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Abstrakt 

Bakgrund: Smärta är en vanlig orsak till att människor söker sjukvård. Smärta är subjektiv 

känsla, dock kan föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt göra att patienterna kan 

bedömas olika och få olika riktad omvårdnad – detta trots att vård ska ges personcentrerat och 

på lika villkor.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vilka skillnader som kan finnas i 

omhändertagande mellan kvinnor och män med smärta och därmed belysa könets betydelse för 

omvårdnad. 

Metod: Denna studie är gjord som en litteraturöversikt för att sammanställa vad som finns inom 

detta område i litteraturen. 17 vetenskapliga artiklar från PubMed och Cinahl hittades och 

analyserades och sammanställdes under teman i resultat. 

Resultat: Denna litteraturöversikt lyfter fram skillnaderna i bemötande och smärtlindring 

mellan män och kvinnor med smärta samt att sjuksköterskans kön också kan påverka 

interaktionen. Många smärttillstånd som drabbar kvinnor undervärderas oftare inom olika 

områden inom vården. Fysiska symptom förklaras ofta hos kvinnor vara psykosomatiska. Även 

åldern var en faktor som påverkar könsskillnader i bemötande vid smärta.  

Slutsats: Det framkom i litteraturöversikten att det inom många områden finns skillnader i 

omhändertagande vid smärta mellan könen. Män får oftare bättre smärtlindring och kvinnor 

fick vänta längre tid på både smärtlindring och behandling. Sjuksköterskor bör använda 

personcentrerad omvårdnad för att öka jämlikheten mellan könen inom vården. Ökad jämlikhet 

kan främja en hållbar framtid. 

 

Nyckelord  
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Abstract 

Background: Pain is a common cause to seek healthcare. Pain is a subjective feeling; however, 

the interpretation of “male” and “female behavior” could interfere with the healthcare staff 

judgement and care – even though quality of care should be given person-centered and on equal 

terms.  

Aim: The aim of the study was to examine the differences in care, that may exist, between men 

and women with pain and highlight the gender´s meaning in quality of care. 

Method: This study was conducted as a literature review investigating the existing literature 

within this area. Seventeen scientific articles from the PubMed and Cinahl databases were 

analyzed and compiled into a result. 

Results: This review brings out the differences between the treatment and ease for men and 

women in pain with regards to their gender. Often women have a tendency to be undervalued 

when they are being cared for compared to men. Physical symptoms are often regarded as 

psychosomatic. Even the age of the patients was a contributing factor.  

Conclusion: This literature study reveals differences between genders pain care. Gender 

differences were identified in many sections of care. Men’s pain is treated better than women, 

and the women generally needs to wait longer in receiving treatment. Registered nurses should 

utilize person-centered treatment in order to decrease this gender gap. Increased equality in care 

can support a sustainable future. 
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Inledning 

Vi har upplevt att det fortfarande år 2018 finns skillnader mellan bemötande och accepterande 

av hälsa-/-ohälsa hos män och kvinnor beroende på deras kön. Det finns föreställningar om hur 

en man eller kvinna beter sig i vissa situationer. Detta motiverar oss till att vilja studera det 

normkritiska tänkandet kring könets betydelse för omvårdnad och hur sjuksköterskor förhåller 

sig till kön vid symptom på ohälsa. Som framtida legitimerade sjuksköterskor vill vi arbeta mot 

ökad jämlikhet inom hälso- och sjukvården för att få ett hållbart samhälle med friskare 

människor och studera jämlikhet i förhållande till smärtbehandling. 

 

Bakgrund 

Centrala begrepp 

Med begreppet smärta menas en subjektiv förnimmelse av en obehaglig känsla i samband med 

möjlig vävnadsskada eller risk för sådan. Den kan vara av nociceptiv karaktär och innebär då 

vävnadsskada i eller på kroppen. Neuropatisk smärta innebär smärta kopplat till skada i 

nervsystemet vid till exempel stroke eller amputation. Idiopatisk smärta innebär smärta där 

orsak inte kunnat hittas och är ofta ihopkopplat med depression och olika stressorer (Bergh, 

2014). Nociplastisk smärta är ett nytt begrepp och innebär sådan smärta en person upplever vid 

till exempel Irratable bowel syndrome (IBS) eller fibromyalgi (Läkemedelsverket, 2017).  

Akut smärta innebär smärta som är nytillkommen, till exempel vid brutet ben, skärsår, 

blindtarmsinflammation eller smärta i samband med akut sjukdom som hjärtinfarkt. Akut 

smärta är kroppens varningssignal då en fysiologisk skada har uppstått. Den är till för att skydda 

oss. Denna form av smärta kan vara upp till tre månader och kallas därefter för kronisk eller 

långvarig smärta. Den kroniska smärtan har ingen mening och är ofta mycket svår att behandla 

(Bergh, 2014).  

Smärtbehandling är den vård eller behandling som ges för att lindra eller bota smärta hos en 

person (Svenska Akademin, 2018). I denna litteraturöversikt syftas det av författarna oftast på 

läkemedelsbehandling.  

Genusbias innebär att bemöta eller behandla en person på ett felaktigt sätt relaterat till 

personens kön. Ur ett medicinskt perspektiv kan det innebära att patientens symptom kopplas 

till patientens kön och inte till personen (Smirthwaite, 2007).  
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Jämställhet som globalt mål 

I Hälso- och sjukvården i Sverige sker flera tusen mänskliga möten varje dag. Vårdtagare är 

personer som är beroende av sin hälsa för att kunna vara delaktiga i samhället. Omvårdnad är 

sjuksköterskans kompetensområde och det innebär att bidra till att främja människors hälsa. 

Delaktighet i samhället är också en av de faktorer som bidrar till ökad hälsa samt en hållbar 

utveckling. Ett av Förenta Nationernas (FN) globala mål (FN, 2018) är jämställhet och det är 

en av de mest prioriterade för att få ett ökat välstånd i samhället. När kvinnor och män samt 

pojkar och flickor tillåts delta på samma villkor kan samhället växa ekonomiskt. Vården är 

därmed en av de miljöer som inte ska diskriminera eller skapa könbiaser utifrån föreställningar. 

Hälso- och sjukvården ska bygga på evidensbaserad vård och humanistisk syn.    

 

Jämlikhet i praktiken och i akademin 

Jämlik vård uppmärksammas även på sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst där det 

bedrivs ett projekt för att uppmärksamma studenternas omedvetna beteenden i vården. Ejd 

(2018) beskrev att en mer jämlik vård där personen känner sig sedd och får ett bemötande där 

hen känner sig trygg kan minska vårdkostnader genom att bland annat onödiga besök minskade. 

Personcentrerat förhållningssätt är ett av de senaste omvårdnadsperspektiven som lyfter 

patienten som person, vilken behöver vara delaktig i sin vård och bli lyssnad på utifrån sina 

egna upplevelser (Moore et al., 2017).   

 

För att förändra vården i praktiken bör arbetet börja långt innan studenterna kommer ut i 

yrkeslivet. Määttä och Dahlborg-Lyckhage (2011) har sedan tidigare identifierat att det råder 

skillnader kring föreställningar om könsneutralitet inom akademin på svenska universitet och 

högskolor. Personal som arbetade inom akademin hade olika åsikter samt att en del ansåg att 

könsfördelningarna var “normala”. Att det råder skillnader kring jämlikhet mellan män och 

kvinnor redan under utbildningen kan bidra till att könsfördelning i praktiken även blir 

ojämnställd. Dusenbery (2018) uppmärksammar att kunskaperna kring kvinnor och kvinnors 

sjukdomar behöver lyftas inom medicinutbildningarna för att så småningom göra skillnad. Det 

tar vanligtvis cirka 15 – 20 år innan kunskap från forskning kommer ut och används i 

verksamheterna.  
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Vård på lika villkor 

Vården som bedrivs ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) vara på lika 

villkor och av god kvalité. Studier har visat att det finns föreställningar kring av vad som är 

manligt respektive kvinnligt av bland annat läkare i vården som i sin tur påverkar vilken 

behandling och omvårdnad som ges (Öhman, 2009). I en studie av Maas et al. (2011) visades 

det att kvinnor är underrepresenterade i hjärt- och kärlstudier vilket innebär att rätt behandling 

för kvinnor blir svårare att eftersträva. Dock finns det biologiska skillnader i symtom på hjärt- 

och kärlsjukdomar mellan män och kvinnor men detta ska inte vara ett underlag för att ge vård 

på olika villkor. Studier där män tillhör majoriteten av urvalet kan leda till att kvinnors symtom 

missförstås och förringas (a.a). 

 

Dusenbery (2018) belyser också svårigheterna med att många studier om sjukdomar och 

medicinering främst är gjorda med manliga deltagare. Den kvinnliga kroppens uppsättning är 

annorlunda, kvinnor har mer benägenhet för vissa sjukdomar samt att metabolismen av 

läkemedel skiljer sig mot män. Likaså är det få läkemedel som är testade på gravida kvinnor, 

vilket innebär att det är väldigt få läkemedel som anses vara säkra under graviditet (a.a) 

 

Pelletier et al. (2014) beskriver hur kvinnor inte har samma tillgänglighet till vård som män. 

