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Sammanfattning 

Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som är svår att sätta ord på. Det finns 

många personer i Sverige som lider av långvarig smärta och dessa är 

frekventa besökare hos sjukvården. Långvarig smärta är ett komplext 

tillstånd som kan vara svår att behandla. För att patienten ska få god vård bör 

dennes livsvärld beaktas.  

Syfte:  Syftet var att belysa hur patienter med långvarig, icke-malign smärta 

upplever tillvaron. 

Metod: En litteraturstudie som har baserats på 13 vetenskapliga artiklar publicerade 

mellan åren 2007-2018. Artiklarna har hittats genom sökningar i databaserna 

CINAHL Complete, PubMed och SveMed+. Några av de sökord som 

använts var “chronic pain”, “patient” och “experience”. Litteraturstudien 

utgår från Callista Roy´s Adaptionsmodell.  

Resultat: Resultatet i denna litteraturstudie består av fyra huvudteman. Under “Mötet 

med vårdpersonalen” har det visat sig att många patienter kände att de blir 

misstrodda och inte tagna på allvar av vårdpersonalen. Det andra temat är 

“Smärtan påverkar livsvärlden” där patienterna uttryckte att hela livet 

förändrats och att de inte alltid känner igen sig själva .“Ibland räcker orden 

inte till”, det tredje temat, visade att patienterna upplevde smärta som något 

svårt att både skatta och förmedla. I “Behandling” som är det sista temat 

framkom det att många var oroliga för biverkningarna samt den höga 

beroenderisken som smärtstillande läkemedel kan ha.  

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Callista Roys Adaptionsmodell och de fyra 

adaptiva lägena; fysiologiska funktioner, ömsesidigt beroendeläge 

självkoncept och rollfunktion. Sjuksköterskans roll och skyldigheter 

diskuteras även i samband med dessa lägen. 

Nyckelord: Långvarig smärta, patientupplevelser, patientperspektiv 

 

  



 
 

 

 

Abstract 

Background: Pain is a subjective feeling that is hard to put in to words. There are many 

people in Sweden that suffer from chronic pain and these are frequent users 

of the healthcare. Chronic pain is a complex condition that can be hard to 

treat. 

Aim: The aim was to illustrate how patients with chronic, nonmalignant pain 

experience their existence. 

Method: A literature review that is based on 13 peer reviewed articles that have been 

published between 2007-2018. The articles have been found in the 

following databases; CINAHL Complete, PubMed och SveMed+. Some of 

the keywords were “chronic pain”, “patient” and “expectations”. This 

literature review is based on Callista Roys Adaption Model. 

Results: The result in this literature review contains four main themes. In the first 

theme “The interaction with the healthcare professionals” showed that 

many patients felt disbelieved and not taken seriously. The second theme 

“The pain affected the patients’ quality of life“, the patients expressed that 

their whole life changed and that they cannot recognise themselves. 

“Sometimes the words are not enough”, the third theme, showed that 

patients experienced pain that is difficult to estimate and explain. Under 

“Treatment”, the last theme, many patients were worried about the side 

effects and the high risk of addiction that painkillers may have.  

Discussion: The result is discussed from Callista Roys Adaption Model and the four 

adaptive modes; physiological functions, interdependence, self-concept and 

role function. Nursing's roles and obligations are also discussed during 

these adaptive modes.  

Keywords: Chronic pain, Life Experiences, Patient perspective  
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Inledning 

Under den senaste tiden har vi uppmärksammat i olika typer av medier att personer med 

långvarig smärta har råkat illa ut på grund av bristande uppföljning av vården. I de fall vi har 

uppmärksammat har personerna ätit skadliga mängder opioider som har haft förödande 

konsekvenser. Vår upplevelse är att vården ofta domineras av ett medicinskt synsätt där 

psykosociala faktorer nonchaleras. Dessa faktorer upplever vi som nödvändiga att identifiera 

och stödja för att patienterna ska uppleva kvalitet i livet trots smärtan. Under vår senaste 

verksamhetsförlagda utbildning upplevde vi att sjukvårdspersonalen inte uppmärksammade 

psykosociala omständigheter som kunde påverka patienten negativt. Vi upplevde också att 

patienterna var rädda för att inte bli trodda och att de var rädda att skatta sin smärta för lågt 

men även för högt. Vi uppmärksammade även att mycket ansvar läggs över på patienten vid 

utskrivningstillfället, något som vi uppfattar kräver att patienten förstår sin situation eller har 

någon i sin närhet som kan ge stöd. 

Med denna litteraturstudie vill vi uppmärksamma hur patienter med långvarig, icke-malign 

smärta upplever deras tillvaro. Detta för att få större förståelse för deras välbefinnande och 

livssituation, samt för att kunna identifiera möjliga problemområden som behöver beaktas.  

