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ABSTRACT

Patients´ satisfaction with the health care system are influenced by the encounter with
health care professionals. The outcome of the encounter is depending on the professio-
nals´ ability to show empathy which is crusial for how the patient will recover. The pur-
pose of this study was to illuminate how patients with pain were affected by nurses´
empathy and professional attitude. A literature study as well as an empiric study in form
of an interview were accomplished.

During the analysis eight subjects were identified: attitude, communication, informa-
tion, diagnosis, confirmation, understanding, knowledge and education. The result of
the study further showed that nurses´ empathy and professional attitude had a great in-
fluence on patients with pain, especially on persons with long-term pain, and their abi-
lity to manage and live with pain. The interaction between nurses and patients has a he-
aling power in itself. If the patient is being confirmed, respected and understood, this
has a positive effect on the pain. Knowledge in giving information about pain and pain
management is necessary.

The conclusion was that the nurse had a vital role in the care of patients with pain. It is
important to make the nurses conscious about how their professional attitude affects the
patients.
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INLEDNING

Patienters tillfredställelse med vården och deras vilja att samarbeta påverkas i hög grad

av det bemötande de får av vårdpersonalen. Bemötandet antas, enligt Holm (1995), vara

beroende av den professionella vårdarens förmåga till empati. Även Brattberg (1995)

skriver att en god medicinsk behandling kan ge en otillfredsställd patient om det finns

brister i bemötandet. Hon anser också att förhållandet även kan vara det omvända, en

misslyckad medicinsk behandling kan ge en nöjd patient om bemötandet upplevs till-

fredsställande.

Ett respektfullt patientbemötande är, enligt socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad

inom hälso- och sjukvården (SOSFS 1993:17), grundläggande för omvårdnaden och för

att vårdtagaren skall få en upplevelse av att vård och omsorg är av god kvalitet (Social-

styrelsen, 1997). Croné (1990) säger att ett omhändertagande som är varmt och vänligt

inger trygghet och att personalens bemötande är avgörande för hur patienten kommer att

må. Larsson, Wilde och Udén (1996) skriver att en viktig aspekt när patienter värderar

kvaliteten på vård och omsorg är hur de blir bemötta av vårdpersonalen. Vad som vär-

deras högt är när vårdpersonalen visar engagemang, egna känslor, intresse och med-

känsla. Relationen till personalen ska bygga på ömsesidig respekt och tillit, förståelse,

öppenhet och uppriktighet.

Alla möten med en patient är betydelsefulla. Det ställer därför höga krav på den profes-

sionella vårdarens förmåga att hantera dessa möten på ett sätt som gör att motparten

känner sig sedd, bekräftad och förstådd. Begreppen  professionell hållning och empati är

i det sammanhanget honnörsord och ledstjärnor (Holm, 2001b).
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BAKGRUND

Professionellt förhållningssätt

Professionell hållning är ett begrepp som innefattar alla de krav som ställs på en profes-

sionell hjälpare. Det innebär ett förhållningssätt snarare än konkreta beteenden. Profes-

sionell hållning kan beskrivas som en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det

som gagnar patienten och inte av de egna behoven, känslorna och impulserna. Detta

ställer två övergripande krav. Det första handlar om att relationen till patienten inte är

jämlik och ömsesidig. Den professionella vårdaren har inte rätt att ställa samma krav på

patienten som patienten i sin tur har att ställa på honom eller henne. I ett professionellt

bemötande ingår kraven på att visa uppmärksamhet, respekt, empati och medkänsla. Det

är emellertid en psykologisk orimlighet att dessa krav ställs på patienten i dennes utsatta

läge som hjälpbehövande. Det andra övergripande kravet är självkännedom. Det handlar

bl a om att vara medveten om de egna behoven och känslorna så att man kan hantera

dessa utan att de levs ut och tar överhanden i kontakten med patienten. Professionell

hållning kräver att vårdaren ger patienten företräde och därmed frångår det naturliga

sättet att utgå från sig själv (Holm, 1985).

Berglöf (1999) menar att begreppet professionellt förhållningssätt handlar om relationen

mellan patient och vårdare. Denna relation präglas av avskildhet, sekretess samt tillit

och trovärdighet. Tillit från patienten och en yrkesmässig trovärdighet från läka-

ren/vårdaren är en förutsättning för ett bra samarbetsklimat. Oavsett vilken yrkesgrupp

som åsyftas måste teoretisk kompetens, tillit och förtroendekompetens finnas i det pro-

fessionella mötet. Enligt Feigenberg (1974) är kunskap, självkännedom och empati tre

krav som måste ställas på läkaren i mötet med döende patienter. Holm (1985) anser att

dessa krav skall gälla all kontakt med patienter och utgöra den kompetens som krävs för

professionell hållning. Kunskapskravet är det mest teoretiskt betonade och inbegriper

kunskap om teorier, metodmässigt kunnande och skicklighet. Även kännedom om psy-

kologiska försvar, ambivalenta motiv, omedvetna drivkrafter och omedveten kommuni-

kation ingår i kunskapskravet. Självkännedom handlar om att vara medveten om egna

behov och känslor och i kontakten till den andre kunna hantera dem på ett sådant sätt att

de inte blir styrande. Slutligen är empati det mest centrala kravet och innebär en förmå-
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ga att sätta sig in i och förstå en annan människas känslor och psykiska situation. Holm

(2001b) menar att den professionella relationen skiljer sig från vanliga vänskapsrelatio-

ner och det är viktigt att vårdaren är medveten om detta.

Empati

Enligt Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (1986) förklaras ordet empati

som en förmåga till inlevelse i andras problem. Empati kommer från det grekiska ordet

empatheia, där em betyder in och patheia betyder känsla, lidande eller passion (Holm,

2001; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996; Svärdson, 1999). Det kan översättas med in-

kännande (Cullberg, 2000; Holm, 2001a; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). Enligt

Holm (2001a) är empati ett begrepp med flera olika betydelser. Det kan vara liktydigt

med hjälpsamhet och tillmötesgående, medkänsla och att förstå den andra personen, att

sätta sig in i hur han eller hon har det. Holm (1995) skriver även att empati betyder att

fånga upp och förstå en annan människas känslor och vägledas av den förståelsen i be-

mötandet av den andra. Det handlar om en process av att nå förståelse och ett sätt att

kommunicera denna förståelse, både i ord och i de handlingar som riktas mot den andra

människan. Cullberg (2000) och Lökensgard (1997) menar att empati handlar om att

känna sig in i den andres känsloläge och situation utan att identifiera sig med denne och

blanda in egna önskningar och behov.

Svärdson (1999) definierar empati som en flerstegsprocess vilken uppstår i en ömsesi-

dig interaktion mellan två personer och leder till att den ene förstår den andres känslor

och situation. Empati kräver motivation, den berör den andres känslor och situation,

verbal och icke-verbal kommunikation används, och den kan ses som ett kontinuum

från affektiva till kognitiva komponenter. I vissa fall är det mer affektiva delar som är i

funktion och i andra mer kognitiva.

Dahl Andersen (1997) menar att förmågan till empati dels bygger på intresse för andra

och dels på förmåga och vilja att använda sin egen kunskap och erfarenhet för att tolka

en annan persons kommunikation. Empati ger en upplevelse av närhet och kontakt

mellan de inblandade parterna.
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Att visa empati är som att stå utanför och se in i något. Man är inte
själv innanför. Det är den andres upplevelser som man ser in i och för-
söker förstå.

(Dahl Andersen, 1997, s. 19)

Inom omvårdnadsområdet är empati ett centralt begrepp där sjuksköterskans empatiska

förmåga har visat sig ha positiv effekt på patienten (Svärdson, 2000). Svärdson (1999)

skriver att empati historiskt har beskrivits som viktigt i relationen mellan sjuksköterska

och patient. Wiberg och Andersson (1995) menar att en god patientrelation är en förut-

sättning för att vi skall förstå varandra och för att vi skall kunna uppfatta patientens pro-

blem på ett sådant sätt att vården, behandlingen och resultatet därav blir av god kvalitet.

Kovero (1999) hänvisar till undersökningar vilka visat att patientens upplevelse av god

vård grundar sig på interaktionen mellan vårdare och patient.

