42-46, 185) omvårdnadsteori KASAM, beskrivs som känsla av 

sammanhang och är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet 

och meningsfullhet. Han menar att desto bättre personer kan hanterar situationer som 

uppstår i livet, att det begriper varför olika händelser sker och kunna hitta meningsfullhet 

i dessa desto högre KASAM har en person och mår bättre och har lägre stressnivåer än en 

person med långt KASAM. Höjs sjuksköterskan KASAM bör den ha lättare att stödja 

personer med benigt långvarig smärta, kan sjuksköterskan själv se en meningsfullhet, 

begriplighet och kan hantera svårigheter i sitt eget liv bör det således bli lättare för 

sjuksköterska att lära ut hur personen med smärtproblematiken hur den kan hantera 

smärtan på ett så optimalt sätt, inte bara dela ut tabletter och med detta bör 

omvårdnaden av dessa personer bli bättre än om sjuksköterska har ett lågt KASAM och 

själv har svårt att hantera svårigheter. 

 

Att smärta skulle vara en del av det naturliga åldrandet är en felaktig subjektiv värdering 

som kunde belysas i vår litteraturstudies resultat, slutsatsen som kan dras utifrån detta är 

kunskapsbrist. Higgins, Walton och Madjar (2004, 167-73) beskriver att äldre personer 

med benign långvarig smärta har svårt att be om smärtlindring, att de väntar tills 

smärtan nästan är outhärdlig, att de inte vill besvära sjuksköterskorna för att de vet hur 

stressade och upptagna de är. 

Enlig Gropelli och  Sharer (2014, 375-82) så glöms ofta den psykiska aspekten bort, att 

även ångest och oro kan öka smärtproblematiken, och det fokuseras bara på förmågan att 

utföra ADL. Subjektiva värderingar som att de äldre som klagar inte tål någon som helst 

smärta kan enligt litteraturstudiens resultat vara kopplat till kunskapsbrist, att 

sjuksköterskan inte förstår den mentala delen i att leva med benign långvarig smärta. 

Att besitta korrekta kunskaper anser vi är av hög relevans då äldre personers fysik och 

anatomi ser annorlunda ut, det kan det leda till stora konsekvenser för den äldre 



23 
 

personen om inkorrekt medicinering administreras, både såväl psykiskt och fysiskt. 

Brist på egenreflektion hos sjuksköterskan beskriver Gropelli och  Sharer (2014, 375-82) 

som en anledning till barriärer som kan uppstå i arbetet med äldre personer med benign 

långvarig smärta. 

Vi anser att kan sjuksköterskan inte reflektera över sitt eget beteende så är det väldigt 

problematiskt att ändra negativa attityder och förhållningssätt, när de inte besitter 

kunskap om vad som är felaktiga beslut så är det svårt att ändra dessa. 

 

Metoddiskussion 
Belysa sjuksköterskans attityder och förhållningssätt gentemot personer med benign 

långvarig smärta är syftet som formar denna litteraturstudie och uppkomsten av dess 

metod. 

Innehållsanalys är ett användbart redskap vid analysering av text material. Två stycken 

ansatser är förekommande vid analysering dessa är manifest och latent ansats. Manifest 

ansats bearbetar texten och belyser dess komponenter. Alltså det uppenbara och det 

synliga med det skrivna ordet i texten. Latent ansats blir när forskaren gör en egen 

tolkning ut av texten och dess handling. (Olsson & Sörensen 2011, 46, 209-210). 

Kritisk granskning av insamlad data är av vikt. För att en kritisk granskning ska tillämpas 

på bästa sätt krävs att ett systematiskt tillvägagångssätt används. (Willman, Stoltz och 

Bahtsevani 2011, 93). 

Avgörande för metodvalet grundar sig i vad forskaren vill veta. 

Kvantitativ vetenskaplig litteratur var inte förstahandsvalet. Utgångspunkten var 

kvalitativ vetenskaplig litteratur som skulle analyseras med en kvalitativ manifest 

innehållsanalys. Det visade sig dock under den sökande processen av vetenskaplig 

litteratur att andelen kvantitativa och kvalitativa artiklar som författarna hittade var 

relativt jämlika i dess utbud och mängd. Därmed beslutade författarna att de också skulle 

undersöka det kvantitativa utbudet. Författarna bestämde sig således för den kvantitativa 

vetenskapliga litteraturen till följd av de olika påträffade resultat som ansågs besvara 

frågeställning och syfte mest fördelaktigt. 

Valet av metod i artiklarna som studerades var således inte ett enkelt val. 

Utgångspunkten, som ovan beskrivits, var av kvalitativt intresse. Likväl var 

frågeställningen också av sådan form. I mötet med den kvantitativa litteraturen fick 

författarna byta ut sin kvalitativa metod och ersätta den med en kvantitativ metod. 