 

Bakgrund  

Smärta 

Smärta är en subjektiv upplevelse som innebär att varje människa upplever den på ett högst 

individuellt sätt (Bergh, 2014; Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). International Association 

for the Study of Pain (IASP, 2017) beskriver att smärta är “en obehaglig sensorisk och 

känslomässig upplevelse som är förknippad med faktiska eller potentiella vävnadsskador eller 

beskriven i termer av sådan skada”. Vanligen särskiljs smärta utifrån vad som har orsakat den 

och av vilken karaktär den är av (Bergh, 2014). För att lättare kunna förstå smärtan delas den 

upp fyra olika huvudgrupper. Nociceptiv smärta uppstår på grund av en skada i vävnaden; när 

smärtreceptorerna aktiveras av så kallade smärtframkallande substanser (Berg, 2014; 

Berntzen et al., 2011). Denna typ av smärta är kopplad till både akuta trauman men även vid 

aktiva faser av olika reumatiska tillstånd. Neurogena smärta uppkommer genom skada i 

nervsystemet och det kan vara i perifera nerver eller i det centrala nervsystemet. Vid vissa fall 

så kan en nervskada fastställas men det finns andra fall där det inte går att fastställa trots att 

patienten har tydliga, neurogena, symtom. Idiopatiska eller somatoforma smärtsyndrom kallas 

det när det inte går att identifiera orsaken till smärta, det vill säga om smärtan uppstått utan 
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vävnadsskada eller utan koppling till psykisk sjukdom. Den sista av de fyra huvudgrupperna 

är den psykogena smärtan som kan uppstå vid olika psykiska sjukdomar. För att få denna typ 

av smärta så måste patienten ha diagnostiserats med ett psykiskt tillstånd samt att smärta är ett 

uppenbart symtom av tillståndet (Berntzen et al., 2011). Enligt Bair, Robinson, Katon & 

Kroenke (2003) har det visat sig att det finns ett tydligt samband mellan depression och 

smärta. En depression kan enligt Wirth, Humphreys och Peterson (2016) påverka 

bearbetningen av smärttillståndet så att den blir mindre lyckad. 

Det är viktigt att skilja på den akuta smärtan och den långvariga smärtan (Berntzen et al., 

2011). Akut smärta pågår under en begränsad tid och försvinner när orsaken till smärtan har 

läkt. Vävnadsskador är ofta förknippade med akut smärta och för att förhindra dessa skador så 

använder sig kroppen av skyddsreflexer (Berntzen et al., 2011). 

 

Långvarig smärta 

Tidigare användes benämningen kronisk smärta men allteftersom har det bytts ut mot 

långvarig smärta då det har en mer positiv framtoning eftersom det ger framtidshopp då en 

del blir av med sin smärta (Andersson, 2010; Berntzen et al., 2011; Jakobsson 2007). 

Litteraturen skiljer på långvarig, malign smärta och långvarig, icke-malign smärta (Almås, 

Valand, Bilicz & Berntzen, 2001). Malign är den typ av tumör som är elakartad och som 

kallas för cancer (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). Den icke-maligna smärtan är den 

smärta som uppstått utan att någon tumör har hittats. Vad som kan orsaka denna typ av smärta 

är, som tidigare nämnts, till exempel olika typer av vävnadsskador eller akuta trauman (Berg, 

2014; Berntzen et al., 2011). För att smärtan ska klassas som långvarig krävs det att smärtan 

ska ha haft en varaktighet på minst tre månader (Andersson, 2010; Berntzen et al., 2011; 

Jakobsson, 2007) och att smärtan inte kan förväntas försvinna av sig själv (Berntzen et al., 

2011).  

Den senaste statistiken visar att omkring hälften av befolkningen i Sverige lider av 

långvarig smärta (Jakobsson, 2007). Forskning visar att majoriteten av dessa har vad som 

kallas muskuloskeletala smärtor (Berntzen et al., 2011; Statens Beredning för medicinsk och 

social utvärdering, 2006). Dock finns det smärttillstånd där orsaken inte går att identifiera, 

därför är diagnostisering en viktig del för en adekvat behandling (Berntzen et al., 2011). 

Oavsett vad smärtan beror på så leder det alltid till negativa följder, både för patienten och för 

de i dennes närhet (Berntzen et al., 2011; Bergh, 2014).  
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Personer som lider av långvarig smärta upplever ofta andra symtom från det 

muskuloskeletala systemet. En förklaring kan vara att patienter ofta hittar alternativa 

rörelsemönster för att förhindra smärtan och det i sin tur leder till ny smärta. Många patienter 

lever också med förhöjda spänningar i musklerna vilket kan ge besvär i andra delar av 

kroppen. Svår smärta kan påverka det autonoma nervsystemet (Berntzen et al., 2011; Sand et 

al., 2007). Detta ger uttryck genom att patienten kan få förhöjd puls, svettningar och kan 

upplevas blek. Den långvariga smärtan ska ses som en sjukdom då smärtan har utvecklats till 

att bli det primära problemet efter ett tag.  