Eftersom unga kvinnors symptom på hjärtinfarkt skiljer sig mot män, samt att kvinnor oftare 

än män uppvisar symptom på ångest på akutmottagningen leder till att de får vänta längre på 

bedömning för hjärtsjukdom. Därmed ökar tiden till att behandling ges. Ibland är det dock svårt 

att uppskatta om vården sker på lika villkor när en del sjukdomar är mer dominerande hos det 

ena könet, som osteoporos. Denna kroniska sjukdom drabbar oftast äldre kvinnor. Svensson, 

Olofsson, Karlsson, Hansson och Olsson (2016) har studerat äldre kvinnors upplevelse av att 

leva med ostoperotisk kotkompression. De fann att kvinnorna upplevde att vårdpersonalen inte 

tyckte att de var viktiga och att de inte blev bemötta på ett personcentrerat sätt. Kvinnorna 

beskrev sin smärta som en upplevelse utan förbättring. Svensson et al. (2016) identifierade även 

att forskning kring kirurgisk och medicinsk behandling kring denna åkomma inte har gjort stora 

framsteg de senaste två decennierna. 

 

Normativa föreställningar om smärta och hysteri  

Smärta är enligt Forrest (1995) ett flerdimensionellt begrepp som är kopplat till bland annat 

beteendet. Beteendets dimension beskriver olika uttryck som människan har för sin smärta som 
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kan vara gråt, stigande blodtryck, stigande puls samt sömnlöshet. Den sociala dimensionen 

kring smärta kan vara faktorer som kön, kulturella komponenter och ålder (a.a). Stenberg 

(2012) beskriver i sin avhandling att kvinnan är mer socialt accepterad att uttrycka sin smärta 

än män.  Det finns föreställningar om att män ska visa sig starka och inte påvisa svaghet. 

Stenberg (2012) diskuterar att kvinnor och män även får olika rådgivning vid smärta i 

rörelseorganen. Kvinnor blir oftare tillsagda att vila medan män får oftare en förklaring att hårt 

fysiskt arbete är relaterat till smärtan. Föreställningar till vad kroppen klarar av relaterat till 

könet kan vara förklaringen till att fler kvinnor är sjukskrivna än män och att män söker mer 

sällan vård för smärta i rörelseorganen (a.a). I Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) ska sjuksköterskan bedriva 

personcentrerad vård vilket innebär att hen ska se till varje persons individuella behov och 

resurser samt utforma vården tillsammans med och utifrån dennes specifika situation. Varje 

person är unik, oavsett kön.  

 

Det har sedan en lång tid tillbaka funnits skillnader i hur man ser på kvinnors och mäns 

sjukdomssymptom enligt Merskey (2002) som vidare beskriver hur begreppet hysteri hos 

kvinnor har uppfattats genom olika tider. Förr trodde läkarna att smärta och sjukdom hos 

kvinnor berodde på att livmodern flyttade runt i kroppen och orsakade denna hysteri hos 

kvinnorna. Bland annat migrän, huvudvärk, premenstruellt dysforiskt syndrom (PMS), samt 

neurologiska problem berodde på livmodern och dess hysteriska symptom. Motsatsen till 

hysteri hos kvinnor var hypokondri hos män enligt Merskey (2002). Även långt senare, på 

1900-talet, uppfattades dessa smärttillstånd hos kvinnor fortfarande som psykosomatiskt. 

Somatisering är ett senare ord men med samma innebörd som hysteri (a.a.). Dusenbery (2018) 

belyser vidare att hysteri har en lång bakgrund i historien där läkare som inte kunde sätta orsak 

på symptom eller inte sympatiserade kvinnans beteende satte diagnosen ”hysteri”. I början på 

1900-talet började hysteri-diagnosen försvinna men under 1920-talet började uttrycket 

somatisering användas istället. Det var fysiska åkommor som ansågs grunda sig i psykiska 

besvär. Till exempel astma, magsår, högt blodtryck kunde förklaras som psykosomatiska. Även 

hypokondri användes som begrepp om läkaren inte lyckades hitta orsaken till symptomen (a.a). 

Whelan (2007) påpekar att även kvinnor med smärtsjukdomen endometrios, inte har fått den 

hjälp de behöver. Det är först de senaste åren på 2000-talet när personer med endometrios 

kämpat för att få sin röst hörd som kvinnor börjat få adekvata åtgärder och smärtlindring inom 

sjukvården (a.a).  
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Teoretiskt perspektiv 

Personcentrerad omvårdnad innebär att vårdgivare fokuserar på den specifika individen bakom 

patienten. För att få en effektiv sjukdomshantering, behöver vårdgivaren lyssna till personens 

upplevelser, personens förmågor samt hens framtidsvilja. Detta kan göras genom att sätta upp 

mål tillsammans med patienten och därmed inleda ett partnerskap. Närstående bör också 

erbjudas delaktighet i vården (Fors et al., 2015). Trots stora fördelar med personcentrerad vård, 

utövas vården många gånger inte personcentrerat enligt Moore et al. (2017). För att kunna 

utföra denna form av vård krävs bland annat god ledarskapsförmåga, tidsrum och en attityd 

som accepterar det personcentrerade arbetssättet. Moore et al. (2017) beskriver en modell som 

har utvecklats för att kunna sätta kunskapen i praktiken, Göteborgs personcentrerad vård-

modellen (Gothenburg person centred care, GPCC, u.å.), som är baserad på tidigare nämnda 

faktorer.  Det fram kom i studien av Moore et al. (2017) att sjukvårdspersonal kan lära sig att 

arbeta utifrån denna modellen och handleda andra arbetskollegor för att öka 

personcentreringen. Dock behöver personalen kontinuerligt stöd för att bibehålla kontinuiteten 

samt kvalitén. För att implementeringen av personcentrerad vård ska bli framgångsrik krävs det 

bland annat en tankeomställning samt ett fokus på bemötande och partnerskap (a.a). Bertakis, 

Franks, Ronald och Epstein (2009) beskriver också personcentrerad vård ur genusperspektiv 

där författarna har identifierat att patientens kön och läkarens kön kan ha betydelse i 

interaktionen i den personcentrerade vården.  

 

Problemformulering 

I vårt samhälle idag är människor mer medvetna än förr om genusskillnader. FN’s globala mål 

nummer fem är jämställdhet. Trots globala mål och lagar kring lika vård, får kvinnor och män 

olika råd vid vård och behandling. Det finns en historisk bakgrund där kvinnors sjukdomar och 

symptom inte tas på allvar. Inom sjukvården behöver medvetenheten öka kring olika 

föreställningar som påverkar bemötande och omhändertagande av bland annat akut smärta, då 

tidigare forskning indikerar på att män och kvinnor behandlas olika. När medvetenheten ökas 

kan det normkritiska tänkandet påbörjas. Vårdpersonal kan då uppmärksamma skillnader i sitt 

omhändertagande av kvinnor och män och därmed åtgärda detta. För att alla människor ska få 

den vård och behandling som de behöver, bör sjukvårdspersonal och även studenter tänka ur 

ett personcentrerat perspektiv.  
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Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vilka skillnader som kan finnas i 

omhändertagande mellan kvinnor och män med smärta och därmed belysa könets betydelse för 

omvårdnad. 

 

Frågeställning 

Finns det skillnader i hur sjuksköterskor uppfattar kvinnors smärta och symptom jämfört med 

män? 

Påverkar sjuksköterskans kön patientens omhändertagande vid smärta? 

 

Metod 

Design 

Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt för att sammanfatta redan befintlig forskning 

inom detta område. En litteraturöversikt är enligt Friberg (2017) ett sätt att skapa en översikt 

om ett omvårdnadsproblem genom att göra en sökning på flera befintliga och relevanta 

vetenskapliga studier och sammanfatta resultatet. Metoden av Friberg (2017) användes för att 

studien skulle följa en struktur. 

 

Urval / Datainsamling 

Arbetet inleddes med en inledande informationssökning för att hitta befintlig information inom 

området samt för att få bakgrundsinformation. Sedan gjordes den egentliga 

informationssökningen för att hitta vetenskapliga studier som svarar på syftet enligt Östlundh 

(2017).   

 

I litteraturöversikten har databaserna Cinahl och PubMed använts till artikelsökningen. 

Ulrichsweb har också använts för att kontrollera om artiklar från PubMed var granskade (peer-

reviewed). Svenska MeSH har använts för att få fram medicinska ämnesord på engelska och 

därmed finna relevanta vetenskapliga artiklar. Efter de första sökningarna har även synonyma 

sökord identifieras och med dem har nya sökningar skapats. För att få passande sökresultat har 

olika söktekniker använts. Trunkering användes för vissa ord för att expandera sökningen och 
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på så sätt undvika bortfall av relevanta studier. Det innebär att sökord med olika böjningar 

inkluderas i sökningen. Trunkeringen markeras med (*) se bilaga 1. Boolesk söklogik har också 

använts vilket är ett sätt att experimentera med sökorden genom att avgränsa eller expandera 

sökningen. Söklogiken bestod av operatorerna AND, OR och NOT. Synonyma sökord angavs 

med OR för att få fram relevanta artiklar. En del artiklar hittades genom sekundärsökningar, 

där artiklarna fanns i referenslistan till artiklar från den egentliga sökningen. 

 

Inklusionskriterier var artiklar som nämner omhändertagande av kvinnor och män med smärta. 

Begreppet kön generaliserades i sökningen och innefattar de biologiska könen, så som de är 

beskrivna i de funna studierna. Urvalet i studierna skulle representera vuxna personer över 18 

år. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och ha abstract tillgängligt för att kunna bedöma 

studiens relevans. Endast studier som var peer-reviewed användes. Exklusionskriterier var 

artiklar som inte var granskade peer-reviewed samt studier där barn 0–18 år har medverkat. 

Artiklar med låg kvalitet (<15p) har också exkluderats på grund av låg tillförlitlighet. Även de 

delar av funna artiklar som nämner etniska faktorer, så som rastillhörighet eller hudfärg, har 

uteslutits i denna litteraturstudie. 