Brattberg (1995) poängterar vikten av intresse och engagemang i mötet med patienter

med långvarig smärta.

Smärta

Den internationella smärtforskningsorganisationen, International Association for the

Study of Pain (IASP), definierar smärta på följande sätt.

Smärta är en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse till följd
av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan
skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av väv-
nadsskada.

(IASP:s definition i Brattberg, 1995, ss. 18-19)

Smärta är alltså ett symptom, en upplevelse, och förekommer i samband med sjukdom

eller utan att sjukdom kan påvisas med diagnostiska metoder. Smärta kan även före-

komma utan skada eller sjukdom. I alla kontakter med personer med smärta måste där-

för grundsynen vara att all smärta är verklig (Boivie et al., 1994). Brattberg (1995) och
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Hawthorn och Redmond (1999) är eniga om att smärta inte är ett enhetligt fenomen utan

påverkas av såväl fysiologiska, psykologiska, sociala som kulturella faktorer. Den både

upplevs och påverkar oss på många olika sätt. Författarna talar också om smärtans fyra

dimensioner, den fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella. Storleken av de

olika dimensionerna varierar mellan olika individer och hos samma individ vid olika

tillfällen. Fysisk smärta går att förklara i fysiologiska termer. Psykisk smärta handlar

ofta om depression, oro, ångest, dåligt självförtroende eller sömnsvårigheter. Larsson

och Rundgren (1997) skriver att kropp och själ utgör en enhet och att smärta, av denna

anledning, påverkar hela människan. Enligt Brattberg (1995) kan den sociala smärtan

bestå av ensamhet och isolering, en känsla av att vara övergiven. Andlig/existentiell

smärta handlar om frågor om livets mening och påverkar ofta personer med långvarig

smärta vars identitet har förlorats.

Akut respektive långvarig smärta

Enligt Hawthorn och Redmond (1999) klassificeras ofta smärta efter varaktighet.

Smärta indelas därför i akut respektive kronisk eller långvarig smärta. Brattberg (1995)

skriver att akut smärta är en varningssignal, som kan vara tecken på skada eller sjuk-

dom, och därför är meningsfull. Den kännetecknas, enligt Hawthorn och Redmond

(1999), av ett väldefinierat tidsmönster för när smärtan sätter in. Den akuta smärtan sva-

rar ofta bra på analgetikabehandling och på behandling av bakomliggande orsaker. För

att smärta skall definieras som kronisk eller långvarig skall den ha varat i sex veckor

eller däröver, eller vara förknippad med en kronisk patologisk process. Brattberg (1995)

skriver däremot att kronisk smärta avser smärta som varat längre än förväntat efter

sjukdom eller skada, tidsgränser på tre till sex månader förekommer. Kronisk eller

långvarig smärta är för det mesta inte meningsfull eftersom någon vävnadsskada inte

behöver vara kvar. Smärtan är därför inte längre en varningssignal om vävnadsskada,

möjligen om att något annat är fel. Enligt Hawthorn och Redmond (1999) skiljer sig

även kronisk smärta från akut smärta genom att den kan ge förändringar i det centrala

nervsystemet. Brattberg (1995) skriver att kronisk smärta inte innebär att den är obot-

bar. Den innebär däremot att inställningen till patienten och dennes lidande kan bli onö-

digt pessimistisk. Därför är det bättre att använda begreppet långvarig smärta.
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Smärtbehandling och bemötande

Smärtanalys och smärtbehandling är ett samarbete mellan patient, läkare och sjukskö-

terska, där patientens upplevelser, verbala och icke-verbala uttryck för smärtan är basen

(SOSFS 1989:1). Detta bygger på lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens

område (SFS 1998:531), som säger att vården skall utformas och genomföras i samråd

med patienten och denne skall visas omtanke och respekt. Enligt Socialstyrelsens all-

männa råd om smärtlindring i livets slutskede (SOSFS 1989:1) bygger samtal om

smärtans lokalisation, intensitet, varaktighet och effekter på kommunikation mellan lä-

kare och patient. Med hjälp av sin kunskap och empati kan läkaren hjälpa patienten att

verbalisera och nyansera sin upplevelse. För en lyckad smärtbehandling är respekt för

patientens upplevelse, uppfattning och önskemål en viktig grund. Även för den fortsatta

smärtbehandlingen är upplevelsen av att vara uppmärksammad och förstådd mycket

viktig. Genom att visa respekt och ge patienten den tid som behövs kan smärtanalysen

ge förtroende. Brattberg (1995) menar att smärtbehandling kan ses som en totalprodukt

som, förutom själva behandlingen, även omfattar bemötandet på mottagningen och i te-

lefon, väntetiderna, smidigheten i rutinerna etc. Alla som arbetar i verksamheten måste

vara medvetna om att de på olika sätt bidrar till behandlingsresultatet.

Personer med långvarig smärta behöver personligt anpassade behandlingsprogram, där

både somatiska och psykologiska behandlingsformer ingår. Att patienten deltar aktivt i

behandlingen, och inte är en passiv sjukvårdskonsument, är också nödvändigt. För att

patienten skall bli aktiv i sin egen behandling är en av förutsättningarna att tro på vad

denne säger. Många patienter upplever att sjukvårdspersonalen inte tror på att de har ont

och känner sig därför kränkta. Ett sådant bemötande skapar dåliga förutsättningar för

patienten att vara positiv och samarbetsvillig (Brattberg, 1995).

Enligt Hawthorn och Redmond (1999) är sjuksköterskans roll av avgörande betydelse i

behandlingen av smärta. Då smärta är ett flerdimensionellt fenomen är det sjuksköter-

skans uppgift att klart identifiera de faktorer som kan inverka på patientens smärtupple-

velse och smärtuttryck. Kvaliteten på den information som samlas in beror i hög grad på

sjuksköterskans observationsförmåga, interpersonella färdigheter och lyhördhet.



7

Upplevelse av trygghet och av att vara omhändertagen skapas när en kontinuerlig upp-

följning av patienten sker. Känner sig patienten respekterad som expert på sin egen

smärta, skapas förutsättningar för både trygghet och förtroende. Därmed förlorar pati-

enten varken kontroll eller integritet. Många patienter önskar sådan kontakt med sin

sjuksköterska eller läkare där även samtal om livssituationen, känslor och upplevelser,

problem och problemlösning och diskussion om målsättning är möjlig. Den ger ett öm-

sesidigt och värdefullt utbyte (SOSFS 1989:1). För att framgång skall nås i behandling-

en måste empati förmedlas. Det innebär ett aktivt deltagande, hoppfullhet, intresse och

helhjärtade försök att hjälpa. Genom empati förmedlas en känsla av att ”jag är med dig”,

där intresse, respekt och förståelse bör visas (Brattberg, 1995).

SYFTE

Syftet med studien är att belysa betydelsen av vårdgivares empatiska förmåga och pro-

fessionella förhållningssätt i mötet med patienter med smärta.

METOD

Det enskilda arbetet består av två delar, en litteraturstudie och en kompletterande empi-

risk studie. Litteraturstudien gjordes för att, som Backman (1998) skriver, ta reda på vad

som tidigare skrivits och gjorts inom det område som studien syftar till. I det här fallet

behandlas empati och professionellt förhållningssätt i mötet med patienter med smärta.

Den empiriska studien gjordes dels för att komplettera litteraturstudien då det visade sig

vara svårt att finna material inom området och dels för att få en anknytning till verklig-

heten och verksamhetsfältet. Om man, enligt Backman (1998), vill veta något om verk-

ligheten skall empirisk kontakt tas, exempelvis med hjälp av intervjuer.
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Litteraturstudien

Litteratursökning

Materialet söktes på Biomedicinska biblioteket i Göteborg, högskolebiblioteket i Troll-

hättan/Uddevalla (Campus Vänersborg), Göteborgs stadsbibliotek och Mölndals sjuk-

husbibliotek genom sökning i databaserna CINAHL, PubMed och SveMed+. Vidare

söktes litteratur i Biomedicinska bibliotekets databas GUNDA och via högskolebiblio-

tekets databas SOFIA på Campus Vänersborg. Litteratur söktes också genom att grans-

ka referenslistor i de artiklar och böcker som redan införskaffats.