 

Livsvärld  

Vid långvarig smärta så är det inte alltid det finns synliga tecken vilket gör det viktigt att 

lyssna till patientens berättelse (Berntzen et al., 2011). Den verklighet som vi lever i beskriver 

Wiklund (2003) som livsvärlden. Livsvärlden är “världen som den erfars” och även fast den 

involverar andra människor så är den högst individuell. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) 

så utspelar sig bland annat hälsa och sjukdom i livsvärlden, därför är det viktigt att den ligger 

till grund i mötet med patienter. Genom att använda livsvärlden som grund så kan 

vårdpersonalen förstå patienterna på ett annat sätt; hur smärta till exempel påverkar deras 

tillvaro och hur de själv hanterar sjukdomen. Med tillvaro menas livet i det stora hela, 

synonymer till tillvaro är till exempel levnadssätt, värld och existens (Walter, 2008). Utan 

mening och sammanhang menar Dahlberg och Segesten att en person inte kan uppleva hälsa. 

Vad mening innebär är individuellt och kan därför skilja sig från person till person. Smärtan 

och konsekvenserna av den långvariga smärtan kan leda till att personens livskvalité 

försämras (Bergström, 2007).  

 

Smärtlindrande behandlingar  

Vid behandling av långvarig smärta finns det både farmakologiska och icke-farmakologiska 

behandlingar, dessa i sin tur delas in i kortsiktiga och långsiktiga behandlingar (Andersson, 

2010). För att hitta en rättvis behandling till smärtan så är det viktigt att den identifieras 

(Berntzen et al., 2011), detta eftersom behandlingen ska utgå från patienten och vilken typ av 

smärta personen har (Jakobsson, 2007). Det är inte ovanligt att en kombination av olika 

behandlingar används för att uppnå optimal smärtlindring, dock är den fleråriga smärtan svår 

att bota (Berntzen et al., 2011).  

Några exempel på icke-farmakologiska behandlingar är akupunktur, fysisk aktivitet, 

transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), avslappning, massage och psykologisk 
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behandling (Andersson, 2010). Psykologisk behandling vid smärta handlar enligt Brattberg 

(2010) om att patienten måste acceptera det nya livet och även anpassa sig därefter. Med 

farmakologisk behandling menas smärtstillande läkemedel som enligt Werner (2010) har en 

central roll i behandling av smärta. Vid viss receptbelagd smärtstillande läkemedel, såsom 

opioider, finns det en hög beroenderisk (Andersson, 2010), det är då viktigt att effekten 

utvärderas kontinuerligt (Berntzen et al., 2011). Enligt en studie av Toye, Seers, Tierney & 

Barker (2017) så upplevde sjuksköterskorna att det var svårare att behandla patienter med 

långvarig, icke-malign smärta än patienter med cancersmärta. Detta eftersom 

sjuksköterskorna var tvungna att väga fördelar mot nackdelar med tanke på den höga 

beroenderisk som finns i vissa smärtstillande läkemedel, till exempel opioider. 

 

Sjuksköterskans roll  

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning så ansvarar denne för planering, genomförande 

och utvärdering av omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF], 2017). Omvårdnaden 

ska utgå från patienten och dennes grundläggande behov och involverar bland annat det 

fysiska och det psykosociala.   

För att patienten ska få bästa möjliga smärtlindrande behandling är det av stor vikt att 

sjuksköterskan lägger märke till smärtan, identifierar, bedömer och dokumenterar den på ett 

sanningsenligt sätt för att sedan ha ett underlag vid utvärderingen (Jakobsson, 2007). Enligt 

Berntzen et al. (2011) är en kartläggning av smärtan en viktig del, detta för att sjuksköterskan 

ska få ett intryck av patienten och vilken typ av smärta det handlar om. För att kunna göra en 

kartläggning så ska sjuksköterskan ta en anamnes, det vill säga fråga patienten efter smärtans 

placering, typiska drag, duration och intensitet samt hur smärtan påverkar funktionsförmågan. 

Detta kartläggningsförlopp öppnar också upp för patienten att reflektera om vad som dämpar 

smärtan eller gör den värre, på så sätt blir denne mer medveten.  