 

I databasen Cinahl har följande begränsningar i sökning använts: Abstract available, English 

language, peer reviewed, age groups: all adult samt artiklar publicerade de senaste 10 åren. I 

PubMed har begränsningarna varit: Abstract available och artiklar publicerade de senaste 10 

åren. Sökorden som använts är: gender disparities, care, pain, gender, sex, bias, disparities, 

treatment, management, nurs*, sex differences, diagnoses, hysteri*, pain* och disparities. 

Dessa har använts i olika kombinationer och med boolesk söklogik (Se bilaga 1, Sökmatris). 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

För att avgöra artiklarnas kvalité har modifierade granskningsmallar (bilaga 2) av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008) använts. Granskningsmallen 

för kvalitativa studier kunde ge maximalt 25 poäng, respektive 29 poäng för kvantitativa 

studier. När en fråga fick ett ”ja” så innebar det en poäng till den artikeln. Den granskade 

poängen delades sedan med totala poängen på respektive granskningsmall för att kunna jämföra 

kvalitén i procent. Detta är viktigt för att utesluta studier med låg kvalité och därmed endast 
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använda studier med medel (>60%) till hög kvalité (>80%) i resultatet. De artiklar som utesluts 

har motiverats i metoden och diskuterats vidare i metoddiskussionen (Friberg, 2017). 

 

Tillvägagångssätt 

Författarna har arbetat systematiskt med att analysera funna artiklar och fördelat arbetet jämt 

mellan varandra. Artikelsökningarna har gjorts samtidigt av båda författarna på varsin dator för 

att sedan kommunicera med varandra om vilka artiklar som uppfattades att svara på syftet. 

Genom att använda ett dokument i Word har författarna valt ut sökord, databaser, intressanta 

artikeltitlar efter lästa abstract, därefter har färgmarkeringar använts för att sortera ut de artiklar 

som passade till bakgrund och resultat. Valen av artiklar diskuterades tillsammans med ett 

kritiskt förhållningssätt som enligt Östlundh (2017) ökar möjligheterna för att lyckas med 

insamlandet av relevant information. När artiklarna blivit genomlästa, granskade och sorterade 

har de överförts till artikelmatrisen samt till skrivdokumentet för examensarbetet. Båda 

författarna kunde skriva samtidigt i dokumentet som döptes till det senast aktuella datumet för 

att båda författarna skulle veta vilken version som var aktuell. 

 

Analys och tolkning av data 

De artiklar som blev godkända i kvalitetsgranskningen har analyserats angående resultat. Detta 

genom att artiklarna har lästs flera gånger av författarna för att skapa en helhetssyn. Innehållet 

i artiklarna har diskuterats och analyserats tillsammans där det har lagts mest fokus på resultat 

avsnittet för att hitta fakta som svarar på syftet. All data har jämförts för att hitta likheter och 

skillnader i de olika artiklarnas metod, analys och syfte. Sedan har likheter och skillnader i 

resultat strukturerats. Informationen har sammanställts i en översiktstabell. I varje artikel som 

valts har data som svarar på syftet och frågeställningarna noterats och sammanställts till 

kategorier, för att kunna jämföra dessa. 

  

Etiska överväganden 

I examensarbetet generaliseras könsrollerna till manligt och kvinnligt. Könstillhörighet, 

transsexualitet samt icke binära personer är självklart individuellt och en del av samhället men 

i denna litteraturstudie är det dock för många aspekter att ta hänsyn till. I vidare studier bör 

hänsyn tas även till dessa personer.  
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Artiklarna har valts med hänsyn till Helsingforsdeklarationen. Vilket innebär att de 

medverkande inte ska ha utnyttjats för att göra studien, personuppgifter ska ha hanterats 

varsamt samt att personerna ska ha samtyckt till medverkande (World Medical Association, 

2018). De studier som hittats ska även vara granskade av etisk kommitté. Vid översättning av 

innehållet har noggrannhet eftersträvats för att inte förvanska resultatet. Artiklarna har 

granskats kritiskt och inga uppgifter har plockats ur sitt sammanhang för att forma nya 

innebörder.   

 

Resultat 

Litteraturöversikten bygger på 17 vetenskapliga artiklar; en mixad metod, tretton kvantitativa 

artiklar och tre kvalitativa. Studierna var från USA (n=10), Kanada (n=1), Norge (n=1), Sverige 

(n=2), Italien (n= 1), Taiwan (n=1) och Bangladesh (n=1). I samtliga artiklar belyses 

genusperspektivet i vården och skillnader mellan män och kvinnor i omhändertagandet.  

 

Resultatdelen presenterar fem kategorier och två underkategorier. Den första kategorien var; 

olika omhändertagande vid smärta med två underkategorier; män får bättre smärtlindring vid 

cancer och åldern har betydelse för smärtbehandling mellan könen. De andra kategorierna var; 

skillnader i utredning och diagnossättning vid smärta; psykosomatisering vanligare för 

kvinnor; vårdpersonalen hade olika föreställningar kring kvinnlig och manlig smärta och 

skillnad mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskor. 

 

Olika omhändertagande vid smärta 

I analysen framkom det att det fanns olika omhändertagande vid smärta mellan kvinnor och 

män inom ett flertal områden inom sjukvården, till exempel inom akutsjukvård, primärvård, 

palliativvård och operationssjukvård (Bjornnes et al., 2016; Falk, et al., 2016; Green & Hart-

Johnson, 2010; Siddiqui et al., 2012). I två studier av Meisel et al. (2009) och Ravn-Fischer et 

al. (2012) med bröstsmärtor som kontaktorsak togs män mer på allvar än kvinnor. Kvinnor med 

bröstsmärta fick mer sällan komma till sjukhus med ambulans än män med samma symptom. 

Utanför sjukhuset fick de vänta längre på att få aspirin och nitroglycerin (a.a.). Något som 

upptäcktes i en studie från Norge (Bjornnes et al., 2016) var att kvinnor även fick lägre doser 

smärtläkemedel än män under sjukhusvistelsen på hjärtkirurgiska avdelningar. Kvinnorna 

kände också sig oroliga för att kommunicera sin smärta till vårdpersonalen samt att prata om 
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sin rädsla för att ta läkemedlen. Detta bidrog sedan till ökade postoperativa smärtor och större 

lidande hos dessa kvinnor i 12 månader efter ingreppen (a.a.) I en studie av Falk et al. (2016) 

användes data ifrån journaler från två sjukhus i Sverige som visade att kvinnor som vårdades 

palliativt, var tvungna att rapportera mycket högre nivå av bland annat smärta, ångest och 

illamående än män för att få symptomen dokumenterade i journalen. Falk et al. (2016) 

diskuterade att kvinnorna inte fick samma uppmärksamhet för sina symptom. Studien belyste 

även symptomupplevelserna på dem som överlevde ett år efter datainsamlingarna, där 

kvinnorna rapporterade högre smärtupplevelser än män. 

 

Olika omhändertagande vid smärta mellan män och kvinnor rapporterades även av Chen et al. 

(2008) och Siddiqui et al. (2015) där de undersökte patienter med buksmärta som sökte vård på 

akutmottagningar. De fann en tydlig skillnad i omhändertagande mellan män och kvinnor med 

buksmärta. Kvinnorna fick vänta längre på att få smärtlindrande läkemedel när de hade ont i 

magen (a.a.). De fick vänta 65 minuter på att få läkemedel jämfört med män som fick vänta 49 

minuter i median (Chen et al., 2008). Hos de patienter som senare genomgick operation för 

buksmärtan fick endast 62% av kvinnorna opioder som smärtstillande jämfört med 78% av 

männen även om de uppvisade lika höga smärtskattningsnivåer (a.a.). Green och Hart-Johnson 

(2010) har undersökt skillnader i omhändertagande vid smärta var inom primärvården på ett 

smärtcenter för kronisk smärta. Det gjordes en bedömning av patienternas smärtbehandling vid 

den initiala kontakten där ungefär hälften av patienterna bedömdes ha en acceptabel 

smärtregim. Män hade vid inskrivning oftare bättre smärtbehandling och fick oftare opioder 

jämfört med kvinnor (a.a). 

 

Män får bättre smärtlindring vid cancer 

Inom ett cancercenter i USA (Donovan, Taliaferro, Brock & Bazargan, 2008) påvisades 

skillnader i omhändertagande av smärta mellan män och kvinnor. Män hade ett signifikant 

högre dagligt intag av analgetika än kvinnor trots att smärtupplevelserna bedömdes som 

likvärdiga. Män förskrevs oftare högt potenta opioder än kvinnor. Donovan et al. (2008) 

identifierade att kvinnorna fick mindre adekvat smärtlindring relaterat till smärtan och att 

kvinnorna var mindre tillfredsställda med smärtbehandlingen jämfört med män. Olika 

cancerformer kunde ge olika höga smärtnivåer och kvinnorna hade höge smärtnivåer vid 

vardaglig smärta och tillfällig smärta. Smärtorna varierade och beskrevs i form av neuropatiska, 

somatiska och huvudvärkssmärta (Donovan, et al., 2008). I en studie (Liang, et al., 2013) med 
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taiwanesiska onkologpatienter kom författarna fram till att män hade signifikant högre lägsta-

smärta (p=0,02) och aktuell smärta (p=0.04) än kvinnor. Män fick också bättre smärtlindring 

eftersom de var mer villiga att ta sina förskrivna läkemedel. Enligt Liang et al. (2013) kan 

resultatet bero på olika faktorer. Bland annat cancerformer som är vanligare hos män, till 

exempel huvudcancer och cancer i nacke, som möjligtvis var mer smärtsam. Dessa män kan 

även ha upplevt mer psykosocial stress eftersom i det kinesiska samhället var männen som hade 

det primära finansiella ansvaret i familjen.  