Författarna valde alltså kvantitativ metod på grund av den nyfunna litteraturen som var 
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av större intresse för författarna. De kvantitativa artiklarna bidrog i större utsträckning 

till vad författarna ville få svar på, alltså kunde artiklarna belysa sjuksköterskans attityder 

och förhållningssätt gentemot personer med benign långvarig smärta. Därmed föll den 

kvalitativa metoden och dess frågeställning. 

Ämnesord används för att finna relevanta litteratur för den som söker i databaser. 

Ämnesordets syfte är att undvika litteratur som är mindre intressant för den sökande. Att 

använda sig av databasernas olika ämnesordslistor (thesaurus) är ett sätt att underlätta 

sökandet av litteratur. Ett exempel på en sådan ämnesordlista är Medical Subject 

Headings (MeSH- termer) tillhörande MeSH-database. (Willman, Stoltz och Bahtsevani 

2011, 69-70). 

Den som söker vetenskaplig litteratur rekommenderas att söka i flertalet databaser för att 

minska risken för ett snedvridet urval. (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 70). 

Författarna till studien använde sig av flertalet ämnesord för att finna relevant litteratur 

som ska ge svar på frågeställning och syfte. Ämnesorden var plockade från Svenska 

MeSH, PuBMed samt Chinals ämnesordlistor. Författarna sökte vetenskaplig litteratur i 

två olika databaser dessa var Cinahl och PuBMed. Eftersom sökningen endast är gjord i 

dessa två databaser antas det av författarna att risken för snedvridet urval är högre än om 

sökningen istället var gjord i exempelvis fyrtalet databaser. Dock ansåg författarna att två  

databaser var ett lagom antal databaser att söka vetenskapliga litteratur i. Ett 

överhängande och upplevt problem var bristen på tid därför uteblir sökning i flertalet 

databaser.   

Finns det två oberoende parter som är med under den granskande processen av insamlad 

litteratur, ökar detta tyngden för tolkningen av textmaterialet då de två oberoende parter 

kommer med sin egen tolkning (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 93). 

Den största och möjligen den mest felande faktorn av det granskade materialet anser 

författarna vara dem själva. Det som talar för författarna är att båda parter har granskat 

alla artiklar var för sig och trots detta kommit med liknande tolkning av materialet. En 

förbipasserande tanke förkom i starten av granskningen. Tanken var att be två oberoende 

parter med god förståelse av engelska att bidra till studien genom att medverka i 

granskningen av vetenskaplig litteratur. Det förföll sig dock så att författarna tog beslutet 

att själva granska materialet utan användning av oberoende parter. Återblickande anser 

författarna att två oberoende parter med god engelsk språkförståelse hade varit till fördel 

i granskningen av det vetenskapliga materialet på grund av den höga akademiska och 

vetenskapliga engelska som uttrycks i artiklarna. 
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Forskningsetisk diskussion 
 

Hur medverkande personer i forskning behandlas är av stor vikt för forskningsetiken. 

Efter andra världskriget utvecklades olika typer av rättesnören (etisk kodex) för diverse 

forskningsområden. Kodexen bidrar till ökad medvetenhet kring forskningsetiken och 

hur forskaren bör handla etiskt riktigt. 

1964 tas Helsingforsdeklarationen i bruk. Denna kodex får en central ställning i 

forskarvärlden och har reviderats antalet gånger efter detta årtal (Vetenskapsrådet, 2011). 

En risk- och vinstbedömning bör alltid utföras i ett motiverande syfte för den tänkta 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2003). 

Risk- och vinstbedömning är en central faktor för den forskningsetiska bedömningen. 

För att kunna utföra en täckande bedömning behöver forskningsetiska kommittén en 

grundläggande och ärlig information om projektet. Kommittén behöver också 

deltagandes godkännande och samtycke att forskningen får utföras på dessa människor 

(Vetenskapsrådet, 2003). 

De elva artiklar som används i resultatet är alla godkända av etiska kommittéer och 

universitet. Författarna drar slutsatsen att detta höjer den etiska kvalitén på dessa 

artiklar på grund av de bedömningarna som uträttas av de olika kommittéerna.   

Utifrån de fyra grundläggande etiska principer som valts att följa: rättviseprincipen, 

autonomiprincipen, principen att inte skada och principen att göra gott samt de fyra 

huvudkrav som rekommenderas av vetenskapsrådet: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet så dras slutsatsen av 

författarna att den vetenskapliga litteraturen som är etiskt granskad ska ha godkänts 

enligt dessa principer vilket författarna hade som krav för att använda dessa studier i 

litteraturstudien.  