Det finns instrument som kan användas för att bedöma en patients smärta (Hall-Lord & 

Jakobsson, 2007), skattningsskalor är ett exempel (Bergh, 2014). Dessa skalor kan vara till 

underlag för både patient och sjuksköterska när de samtalar om smärta. Eftersom smärta är en 

subjektiv upplevelse (Bergh, 2014) så upplever en del sjuksköterskor det problematiskt med 

skattningsskalor, då de kan leda till att patientens smärta antingen undervärderas eller 

övervärderas (Hall-Lord & Jakobsson, 2007). Några exempel på de vanligaste 

skattningsskalorna är visuell analog skala (VAS) som utgörs av en horisontell rak linje, 

generellt tio centimeter lång, där de två ändarna representerar två extremvärden; “Ingen 
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smärta” och “Värsta tänkbara smärta” (Se figur 1, bilaga 3). Numerisk skattningsskala 

(NRS) liknar VAS med två ändar med samma extremvärden, dock är denna skala numrerad 

från noll till tio, där noll är “ingen smärta” och tio är “värsta tänkbara smärta” (Se figur 2, 

bilaga 3). Acceptance Symptom Assessment Scale (ASAS) är en skala som omfattar en rak 

linje på tio centimeter med två ändar som representerar “Max” och “Ingen”, mitten på skalan 

står för “Måttlig”. Denna skala är även färgsatt från intensiv röd färg till vänster som sedan 

övergår i intensiv grön färg till höger, det gröna partiet står för “acceptabel” och det röda för 

“oacceptabel” (Se figur 3, bilaga 3) (Bergh, 2014). Oavsett skattningsskala är det viktigt att 

belysa att dessa skalor aldrig kan ersätta dialogen mellan sjuksköterskan och patienten. Dock 

visade Desai och Chaturvedi (2012) studie på att majoriteten av sjuksköterskorna hade en 

bristande kunskap i att kommunicera smärta med patienterna samt saknade förståelse för 

smärta relaterad till psykologiska faktorer. 

Det är inte bara information om smärtan som är viktig att identifiera, det är även 

nödvändigt att undersöka personens fysiska kapacitet (Berntzen et al., 2011). Med den fysiska 

kapaciteten menas vad personen klarar av att göra, vad hen måste avstå ifrån, vad som hjälper 

respektive förvärrar smärtan, samt patientens sociala liv. Eftersom smärtan medför 

begränsningar som påverkar hela personens tillvaro är det viktigt att ta upp frågor som berör 

dessa områden för att veta vilket stöd som ska ges (Berntzen et al., 2011; Bergh, 2015). 

Relationen till familj och vänner är viktig att uppmärksamma i och med att den vid vissa 

tillfällen kan finnas till som stöd för patienten, men samtidigt kan den även fungera som raka 

motsatsen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014).  

Personer med långvarig smärta har mer kontakt med vården än de personer utan långvarig 

smärta (Andersson, 2010). Gauntlett-Gilbert, Rodham, Jordan och Brook (2015) beskriver att 

personalen på den aktuella akutmottagningen ofta möter dessa personer, något som de 

upplever problematiskt. Detta eftersom att personalen är utbildad i att behandla akut smärta 

vilket leder till att både patienten och personalen blir missnöjda. Med rätt information och 

genom att avsätta tid till att kommunicera så kan det, enligt personalen i studien, bidra till 

bättre vård. Bergh (2014) lägger även vikt vid att bemötandet är direkt avgörande för en 

gynnsam smärtbehandling.  

 

Problemformulering 

Som tidigare nämnt är smärta en subjektiv upplevelse och därmed ett komplext begrepp, 

något som både patienter och sjuksköterskor upplever problematiskt. Den långvariga smärtan 
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innebär dagligt lidande som kan ha en stor inverkan på människors livsvärld, dessa personer 

kan därför behöva kontinuerlig kontakt med vården. Dock är mötet med vården inte alltid 

optimal och sjuksköterskor beskriver flera olika omständigheter som de anser är utmanande 

när de vårdar patienter med smärta. Främst handlar det om kunskapsbrist hos 

sjuksköterskorna vilket påverkar patienterna negativt vid deras hantering av smärtan. Genom 

att uppmärksamma patienters upplevelser av att leva med denna smärta kan det bidra till en 

ökad förståelse för deras livssituation. Detta kan gynna både patienter och sjuksköterskan i det 

hälsofrämjande arbetet.   

 

Syfte 

Vårt syfte var att belysa hur vuxna personer med långvarig, icke-malign smärta upplever 

tillvaron.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Roys adaptionsmodell handlar om att befinna sig i en tillvaro som förändrats och att kunna 

anpassa sig till denna (Roy, 2009). Under diskussionen i denna litteraturstudie kommer 

modellen användas för att sätta sig in i patienternas beskrivelser för att få förståelse för vad 

den långvariga smärtan innebär för deras välbefinnande och livssituation. 

Roy (2009) pekar på att det finns fyra adaptiva lägen hos en individ; fysiologiska 

funktioner, självkoncept, rollfunktion och ömsesidigt beroendeläge. Dessa fyra huvudlägen 

demonstrerar hur människan reagerar och interagerar utifrån påverkan av miljön. Detta kan 

utgöra en ram för att bedöma hur smärta påverkar den enskilde (Flanagan, 2018). Personer 

som drabbats av långvarig smärta går igenom en livsomställning (Gullacksen, 2007) som kan 

innebära minskad fysisk kapacitet, psykologiska reaktioner och social isolering, något som 

påverkar identiteten (Fenwick, Chaboyer & St John, 2012). Denna livsomställning kräver att 

personen måste anpassa sig till ett nytt levnadssätt, något som Roys teori kan hjälpa till att 

stödja.  