 

Åldern har betydelse för smärtbehandling bland könen 

Patientens ålder var en faktor som påverkade skillnaden i smärtbehandling hos kvinnor och män 

(Chen, et al., 2008; Donovan, et al., 2008; Green & Hart-Johnson, 2010). Könsskillnaderna i 

smärtbehandling var som störst ju yngre patienterna var. I 20-årsåldern var skillnaderna mellan 

könen störst och jämnades ut vid 50-års ålder. Kvinnor under 50 år fick sämre smärtbehandling 

än män under 50 år (a.a.). 

 

Skillnader i utredning och diagnossättning vid smärta 

I analysen framkom det att det fanns skillnader i utredning och diagnossättning av smärta 

mellan kvinnor och män. När kvinnor och män sökte vård för akut smärta på grund av njursten 

uppmärksammades att den enda skillnaden mellan könen var att kvinnor oftare blev 

diagnosticerade med hjälp av ultraljud och män oftare fick göra datortomografi för 

diagnosticering, vilket enligt artikelförfattarna inte förändrade resultatet för behandlingen 

(Innes et al., 2016). De kvinnor som däremot sökte vård för buksmärta eller bröstsmärta och 

kardiologiska besvär togs inte på samma allvar som män med liknande smärta och symptom. 

De fick vänta längre tid än män på att få både undersökning, utredning och behandling (Nante 

et al., 2009; Ravn-Fischer et al., 2012; Siddiqui et al., 2015). Män blev oftare än kvinnor direkt 

inlagda på hjärtavdelning och fick oftare intensivvård (Ravn-Fischer et al., 2012). 

 

Psykosomatisering vanligare för kvinnor 

När det gäller kvinnor som drabbades av kroniska smärttillstånd som till exempel fibromyalgi 

eller migrän fanns en upplevelse av att sjukvården grundade smärtan på den psykiska hälsan 

(Driscoll et al., 2018). En del kvinnor, till skillnad från män, fick rekommendationer att söka 

psykiatrisk vård eller fick en förklaring att smärtan satt i huvudet. Kvinnorna fick oftare sin vikt 
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förklarat som en faktor som komplicerade deras smärta vilket sedan blev förklaringen som den 

centrala orsaken till smärtan (a.a.).  

 

I en studie av Kendall et al. (2012) utförd på två sjukhus i Bangladesh fick ofta kvinnor som 

hade symptom som huvudvärk, bröstsmärta, andningssvårigheter samt andra oförklarade 

fysiska smärtor kvinnodiagnosen Hysterical Conversion Reaction (HCR). Att söka vård och ha 

några av dessa symptom kunde enligt en del vårdpersonal vara ett sätt för unga kvinnor att söka 

uppmärksamhet och avfärdades fort som psykosomatiska symptom. Som behandling fick dessa 

patienter ofta lugnande läkemedel så som benzodiazepiner men också SSRI-läkemedel på 

recept. Vårdpersonalen i studien (Kendall et al., 2012) erkände också att de ofta gav HCR-

patienterna placebo som smärtbehandling. Detta kunde vara; injektioner av sterilt vatten eller 

natriumklorid, ej påkopplad syrgasmask, dropp och vitaminer. Det ansågs kunna ”bota” HCR 

(a.a). 

 

Ungefär 6 procent av de 2520 deltagande kvinnorna i studien av Kendall et al. (2012) fick 

diagnosen HCR, vilken ofta gavs på väldigt vaga kriterium. En minoritet av patienterna som 

uppvisade symptom på HCR fick genomgå fysiska undersökningar som elektrokardiogram 

(EKG) och andra diagnostiska undersökningar. I många fall beställdes undersökningarna av 

vårdpersonalen endast för att bevisa för patienten att det inte var något som var fysiskt fel. 60% 

(267) av kvinnorna med HCR-diagnos hade kvar den även vid utskrivning. 12 patienter hade 

kvar diagnosen trots att sjukvården hittade fysiska besvär till smärtan så som urinvägsinfektion, 

magsår, bäckenbotteninflammation eller hypertoni (a.a). 

 

Vårdpersonalen hade olika föreställningar kring kvinnlig och manlig 

smärta 

I flera studier (Cavalier, et al., 2017; Hirsh, et al., 2014; Hollingshead, Matthias, Bair & Hirsh, 

2015; Wandner, et al., 2013) har syftet varit att undersöka vilka föreställningar vårdpersonal 

eller studenter hade om smärta och könets påverkan. Författarna använde sig av virtuell 

teknologi som är en datorgenerad skenvärld som kan användas för att studera interaktioner och 

influenser eller föreställningar. Utanför den kliniska verkligheten gjordes en studie (Wandner, 

et al., 2013) där 97 universitetsstudenter fick se filmer på virtuella patienter i form av 

streckgubbar och bedöma deras grad av smärta utifrån hållning och bakgrundsfakta. Patienterna 

visade olika nivåer av smärtgrad. Deltagarna fick veta könet på patienterna, demografiska fakta 
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samt bakgrundssjukdomar som till exempel psykisk ohälsa. De fick sedan bedöma om de skulle 

vilja förskriva opioder eller inte till patienterna. Det framkom att de manliga patienterna 

upplevdes ha mer ont än de kvinnliga trots likvärdiga data och hållning hos patienterna. Detta 

diskuteras vidare av Wandner et al. (2013) som nämner den stereotypiska föreställningen om 

att när män väl visar att de har ont, så har de verkligen väldigt ont. Däremot såg studenterna 

ingen skillnad i patientens kön för villigheten att förskriva opioder till de som bedömdes ha hög 

smärta och därmed behövde smärtlindring (a.a.). En annan studie med virtuella patienter av 

Hollingshead et al. (2015) redovisade att trettio procent av vårdpersonalen influerades av 

patientens kön vid beslutsfattning kring upplevd smärta. Dock visade hälften av vårdpersonalen 

en medvetenhet kring hur kön kan påverka deras beslutsfattning. Resultatet analyserades till att 

de kvinnliga patienterna hade större risk att få mindre optimal smärtbehandling (a.a.). 

 

Skillnad mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskor  

Cavalier, Hampton, Langford, Symes & Young (2017) har med virtuell teknologi visade att det 

fanns skillnader i smärtbehandling beroende på om det var en kvinnlig eller manlig 

sjuksköterska. Det visade sig att kvinnliga sjuksköterskor var generellt mer försiktiga med 

läkemedelsåtgärder vid smärta, där de hellre valde mindre intensiv smärtbehandling, än manliga 

sjuksköterskor. Både kvinnliga och manliga sjuksköterskor hade dock en tendens till att ge 

högre doser i sin smärtbehandling till kvinnliga patienter än till de manliga patienterna (a.a.). 

Hirsh, Hollingshead, Matthias, Bair och Kroenke (2014) har också med virtuell human 

teknologi skapat 16 olika patientprofiler med symptom på smärta. Trots liknande 

smärtsymptom som män, fick de kvinnliga patienterna oftare rådet att prova antidepressiva 

läkemedel eller annan psykisk omvårdnad av både manliga och kvinnliga sjuksköterskor. 

Studien belyste att kvinnor, oftare än män, rekommenderade sina patienter psykosociala 

insatser för olika smärttillstånd (Hirsh, et al., 2014).  

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Denna studie hade som syfte att undersöka om det finns skillnader i hur kvinnor och män med 

smärta omhändertas beroende på deras könstillhörighet. De fem kategorierna var; olika 

omhändertagande vid smärta med underkategoreri; män får bättre smärtlindring vid cancer och 

åldern har betydelse för smärtbehandling mellan könen., skillnader i utredning och 
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diagnossättning vid smärta; psykosomatisering vanligare för kvinnor; vårdpersonalen hade 

olika föreställningar kring kvinnlig och manlig smärta och skillnad mellan kvinnliga och 

manliga sjuksköterskor. I flera av artiklarna framkommer det att kvinnors symptom på smärta 

oftare avfärdas eller uppfattas som att de var fysiska symptom med psykiska orsaker. Kvinnorna 

fick ofta mindre, senare och mindre stark smärtlindring jämfört med män. Det visade sig också 

bland annat att kvinnor med bröstsmärta fick mer sällan komma till sjukhus med ambulans 

jämfört med män. Förutom resultatet i omhändertagandet vid smärta bland de olika könen har 

det även framkommit att sjuksköterskans kön kan påverka omhändertagandet av patienten.  

 

Resultatdiskussion 

Olika omhändertagande vid smärta 

Det framkommer i denna litteraturöversikt att män oftare fick mer smärtlindrande läkemedel i 

sin kontakt med vården. Män fick också vanligen högre doser av läkemedlen. Utöver detta fick 

kvinnor vänta längre på att få adekvat vård och behandling, de hänvisade oftare till psykiatriska 

åtgärder (Bjornnes et al., 2016; Chen et al., 2008; Donovan et al., 2008; Sidiqqui et al., 2015; 

Wandner et al., 2013). Det kan bero på att det är mer socialt accepterat för kvinnor att visa 

smärta. Medan det hos män inte är lika accepterat att visa smärta och att de inte förväntas visa 

sig svaga (Stenberg, 2012). Trots att det är känt att kvinnor bör ha lika stora rättigheter som 

män i samhället, är det enligt författarna av denna litteraturöversikt förvånande att 

jämställdhetsarbetet inte kommit längre inom sjukvården. Både Svensk Sjuksköterskeförening 

(2017) och FN (2018) samt Hälso- och sjukvårdslagen uttrycker att vård ska ges på lika villkor. 