Författarna vill dock påpeka eventuell bias eftersom bedömning och granskning av 

vetenskaplig litteratur är en ny erfaren kunskap. Även språkförståelsen av de granskade 

artiklarna möjliggör eventuella feltolkningar av det skrivna text materialet. 
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SLUTSATS 
 

Utbildning i benignt långvarig smärta kan påverka och förbättra sjuksköterskor attityder 

och förhållningssätt. Dock ger de egna erfarenheterna av smärta en större förståelse för 

dessa personer med benign långvarig smärta. Faktorer såsom arbetsförhållanden där 

tidsbrist är vanligt förekommande och där underbemanning också förekommer blev 

sjuksköterskors attityder och förhållningssätt påverkade negativt. Att kunna tro på 

människor med benign långvarig smärta är en påverkbar faktor där förutfattade 

meningar kan påverka personers dokumentering i en negativ riktning. Att få ökade 

kunskaper om den benignt långvarig smärtan är något som sjuksköterskor bör eftersträva 

då det är mycket vanligt förekommande i Sverige och i övriga världen. Sjuksköterskan 

bör alltså i dessa möten tänka på vilka typer av attityder och förhållningssätt som hen 

faktiskt använder 

BETYDELSEN FÖR OMVÅRDNADEN 
 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1997: 142) så är målet en god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. 

Hur attityder och förhållningssätt tolkas och uttrycks, spelar en roll för sjuksköterskor 

och deras omvårdnad. Beroende på hur attityder och förhållningssätt uttrycks och hur de 

kommer tolkas kan påverka bland annat personers integritet och värdighet i en positiv 

eller negativ riktning. Sjuksköterskor har i sin yrkesroll ett ansvar att upprätthålla och 

använda attityder och förhållningssätt som främjar till en god omvårdnad och hälsa för 

personer med benign långvarig smärta. Var exempelvis sjuksköterskan bekväm i sin 

yrkesroll fann hen det lättare att frambringa positiva attityder och förhållningssätt. 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1997: 142) nämns det bland annat följande: främja goda 

kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att främja dessa goda kontakter. I resultatet belyses ett 

flertal faktorer och hur de påverkar sjuksköterskans attityder och förhållningssätt 

gentemot personer med benign långvarig smärta. Är attityderna och förhållningssätten av 

negativt typ påverkar detta möjligheten att utveckla en godartad kontakt med personer 

som har benign långvarig smärta. Detta kan därmed påverka omvårdnaden och hur den 

utförs. 



27 
 

Enligt resultat i litteraturstudien finns olika faktorer som inverkar på sjuksköterskans 

attityder och förhållningssätt gentemot personer med benignt långvarig smärta, 

exempelvis: tidsbrist och underbemanning, dessa kunde indikera att det gav 

sjuksköterskorna sämre förutsättning för att förmedla goda attityder och förhållningssätt 

gentemot personer med benign långvarig smärta. Medan exempelvis upplevelsen av 

kontroll i rollen som sjuksköterska ökade förutsättningarna för att förmedla positiva 

attityder och förhållningssätt. Tidsbrist och underbemanning är två problematiska 

faktorer att förändra då dessa styrs i stor grad av politiska beslut och ej av 

sjuksköterskorna själva. 

Genom att belysa negativa och bristande attityder och förhållningssätt och hur dessa kan 

påverkas så kan förändring ske. Genom att införa utbildningar i ämnet både i 

grundutbildningen för sjuksköterskorna och som utbildningstillfälle för redan 

yrkesverksamma sjuksköterskor så kan risken att personer med benign långvarig smärta 

blir lidande minskas, att det får adekvat vård och omvårdnad, att sjuksköterskorna 

lyssnar på dessa personers subjektiva upplevelser av smärtan och att de får den 

omvårdnad de behöver. 

 

FORTSATT FORSKNING 
 

Fortsatt forskning kommer att behövas kring detta ämne.  

Andelen i Sverige som har någon grad av långvarig smärta är väldigt stor. Cirka 18 % i 

Sverige innehar svår långvarig smärta (Socialstyrelsen, 2011). Andelen personer med 

långvarig smärta världen över kan jämföras med den mängd som finns i Sverige. 

(Jakobsson 2007, 15-21). Mrozek och Stehle Werner (2001, 154-162) beskriver att 

sjuksköterskors attityder och förhållningssätt är av stor betydelse som mycket viktiga 

komponenter i smärtbedömningar och smärthanteringar för personer med benign 

långvarig smärta. 

Därmed är forskning som utforskar attityder och förhållningssätt mellan sjuksköterskor 

och vårdtagare viktig. Framför allt forskning som handlar om sjuksköterskors attityder 

och förhållningssätt och hur de påverkar vårdtagare med benign långvarig smärta.  

Hur utbildningar bäst bör utformas och vad de bör innehålla gentemot benign långvarig 

smärta är av vikt att forska vidare på, eftersom benign långvarig smärta är så pass vanligt 

förekommande i Sverige och eftersom det inte finns någon specifik mall hur dessa 

utbildningar bör utformas. 
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Tabellen 1. Databassökning i databaserna Cinahl och PuBmed.                    Bilaga 1 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl # Nurse Attitudes 
AND 
# Chronic Pain 