Enligt Roys (2009) modell ska sjuksköterskan fokusera på samspelet mellan människan 

och miljön som främjar människans utveckling samt välbefinnande. Sjuksköterskans uppgift 

involverar att bedöma patientens beteende samt de stimuli som har inflytande på adaptionen. 

Sjuksköterskans roll när denne träffar patienter som går igenom en livsomställning är att 

identifiera hens adaptionsnivå, hanteringskapacitet och svårigheter, för att sedan ingripa när 

det finns behov att främja anpassningen. Dessutom ska sjuksköterskan sträva efter att stärka 
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patienten i hens acceptans, självständighet samt personliga och miljömässiga förändringar. 

Genom detta kan patienten få hjälp att ta kontroll över sin nya tillvaro, få balans i livet och har 

möjlighet att känna en helhet igen.  

 

Metod 

Detta är en litteraturöversikt som innebär att den bygger på forskning som har gjorts tidigare 

inom ett specifikt område (Friberg, 2017), i detta fall patienters upplevelse av att leva med 

långvarig, icke-malign smärta. 

 

Urval  

Artiklarna som har använts innefattar både män och kvinnor som alla är över 18 år och har 

långvarig smärta, dessa var inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt.  Då sökningar 

innehållandes “icke-malign smärta” (eng. non-malign) inte visat ett användbart resultat har 

sökningar med “chronic pain” används. Vid dessa sökningar har artiklar med cancerrelaterad 

smärta exkluderats då detta inte stämde överens med syftet.  

Flera olika sökningar har gjorts då det har varit svårt att hitta passande sökord till så kallade 

“mjuka” termer, där bland annat upplevelser ingår. Artiklarna som kommit fram i de olika 

sökningarna har till största delen varit kvalitativa eftersom dessa varit mer relevanta då syftet 

innefattar subjektiva upplevelser. Dock har en kvantitativ studie valts då den ansågs passande 

i förhållande till litteraturstudiens syfte. 

Författarna har valt att inte begränsa sökningarna till något specifikt land eftersom de ansåg 

att allas upplevelser var av intresse oavsett nationalitet. Alla artiklar som har använts har varit 

publicerade mellan åren 2007 och 2018 samt varit skrivna på engelska. För att säkerhetsställa 

tillförlitligheten så har alla artiklar varit vetenskapliga, detta genom att avgränsa sökningarna 

med Peer Reviewed.  

 

Datainsamling  

De artiklar som presenteras i resultatet har hämtats från CINAHL Complete, PUBMED och 

SweMed+. De ämnesord som var relevanta för syftet i denna litteraturöversikt var: “chronic 

pain” och “patient”. Fritextsökning användes vid så kallade mjuka termer, till exempel 

“experiences”, “perceptions”, “attitudes” och “perspectives”. Detta för att inkludera fler 

artiklar och därmed få fler antal träffar i sökningarna.  
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En bred sökning har gjorts i de aktuella databaserna för att på så sätt få en överblick av 

forskningen som funnits. Därefter har avgränsningar gjorts för att urskilja artiklar som är 

relevanta i förhållande till syftet, något som Friberg (2017) anser är nödvändigt (se bilaga 1).  

 

Analys  

Analysarbetet i denna litteraturstudie har utförts enligt Friberg (2017) modell. Efter 

sökningarna gjordes en första sortering genom att översiktligt läsa de rubriker som sökningen 

resulterade i. Nästa steg var att läsa abstract av de artiklar som visats sig ha någon relevans till 

syftet (se bilaga 1). Därefter valdes 13 artiklar ut till resultatet. Artiklarnas relevans och 

kvalitet har granskats kritiskt för att förstå helheten i artikeln samt för att garantera att all 

relevant data blivit noterat. Därefter jämfördes de valda artiklarna för att hitta likheter 

och/eller skillnader. Författarna använde olika färgkoder för att kunna påvisa dessa likheter 

och skillnader. Efter att noggrant studerat artiklarnas resultat så kunde fyra teman samt åtta 

underteman identifieras. Det är dessa teman och underteman som utgör resultatet i denna 

litteraturstudie. I bilaga 2 presenteras artiklarna i resultatet med det mest relevanta från varje 

studie. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken är en viktig del när det gäller forskning då den har i uppgift att skydda 

människors grundläggande värde och deras rättigheter (Kjellström, 2012). Det finns olika 

etiska principer, lagar och riktlinjer som används för att säkerhetsställa att deltagarna i en 

studie inte skadas, såras eller utnyttjas. En ofta använd riktlinje för medicinsk forskning är 

Helsingforsdeklarationen (The World Medical Association, 2018). Den involverar etiska 

normer, där vördnaden om människan är central och ska alltid respekteras före andra 

intressen. Forskarna ska tillgodose att personens fysiska, psykiska och personliga integritet 

skyddas och bör därför visa hänsyn till deltagarnas privatliv, samt se till att deras uppgifter 

hanteras i förtroende. Forskarna ska även ha respekterat lagar i de länder där studien blivit 

utförd, samt internationella riktlinjer.   