 

Ytterligare ett exempel på att kvinnor och män med likadana symptom behandlas olika var de 

studier om bröstsmärta, där det framkom att kvinnor fick mindre adekvat smärtlindring, mindre 

behandling och fick vänta längre än män i båda avseenden (Meisel et al., 2009; Ravn-Fischer 

et al., 2012). Det styrker tidigare studie av Pelletier et al. (2014) som lyft fram att kvinnor har 

sämre tillgänglighet i vården vid hjärt- och kärlsjukdomar. Maas et al. (2011) har även 

poängterat att det finns biologiska skillnader hos kvinnor och män vilket kan innebära att 

symptomen kan se olika ut, detta kan tänkas påverka vårdpersonalens beslut och det finns risk 

att symptomen undermineras. Mycket av forskningen kring hjärt- och kärlsjukdomar är enligt 

Maas et al. (2011) gjort på män vilket ger vårdpersonal lite kunskap om kvinnors symptom. 

Detta förklarar dock inte skillnaden i vård av kvinnor och män med likadana symptom på 

hjärtsjukdom. Bjornnes et al. (2016) identifierade i sin studie att kvinnorna på de hjärtkirurgiska 
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avdelningarna hade svårt att få förtroende för personalen och berätta om sin smärtupplevelse, 

vilket ledde till bland annat sämre smärtlindring.  

 

Kvinnor och män har kroppsliga biologiska skillnader, vilket bland annat kan orsaka en skillnad 

i benägenhet för vissa sjukdomar eller problem kopplat till könet (Maas et al., 2011; Dusenbery, 

2018). Smärta i buken kan ha flera möjliga medicinska orsaker och det kan därför vara mer 

komplicerat att sätta en diagnos. Möjligen kan de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och 

män göra att utredningen fördröjs för kvinnor eftersom de ofta även utreds gynekologiskt 

(Dusenbery, 2018). Det förklarar dock inte varför kvinnorna får vänta längre än män på att få 

initial smärtbehandling. Kvinnors smärta negligerades även när de uppvisade samma nivå av 

smärta som männen (Nante et al., 2009). Detta går emot FN’s globala mål (2017) där 

jämställdhet och jämlikhet bör prioriteras, alltså att omhändertagande vid smärta bör ges efter 

individuella behov och sjukdomar, inte beroende på vilket kön patienten har. Detta bekräftar 

även Fors et al. (2015) som förklarar att det är det är viktigt att fokusera på patientens egen 

berättelse och bemöta utifrån den.  

 

I Taiwan var manliga onkologpatienters skattade smärta mycket högre än kvinnors och de var 

mer villiga att ta sina förskrivna läkemedel (Liang et al., 2013). Det framkom att kvinnorna ofta 

valde att inta mindre mängder läkemedel, vilket kan hänvisas till personcentrerad omvårdnad, 

att patienten själv gjort bedömningen av sitt behov av smärtlindring (a.a). Donovan et al. (2008) 

beskrev att kvinnor och män hade liknande smärtnivåer men att kvinnorna fick sämre 

smärtlindring. De redovisar dock att kvinnornas smärta upplevdes högre vid tillfällig smärta. 

De fick också mindre potenta opioder utskrivet än män (a.a.). Förskrivningen kan enligt 

författarna av denna litteraturöversikt, hänvisas till genusbiaser men den upplevda smärtan vid 

aktivitet kan vara ett symptom på samhällets höga krav på kvinnor. Till exempel att ta hand om 

hem, barn, arbete, och vara familjens planerare. Att manliga cancerpatienters smärta skattades 

högre i studien från Taiwan (Liang, et al., 2013) förklarades med att cancerformerna som oftare 

drabbar män var mer smärtsamma jämfört med de som oftare drabbar kvinnor (a.a.). De nämner 

också den psykiska stressen hos männen i Kina över att vara familjeförsörjare som sedan blir 

allvarligt sjuk (Liang et al., 2013). Detta kan jämföras med kvinnorna i Donovan et al. (2008)’s 

studie och styrkas enligt Forrest (1995) om den sociala dimensionen kring vad som påverkar 

smärta. 

 



 

16 

 

Enligt Falk et al. (2016) visades att kvinnor var tvungna att rapportera högre nivåer av smärta 

för att få sina symptom dokumenterade trots att det i Sverige finns tydliga riktlinjer och 

beslutsstöd (Nationell vårdplan för palliativ vård) kring hur den palliativa vården samt 

dokumentationsskyldigheten som finns. Falk et al. (2016) hänvisar till bedömningsinstrument 

där patienten själv får skatta sin smärta för att minska risken för att vårdpersonalen ska göra en 

bedömning utifrån genusbiaser. På detta sätt blir det enklare att utgå ifrån personens upplevelse 

på ett tydligt sätt vilket även Fors et al. (2015) förespråkar. Dock bör sjuksköterskan vara lyhörd 

till andra symptom som patienten uppvisar än enbart bedömningsskalor. Forrest (1995) beskrev 

smärta som en upplevelse som kan uppvisas med olika symptom som till exempel stigande 

blodtryck, stigande puls eller sömnlöshet. 

 

Ålderns betydelse för smärtbehandling bland könen 

Flera studier visade att skillnader i ålder påverkade om patienterna blev behandlade olika med 

tanke på könsskillnaderna, om de var man eller kvinna. Kvinnor och män över 50 års ålder hade 

mer likvärdig smärtbehandling än män och kvinnor under 50 år. Kvinnor i 20-årsåldern var den 

grupp som fick minst adekvat smärtlindring i förhållande till sin smärta (Chen et al., 2008; 

Donovan et al., 2008; Green et al., 2010). Detta kan möjligt kopplas ihop med föreställningen 

om att unga kvinnor överdriver, slösar resurser och vill ha uppmärksamhet (Dusenbery, 2018). 

Samhället har, enligt Dusenbery (2018), stor press på unga kvinnor och höga krav kan ge 

svårutredda symptom som huvudvärk, ryggproblem och olika magproblem med smärta (a.a.). 

Även äldre kvinnor med osteoporos och kotkompression upplevdes enligt Svensson et al. 

(2016) att de inte blev bemötta korrekt för sina smärtor. Kvinnorna upplevde att de inte togs 

inte på allvar. Stenberg (2012) har uppmärksammat att kvinnor oftare söker vård för smärtor i 

rörelseorganen än män samt förklarat att bemötandet kan bero på vilka föreställningar som finns 

kring män och kvinnors smärta (a.a.).  

 

Skillnader i utredning och diagnossättning vid smärta 

Eftersom män är överrepresenterade i många forskningsstudier kan det bli missförstånd när det 

gäller diagnossättning och tolkning av kvinnors symptom (Maas et al., 2011; Dusenbery., 

2018). Kvinnor visade oftare ångest vid allvarlig sjukdom när de söker vård på akutmottagning, 

detta kunde fördröja tiden till att adekvat vård gavs (Pelletier, 2014). De kvinnor som även hade 

smärtproblematik blev även i högre utsträckning än män rekommenderade till psykiatrisk vård 

när de sökte vård för sin smärta, de blev inte tagna på allvar (Driscoll et al., 2018).  
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Psykosomatisering vanligare för kvinnor 

I litteraturöversikten framkom det i flera källor (Driscoll, et al., 2018; Dusenbery, 2018; 

Kendall, et al., 2012; Merskey, et al., 2002) att fysisk smärta hos kvinnor som vårdpersonalen 

inte kunde förklara avfärdades som hysteri eller psykosomatisering. Historiskt har, enligt 

Dusenbery (2018), migrän, huvudvärk, PMS och olika neurologiska sjukdomar hos kvinnor 

blivit förklarade med att livmodern flyttar runt i kroppen och orsakat symptomen, det vill säga 

hysteri. Under 1900-talet ändrades begreppet till psykosomatisering, att psykisk ohälsa skapar 

fysisk smärta och symptom (Merskey, et al., 2002). Detta kan förklara resultatet i studien av 

Kendall et al. (2012) där symptom som huvudvärk, bröstsmärta och buksmärta upplevdes av 

vårdpersonalen som ett sätt för kvinnor att söka uppmärksamhet. En minoritet av de kvinnliga 

patienterna fick göra diagnostiska undersökningar som till exempel EKG, och då ofta enbart 

för att kunna bevisa för patienten att hon bara inbillade sig symptomen (a.a.). I denna studie 

(Kendall, et al., 2012), som var från Bangladesh, framkom det även att olika placebo-metoder 

användes rutinmässigt för dessa kvinnliga patienter, för att de skulle känna att de blev tagna på 

allvar (a.a.). Eftersom detta gjordes genom att lura patienterna att de fått vård för fysiska besvär 

så är det, enligt författarna av denna litteraturstudie, en djupt kränkande behandling som möjligt 

kan öka genusbiaserna ännu mer inom sjukvården. Det kan också öka risken markant för att 

allvarliga sjukdomar missas eller negligeras eftersom vårdpersonalen kan ha förutfattade 

meningar om patienten redan vid första kontakt, enbart på grund av att hen än kvinna och söker 

vård för vissa symptom.  