Publikations datum: 
2004-2014 

26 3 2 

Cinahl # Chronic Pain 
AND 
# Nurse-Patient 
Relations 

Subject: Major Heading – 
Chronic Pain 
English 

26 2 0 

Cinahl # Nurse Attitudes 
AND 
# Sweden 
AND 
# Pain 

English 12 2 1 

Cinahl # Nurse Attitudes 
AND  
# Pain Measurement 

English 
All adult 
Subject: Major Heading – 
nurse attitudes 

63 3 2 

Cinahl # Chronic Pain 
AND 
# Attitude of Health  
Personnel 

English 90 2 1 

Cinahl 
-Frisköning- 

Nurse Attitudes to 
Chronic Pain 

Publikations datum: 
2004-2014, 
English, Academic Journal 

85 6 0 

PuBMed # Pain Measurement 
AND 
 # Education, Nursing 
AND 

English 
10 years 
Adult: 19+ 

28 1 1 

PuBMed # Pain Management 
AND 
# Nursing Assessment 
AND 
# Attitude of Health 
Personnel 

English 48 2 1 

PuBMed # Pain Management 
AND 
# Adult 
AND  
# Questionnaires 
AND 
# Chronic Disease 
AND 
# Aged 
 

Adult: 19+ 
English 
10 Years 

53 2 1 

PuBMed 
-Frisökning- 

#Attitude of health 
personnel 
AND 
# Pain Management 
AND 
Nursing Assessment 
AND 
# Knowledge 
AND  
# Education 

English, Swedish 
Adult: 19+ 

73 5 2 

* Urval 1 visar hur många artiklar som var klara för granskning efter avslutad artikelsökning. 

* Urval 2 Visar hur många artiklar som slutligen användes till litteraturstudien. 

 



 

Tabell 2. Artikelsammanställning                                                                                                                                                                                          Bilaga 2 

Författare, 
År,Tidskrift,Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Godkänd kvalitet 

Annika, Alm., 
Karl-Gustaf, 
Norbergb. 
(2013) 
 
American society for 
Pain Management 
Nursing 
Vol:14 (2) 31-38. 
 
Sverige 

Nurses’ opinions 
of Pain and the 
Assessed Need for 
Pain Medication 
for the Elderyl 
 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur 
sjuksköterskors 
åsikter ter sig 
gällande smärta 
samt hur 
bedömningen 
utförs i olika 
patient scenarion 
när den äldre 
patienten är i ett 
behov av 
smärtlindrande 
medicinering. 
 

Personalavdelningar i två av 
Sveriges kommuner 
kontaktades för att inhämta 
kontakt uppgifter. Brev med 
inbjudningar skickades med 
tillhörande frågeformulär. En 
påminnelse skickades ut efter 
två veckor vid uteblivet svar. 
Alla 128 registrerade 
sjuksköterskor i kommunen 
blev tillfrågade. Femtioåtta 
sjuksköterskor svarade och 
femtiosex formulär gick att 
använda och analyserades. 

Fråge formulären innehåller två 
delar. Första delen: Ålder, kön 
arbetserfarenhet etc. Andra delen: 
Innehöll dem olika scenarierna 
samt tillhörande frågeställning. 
Dock är Scenarierna anpassade till 
dem svenska mellan-svenska 
sjukhus och deras bestämmelser 
över smärt medicinering. 
SPSS användes vid analysering. 
 
Deskriptiv studie 
 

Totalt femtiosex sjuksköterskor 
inkluderades i studien. Övervägande 
var kvinnor dem som deltog. 
Resultatet visade att sjuksköterskor 
som erhåller en längre erfarenhet 
hade inte samma typ av åsikt 
gällande smärta som den leende 
patienten hade och gav otillräcklig 
medicinering vilket inte stämde 
överens med dem rekommendationer 
som länssjukhusen och World Health 
Organization har. Sjuksköterskorna 
med kortare erfarenhet höll sig bättre 
till dem riktlinjer som fanns. 

Hög 

Anna, Jarrett., 
Terri, Church., 
Kim, Fancher-
Gonzalez., 
Jamie, Shackelford., 
Annelle, Lofton. 
(2013) 
 
Clinical Nurse 
Specialist 
 
DOI: 
10.1097/NUR.0b013
e3182819133 
 
Arkansas (U.S.A) 

Nurses Knowledge 
and attitudes 
about pain in 
hospitalized 
patients 
 
 

Syftet med studien 
var att mäta 
kunskaper och 
attityder hos 
sjuksköterskor 
som ska behandla 
smärta, innan 
utbildningen, 
direkt efter 
utbildningen och 
sex månader efter 
utbildningen. 

Tänkvärda sjuksköterskor för 
studien var dessa som jobbade 
inom akutsjukvård. Det var 
286 stycken sjuksköterskor 
som var potentiella deltagare. 
Deltagandet för dem två första 
undersökningarna var 47.2 % 
och 57.3 %. Dom som deltog 
var primärt kvinnor. Åldern på 
deltagarna var mellan tjugoett 
till sextionio år och medel 
åldern låg på trettioåtta år. 
Hur länge personalen varit 
anställd varierade mellan 1-34 
år. Denna studie täcker 
sjuksköterskor som ger vård 
till patienter med 
framväxande, akuta, 
brådskande och icke akuta 
smärt besvär. 
 