Eftersom artiklarna i denna litteraturöversikt handlar om patienters upplevelser så är det 

viktigt att beakta de etiska aspekterna. Därför har författarna enbart använt sig av 

vetenskapliga artiklar som alla har blivit godkända av en etisk kommitté eller motsvarande.  
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Resultat 

I denna litteraturöversikt uppmärksammas fyra huvudteman med tillhörande underteman. 

Dessa teman har skapats utifrån de mest frekventa upplevelserna i patienternas berättelser. 

Det första temat är Mötet med vårdpersonalen med underteman Otillfredsställande möten, 

Kontinuitet och Patienternas önskningar. Det andra huvudtemat är Smärtans påverkan på 

livsvärlden med underteman Fysisk påverkan, Psykisk påverkan, Sociala roller och Känslan 

av acceptans. Det tredje huvudtemat är Ibland räcker inte orden till med Smärtskattning som 

undertema, detta följs av det fjärde huvudtemat Upplevelse av behandling. 

 

Mötet med vårdpersonalen  

Otillfredsställande möten 

Enligt majoriteten av studierna så upplevde patienter med långvarig, icke-malign, smärta att 

de inte blev betrodda eller tagna på allvar samt att vårdpersonalen inte tog sig tid att lyssna på 

deras berättelser (Budge, Carryer & Boddy, 2012; Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson, Rask, 

2010; Hiort, Lindau & Löfgren, 2016; Koskinen, Aho & Nyholm, 2016; Lehti, Fjellman-

Wiklund, Stålnacke, Hammarström, & Wiklund, 2016, Tveiten & Knutsen, 2010). Många av 

patienterna upplevde att vårdpersonalen saknade förtroende för dem och att de ignorerade 

deras problem (Budge et al., 2012; Hansson et al., 2010; Hiort, Lindau & Löfgren, 2016; 

Lethi et al., 2016). I Lethi et al. (2016) studie så beskrev patienterna att ignoransen bland 

vårdpersonalen berodde på att smärta ansågs som något lågt värderat jämfört med andra 

sjukdomar. Detta kunde resultera i att patienterna upplevde att vissa beteenden kunde öka 

chanserna för att få bättre vård. En del av patienterna beskrev att det försökte bete sig som en 

ordentlig patient genom att inte verka för frisk eller för sjuk. Detta gjorde patienterna för att 

höja statusen och för att få mer respekt från vårdpersonalen.  

Brist på förtroende och avsaknad av intresse från vårdpersonalen är attityder som patienter 

beskrivit som avvisande (Budge et al., 2012; Hansson et al., 2010; Robinson, Kennedy & 

Harmon, 2013). Detta var något som förvärrade patienternas smärtupplevelse (Hanson et al., 

2010; Koskinen et al., 2016). Vårdpersonalens avsaknad av förståelse för patienternas 

situation och dålig kommunikation sinsemellan var något som upplevdes negativt av 

patienterna (Hanson et al., 2010; Koskinen et al., 2016; Lönnstedt et al., 2011; Robinson et 

al., 2011; Tveiten & Knutsen, 2010). Patienterna i Tveiten & Knutsen (2010) studie upplevde 

att de inte kände sig sedda då kommunikationen var dålig, vilket ledde till att de fick dålig 

självkänsla. Samtidigt beskrev patienterna i Lönnstedts et al. (2011) studie att de kände 
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känslor av ensamhet och sårbarhet när vårdpersonalen inte visade någon förståelse eller 

empati för deras smärta. Dessa negativa upplevelser kunde medföra att patienterna till slut 

undvek att söka hjälp (Budge et al., 2012; Hansson et al., 2010). 

Patienterna i Hansson et al. (2013) studie uttryckte att de hade förväntningar på 

vårdpersonalen; att de skulle vara professionella, att de skulle förstå hur smärta fungerar och 

samtidigt ha någon slags vetskap om hur det är leva med långvarig smärta. Enligt Robinson et 

al. (2013) och Hansson et al. (2011) så upplevde patienterna att vårdpersonalen hade 

otillräcklig kunskap om långvarig smärta vilket ledde till negativa påföljder. Enligt Hansson 

et al. (2011) så var det några av patienterna som nämnde att de aldrig hade blivit frågade 

gällande deras upplevelse av smärtan och att vårdpersonalen inte heller följde upp den 

aktuella smärtbehandlingen.  