 

Ett exempel på kvinnlig smärta som tidigare troddes var hysteri eller psykosomatiskt är 

sjukdomen endometrios. De drabbade har lidit av sjukdomen ända in på 2000-talet innan de 

började få adekvat vård och erkännande (Whelan, 2007). Dusenbery (2018) förklarar att det tar 

minst 15 – 20 år innan forskning och därmed nya kunskaper kommer ut och används av dem 

som träffar patienterna. Det kan, enligt författarna, vara en förklaring varför det dröjer längre 

innan jämställdheten syns inom sjukvården som inom andra delar av samhället.  

 

Personcentrerad omvårdnad 

En mer jämlik vård där patienten känner sig sedd och respekterad minskar vårdkostnaderna 

samt ökar tryggheten hos patienten (FN, 2018; Ejd, 2018). För att kunna få till en långsiktig 

förändring krävs det bland annat att lärosätena uppmärksammar dessa problem kring 
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ojämställdhet redan under utbildningarna. Detta kan öka chansen för likvärdig vård mellan 

könen i framtiden (Määttä & Dahlborg Lyckhage, 2011). Personcentrerad omvårdnad lyfter just 

detta, att kunna lyssna på personens specifika upplevelse, se individen och göra hen delaktig i 

vården i ett önskat partnerskap (Moore et al., 2017; Fors et al., 2015). Författarna av denna 

litteraturöversikt anser att det är viktigt att belysa skillnader i bemötande hos sjuksköterskan 

för att kunna främja personcentrerad omvårdnad när det gäller smärta. Även Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) uppmärksammar att vård ska ges på lika villkor för alla 

människor, Öhman (2009) och Stenberg (2012) menar att föreställningarna kring vad manligt 

och kvinnligt beteende påverkar behandlingen och omvårdnad.  

 

Vårdpersonalen hade olika föreställningar kring kvinnlig och manlig 

smärta 

I några av studierna (Cavalier, et al., 2017; Hirsh, et al., 2014) analyserades vårdarna och vilka 

beslut de tar, detta för att undersöka olika attityder som föreligger kring personer och deras kön 

när det gäller att bemöta patienter med smärta. Hirsh et al., (2014) kom fram till att kvinnor 

oftare får psykosociala insatser som råd kring behandling av sin smärta. Författarna av denna 

litteraturstudie vill i enlighet med Ejd (2018) se att fler interventioner eller utbildningar skapas 

för yrkesverksam vårdpersonal för att reducera ojämlikheter mellan bedömning av män och 

kvinnors omvårdnadsbehov. Detta kan innebära praktiska riktlinjer på mottagningar och 

avdelningar för hur sjuksköterskorna kan göra personcentrerade bedömningar, eller föreläsning 

för personalen för att diskutera vilka svårigheter de kan ställas inför. Detta sätt diskuterar även 

Moore et al. (2017) som föreslår att personalen stöttas så att den personcentrerade vården får 

kontinuitet ock kvalité.  

 

Det visades även enligt Cavalier et al. (2017) att kvinnliga och manliga sjuksköterskor gjorde 

olika bedömningar när det gällde omvårdnad vid smärta. Kvinnor var mer restriktiva med att 

förskriva läkemedel. Detta styrks i resultatet av Hirsh et al. (2014) som visade att kvinnliga 

sjuksköterskor var de som i första hand föreslog antidepressiva åtgärder och annan psykosocial 

omvårdnad till kvinnliga patienter. Dessa råd gavs istället för smärtlindring trots att de 

kvinnliga patienterna rapporterade lika nivå av smärta som de manliga (a.a). Resultatet stämmer 

med Bertakis et al. (2009) resonemang om att könet kan ha en betydelse i interaktionen mellan 

vårdpersonal och patient samt att detta kan påverka den personcentrerade vården. Att 

sjuksköterskans kön påverkade omvårdnaden strider mot vad som står i Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjukvårdspersonal (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) där beskrivs att 
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sjuksköterskan bör se varje person som en egen unik individ, inte som antingen man eller 

kvinna med olika attribut.  

 

Metoddiskussion 

Styrkor med denna litteraturöversikt är att artiklarna har hittats i två olika välkända databaser 

inom ämnet omvårdnad. Vid informationssökningen identifierades tidigt olika sökord som 

användes inom området. En del sökord hittades också i artiklar och användes i sökningarna. 

Samma sökords-kombinationer användes i båda databaserna för att kontrollera utbudet av 

artiklar. I Cinahl är det en fördel att kunna sortera fram artiklar som är granskade vilket är en 

kvalitetsgaranti. I PubMed är denna funktion inte möjlig men en kvalitetsgranskning med hjälp 

av granskningsmall utfördes på alla funna artiklar som matchade syftet. I en av artiklarna som 

hade en mixad metod där studien bestod av både kvalitativ och kvantitativ ansats, användes 

båda granskningsmallarna och ett medelvärde räknades ut. Denna granskningsmetod användes 

eftersom det inte fanns en granskningsmall för studier med mixad metod. De valda artiklarna i 

denna litteraturöversikt har därmed bedömts som trovärdiga i förhållande till syftet.  

 

I söktabellen har olika sökvägar redovisats där olika sökord har använts för att få fram fler 

resultat då olika ord har olika betydelse i olika länder. Detta är effektivt sätt för att få fram flera 

artiklar. Under sökningens gång upptäcktes det med hjälp av bibliotekarie att booleska 

operatorn “NOT” ska användas med försiktighet, eftersom de exkluderar artiklar som kan svara 

på syftet. En ytterligare operator användes, “OR”, vid en del sökningar för att försäkra att ingen 

intressant artikel faller bort. För att involvera sjuksköterskans roll användes sökord genom att 

söka på “nursing” eller trunkeringen “nurs*”, dock har detta orsakat att sökresultatet minskar. 

Detta kan bero på att sjuksköterskor inte gör bedömningar kring smärta i alla länder. 

 

Resultatet bygger på studier som är publicerade de senaste tio åren vilket innebär att giltigheten 

är aktuell.  Samtliga artiklar är från länder i hela världen vilket skapar en mångfald och ger flera 

perspektiv. Detta resultat kan användas även för att identifiera hur brett ojämlikheter i 

omhändertagandet mellan män och kvinnor existerar.  

 

I denna litteraturöversikt undersöks hur kvinnor och män behandlas när de har smärta. Smärta 

är ett större begrepp vilket ger en bredare översikt. Detta innebär att det är svårare att dra 

slutsatser kring exempelvis bröstsmärta och ojämlik behandling då endast få artiklar i denna 
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litteraturöversikt behandlar detta symptom. Om litteraturöversikten endast hade behandlat akut 

bröstsmärta hade tydligare slutsatser kunnat tas. En av svagheterna är att en del artiklar, särskilt 

från USA, även behandlar etnicitetfaktorn och resultatet i de artiklar behåller inte samma fokus 

som i de andra artiklar där de endast undersökte könsfaktorn. En annan svaghet är att studierna 

är utförda i olika verksamheter och att de inte är koncentrerade på en verksamhet som till 

exempel akutsjukvård. Detta innebär att det blir svårare att dra slutsatser kring omvårdnad vid 

smärta baserat på en mindre mängd artiklar ur varje verksamhet. Olika länder har kommit olika 

långt i jämställdhetsutvecklingen vilket gör det svårare att generalisera resultatet och 

implementera det i den svenska vården, dock kan resultatet belysa olika stereotypiska 

föreställningar om män och kvinnor och deras smärta. Tillförlitlighet kring denna studie i 

specifika vårdsammanhang bör tas med försiktighet med tanke på ovan nämnda faktorer. 

 

Etikdiskussion 

Samtliga artiklar i resultatet har fått sina studier godkända av etiska kommittéer. Flera artiklar 

har valts bort efter granskning eftersom studierna inte uppfyllde kraven på att vara granskade 

av etisk kommitté eller styrelse.  Detta är viktigt när vetenskapliga studier med människor ska 

göras, för att inte människor ska utnyttjas eller resultat förvrängas till någons fördel.  

 

De artiklar som är gjorda i USA som behandlar den etniska faktorn, nämner patienter vid deras 

hudfärg. Detta sätt att utrycka sig är ovanligt i Sverige. Det var ett etiskt dilemma för författarna 

till denna litteraturöversikt, om de artiklarna skulle inkluderas. Dock har författarna kunnat sära 

på relevant data, genom att helt enkelt utesluta delarna med etnicitet från de funna artiklarna. 

Förutom etnicitet är sjukvården förenad med ekonomisk status i många länder utanför Sverige 

vilket också skapar en etisk reflektion kring hur olika män och kvinnor behandlas med smärta. 

Det bör tas hänsyn till att det råder olika sjukvårdssystem, datainlagringssystem samt 

utbildningssystem i olika länder och ett resultat ifrån USA inte behöver vara överförbart till 

Sverige.  

 

Det är i regel känt att det finns ojämlikheter mellan män och kvinnor när det kommer till bland 

annat ekonomiska inkomster i Sverige än idag (SCB, 2018). Denna vetenskap uppmärksammar 

tydlig mätbar ojämställdhet, detta kan betyda att det finns skillnader i andra områden mellan 

män och kvinnor som samhället behöver behandla för att nå jämställdhet inom sjukvården. 