För att få ytterligare förslag på litteratur kontaktades per telefon smärtenheten på Sahl-

grenska sjukhuset. De hänvisade vidare till sjukhusets smärtsjuksköterska och till Bio-

medicinska biblioteket. Även kontakt med smärtenheten på Östra sjukhuset togs där re-

levanta böcker och doktorsavhandlingar rekommenderades.

Avgränsningar och urval

Sökningen av artiklar begränsades till tidsperioden 1990 – 2002. Begränsningar såsom

English och Peer Rewieved, English, Randomized Controlled Trial och Human på

PubMed användes också. Artiklarna som valdes var vetenskapligt granskade. Sökorden

som användes var attityder, bemötande, empati, professionellt förhållningsätt, smärta,

sjuksköterska – patientrelation, vårdare – patientrelation, attitude, attitude of health pro-

fessionals, effects, empathy, encounters, nursing, pain, professional attitude, professio-

nal – patient relations, nurse – patient relations. Sökorden kombinerades sedan på flera

sätt, se söksammanfattning i tabell 1, bilaga 1. Annan litteratur som användes var forsk-

ningsrapporter, uppsatser samt en författning och en bok, se litteraturöversikt i tabell 2,

bilaga 2.
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Analys av material

40 artiklar införskaffades vilka lästes av båda författarna. Efter kritisk granskning visade

det sig att 11 av dessa svarade på syftet till arbetet. Artiklarna lästes igenom två gånger

av varje författare. Understrykningar gjordes i texten och kommentarer skrevs i margi-

nalen och på anteckningsblad. Understrykningarna och kommentarerna svarade på syf-

tet med arbetet samt innebörden av begreppen empati och professionellt förhållnings-

sätt. Därefter jämfördes dessa och en omarbetning av understyrkningarna och kom-

mentarerna formades till textmassa. Texten sorterades sedan utifrån de vanligast före-

kommande begreppen som framkommit under analysens gång. Dessa begrepp, eller te-

man var kommunikation, information, förhållningssätt, diagnos, bekräftelse, förståelse,

kunskap och utbildning. Genom kategorisering och tematisering av data menar Back-

man (1998) att det kvalitativa förfarandet underlättas samt att överskådlighet ges till ar-

betet. Utifrån temana skapades till sist rubriker där den bearbetade textmassan placera-

des under passande rubrik. De teman som ansågs vara mest relaterade till varandra för-

des samman under gemensam rubrik.

Validitet och reliabilitet

Validitet betyder giltighet. Genom att undersöka det som avses att undersökas erhålls

validitet. Reliabilitet betyder pålitlighet eller tillförlitlighet. För att erhålla reliabilitet

måste undersökningarna göras på ett tillförlitligt sätt. En vetenskaplig undersökning

måste uppfylla kraven på validitet och reliabilitet. Genom att ha två eller fler granskare

som svarar på samma frågor kan detta uppnås (Hartman, 1998; Patel & Davidson, 1994;

Thurén, 1991). För att erhålla validitet och reliabilitet genomlästes materialet var för sig

av författarna två gånger. Kommentarer till texten skrevs i marginalen och stycken, som

svarade på arbetets syfte samt innebörden av begreppen empati och professionellt för-

hållningssätt, markerades med överstrykningspenna. Dessa diskuterades sedan författar-

na emellan. Understrykningarna och markeringarna som båda ansåg vara relevanta för

arbetet fördes in i arbetets text. Detta visade sig resultera i åtta teman, se ovan. Då båda

författarna var klara över arbetets syfte och innebörden av begreppen empati och profes-
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sionellt förhållningssätt stämde markeringar och kommentarer väl överens. Därmed fö-

relåg inga skillnader författarna emellan.

Den empiriska studien

Metod

Med studien avsågs att komplettera litteraturstudien då det visade sig vara svårt att hitta

relevant litteratur som svarade på syftet och för att få en anknytning till verkligheten och

verksamhetsfältet. Enligt Kvale (1997) är en intervju ett samtal som har ett syfte och en

struktur. Intervjun blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och

lyhört lyssnande erhålla grundligt prövade kunskaper. Därför ansågs en intervju vara

lämplig som arbetsmetod.

Urval

Arbetet gjordes med en kvalitativ ansats. Därför valdes informanten medvetet utifrån

följande kriterier.

• Sjuksköterskan skulle ha en vidareutbildning i smärta.

• Sjuksköterskan skulle vara intresserad av begreppen empati och professionellt för-

hållningssätt.

Kontakt togs med smärtenheten på ett av de större sjukhusen i Västra Götalandsregio-

nen. Där rekommenderades en smärtsjuksköterska, som var särskilt intresserad av be-

greppet empati.
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Genomförande

Smärtsjuksköterskan kontaktades per telefon och tid avtalades. Intervjun, som registre-

rades genom bandinspelning, genomfördes gemensamt av författarna på smärtsjukskö-

terskans arbetsplats och varade i ca. 50 minuter.

Fem öppna frågor formulerades. Intervjun var halvstrukturerad, där smärtsjuksköterskan

fick möjlighet att utveckla sina svar och ibland ställdes följdfrågor. En halvstrukturerad

intervju omfattar, enligt Kvale (1997) en rad teman och förslag till relevanta frågor där

möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd finns. Frå-

gorna delades inte ut på förhand, däremot lästes det utarbetade syftet upp och även en

beskrivning av syftet med intervjun gavs. Frågor respektive påståenden framgår av in-

tervjuguide, bilaga 3.

Forskningsetik

Då den första kontakten togs, per telefon, gavs information angående etiska riktlinjer.

Information om intervjuns syfte, att intervjun skulle bandas och transkriberas efter ut-

förd intervju för att sedan analyseras tillsammans med övrig litteratur gavs. Informanten

upplystes också om att allt material skulle behandlas konfidentiellt och att både banden

och skrivet material skulle förstöras efter det att studien var slutförd. Information om att

informantens medverkan var frivillig och att intervjun kunde avbrytas om så önskades

gavs samtidigt. Kvale (1997) beskriver detta förfaringssätt och understryker vikten av

informerat samtycke, konfidentialitet samt god information till informanterna. Samma

information gavs även vid intervjutillfället.

Analys av material

Referensramen utgjordes av arbetets syfte samt innebörden av begreppen empati och

professionellt förhållningssätt. Även några teman (kunskap, utbildning och information)

som redan framkommit av litteraturstudien utgjorde referensramen till intervjun. Den
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bandade intervjun transkriberades och skrevs därmed ut ord för ord av författarna till-

sammans. En klarläggning av materialet gjordes. Överflödigt material så som upprep-

ningar, avvikelser, hummanden och andra oväsentligheter eliminerades. Det innebär,

enligt Kvale (1997), att materialet då blir tillgängligt för analys. Efter ytterligare en ut-

skrift granskade författarna materialet var för sig och markerade samtidigt det som var

relevant för syftet. Därefter gjordes en meningskoncentrering. De meningar som smärt-

sjuksköterskan uttryckt formulerades mer koncist. Långa uttalanden pressades samman i

kortare uttalanden, där den väsentliga innebörden av det som sagts omformulerades i

kortare meningar. Därefter gjordes en gemensam granskning och tolkning av materialet,

som utformades till teman. Dessa teman visade sig överensstämma med de teman som

framkommit i litteraturstudien (kommunikation, information, förhållningssätt, diagnos,

bekräftelse, förståelse, kunskap och utbildning). Resultatet av intervjun integrerades

slutligen med resultatet av litteraturundersökningen under respektive rubrik.

RESULTAT

Resultatet presenteras med litteraturstudiens teman och resultatet av intervjun integrera-

de.

Förhållningssätt och kommunikation i mötet med patienten

Krafft och Nyström (1999) kom i sin studie fram till att brister i kommunikationen

mellan patienten och vårdpersonalen kunde leda till att bitterhet utvecklades hos pati-

enten. Oförstående bemötande ökade smärtupplevelsen och ledde till upplevelse av för-

sämring under en kortare eller längre tid. I vissa fall präglades patientens kommunika-

tion med vårdpersonalen av ängslan, oro och nervositet. Detta kunde ha sin grund i att

det inom vårdpersonalen var vanligt att generaliseringar gjordes på ett stereotypt sätt.