Patienterna upplevde att vårdpersonalen saknade ett holistiskt synsätt i mötet med dem 

(Hansson et al., 2011). Detta eftersom de ansåg att en medicinsk undersökning inte var 

tillräcklig för att vårdpersonalen skulle förstå patienternas situation. Patienterna uppfattade att 

vårdpersonalen mest fokuserade på att ställa rutinfrågor istället för att fråga om fysiska 

problem som kunde påverkade deras vardag. Vidare framkom det att patienterna ansåg att ju 

mer kunskap de hade desto mer kunde de vara delaktig i sin vård och även ha önskningar på 

behandlingar (Hansson et al., 2011). Dock kände patienterna att denna kunskap kunde 

upplevas som ett hot av vårdpersonalen. Patienterna i Tveiten och Knutsen (2010) studie 

upplevde att vårdpersonalen hade makten i relationen, speciellt då de ifrågasatte patienternas 

smärtupplevelser. Detta ledde till att patienterna kände att de förlorade rätten till sina ord och 

känslor, vilket resulterade i att patienterna förlorade kontrollen om sig själva. 

 

Kontinuitet  

Det framkom i tre studier att patienterna saknade kontinuitet i sin vård (Budge et al., 2012; 

Hansson et al., 2011; Hiort et al., 2016), något som i ena studien ansågs som stressande i och 

med att det minskade chanserna till en optimal behandling (Budge et al., 2012). Lönnstedt et 

al. (2011) redovisade även att patienterna nämnt kontinuitet som en viktig faktor då detta 

bidrog till ett ökat förtroende för vården och vårdpersonalen. Avsaknaden av kontinuitet 

medförde att patienterna kände sig ensamma (Hansson et al., 2010; Lönnstedt et al, 2011).  

Bristen på kontinuitet ledde dessutom till att patienterna ofta träffade ny vårdpersonal som 

innebar att de var tvungna att återberätta deras medicinska historia (Budge et al, 2012; 

Lönnstedt et al., 2011; Robinson et al., 2013). Av den anledningen beskrev patienterna att det 
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var av stor betydelse att gå till en specifik klinik med vårdpersonal som patienterna bekantat 

sig med (Lönnstedt et al., 2011).  

 

Patienternas önskningar 

Patienterna beskrev att ett tätt samarbete med vårdpersonalen bidrog till en känsla av kontroll 

(Tveiten & Knutsen, 2010) och betonade samtidigt dialogens betydelse (Hansson et al., 2010; 

Tveiten & Knutsen, 2010). Patienterna i Tveiten och Knutsen (2010) studie uttryckte att 

dialogen bidrog till ett växande förtroende samt gav en känsla av att de var värdefulla igen. I 

Hansson et al. (2010) studie uppskattade patienterna de möten då vårdpersonalen hade frågat 

om deras situation, hur de mådde och hur deras behandling gick. När vårdpersonalen visade 

empati och förståelse så upplevde patienterna att de blev tagna på allvar. Patienterna i Tveiten 

och Knutsen (2011) studie uttryckte att de ville bli noggrant informerade inför olika moment 

så att det kunde förbereda sig. Detta bidrog till att patienterna kände att de hade kontroll över 

sin situation. Det var också uppskattat av patienterna då vårdpersonalen kunde prata om 

alldagliga saker och ha en munter ton istället för att vara allvarlig (Hansson et al., 2010). 

I Tveiten och Knutsen (2011) studie så berättade patienterna att dialogen med 

vårdpersonalen var minst lika viktig som smärtbehandlingen. Detta eftersom patienterna 

upplevde att dialogen hjälpte att skapa en annan förståelse. Patienterna i samma studie la vikt 

vid att få berätta sin historia då detta gav hopp och en känsla av att bli respekterad. 

Patienterna uttryckte att detta underlättade för vårdpersonalen att hitta optimal smärtlindring. 

 

Smärtans påverkan på livsvärlden 

Fysisk påverkan 

Patienterna har beskrivit den långvariga smärtan som att förlora kontrollen eftersom smärtan 

styr hela deras liv (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007; Koskinen et al., 2016; Robinson et al., 

2013; Snelgrove et al, 2013). Patienterna uppgav smärtan som en börda (Lethi et al., 2016) 

och något som gjorde intrång på identiteten (Snelgrove, 2013) då den tog över de annars 

normala aktiviteterna i livet (Lönnstedt et al., 2011; Robinson et al., 2013; Snelgrove et al., 

2013). Patienterna i Afrell et al. (2007) studie upplevde kroppen som deras fiende som de 

förlorat sin tro på, något som gjorde dem oroade över framtiden. 