Instrumentet ”Knowledge and 
attitudes survey Regarding Pain” 
användes för att skatta både 
inlärning och attityder av 
sjuksköterskorna. Detta test 
användes innan utbildningen, 
direkt efter utbildningen samt sex 
månader efter utbildningen. 
Programmet RM-ANOVA användes 
för att se variationerna mellan olika 
grupper eller olika gruppers 
insamlade data. 
 
Longitudinal och kvantitativ studie. 

Testerna som utfördes efter 
utbildningen av sjuksköterskorna 
visade ett signifikant ökat resultat på 
undersöknings formuläret ”the 
Knowledge and Attitudes Survey 
Regarding Pain”. 

Hög 

 



 

 

Författare, 
År,Tidskrift,Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Godkänd kvalitet 

Ben,Nathan, Merav., 
Ataneli, M., 
Admenko, A., 
Har, Noy, R. 
(2013) 
 
International 
Nursing Review 
Vol:60 251-257. 
 
Israel 

Nurses 
assessment of 
residents’ pain in 
a long-term care 
facility 
 
 
 

Syftet med studien 
var att identifiera 
faktorer som har 
betydelse för 
sjuksköterskors 
prestationer av 
smärt bedömning 
bland äldre som är 
långsiktigt bosatta 
i vårdboenden. 
Därtill, undersöks 
relationer mellan 
Ageistiska 
attityder (ageism 
= 
åldersdiskrimineri
ng) och metoder 
och attityder för 
smärt bedömning 
av äldre vuxna. 
 

Vid en långvårds anläggning 
deltog 120 stycken 
volonterande sjuksköterskor i 
undersökningen. 104 utav de 
120 sjuksköterskorna 
fullbordade undersökningen. 
Sjuksköterskorna fick delta om 
dem hade jobbat vid 
anläggningen i minst sex 
månader och under minst 
arton timmar i veckan. 
Sjuksköterskor som passade 
kriterierna och var 
intresserade att delta i 
undersökningen blev ombädda 
att kontakta forskarna via e-
mail. 

Forskarna använde sig av flygblad 
som förklarade ändamålet med 
undersökningen samt hur 
undersökningen skulle gå tillväga.  
Instrumentet som användes till 
undersökningen var skapad av 
författarna själva. Instrumentet 
bestod av fem delskalor, utförande, 
avsikt, attityder kring smärt 
bedömning, kunskap om ämnet och 
kontroll över smärt bedömningen. 
Data analyseringen utfärdades med 
SPSS, Bivariate correlations, 
Hierarchical multiple linear 
regression analyses. 
 
beskrivande korrelationsstudie 

Resultaten visar att sjuksköterskors 
bedömningar är direkta och att det 
finns positiva samband med deras 
allmänna kunskaper kring smärta. 
Resultatet visade också att 
sjuksköterskor som hade en positiv 
icke- ageistisk attityd gentemot äldre 
är mer benägna att utföra 
bedömningen. Dem har en högre 
medvetenhetsgrad alltså dem förstår 
behovet i att utföra smärt 
bedömning. 

Hög 

Dayse, Garcia., 
Cibele, Mattos-
Pimenta. 
(2008) 
 
Arq Neuropsiquiatr 
Vol:66 (2-A) 221-
228. 
 
Barsilien 

Pain centers 
proffessionals’ 
Beliefs on non-
cancer chronic 
pain 
 
 

Syftet med denna 
studie var att 
analysera 
vårdpersonalens 
uppfattningar 
gentemot kronisk 
icke relaterad 
cancersmärta på 
nio smärtcentra i 
staden S.Paulo. 

Populationen som valdes ut 
var professionell personal som 
jobbade på smärtcentraler 
runt om i staden S.Paulo. För 
att hitta dessa smärtcentraler 
valde man att använda en 
webb sida. Elva stycken 
smärtcentraler lokaliserades 
och nio utav dessa 
accepterades att delta i 
studien. Intervjuerna ägde 
rum mellan augusti 2005 och 
mars 2006. Sjuttiofem 
personer valde att delta i 
studien. 

undersökningsformuläret ”Survey 
of Chronic Pain Attitudes-
Professionals” användes vid 
intervjuerna.  The SPA – 
professionals innehåller sex stycken 
domäner och tjugo stycken objekt. 
Analyseringen av inventeringen 
skedde via domänerna. 
 
Multicenterstudie 

Resultatet visar att dem välutbildade 
vårdarna samt vårdare som erhåller 
gedigen erfarenhet inte alltid 
uppvisade en önskvärd övertygelse i 
mötet med långvarig smärta. Dock 
visade de flesta av personalen 
önskvärda övertygelser om hur 
känslor kan påverkar smärtans effekt. 
En signifikant del trodde att 
funktionsnedsättning och smärta inte 
var relaterat. 50 % trodde visad 
omtanke från vårdarens sida var 
önskvärt. 84 % trodde att medicinsk 
behandling skulle hjälpa mot 
smärtan. Det framkom även att 22 % 
av vårdarna tvivlade på att den 
personliga kontrollen över smärtan 
kan lindra dess smärtande effekt. 
 