Patienten kunde bli nonchalant behandlad och även betraktad som inbillningssjuk och

lat. Att analysera vad som brast i kommunikationen var sällan möjligt, eftersom patien-

ten aldrig återkom till den aktuella personalen efter ett dåligt bemötande. Detta resulte-
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rade i att patienten kände sig kränkt och självförtroendet sjönk. Många trodde dessutom

att personalen uppfattade dem som värdelösa.

Även Andrea (1996) visade i sin studie på vikten av god kommunikation mellan patient

och läkare, framför allt för patienter med kronisk smärta. Ett konsekvent omvårdnads-

förfarande gentemot patienter med kronisk smärta var en av de viktigaste terapiformer-

na en läkare kunde erbjuda. Detta stämmer överens med vad Dobson (2000) upptäckte i

sin litteraturstudie. I den framkom att god kommunikation är nyckeln till konsten att

hantera smärta. Patienter som kände sig stimulerade och uppmuntrade av sjuksköterskan

upplevde att de hade mer kontroll och kände sig mer förstådda. Smärtbedömningen var

grundläggande för en lyckad smärthantering och en effektiv kommunikation. Framför

allt användandet av empati förstärkte smärtbedömningen.

Henriksson (1995b) visade att kvinnor med fibromyalgi behöver stöd från både omgiv-

ningen och hälso- och sjukvårdspersonalen för att kunna förändra vanor, rollmönster

och livsstil. Både symptomen och konsekvenserna av dessa påverkas av flera faktorer

som hälso- och sjukvården kan ta itu med. Om nödvändig vård och stöd ges, kan kvin-

nor med fibromyalgi leva ett liv med god kvalitet. I denna process har vårdpersonalen

en viktig del. Smärta är ett ångestframkallande symptom. Därför är kommunikation och

tidigt omhändertagande av patienten viktigt för att minska oron och förebygga onödiga

konsekvenser av symptomen. Professionellt omhändertagande av patienter med smärta

och tidig och adekvat information om tillståndet bör ges. Förändringar i rollmönster och

livsstil tar tid och kräver känslomässig ansträngning och en stödjande omgivning. Moti-

vationsfaktorer är nödvändiga och konstant stöd från läkaren och övrig personal bör där-

för vara tillgängligt under anpassningsprocessen.

Den intervjuade smärtsjuksköterskans erfarenheter visar också på vikten av ett profes-

sionellt förhållningssätt i mötet med patienten. När patientkontakten är för snabb upple-

ver hon att patienten får mer smärta. Ömsesidig respekt i mötet mellan sjuksköterska

och patient är viktig. För ett bra samarbete krävs att personkemin stämmer överens.

…det är inte alltid man passar ihop, att man trivs ihop, och då kan
man inte fortsätta kanske, för det blir inte bra. Patienten kommer
omedelbart att få mer smärta efter vårt besök. Och ändå mera ångest
och besvikelse…
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Smärtsjuksköterskan tror att ett bristande bemötande kan ha sin grund i en frustration

över att inte kunna hjälpa att patienten bli fri från sin smärta. Det sitter djupt rotat i oss

människor att bota sjukdomar, vilket kan vara svårt då smärta inte är en sjukdom i sig.

För att kunna bemöta patienten på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att kunna skilja

på akut respektive långvarig smärta eftersom förhållningssättet skiljer sig åt.

Att ha smärta är ju i sig ingen sjukdom, men man ska ju bota och det
sitter så djupt rotat, tror jag.

Även Brattberg (1995) skriver om vikten av bemötandet, och att patienttillfredsställelse

är ett centralt begrepp i all behandling. För att patienten skall bli tillfredsställd måste

denne vara nöjd med bemötandet från sjukvårdspersonalen. Det kan i sin tur leda till

både specifika och ospecifika behandlingseffekter. När patienten följer föreskriven be-

handling uppstår de specifika effekterna. De ospecifika behandlingseffekterna ses fram-

för allt hos de som har en positiv inställning till omgivningen och den medicinska mil-

jön. Smärtpatienter tycks vara speciellt mottagliga för ospecifika behandlingseffekter.

Hur patienten gör sin bedömning av bemötandet har att göra med, i det här fallet, läka-

rens personlighet, mänskliga värme, uppriktighet, förmåga till empati och grad av om-

händertagande.

Information och diagnos

I Henrikssons (1995a) studie av kvinnor med fibromyalgi rapporterade övervägande

delen av dessa långa kontakter med sjukvården, ibland flera år, innan diagnos ställdes.

Denna tid upplevdes som en svår och ibland mycket destruktiv period, där patienterna

upplevde att de blev remitterade från den ena specialisten till den andra, utan att få nå-

gon som helst information. Dessa långa utredningsperioder framkallade ängslan och oro

samtidigt som en bekräftande diagnos var en lättnad. När diagnos inte kunde ställas

kände patienten att symptomen, smärtan och den tilltagande utmattningen inte togs på

allvar. Därför föreställde sig dessa patienter att de antingen led av en allvarlig sjukdom

eller att de måste ha inbillat sig smärtan. Att patienterna skulle inbilla sig smärtan an-

tydde att de inte kunde lita till sin egen förmåga att förnimma smärtan, eller att de skulle
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ha psykiska problem. Detta ledde till mycket negativa konsekvenser för deras livskva-

litet och hindrade dem från att handskas med sin situation på ett konstruktivt sätt. Hen-

rikssons slutsats var att patienter därför behöver därför tidig och adekvat information

och konsekvenserna av deras tillstånd måste erkännas och tas i beaktande om de psyko-

sociala konsekvenserna skall minska.

Nilsson (1998) upptäckte, genom att intervjua personer med odefinierbar långvarig

smärta, att dessa ofta upplevde sig misstrodda av sjukvården, försäkringskassan och

ibland även av sin omgivning. Därför var det av största vikt att få en diagnos ställd.

Också Krafft och Nyström (1999) menade att om diagnos kan ställas och accepteras av

patienten blir denne optimalt tillfredsställd. Resultatet av Seers’ och Friedlis (1996) stu-

die visade hur smärtan påverkade flera dimensioner av patientens liv. Smärta var mer än

bara smärta. Den inkluderade allt som var associerad till smärtan. Att hitta en orsak, få

information och att få smärtan legitimerad var alla viktiga faktorer för personer med

långvarig smärta.

Innan den intervjuade smärtsjuksköterskan träffar sina patienter för första gången brukar

hon, i telefon, förbereda dem på att smärtan kanske inte går att bota helt. Däremot kan

de hjälpa patienterna med att bli bättre i sin smärta och även underlätta för dem att leva

med smärtan. Det är därför viktigt att det finns en god kommunikation mellan sjukskö-

terskan och patienten för att informationen skall nå fram.

Vi brukar alltid förbereda dem redan i telefonen att vi oftast inte kan
ta bort smärtan helt, men vi kanske kan göra det bättre, så säger jag för
att de ska veta det direkt innan de ens kommer hit. För annars så tror
de ibland att när de kommer hit så ” åh, här är boten” och så tycker de
att det ger ingenting.

När det gäller akut smärta framhåller hon vikten av preoperativ information i syfte att

minska smärtan efter operation.

I Carrs (1990) studie, angående postoperativ smärta, framkom att preoperativ informa-

tion, om vad patienten kan vänta sig efter operationen, reducerade smärtan och därav

behovet av analgetika. Brist på information kunde leda till oro och ökad smärta. Det är

därför uppenbart att kommunikation spelar en avgörande roll för en effektiv smärthante-
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ring. Det är även av mycket stor betydelse på vilket sätt sjuksköterskor frågar patienter-

na om deras smärta.

Bekräftelse och förståelse

Henrikssons (1995a) studie av kvinnor med fibromyalgi visade att dessa upplevde bris-

tande stöd och förståelse för sin situation från omgivningen. Många upplevde också

bristande intresse, empati och att de inte blev trodda. Några av kvinnorna började till

och med misstro sig själva och tvivla på sina egna erfarenheter. Detta gjorde att de hade

svårt att hantera sin situation på ett tillfredsställande sätt. Henriksson menar att vårdper-

sonal ofta saknar kunskap om vilka konsekvenser tillståndet ger och därför inte kan för-

stå patientens situation.