Därför behövs fler studier göras för att identifiera könsskillnader i omhändertagandet.  
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Klinisk betydelse för samhället 

För att kunna bemöta andra människor på ett likvärdigt sätt är det, enligt författarna, viktigt 

med kunskap kring olika situationer där föreställningar och normer kan göra att sjuksköterskan 

riskerar att inte göra en professionell och personcentrerad bedömning. Denna litteraturstudie 

visar på olika områden och situationer inom sjukvården där det är vanligt att sjuksköterskor kan 

göra en sämre bedömning. Medvetenhet kring detta gör att chansen att män och kvinnor ska 

behandlas likvärdigt ökar. Kunskap och fakta redan under sjuksköterskeutbildningarna kring 

detta problem skulle kunna göra att nya sjuksköterskor kan vara den kvinnliga patientens 

försvar mot de inom sjukvården som inte vill ge tillräcklig smärtlindring eller alldeles för fort 

avfärdar symptom som psykosomatiskt utan att utreda problemet ordentligt först. 

 

Enligt FN (2017) har världen mycket att vinna på att jämställdheten ökar. Det gäller framförallt 

på individnivå, att den kvinnliga patienten får känna sig trygg och accepterad som människa 

inom sjukvården. Men också på gruppnivå genom att kvinnor upplever att de får rätt behandling 

och kan återgå till sin vardag och vara delaktiga i samhället. Även på populationsnivå finns det 

vinster med jämställdhet, genom att världsekonomin ökar när färre människor är sjuka.  

 

Slutsats 

I denna litteraturöversikt har det uppmärksammats att det i flera länder och inom flera 

sjukdomsområden runt om i världen finns könsskillnader i omhändertagande vid smärta. Det 

har visats att kvinnliga patienters symptom oftare avfärdas, samt att de får vänta längre på 

smärtlindring och i mindre utsträckning fick adekvata doser. Kvinnor blev oftare 

rekommenderade psykisk vård än män när de hade smärta. Även bedömning och behandling 

skiljde sig mellan könen. Enligt svensk hälso- och sjukvård ska vården ges på lika villkor och 

därför behöver sjuksköterskor möta patienten som en person och deras personliga upplevelse 

av sin smärta, inte efter stereotypa föreställningar. När personcentrerad omvårdnad används 

som förhållningssätt i mötet med patienten, kan genusbiaserna minska. Det är viktigt att i 

framtiden studera olika könsskillnader som råder i den kliniska verkligheten samt att reflektera 

kring bemötandet redan på utbildningsprogrammen på högskolor eller universitet. På detta sätt 

kan hälso- och sjukvården arbeta mot en mer hållbar och jämlik framtid där alla människor tas 

på allvar för sina upplevelser och kan därmed bli mer delaktiga i samhället.  
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Förslag till vidare forskning 

Eftersom författarna bor och kommer arbeta i Sverige så är det i huvudsak Sveriges 

sjukvårdssystem som valts att ge förslag inom.  

 

• Undersöka unga sjuksköterskors attityder till smärtbehandling hos kvinnor och män, 

kvalitativ studie. 

• Att undersöka hur vanligt förekommande smärta beskrivs som psykosomatiskt i 

journaler från akutmottagningen, samt om det fanns könsskillnader. Kvantitativ studie.  

• En studie där kvinnor med uppfattade psykosomatiska symptom får genomgå 

undersökningar som om det var somatiska symptom, och värdera känslan av att bli tagen 

på allvar av patienterna. 
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Bilaga 1 

Sökmatris. Sökstrategi samt antal träffar, antal lästa, antal granskade, utvalda artiklar samt 

antal funna sekundärartiklar. 

 Databas  Sökord  Antal 

träffar 
Urval efter      

lästa titlar 
Urval efter   

lästa 

abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar till resultat 

efter genomläsning 

(n=17) 

 Cinahl  

 

 Gender Disparities AND Care AND Pain   16  6  3  1 

 PubMed  Gender Disparities AND Care AND Pain   163  

 

 35  2  1 

 Cinahl  

 

 

 (Gender OR sex) AND (Bias OR disparities) 

AND pain AND (treatment OR management) 
 

 

 43 

 

 25 

 

 7 

 

 5 

 PubMed  

 

 Pain AND (gender OR sex) AND (disparities 
OR bias) AND Nurs*  

 54  20  5  3 

 PubMed  

  

 Sex Differences AND Diagnoses AND 
Treatment AND pain AND Nurs* 

 106  16  2  2 

 Cinahl  

 

 Hysteri* AND pain*  7   

   

 1 

 

 1 

  

 1 

 PubMed 

 

 Treatment disparities AND (gender OR sex)  

AND pain  

 

 251  30  8  2 

Sökning/  

databas 

 Sekundärartiklar     

 Sökning 1 

 Cinahl 

The influence of patient's sex, race and 

depression on clinician pain treatment decisions 

 

 

 1 

 

 

 1 

 

 

 1 

 

 

 1 

 Sökning 1 

 PubMed 

Do gender and race affect decisions about pain 
management? 

 
 

 8 

 
 

 5 

 
 

 3 

 
 

 2 

 



 

  

Bilaga 2  
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

  



 

  

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 

  



 

  

Bilaga 3 

Artikeltabell. Sammanställning av artiklar (n=17) som ligger till grund för resultatet.  

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets-

grad 

Bjørnnes, A K., Parry, M., 

Lie, I., Wang Fagerland, M., 
Watt-Watson, J., Rustøen, 

T., Stubhaug A., & 

Leegaard, M., 
 

2016 

 
Norge 

Pain experiences of  

Men and women after  
cardiac surgery 

Att undersöka svårighetsgraden av smärta 

relaterat till interferens hos män och 
kvinnor under det första året efter 

hjärtkirurgi. En frågeställning var att 

undersöka postoperativ smärta hos män och 
kvinnor 12 månader efter hjärtkirurgi. 

Kvantitativ 

 
Sekundär dataanalys av en 

randomiserad kontrollerad 

studie. 
 

Enkäter 

 
 

n = 416  

(23% kvinnor) 

Det finns könsskillnader i 

användning av smärtstillande 
läkemedel för patienter som har 

genomgått hjärtoperation. Kvinnor 

intar mindre mängd smärtstillande 
än män och hade ökad postoperativ 

smärta 12 månader efter 

operationen.  

Hög, 

 
83% 

Cavalier, J. Jr., Hampton, 
SB., Langford, R., Symes, 

L., & Young, A. 

                                    
2017 

 

USA 

The influence 
of race and gender on nursing 

care decisions: A pain 

management  
intervention 

 

Att identifiera hur sjuksköterskans samt 
patientens kön och etnicitet påverkar valet i 

omhändertagandet vid smärta. 

Kvantitativ 
 

Randomiserad fyrvägs 

gruppanalys. 
Bedömnings-instrument 

online. 

 

n = 400 sjuksköterskor 
 

n = 4 virtuella 

patienter 

Kvinnliga sjuksköterskor var mer 
restriktiva och gav mindre intensiva 

smärtbehandlingar. När de 

kvinnliga sjuksköterskorna väl gav 
smärtstillande, fick kvinnliga 

patienter högre doser än män. 

Medel, 
 

79% 

Chen, E. H., Shofer, 

F.S., Dean, A. J., Hollander, 
J. E., Baxt, W. G., Robey, J. 

L., Sease, K. L., & Mills, A. 

M. 
 

2008 

 
USA 

Gender disparity in analgesic 

treatment of emergency 
department patients with 

acute abdominal pain 

Att undersöka om det finns skillnader 

mellan könen i omhändertagandet av 
patienter med akut buksmärta. 

 

 

Kvantitativ 

 
Kohortstudie 

 

Enkäter och journaldata 
användes.  

 

n = 981 Kvinnor fick i mindre utsträckning 

opioder som smärtlindring än män 
trots lika smärtnivå. Kvinnor fick 

även vänta längre tid på att få 

smärtlindrande läkemedel än män.  

Medel, 

 
76 % 

Donovan, A. K., Taliaferro, 

A. L., MPH, Brock, W. C., 
& Bazargan, S. 

 

2008 
 

USA 

 

Sex differences in the 

adequacy of pain 
management among patients 

referred to a 

multidisciplinary cancer pain 
clinic. 

Att undersöka om patienterna fick adekvat 

smärtlindring i förhållande till deras 
upplevda smärta under deras 

cancersjukdom. Syftet var även att granska 

andra demografiska faktorer, till exempel 
ålder och utbildning och andra kliniska 

faktorer, såsom sjukdomsfas. 

Kvantitativ 

 
Enkäter och data från 

journaler. 

n =131 Kvinnor fick inte tillräcklig 

smärtbehandling jämfört med män 
trots liknande smärtupplevelser 

mellan män och kvinnor.  

Medel, 

 
79% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavalier%20J%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29501358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hampton%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29501358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hampton%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29501358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langford%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29501358
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18439195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shofer%20FS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18439195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shofer%20FS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18439195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dean%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18439195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baxt%20WG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18439195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robey%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18439195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robey%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18439195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sease%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18439195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mills%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18439195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mills%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18439195


 

  

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets-

grad 

Driscoll, A. M., Knobf, M. 

T., Higgins, M. D., Heapy, 

A., Lee, A., & Haskell, S. 
 

2018 

 

USA 

Patient experiences 

navigating chronic  

pain management in an 
integrated health care  

system: A qualitative 

investigation of women and 

men 

Att undersöka och jämföra utmaningar som 

män och kvinnor möts av när de vänder sig 

till ett integrerat hälso- och 
sjukvårdssystem för att hantera sin kroniska 

smärta. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerde intervjuer.  
 

n = 48  Kvinnliga veteraner upplevde att de 

inte blev tagna på allvar av 

vårdpersonal, kvinnorna tyckte att 
de inte fick rätt anpassad vård.  

Hög, 

 

84% 

Falk, H., Henoch, I., Ozanne, 
A., Öhlen, J., Ung, E. J., 

Fridh, I., Sarenmalm, E. K., 

& Falk, K. 
 