Hög 



 

 

Författare, 
År,Tidskrift,Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Godkänd kvalitet 

Debra,K., 
Weiner,MD., 
Thomas,E,Rudy.  
(2002) 
 
American Geriatrics 
Society 
Vol:50 (12) 2035 – 
2040. 
 
Pittsburgh (U.S.A) 

Attitudinal 
Barriers to 
Effective 
Treatment of 
Persistent Pain in 
Nursing Home 
Residents 
 
 

Syftet med denna 
studie var att 
systematiskt 
undersöka 
vårdhem och 
personalens 
attityder som 
fungerar såsom 
barriärer mot 
upptäckande och 
hantering av 
långvarig smärta. 

Sjuttiofem sjuksköterskor, 
sjuttiofem studenter var av 
dessa studerade till 
sjuksköterskor samt att 
sjuttiofem stycken 
kommunikativa patienter 
deltog i denna studie. Dessa 
deltagare togs ifrån sju 
långtidsvårds anläggningar. 

The Mini- Mental State 
Examination (MMSE) användes i 
undersökningen. En litteratur 
Review gjordes på den insamlade 
uppgifterna för att kunna 
identifierar attityderna. För att 
djupgående undersöka dem olika 
anläggningarna utformades 
separata frågeformulär för dem 
olika grupperna som deltog i 
studien. Under analysen användes 
ICC, MANOVA och HSD.   
 
Kvantitativ undersökning 
 

Resultatet visar att tio utav tolv 
anläggningar hade rimlig till utmärkt 
tillförlitlighets index. Det visade sig 
att attitydförändringar förekom i de 
tio tillförlitliga anläggningarna 
mellan dem tre olika grupperna NH 
bosatta, NH anställda och CNAs 
studerande. Dålig behandling av 
långvarig smärta skulle kunna bero 
på attityderna mellan dem bosatta 
och den vårdande personalen. 

Hög 

Dian, Katsma., 
Christine, Souza. 
(2000). 
 
American Society of 
Pain Management 
Nursing  
Vol:1 (3) 88-95. 
 
Kalifornien (U.S.A) 

Elderly pain 
assessment and 
pain management 
Knowledge of 
Long-term Care 
nurses 
 
 

Syftet med denna 
studie var att 
bestämma 
kunskapsnivån 
hos långvårds 
sjuksköterskor 
angående 
smärtbedömning 
och omvårdnad av 
de äldre. 

Långvårdsanläggningar med 
minst femtio bäddar ombads 
via telefon och brev att delta i 
studien. Deltagarna 
(sjuksköterskorna) blev 
tilldelade en enkät. Deltagare 
från fyrtiotvå sjukhem valde 
att delta och 879 enkäter 
skickades ut till de olika 
parterna.   

Tre specifika teman undersöktes. 
två olika typer av patient scenarion 
utfärdades. Scenario ett: en patient 
som ler och visar inga objektiva 
tecken på smärta. Scenario två: 
Grimaserande patient. Tre frågor 
följde upp de scenarier som rörde 
de äldres smärta och dess 
bedömning samt hanteringen av 
smärtan. Sjuksköterskor ombads 
att tyda deras smärta på en skala 
mellan 0-10. 
 
Deskriptiv studie 
 

Resultaten visade att sjuksköterskor 
var mer benägna att uttrycka tilltro 
och dokumentera kring de 
grimaserande patienternas 
rapportering ut av smärta än dem 
patienter som uttryckte ett leende. 
Äldre sjuksköterskor med flera år av 
erfarenhet var mindre benägna att 
uttrycka tilltro och dokumentera 
patienternas uttryck av smärta än vad 
dem yngre sjuksköterskorna gjorde 
med mindre erfarenhet. Lägre än 
hälften av sjuksköterskorna skulle 
öka den analgetiska dosen för de 
båda utvalda scenarion. 
 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare, 
År,Tidskrift,Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Godkänd kvalitet 

Elizabeth, 
Matthews., 
Colette, Malcolm. 
(2007) 
 
British Journal of 
Nursing 
Vol:16 (3) 174-179. 
 
Irland 

Nurses’ Knowlede 
and attitudes in 
pain management 
practice 
 
 

Denna studie 
utforskade 
kunskaper och 
attityder hos 
sjuksköterskor 
som har 
genomgått ett 
träningsprogram 
rörande 
kompetens och 
kunskap, denna 
utbildning ägde 
rum på ett 
ortopediskt centra 
(grupp ett) möter 
en samling andra 
sjuksköterskor 
(grupp två) som 
närvarade vid en 
smärt konferens 
och dessa hade då 
inte genomgått 
träningsprogramm
et. 