Copp (1990) gjorde en undersökning av patienter med smärtupplevelser. Dessa beskrev

vad smärtan innebar för dem, hur de hanterade sin smärta och de föreslog hur vårdper-

sonalen kunde hjälpa dem. Studien visade att patienterna tyckte att det var viktigt att

sjuksköterskorna förstod på vilket sätt de valde att hantera sin smärta. Vilka copings-

trategier de använde sig av, så att de kunde använda sig av dessa även på sjukhuset och

inte bara hemma. Patienterna upplevde att deras copingstrategier var ”mot reglerna” el-

ler kanske ”blev skrattade åt som icke-vetenskapliga”. Många trodde också att om de

använde sig av de copingstrategier som de använde sig av hemma, skulle kanske läkarna

och sjuksköterskorna inte tycka om det. Patienterna i Copps studie menade även att ett

system med primär omvårdnad, där sjuksköterskorna fick bättre möjligheter att lära

känna sina patienter och göra mer ingående bedömningar, bidrog till att förbättra smärt-

behandlingen.

I Björkmans (1998) studie framkom vikten av att vårdpersonalen uppmärksammade och

lyssnade till den smärtpåverkade patientens berättelse. Det krävdes inte bara förståelse

för hur ont patienten hade. Även förståelse för hur den smärtpåverkade patienten själv

försökte förklara och förstå sin smärta och hur han eller hon gjorde den begriplig och

meningsfull var nödvändigt. För att få en gemensam förståelse av situationen fordrades

en relation mellan vårdpersonalen och patienten. Det framkom att det var oerhört viktigt
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att både lyssna och samtala i mötet med smärtpatienter. Lyssna för att få förståelse för

hur patienten begripliggör sin smärta, hur smärtan påverkar livssituationen och hur

smärtan även påverkar framtidsplanerna.

Även Nilsson (1998) kom i sin studie fram till vikten av att lyssna för att förstå. Resul-

tatet av studien visade att hela livssituationen påverkades av smärtan, vilket medförde

negativa konsekvenser, såväl psykiskt som socialt. För patienter med långvarig smärta

var det av stor betydelse att vårdpersonal tog sig tid och lyssnade på dem. Att även få

tid att prata i lugn och ro utan att bli avbruten var av stor vikt. På detta sätt kunde vård-

personalen förstå och ta del av patientens kris. Fanns det ingen förståelse mellan patient

och vårdpersonal kunde ingen hjälp ges.

För att kunna hjälpa patienten att behandla dennes smärta är det också, enligt Skott

(1994), viktigt att vårdpersonalen kan förmedla och visa förståelse för patientens smärta

och att acceptera att denne har ont. Skott menar att det hos vårdpersonalen behövs god

självkännedom, god kunskap om psykologiska faktorer och förmåga till att visa empati i

mötet med smärtpatienter. Detta stämmer överens med vad Olson (1995) kom fram till i

sin studie, där hon undersökte förhållandet mellan sjuksköterskor som uttryckte empati,

patienter som mottog empati och patienter med smärta. Av resultatet framkom att när

sjuksköterskan uttryckte mer empati, minskades patientens smärta samtidigt som pati-

entens uppfattning av mottagandet av empati ökade. Patientens oro, depression och ilska

minskade alltså när denne kände sig förstådd och accepterad av sjuksköterskan.

Seers och Friedli (1996) har i en studie undersökt 75 personers erfarenheter av kronisk

icke-malign smärta. Syftet med undersökningen var att få en ökad insikt i vad det inne-

bar för människor att leva med kronisk icke-malign smärta. Ett av de teman som identi-

fierades beskrev hur patienternas relation till vårdpersonal hade påverkat dem. Det visa-

de sig att patienterna tyckte att det var av mycket stor vikt att bli trodd i sin smärta, men

många patienter kände att de inte blev det. Att få sin smärta erkänd som verklig var av-

görande för många patienter. Vissa läkare behandlade kronisk icke-malign smärta som

om den snabbt skulle bli bättre. Detta kunde leda till frustration för både läkarna och

patienterna. Det hände också att patienterna kände skuld när behandlingen inte ledde till

smärtfrihet. Ibland kunde även missförstånd mellan patientens och läkarens förvänt-

ningar leda till kommunikationssvårigheter.
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Det framkom i resultatet att den viktigaste omvårdnadsfaktorn för patienterna var att bli

bekräftade i smärtupplevelsen. Det var viktigt att stödja patienterna under den tid de lär-

de sig att hantera sin smärta. Att samtala med patienter med kronisk icke-malign smärta

om vad deras smärta betydde för dem var avgörande för att kunna hjälpa dem att öka sin

livskvalitet trots smärtan (a.a.).

Enligt Kraffts och Nyströms (1999) undersökning kom patientens upplevelse av hur den

första kontakten med vårdpersonalen var att bli avgörande för den fortsatta utveckling-

en. Kände patienten att det fanns respekt och förståelse för hans eller hennes smärtupp-

levelse, vågade denne ”vara sig själv” och kände sig då också trygg. I Socialstyrelsens

allmänna råd om smärtlindring i livets slutskede (SOSFS 1989:1) sägs att om det inte

finns tillräcklig förståelse för smärtupplevelsens komplexitet kan det orsaka bristande

resultat av smärtbehandlingen och svårigheter i relationen mellan patient och läkare.

Tudor Hart och Dieppe (1996) skriver att omvårdnadseffekter, såsom fortsatt intresse

och att bry sig om och ta hand om människor med kronisk artrit, kan reducera smärta

och öka mobiliteten rejält.

Den intervjuade smärtsjuksköterskan menar att sjuksköterskans empatiska förmåga har

stor betydelse för patienter med smärta. Hennes egna erfarenheter visar att det är viktigt

att tro på patienten och samtidigt bekräfta dennes upplevelse av sin smärta. Smärtsjuk-

sköterskan tror att patienten påverkas positivt i sin smärta av sjuksköterskans empatiska

förmåga, men det är inget hon kan belägga vetenskapligt. Då sjuksköterskan lyssnar och

visar förståelse kan patienten slappna av.

…jag och mina kollegor här, vi uppfattar det som att om man talar om
att ”vi vet att du har smärta”, att man liksom verkligen säger det ock-
så, så blir fallet ett helt annat. Av erfarenhet.

Carr (1990) kom i sin studie angående postoperativ smärta fram till att om sjuksköter-

skor inte förstår att patienten upplever smärta, samtidigt som denne förväntar sig att

sjuksköterskan skall ge analgetika, så kan det uppenbarligen vara så att patienten kom-

mer att uppleva svår smärta och inte få tillräckligt med analgetika när denne är i behov

av det. Patienten kan tro att sjuksköterskan automatiskt vet när denne har smärta. Om
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sjuksköterskan inte tolkar patientens signaler tillräckligt bra eller litar på att patienten

säger till när denne har smärta kan patienten komma att uppleva onödigt lidande.

Kunskap och utbildning

Syftet med McCafferys’ och Rolling Ferrells’ (1997) studie var att undersöka om sjuk-

sköterskors beslut i bedömning av smärta och administreringen av analgetika påverka-

des av vilken roll hon antog i en viss hypotetisk situation, framför allt rollen som

”sjuksköterska” respektive rollen som en familjemedlem, i det här fallet som ett

”syskon”. Den roll sjuksköterskan antar, professionell kontra personlig, påverkar hennes

beslut i bedömningen av smärta och i administreringen av analgetika.

Resultatet avslöjade att sjuksköterskors bedömning av smärta och val av dos av analge-

tika påverkades av den roll de blev tilldelade i studien. När det gällde bedömning av

smärta trodde de sjuksköterskor som antagit rollen som ”syskon” i högre utsträckning

på patientens smärta. Även vad gällde val av dos av analgetika gav ”syskon” i högre ut-

sträckning den omvårdnad som överensstämde med gällande praxis vid smärthantering.