2016 

 
 

Sverige 

Differences in symptom 
distress based on gender and 

palliative care designation 

among hospitalized patients. 
 

Att undersöka patientens upplevelse av 
symptom relaterat till dokumentationen av 

symptomen i den palliativa vården på 

sjukhus. 

Kvantitativ 
 

 

Tvärsnittsstudie, 
datainsamlingar från 

journaler och nationella 

register. 

n = 710 Kvinnor var tvungna att uttala högre 
smärtnivåer än män för att det 

skulle dokumenteras. Kvinnorna 

som överlevde ett år efter 
datainsamlingarna, rapporterade 

högre smärtupplevelser än män 

Medel, 
 

79% 

Green, R. C., & Hart-
Johnson, T. 

 

2010 
 

USA 
 

The adequacy of 
chronic pain management 

prior to presenting at a 

tertiary care pain  
center: the role of patient 

socio-demographic 
characteristics 

Att undersöka övergripande hälsa och 
välbefinnande 

samt tillräckligheten hos förskrivna 

analgetika för vuxna patienter med 
kronisk smärta på ett smärtcenter inom 

primärvården.  
 

Kvantitativ 
 

Enkäter  

n =183 Särskilt yngre kvinnor hade högre 
risk än män för otillräcklig 

smärthantering i en 

primärvårdsmiljö. Män hade oftare 
bättre smärtbehandling än kvinnor.  

 

Medel, 
 

69 % 

Hirsh, T. A., Hollingshead, 

A. N., Matthias, S. M., Bair, 
J. M., & Kroenke, K. 

 

2014 
 

USA 

 

The influence of patient sex, 

provider sex, and sexist 
attitudes on pain treatment 

decisions. 

 

Att studera om hur patientens kön, 

vårdarens kön samt könsattityder kan 
påverka behandlingsvalen.  

 

 

Kvantitativ 

 
Enkäter 

 

 

n = 98 vårdpersonal  

(Sjuksköterskor & 
läkarkandidater) 

 

n = 16 virtuella 
patienter 

Kvinnlig vårdpersonal gav olika 

vård beroende på patientens kön. 
Kvinnliga patienter fick i högre 

utsträckning psykosociala råd av 

kvinnlig personal 

Medel, 

 
72 % 

Hollingshead, A. N., 

Matthias, S. M.,  Bair, J. B., 
& Hirsh, T. A. 

 

2015 

 

USA 

 
 

Impact of race and sex on 

pain management by medical 
trainees: a mixed methods 

pilot study of decision 

making and awareness of 

influence. 

Att undersöka inflytande av patienternas 

egenskaper som påverkar vårdgivarens 
behandlingsbeslut samt medvetenheten 

kring påverkan och behandlingsbesluten.  

Mixad metod: Kvalitativ och 

kvantitativ  
 

Intervjuer samt enkäter. 

n = 20 vårdpersonal 

 
n = 16 virtuella 

patienter 

Hälften av vårdpersonalen 

influerades av patientens kön vid 
beslutsfattning kring smärta, 

Hälften av vårdpersonalen visade 

medvetenhet. De kvinnliga 

patienterna hade större risk att få 

mindre optimal smärtbehandling  

Hög, 

 
85 % 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hollingshead%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25039974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matthias%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25039974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bair%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25039974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hirsh%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25039974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25039974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25039974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25039974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25039974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25039974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25039974


 

  

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets-

grad 

Innes, D. G., Scheuermeyer, 

X. F., Law, R. M., 

McRae, D. A., Weber, A. B., 
Boyda, N. H., Lonergan, K., 

and Andruchow, E. J. 

 

2016 

 

Kanada 

Sex-related differences in 

emergency department renal 

colic management: Females 
have fewer computed 

tomography scans but similar  

outcomes. 

Att undersöka könsbaserade skillnader i 

omhändertagandet av smärta, 

behandlingstid, 7-dagars återbesök samt 
tillgängligheten för 

akutsjukvårdsinrättningar för patienter med 

akut njursten.  

Kvantitativ 

 

Observations kohort-studie 
baserad på 

administreringsdata och 

strukturerade formulär. 

n = 3104 patienter Män fick oftare göra undersökning 

med röntgen medan kvinnor fick 

göra med ultraljud, vilket dock inte 
påverkade resultatet.  

Hög, 

 

83 % 

Kendall, A. E., Zaman, U. 

R., Naved, T. R., Rahman, 
W. M., Kadir, A. M., Arman, 

S., Azziz-Baumgartner, E., 

& Gurley, S. E. 
 

2012 

 

Bangladesh 

Medically unexplained 

illness and the diagnosis of 
hysterical conversion 

reaction (HCR) in women’s 

medicine wards of 
Bangladeshi hospitals: a 

record review and qualitative 

study 

Undersöka andelen av och diagnoser av 

typen hysterical conversion reaction 
(HCR). Hur vårdpersonal identifierar, 

hanterar och uppfattar patienter som 

diagnosticerats med HCR. 

Kvalitativ 

 
 

Intervjuer samt data från 

journaler 

n = 2520 kvinnliga 

patienter 
 

n = 13 läkare 

 

Kvinnor får diagnosen HCR på 

svaga kriterier och med olika 
symptom på fysiska sjukdomar som 

förklaras psykosomatiskt. 

Hög, 

 
96% 

 

Liang, S-Y., Wang, T-J., 

Wu, S-F., Chao, T-C., 
Chuang, Y-H., Tsay, S-L., 

Tung, H-H., & Lee, M-D.  
 

2012 

 
Taiwan 

Gender differences associated

 with pain characteristics and t
reatment in taiwanese oncolo

gy outpatients. 

Att undersöka könsskillnader i förhållande 

till smärtintensitet, mönster i 
opiodförskrivning och opiodkonsumtion 

hos taiwanesiska onkologpatienter  
 

 

 
 

Kvantitativ  

 
Formulär, intervju och 

läkemedelsjournal 

n = 92  Män fick bättre smärtlindring 

eftersom de var mer villiga att inta 
mer opioider än kvinnor. 

Medel, 

 
66 % 

Meisel, F. Z., Armstrong, K. 

Mechem, C., Shofer, S. F., 
Peacock, N., Facenda, K., & 
Pollack V. C. 

2010     

USA  

Influence of sex on the out-

of-hospital management of 
chest pain. 

Att undersöka korrelation mellan kön och 

omhändertagande utanför sjukhuset av 
patienter med bröstsmärta. 

Kvantitativ 

 
Kohortstudie av data från 

patienter som sökt vård för 

bröstsmärta 

n = 683 Könsskillnaden i behandling av 

patienter med bröstsmärta var 
signifikanta. Kvinnor fick mindre 

smärtlindring, mindre behandling 

och togs inte på lika stort allvar som 
män. 

Medel, 

 
76 % 

Nante, M, Messina, G., 

Bertetto, O., Moirano, F., & 
McKee, M. 

 

2008 
 

Italien 

Sex differences in use of  

interventional cardiology  
persist after risk adjustment. 

Att undersöka om det 

finns könsskillnader i 
kirurgisk behandling av kranskärlssjukdom 

och, om så är fallet; undersöka orsak till 

skillnaderna. 

Kvantitativ 

 
Utskrivningsdata insamlades 

och analyserades. 

 n = 77 974 Kvinnor som vårdas på sjukhus med 

bröstsmärta och kardiovaskulär 
sjukdom behandlas sämre i flera 

aspekter än män. 

 

Medel, 

 
69 % 



 

  

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets-

grad 

Ravn-Fischer, A., Karlsson, 

T., Santos, M., Bergman, B., 

Herlitz, J., & Johanson, P. 
 

2012 

 

Sverige 

Inequalities in the early 

treatment of women and men 

with acute chest pain? 

Att identifiera könsskillnader tidigt i 

vårdkedjan för patienter med akut 

bröstsmärta. 

Kvantitativ 

 

Datainsamling genom 
journaler 

n = 2393 Kvinnor med bröstsmärta fick vänta 

signifikant längre än män på vård 

och adekvat smärtlindring. 

Medel, 

 

79 % 

Siddiqui, A., Belland, L., 
Rivera-Reyes, L., Handel, 

D., Yadav, K., Heard, 

K., Eisenberg, A., & Hwang, 
U. 

 

2015 
 

USA 

A multicenter evaluation of 
the impact of gender on 

abdominal and fracture pain 

care. 

Att undersöka könsskillnader i 
smärtbehandling och patientens upplevelse 

vid magsmärta och smärta från frakturer 

vid akutmottagningsbesök. 

Kvantitativ 
 

Kohortöversikt av journaler. 

n = 7082 Kvinnor med magsmärta fick vänta 
längre på både vård och analgetika 

än män.  

Hög, 
 

86 % 

Wandner, D. L., George, Z. 
S., Lok, C. B., Torres, A. C., 

Hao Chuah, J., & Robinson, 

E. M. 
 

2013 
 

USA 

Pain assessment and 
treatment decisions for 

virtual human patients. 

Att undersöka hur deltagarnas uppfattning 
av kön och patienters hållning påverkade 

deras omdöme när det gällde behandling av 

ländryggssmärta. 

Kvalitativ 
 

Deltagarna observerade 

virtuella patienter med 
smärta. De fick 

bakgrundsinformation och 
skulle sedan bedöma graden 

av smärta samt om de ville 

förskriva opioder. 

n = 67 studenter 
 

n = 16 virtuella 

patienter 

Manliga patienter upplevdes ha 
ondare än kvinnor trots samma 

beteende och hållning. 

Medel, 
 

76% 

 