Grupp ett var sjuksköterskor 
som jobbade på det 
ortopediska centret. Dem 
deltog i träningsprogrammet 
som utbildade dem i kunskap 
och kompetens i ämnet smärt 
hantering. Grupp två var 
sjuksköterskor som hade 
deltagit i en konferens som 
utbildade dem i smärta. Dessa 
hade inte deltagit i 
träningsprogrammet. 
Sextiofem sjuksköterskor 
deltog i grupp ett. Fyrtioåtta 
sjuksköterskor deltog i grupp 
två. 

Instrumentet The Nurses’ 
Knowledge and Attitudes Survey 
Regarding Pain användes. 
Frågeformuläret består av trettiosju 
slutna frågor med svarsalternativen 
sant eller falskt samt flervalsfrågor, 
inkluderat till detta vinjetter med 
farmakologiska och icke 
farmakologiska interventioner och 
attityder på hur smärta hanteras. 
Modifikationer gjordes till 
formuläret så att dem deltagande 
skulle förstå frågorna. Sedan 
gjordes mindre ändringar på 
frågeformuläret för att anpassa en 
Engelsk standard. Demografisk 
data lades till. Data kollektionen för 
grupp ett tog två veckor. Data 
kollektionen för grupp två skedde 
under konferensen. Data analysen 
skedde med ORECNI. 
prospektiv 
 
Jämförande studie 
 

Resultatet visade att det inte var 
någon signifikant skillnader mellan 
dem två olika grupperna gällande 
korrekta svar. Resultatet visade också 
att det fanns ett allvarligt underskott i 
kunskap gällande de frågor som 
rådde kring icke-farmakologiska 
metoder i behandlingen av långvarig 
smärta och dess opioid behandling. 
Dock hade grupp ett högre korrekt 
svars hastighet i dem vinjetter som är 
baserade på daglig omvårdnads 
praxis. 

Hög 

Lena, Törnkvist., 
Ann, Gardulf., 
Lars-Erik, Strender. 
(2003) 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
Vol:17 332-338. 
 
Sverige 

Effects of ‘pain-
advisers’: district 
nurses’ opinions 
regarding their 
own knowledge, 
management and 
documentation of 
patients in chronic 
pain 
 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
huruvida distrikt 
sjuksköterskors 
åsikter 
förändrades efter 
utbildning och 
introduktion av 
distrikt 
sjuksköterskor 
som utbildats till 
’pain-advisers’ vid 
vårdcentraler 
rörande 
arbetsförhållande
n och 
tillfredställelsen av 
kontroll vid 
hantering av 
smärta, smärt 
bedömning och 
dokumentation. 

En study area (SA) med fem 
stycken primary health care 
centers (PHCCs) och en 
control area (CA) med sju 
stycken PHCCs vart 
selekterade. Urvalet skedde 
inte slumpartat utan valdes 
utifrån geografisk lokalisation. 
Därefter blev två stycken 
områden selekterade och 
dessa uppfyllde kriterierna. I 
(SA) gruppen var dem 
tjugoåtta stycken deltagande 
distrikt sjuksköterskor och i 
(CA) gruppen var dem 
tjugofem deltagande distrikt 
sjuksköterskor. 

Fem stycken sjuksköterskor fick gå 
en fyra dagars kurs. Det var dessa 
sjuksköterskor som blev ’pain- 
advisers’. Frågeformuläret som 
användes i studien bestod av 
femtioen frågor som var uppdelade 
i tre olika delar. Svars alternativ i 
frågeformuläret bestod av olika 
svars skalor men också utav 
svarsalternativ så som ja eller nej.   
 
Nästa frågeformulär besvarades av 
dessa grupper i januari 1998 alltså 
efter utbildningen av ’pain- 
advisers’. 
 
Longitudinal och kvantitativ studie. 
 

För (SA) gruppen såg man en 
signifikant skillnad mellan 1996 och 
1998 i denna grupp hade 
förbättringar uppnåtts sedan 
introduktionen utav ’pain- advisers’. 
(CA) gruppen fick inte likvärdigt 
resultat som (SA) gruppen. (CA) 
gruppen hade inte samma förbättring 
som (SA) gruppen fick. (CA) gruppen 
fick inte samma effekt av sina ’pain- 
advisers’. 

Hög 



 

 

Författare, 
År,Tidskrift,Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Godkänd kvalitet 

Lena, Törnkvist., 
Ann, Gardulf., 
Lars-Erik, Strender. 
(1998) 
 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
Vol:12 146-153 
 
Sverige 

The Opinion of 
District Nurses 
regarding the 
Knowledge, 
Management and 
Documentation of 
Patients with 
Chronic Pain 
 
 

Syftet med studien 
var att genomföra 
en första 
undersökning om 
vad 
distriktsjuksköters
-korna hade för 
uppfattningar 
gällande kunskap, 
hantering och 
dokumentation av 
patienter med 
långvarig smärta, 
före 
introduktionen av 
’pain advisers’ i en 
sjukvårdsregion i 
Stockholm.   