Däremot innebar det, för de som var ”syskon”, en ökad oro för att använda morfinprepa-

rat. Största skillnaden mellan de två grupperna, ”sjuksköterskor” och ”syskon”, var att

”syskon” var ungefär tre till fyra gånger mer oroliga över andningsdepression och tole-

ransutveckling än ”sjuksköterskorna”.

Resultatet visade att kontinuerlig utbildning leder till en förbättrad smärthantering.

Denna utbildning inkluderar inte bara kunskap om hur smärta bedöms och säkerhet i

användandet av opioidanalgetika, utan genomförs också med undervisningsmetoder

som syftar till att öka den empatiska förmågan (a.a.).

Watt-Watson, Garfinkel, Gallop, Stevens och Streiner (2000) intervjuade 225 patienter

från fyra olika hjärtenheter. Syftet var att undersöka förhållandet mellan sjuksköterskors

empatiska förmåga och intensiteten i deras patienters smärta samt administrering av

analgetika efter operation. I denna undersökning visade det sig dock att sjuksköterskans

empatiska förmåga inte var associerad med intensiteten i patientens upplevelse av
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smärta eller administreringen av mer analgetika. Däremot uppfattade de patienter, vars

sjuksköterska visade mer empati, att de fick analgetika när detta efterfrågades i högre

utsträckning än de patienter vars sjuksköterska visade mindre empati.

Smärtsjuksköterskan berättar att det finns mycket okunskap vad gäller administrering av

analgetika. Det kan i sin tur leda till rädsla för bl a andningsdepression, toleransutveck-

ling och beroende. Hon tycker sig ha upplevt att det inte ges tillräckligt med analgetika,

framför allt vid akut smärta. På frågan om rädslan kommer från läkaren eller sjuksköter-

skan svarar hon att den kan komma från båda parter, men att det i många fall finns mot-

stånd hos läkaren. Hon upplever dock att många sjuksköterskor gärna vill smärtstilla.

Jag tyckte att sjuksköterskorna gärna ville smärtstilla, men kanske inte
alla då förstås. Men så kommer det motstånd från doktorn och så vida-
re, så det kan vara både och, då. Det tror jag.

Förhållandet mellan sjuksköterskans kunskapsnivå och den empatiska förmågan har,

enligt smärtsjuksköterskan, stor betydelse. Framför allt anser hon att detta gäller för de

sjuksköterskor som har en vidareutbildning i smärta. I den utbildningen ingår inte enbart

goda kunskaper i fysiologi utan också kunskaper om sociala och psykologiska aspekter.

…vi har ju en utbildning som jag håller i här, som är en algologiut-
bildning, där man lär sig alla möjliga saker vad det gäller smärta och
inte bara fysiologin utan det är så mycket mer. Det är annat som är
mycket mer, den sociala biten, den psykologiska biten är oerhört cent-
ralt.

Sammanfattning

De flesta författare skriver om vikten av respekt, förståelse och bekräftelse i smärtupp-

levelsen. God kommunikation i form av samtal, att lyssna till patienten och att ge ade-

kvat information och samtidigt förvissa sig om att patienten har tillgodosett sig denna är

av största vikt vid smärtbehandlingen. Av litteraturen framkommer att empati och för-

ståelse framför allt är avgörande vid behandling av långvarig smärta.
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Även resultatet av intervjun visar att sjuksköterskans empatiska förmåga har stor bety-

delse för patienter med smärta. Om patienten blir bekräftad i sin smärtupplevelse, kän-

ner sig respekterad och förstådd samt lyssnad till har det positiv betydelse för att minska

smärtan. Det framkommer också att det är skillnad i behov av empati mellan patienter

med akut respektive långvarig smärta. Patienter med långvarig smärta verkar vara mer

beroende av sjuksköterskans empati. Skillnaden ligger i hur sjuksköterskan förhåller sig

i mötet med dessa patienter.

Djupare förståelse för vad det innebär att leva med smärta, hur den påverkar patientens

liv och att se smärtan som ett komplext fenomen är nödvändigt för en lyckad behand-

ling. Större insikt i vad smärtan innebär för patienterna, vilka konsekvenser den ger i det

dagliga livet är en nödvändighet för planeringen av en lyckad behandling och stödpro-

gram. Några författare menar också att en bekräftande diagnos är av mycket stor bety-

delse för patientens tillfredsställelse.

Det framkommer också att ett öppet förhållningssätt hos vårdpersonalen kan ge ett po-

sitivt gensvar hos patienten samtidigt som ett konfrontativt förhållningssätt kan innebära

att möjligheterna till positivt gensvar minskar. Interaktionen mellan vårdpersonal och

patient har en läkande kraft vilken många gånger undervärderas av vårdpersonalen. Det

visar sig också att smärtan kan framkallas av brist på känslomässig förståelse från per-

soner i omgivningen och av kroppens reaktioner.

Av intervjun framkommer det att sjuksköterskans helhetssyn, innefattande patientens

fysiska, psykiska och sociala behov, är viktig för att kunna hjälpa denne i smärtbehand-

lingen.

DISKUSSION

Metoddiskussion

Syftet med studien var att belysa betydelsen av sjuksköterskans empatiska förmåga och

professionella förhållningssätt i mötet med patienter med smärta. Vi valde att göra en
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litteraturstudie med en kompletterande intervju. Detta för att kunna jämföra litteraturen

med empirin. Metodvalet anses därför vara relevant.

Sökord som användes vid litteratursökningen skulle svara på syftet med studien. Det var

svårt att utifrån titel och abstract i databaserna bedöma om artiklarna var relevanta.

Många gånger fanns inte något abstract tillgängligt och titlarna kunde även vara missvi-

sande. Flera artiklar som införskaffades visade sig därför, efter noggrannare läsning,

inte vara andvändbara. Det visade sig också vara effektivt att söka litteratur via refe-

renslistor i redan införskaffade artiklar och böcker. På det här sättet hittades mycket bra

och relevant litteratur. Även genom kontakt med smärtenheterna på Sahlgrenska sjuk-

huset och Östra sjukhuset kunde förslag på ny litteratur ges. Av 40 artiklar kunde se-

dermera 11 användas till resultatet.

Författarna gjorde ett medvetet val att endast använda sökordet smärta respektive pain,

enskilt och kombinerat med övriga sökord. Akut respektive kronisk eller långvarig

smärta användes alltså inte i sökningen. Däremot framkom det, genom olika söknings-

kombinationer, att akut respektive kronisk eller långvarig smärta var det som oftast as-

socierades med empati och professionellt förhållningssätt. Därför föll det sig naturligt

att koncentrera sig på just dessa typer av smärta.

Vid analys av materialet framkom åtta tydliga teman. Det var dock svårt att renodla des-

sa teman under respektive rubrik. Därför var det oundvikligt att inte låta vissa delar gå

in i varandra.

Den intervjuade sjuksköterskan var vidareutbildad i smärta och arbetade på smärtenhe-

ten på ett av de större sjukhusen i Västra Götaland. Hon hade stor erfarenhet av att ar-

beta med patienter med långvarig smärta och var mycket intresserad av begreppet em-

pati och dess betydelse för just patienter med långvarig smärta. Författarna blev även

rekommenderade, av personal på smärtenheten, att intervjua smärtsjuksköterskan. Av

denna anledning var valet av intervjuperson helt relevant.

Det var ett nöje att genomföra intervjun eftersom smärtsjuksköterskan var mycket in-

tresserad av syftet med studien. Det var intressant att upptäcka att hennes erfarenheter
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stämde väl överens med vad litteraturen sa och bekräftade därmed vad författarna redan

kommit fram till.

Resultatdiskussion

Konstateras kan att sjuksköterskan innehar en mycket viktig roll i mötet med patienter

med smärta, vilket även bekräftas av Watt-Watson et al. (2000) och Brunier et al.

(1995). De anser att sjuksköterskan har en nyckelroll i både bedömningen och hante-

ringen av smärta.

Av studien har det framkommit att sjuksköterskans empatiska förmåga och professio-

nella förhållningssätt framför allt har stor betydelse i mötet med patienter med långvarig

smärta. Även den intervjuade smärtsjuksköterskan betonade vikten av ett professionellt

förhållningssätt i mötet med patienter med smärta, där ömsesidig respekt är oerhört vik-

tigt. Hon menade också att sjuksköterskans empatiska förmåga har stor betydelse för

dessa patienter. Enligt hennes erfarenheter var det viktigt att tro på patienten och att be-

kräfta dennes smärta. När sjuksköterskan visar förståelse och lyssnar kan patienten

slappna av.

Det råder stor enighet, både från litteraturen och från den intervjuade smärtsjuksköters-

kan, att många patienter med långvarig smärta ofta upplever sig misstrodda av både

sjukvården och omgivningen. Detta kan ha med sjukvårdens biomedicinska syn att göra,

som ofta kräver objektiva fynd för en sjukdom. Därför kan vårdpersonal med ord, ton-

fall och kroppsspråk visa sitt misstroende. Detta är ett stort problem eftersom det för-

hindrar patienterna från att få den hjälp och det stöd som de enligt Hälso- och sjuk-

vårdslagen skall ha. Killander (1999) skriver att det är djupt förnedrande och förödmju-

kande att inte bli trodd. Utsätts patienten för misstroende, innebär det en svår kränkning.

Med sorg, uppgivenhet och vrede berättar många patienter om hur ont det gör att inte bli

tagen på allvar.

Copp (1990) anser att det är sjuksköterskans ansvar att ta reda på patientens smärthisto-

ria och vilka strategier han eller hon använder sig av för att hantera smärtan. Patienter
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med smärta har ofta många förslag för sk. antismärtstrategier men upplever att flera av

dessa förslag är oacceptabla eller opraktiska av sjukvårdspersonalen. Det kan därför an-

ses viktigt att patienterna lär vårdpersonalen vad smärtan innebär, så att hjälp kan ges att

hantera smärtan. Litteraturen har visat att det är av stor betydelse för patienten att sjuk-

sköterskan visar förståelse för dennes smärta och på vilket sätt han eller hon försöker

hantera denna. För att kunna förstå patientens situation måste det därför vara av största

vikt att både kunna lyssna och samtala. För att nå en gemensam förståelse måste det

finnas en relation mellan patient och vårdpersonal. Finns ingen förståelse, kan ingen

hjälp ges.

Det visade sig också att kommunikation är oerhört centralt i omvårdnaden av patienter

med smärta. En god kommunikation och information har stor betydelse för hur patien-

ten upplever sin smärta och hur relationen till vårdpersonalen fungerar. God kommuni-

kation är nyckeln till konsten att hantera smärta. Flera av författarna (t ex Krafft & Ny-

ström, 1999; Henriksson, 1995b och Nilsson, 1998) och även den intervjuade smärt-

sjuksköterskan menar att om det inte finns någon fungerande kommunikation kan miss-

förstånd uppstå mellan vårdpersonal och patienter. En slutsats som kan dras av detta kan

vara att patienterna, på grund av bristfällig kommunikation, många gånger känner sig

kränkta, missförstådda och oroliga.

Det har också framkommit att det är av oerhört stor vikt att få en diagnos ställd. Detta

gäller framför allt patienter med långvarig smärta. Dessa patienter har ofta långvariga

kontakter med sjukvården innan de får en diagnos och denna tid upplevs många gånger

som mycket svår. När dessa patienter får en diagnos, upplever de en stor lättnad och att

det ger en bekräftelse av smärtan. Precis som vid bristande kommunikation upplever de

patienter som inte har fått en diagnos sig ofta kränkta, missförstådda och inte trodda i

sin smärtupplevelse. Henriksson (1995a), Nilsson (1998) och Krafft och Nyström

(1999) anser att om patienten får en diagnos leder detta till att minska dennes oro, ner-

vositet och ängslan. När tidig diagnos ställs och adekvat information ges minskar de ne-

gativa känslorna hos patienterna. Dessutom ökar förutsättningarna för mindre smärta

och effekterna av smärtbehandlingen ökar.

Flera författare (Brunier et al., 1995; Carr, 1990; McCaffery & Rolling Ferell, 1996),

och även den intervjuade smärtsjuksköterskan, tar upp problemet beträffande inadekvat
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administrering av analgetika postoperativt. Ett exempel av detta kan ses i Carrs (1990)

studie om postoperativ smärta. Det visade sig att patienterna fick analgetika efter sin

operation, men inte tillräckligt för att lindra smärtan. Majoriteten av dessa fick, den

första dagen efter operation, bara en dos opioidanalgetika. Ingen av patienterna fick

maximal dos, trots att de hade fått det ordinerat. Detta ledde i sin tur till onödigt lidande

för dessa patienter.

Rädsla för andningsdepression och beroendeframkallning verkar vara de vanligaste or-

sakerna till att patienter allt som oftast inte blir tillräckligt smärtlindrade. Orsaken till

denna rädsla ligger många gånger i brist på kunskap vad gäller användandet av opioider.

Det är sant att opioider kan orsaka andningsdepression. Terapeutiska doser påverkar

visserligen andningsaktiviteten, men inte på något påtagligt sätt.

För att komma till rätta med dessa problem anser Carr (1990) att metoder för ordination

av analgetika, sjukhusets policy och preoperativ information till patienten måste ses

över. Brunier et al. (1995) rekommenderar vidareutbildning för sjuksköterskor i smärt-

hantering och även direktiv för smärthanteringsprogram vid sjukhusen. Watt-Watson et

al. (2000) menar att svårigheten att bedöma smärta hos andra kan ha att göra med att

smärta är subjektivt och hur smärta uttrycks varierar stort. Därför behövs empatisk om-

vårdnad, vilken fokuserar på individens unika erfarenheter, för att förändra den nuva-

rande ineffektiva smärthanteringen. Med stöd av detta anser vi att ökad kunskap och

adekvat pre- och postoperativ information angående smärta är ett måste för varje sjuk-

sköterska. Annars kan patienten komma att lida i onödan.

En slutsats som kan dras är att personer med långvarig smärta har större behov av em-

pati än personer med akut smärta. Det kan bero på de ospecifika behandlingseffekterna,

som Brattberg (1995) skriver om. Det kanske är så att patienter med akut smärta vet att

smärtan inte varar för evigt och är därför inställda på att den snart försvinner. Det kan

också vara en orsak till varför dessa patienter inte är i samma behov av empati som pati-

enter med långvarig smärta. Däremot är det väl känt att patienter som har fått bra infor-

mation före en operation ofta upplever mindre smärta och obehag, rädsla och stress i

samband med ingreppet.
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Förutom kunskap och självkännedom förutsätts sjuksköterskan även ha en professionell

hållning som bl a inkluderar empati. Inom omvårdnadslitteraturen (t ex Lökensgard,

1997; Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996) tas empati upp som ett centralt begrepp där

sjuksköterskans empati förklaras ha positiv effekt på patienter. Även resultatet av denna

studie visar på den positiva effekten empati och ett professionellt förhållningssätt har i

mötet med patienter med smärta. Resultatet av Svärdsons (1999) studie angående em-

pati och samspel visade att samtliga intervjuade sjuksköterskor betonade vikten av em-

pati. De ansåg att all personal inom vården borde vara empatiska. Ett bra samtal be-

skrevs som viktiga möten med ömsesidighet och förtroende där samtalet bedrevs på pa-

tientens villkor. Sjuksköterskorna beskrev empati som att ha respekt, medkänsla, inle-

velse och inkännande med andra. Det handlar alltså om att få kontakt, uppfatta andras

känslor och förstå en annan människas situation. Detta kan jämföras med hur andra för-

fattare har förklarat begreppet empati (Cullberg, 2000; Holm, 1995; Holm, 2001; Sar-

vimäki & Stenbock-Hult, 1996).

Om det verkligen är så, som resultatet av Svärdsons (1999) studie visar, att sjuksköter-

skor vet vad empati innebär och hur viktigt det är i mötet med patienter, vad kommer

det sig då att så många patienter med smärta, och framför allt de med långvarig smärta,

upplevt motsatsen? Att vara empatisk, känna in, betyder smärta. Det kan därför göra ont

att känna in patientens smärta. Men det är då som den professionella sjukvårdspersona-

len måste handla utifrån ett professionellt förhållningssätt. Det gäller att i den situatio-

nen inte låta sig styras av denna smärta, egna tankar, känslor och behov. Och det är just

detta som det professionella förhållningssättet handlar om.