Tolv stycken primary health 
care centers (PHCCs) vart 
selekterade till studien. 
Urvalet av PHCCs skedde inte 
slumpartat utan valdes utifrån 
geografisk lokalisation. Sjuttio 
distriktsjuksköterskor 
besvarade frågeformuläret.   

Frågeformuläret som valdes till 
studien bestod av totalt femtioen 
frågor. Frågorna besto av ämnen 
som: distriktsjuksköterskans 
bakgrund, expertis, utbildning av 
dokumentation, farmakologi, 
omvårdnads ordination och smärt 
och smärt kontroll, nuvarande 
kunskap, beredskap och hantering 
vis långvarig smärta, berörande 
smärt bedömning och deras egen 
dokumentation, vad 
distriktsjuksköterskorna tyckte om 
utbildning i ämnet och om det 
skulle förbättra deras egen 
hantering av långvarig smärta. 
 
Multicenterstudie 

 

Resultatet visade att 85 % av 
distriktsjuksköterskorna träffade på 
patienter med långvarig smärta minst 
en gång i veckan. Ingen av dem tolv 
PHCCs hade någon typ av 
informations instruktioner gällande 
smärt hantering. Många 
distriktsjuksköterskor utförde inte 
alls individuella bedömningar av 
patientens smärta och väldigt få 
använde verktyg så som VAS-skalan. 
Distriktsjuksköterskorna 
rapporterade otillräcklig 
dokumentation. Flertalet var 
missnöjda med PHCCs hantering av 
patienter med långvarig smärta samt 
missnöjda med den egna kunskapen 
om smärtkontroll. 

Hög 

Perm, Venkatesan., 
Karvannan, 
Harikesavan., 
Chakravarthy, RD., 
Binukumar, B., 
Jaykumar, Saroja., 
Kumar, Senthil. 
(2011) 
 
Indian Journal of 
Palliative Care 
Vol:17 (3) 227-234. 
 
Indien 
 

Attitudes and 
Beliefs About 
Chronic pain 
Among Nurses – 
Biomedical or 
Behavioral? A 
Cross-sectional 
Survey 
 
 

Syftet med studien 
var att bedöma 
attityder och tilltro 
relaterat till 
långvarig smärta 
bland 
sjuksköterskor för 
att kunna 
utvärdera 
biomedicinska och 
beteendens 
dimensioner 
utifrån deras egen 
perception av 
smärta. 

I undersökningen deltog 363 
sjuksköterskor. Kravet på 
sjuksköterskorna var att dem 
minst skulle erhålla 
studentexamen i omvårdnad. 
 

Denna studie använder ett 
självrapporterade frågeformulär. 
Detta formulär har modifierats 
utifrån pain attitudes and beliefs 
scale (PABS) för mätning av 
vårdgivares attityder och 
uppfattningar gentemot kronisk 
ländryggssmärta. Termen ”Chronic 
low back pain” byts ut mot ”chronic 
pain”. Skalan inehåller 31 objekt 
(påståenden om smärta) där 
deltagande i studien ska ge ett 
samtycke eller ett inte samtyckande 
med det givna påståendet. 
Analyseringen sker med ANOVA 
och SPSS. 
 
 
Tvärsnittsundersökning 
 

Sjuksköterskor hade en bättre 
redogörelse kring den biomedicinska 
dimensionen än vad dem hade till 
dimensionen kring beteendet 
rådande långvarig smärtproblematik. 
Denna skillnad var mer uttalad hos 
kvinnliga sjuksköterskor och de 
sjuksköterskor som rapporterade 
"mycket bra" allmän hälsa hade 
högre beteende dimensions poäng än 
de som hade "bra" allmän hälsa. 

Hög 
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Effect of attitudes, 
subjective norms 
and perceived 
control on nurses’ 
intention to assess 
patients’ pain 
 
 

Denna studie 
undersöker de 
underliggande 
bestämmande 
faktorer som 
påverkar 
sjuksköterskors 
beteende vid 
genomförande av 
smärt 
bedömningar. 

100 sjuksköterskor deltog i 
studien. Dessa sjuksköterskor 
var tagna från fem vårdorgan. 
Formulär skickades ut till olika 
subjekt, med innehåll av 
invitationer att delta i studien. 
Formuläret innehöll också 
information om hur studien 
skulle utföras samt dess syfte. 
Femtionio kompletta formulär 
användes för analysering.   

Ett frågeformulär utvecklades till 
studien för att kunna besvara syftet.  
Totalt tjugotvå objekt inkluderades 
i frågeformuläret för att framkalla 
deltagarnas subjektiva normer, 
upplevda kontroll och intention 
avseende smärtbedömning. Fem 
frågor fanns även med för att få en 
karaktärsbild ut av dem deltagande 
i studien. 
 

Resultatet påvisade i liten grad stöd 
till syftet med studien. 
Sjuksköterskans intention att 
genomföra smärt bedömning kunde 
förutsägas av attityder, subjektiva 
normer och upplevd kontroll. 

Hög 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