KONKLUSION

Den uppenbara slutsatsen av studien måste vara att sjuksköterskans empatiska förmåga

och professionella förhållningssätt har stor betydelse för patienter med smärta och för

deras förmåga att hantera och leva med smärta. Detta innebär att sjuksköterskan har ett

bemötande av patienten där hon eller han lyssnar aktivt, är engagerad och visar förståel-

se. Dessutom krävs kunskap för att kunna ge patienten adekvat information angående

smärta och smärthantering. Att bekräfta patienten, visa respekt och empati är oerhört
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centralt i all omvårdnad. Att sjuksköterskan innehar goda kunskaper, självkännedom,

empati och förmåga till reflektion är en förutsättning vid allt arbete med människor.

I litteraturen finns mycket skrivet om både empati och professionellt förhållningssätt i

mötet med patienter. Även smärta, smärtbehandling och smärthantering är ämnen som

är väl beskrivna i litteraturen. Däremot finns det mycket lite skrivet om sjuksköterskans

empatiska förmåga och professionella förhållningssätt i mötet med patienter med

smärta. Det är därför önskvärt med fortsatt forskning i ämnet. Genom empiriska studier

av sjuksköterskans empatiska förmåga och professionella förhållningssätt gentemot pa-

tienter med olika former av smärta skulle både ett sjuksköterskeperspektiv och ett pati-

entperspektiv kunna belysas.

Vidare är kunskap och utbildning i empati och professionellt förhållningssätt ett måste

inom sjuksköterskeutbildningarna och på arbetsplatser i människovårdande yrken. Det

skulle vara önskvärt om all personal inom sjukvården arbetade efter den humanistiska

människosyn, som hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) föreskriver, med fokus på be-

mötande, information och kontinuitet.
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Tabell 1. Söksammanfattning.
Databas Använda sökord, enskilt och

kombinationer
Antal träffar

CINAHL #1 Empathy
#2 Professional-patient rela-
tions
#3 Pain
#4 Attitude of health profes-
sionals
#5 Attitude
#1 och #2
#3 och #5
#1 och #3
#1 och #4

657

4016
4874

2671
48
52
0
5
15

PubMed #1 Empathy
#2 Pain
#3 Nurse-patient relations
#4 Professional attitude
#5 Effects
#6 Encounters
#7 Professional-patient rela-
tions
#8 Nursing
#1 och #2 och #3
#1 och #2 och #3 och #4
#2 och #4 och #5
#2 och #4 och #6
#2 och #4 och #7
#1 och #2 och #4 och #7
#2 och #4 och #7 och #8

6087
243456
17477
10962
1056345
3790

67003
324459
55
6
16
4
103
11
28

SveMed+ #1 Empathy
#2 Pain
#3 Professional attitude
#4 Bemötande
#5 Empati
#6 Vårdare - patientrelationer
#7 Smärta
#8 Sjuksköterska - patientre-
lation
#9 Professionellt förhåll-
ningssätt
#10 attityder
#1 och #2
#2 och #3
#1 och #2 och #3
#5 och #7
#4 och #5 och #7
#4 och #7
#7 och #10

310
2019
187
33
321
610
1149

0

2
3283
13
6
2
9
0
0
85
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Tabell 2. Litteraturöversikt.
Författare och år Typ av publikation/Metod Syfte/Ämne
Andrea, E. (1996) Artikel. Kvalitativ litteratur-

studie.
Att förklara patofysiologin
kring kronisk smärta, lyfta
fram de aspekter som skiljer
kronisk smärta från akut
smärta och utveckla en gene-
rell behandlingsplan inom
primärvården för patienter
med kronisk smärta.

Björkman, B. (1998) Magisteruppsats. Kvalitativ
intervjustudie.

Att introducera tankeramar
som betonar samspelet mellan
psykologiska, sociala och
kulturella faktorers betydelse
för hur människor konstruerar
sina upplevelser av och runt
smärtan.

Brattberg, G. (1995) Bok. Att möta långvarig smärta.
Carr, E. C. J. (1990) Artikel. Kvantitativ enkätun-

dersökning.
Att undersöka sambandet
mellan patienternas förvänt-
ningar preoperativt och deras
erfarenheter postoperativt.

Copp, L. A. (1990) Artikel. Kvalitativ intervjus-
tudie.

Att undersöka vad smärta
innebär för patienter och hur
dessa hanterar sin smärta.

Dobson, F. (2000) Artikel. Kvalitativ litteratur-
studie.

Att undersöka kärnprinciper-
na för effektiv smärtbehand-
ling.

Henriksson, C. M. (1995a och
b)

Artikel. En kvalitativ inter-
vjustudie av semistruktur där
40 kvinnor med fibromyalgi
intervjuades. Studien presen-
teras i två delar, Del I: Möten
och konsekvenser, och Del II:
Strategier i det dagliga livet.

Att undersöka, förklara och
analysera hur kvinnor med
fibromyalgi, bosatta i två oli-
ka länder, uppfattar och för-
klarar sin situation.

Krafft, B. & Nyström, C.
(1999)

Forskningsrapport. En inter-
vjustudie angående somato-
formt smärtsyndrom. Kvalita-
tiv och kvantitativ metod är
integrerade i analogi med
tvärvetenskap.

Att undersöka betydelsen av
hälso- och sjukvårdspersonals
förhållningssätt ur ett psyko-
dynamiskt perspektiv.



McCaffery, M. & Rolling
Ferrell, B. (1997)

Artikel. Kvalitativ undersök-
ning.

Att undersöka om sjuksköter-
skans beslut i bedömningen
av smärta och användandet av
analgetika påverkas av vilken
roll han eller hon antar i en
viss hypotetisk situation,
framför att rollen som
”sjuksköterska” respektive
rollen som en familjemedlem,
i det här fallet som ett
”syskon”.

Nilsson, G. (1998) Forskningsrapport. Kvalitativ
intervjustudie.

Att beskriva hur patienter
med långvarig smärta och
värk uppfattar sina livsvillkor.

Olson, J. K. (1995) Artikel. Kvalitativ studie. Att undersöka förhållandet
mellan sjuksköterskor som
visar empati, patienter som
mottar empati och patienter
med smärta.

Seers, K. & Friedli, K. (1996) Artikel. Intervjustudie där
både kvalitativa och kvantita-
tiva metoder används.

Att få en ökad insikt i vad det
innebär för människor att er-
fara kronisk icke-malign
smärta.

Skott, A. (1994) SoS-rapport. Psykiatriska och psykologiska
aspekter vid behandling av
långvarig smärta.

SOSFS 1989:1 Författning. Socialstyrelsens allmänna råd
om smärtlindring i livets slut-
skede.

Tudor Hart. J. & Dieppe, P.
(1996)

Artikel. En sammanfattning om om-
vårdnadseffekter.

Watt-Watson, J., Garfinkel, P,
Gallop, R., Stevens, B &
Streiner, D. (2000)

Artikel. Kvalitativ intervjus-
tudie.

Att undersöka förhållandet
mellan sjuksköterskors empa-
tiska förmåga och intensiteten
i deras patienters smärta och
administreringen av smärt-
stillande läkemedel efter ope-
ration.
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Intervjuguide

Hur tror du att sjuksköterskans empatiska förmåga påverkar patienter med smärta?

Tror du att sjuksköterskans kunskapsnivå påverkar den empatiska förmågan?

Är det skillnad mellan er som är utbildade just i smärta, om man jämför med de som

inte har den vidareutbildningen?

Upplever du att det är skillnad i behov av empati mellan patienter med akut respektive

kronisk eller långvarig smärta?

I litteraturen framkommer det att på grund av okunskap finns rädsla i administreringen

av analgetika såsom andningsdepression, toleransutveckling och beroende. Är det något

du också upplevt eller känner igen?

Kan preoperativ information leda till mindre smärta efter operationen?

Det verkar som om ett dåligt bemötande kan ha sin grund i en frustration över att inte

kunna hjälpa patienten att bli fri från smärtan. Känner du igen det? Tror du att det kan

vara så?

Är det någonting du skulle vilja tillägga?
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