Smärtan var något som bland annat hade en negativ inverkan på patienternas sömn (Budge 

et al., 2012; Hensing et al., 2007; Koskinen et al., 2016; Lönnstedt et al., 2011; Robinson et 

al., 2013; Snelgrove et al., 2013). Detta försvårade patienternas förmåga att hantera sin 
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situation (Budge et al, 2012). Den upplevda smärtan begränsade patienternas deltagande i 

olika aktiviteter vilket medförde att de isolerade sig och kände sig då ensamma (Hensing et 

al., 2007; Koskinen et al., 2016). Det framkom att hos vissa patienter begränsade smärtan 

deras vardag helt (Budge et al., 2012; Hensing et al., 2007) samtidigt som en del patienter 

uppgav att smärtan enbart hindrade dem att utföra en aktivitet lika länge som de normalt 

klarade av (Budge et al., 2012). Det var även något som patienterna i Snelgrove et al. (2013) 

studie påpekade; att det krävdes överväganden och stora ansträngningar även för de små 

aktiviteterna för att undvika smärtan. På grund av de stora ansträngningarna som patienterna 

var tvungna att göra så begränsades antalet aktiviteterna de deltog i.  

Patienterna i Robinson et al. (2013) studie använde olika sätt för att hantera smärtan för att 

kunna fullfölja påbörjade aktiviteter. Att hitta strategier var något som patienterna beskrev 

som nödvändigt (Budge et al., 2012) och en av de dagliga huvuduppgifterna (Snelgrove et al., 

2013). Patienterna i Snelgrove (2013) studie uttryckte att största delen av hanteringen av 

smärtan involverade upprepade beteendestrategier och ett användande av läkemedel. 

Beteendestrategier var även något som patienterna talade om i Lönnstedts et al. (2011) studie 

då patienterna betonade att positivt tänkande var en avsiktlig strategi för att kontrollera eller 

undvika den konstanta smärtan.  

I Budge et al. (2012) studie var det en utmaning för patienterna att hitta balans mellan att 

bevara energi och att utföra de livsstilsåtgärder som ansågs gynna livet med långvarig smärta. 

Patienterna berättade att under de dagar då smärtan var som värst krävdes mycket planering. 

Dock uttryckte patienterna att det var svårt att planera sitt liv i förväg (Robinson et al., 2013; 

Lönnstedt et al., 2011). Detta eftersom det var svårt att acceptera att allt tog mycket längre tid 

nu än förut (Lönnstedt et al., 2011) samt att det var svårt att förutse smärtans intensitet 

(Robinson et al., 2013). För patienterna i Snelgrove et al. (2013) och Lönnstedt et al. (2011) 

studie var det av stor betydelse att ta allt med “jämna steg” då detta möjliggjorde att slutföra 

viktiga dagliga uppgifter och på så sätt kunna undvika plågsamma följder. Detta innebar att 

patienterna var tvungna att erkänna sina begränsningar och stanna upp för att bedöma sin 

förmåga innan de fortsatte uppgiften (Snelgrove et al., 2013). Patienterna ansåg inte att det var 

till någon fördel att tänja på sina gränser då detta resulterade i att de inte hade förmågan att 

göra någonting dagen efter. 

Patienterna beskrev att de försökte leva runt smärtan, snarare än med smärtan, genom att 

undvika situationer som triggade smärtan (Lönnstedt et al., 2011; Snelgrove et al., 2013). 

Dock kunde dessa beteenden leda till att rädslan till slut tog över och patienterna gick miste 

om värdefulla aktiviteter och möjligheten att ta tillbaka självrespekten (Snelgrove et al., 
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2013). Stödet från familj och vänner var dock något som ansågs som extra viktigt då de gjorde 

att livet med smärtan var lättare att utstå (Lönnstedt et al., 2011).  

 

Psykisk påverkan 

Det framkom att smärtan påverkade patienten både fysiskt och psykiskt (Hensing et al., 2007; 

Hiort et al., 2016; Koskinen et al., 2016; Lönnstedt et al., 2011; Robinson et al., 2013; 

Snelgrove et al., 2013). Enligt Snelgrove et al. (2013) så upplevde patienterna att livet med 

smärtan stod stilla samt att de var avskilda från det vanliga levnadssättet. Dessa upplevelser 

följdes av en medvetenhet om att smärtan och förändringar i smärtan kommer att bli värre. 

Patienterna i Robinson et al. (2013) studie beskrev att smärtan var en tragedi och att flera 

delar av deras liv blev förstörda i och med smärtan. Patienterna beskrev att smärtans 

konsekvenser, bland annat att känna sig stel och tung, påverkade deras självbild och 

förändrade deras personlighet (Snelgrove et al., 2013). Patienterna beskrev också att de på 

grund av smärtan kände att de hade åldrats och att vikten påverkats (Robinson et al., 2013; 

Snelgrove et al., 2013). 

I flera studier framkom det att patienterna kände en osäkerhet gällande framtiden (Hiort et 

al., 2016; Lönnstedt et al., 2011; Robinson et al., 2013; Snelgrove et al., 2013). Oro kring 

smärtans utveckling och hur den skulle påverka framtiden var något som dominerade 

patienternas tankar i Robinson et al. (2013) studie. Det fanns även en oro kring den 

ekonomiska situationen och de framtida jobbmöjligheterna hos patienterna (Hiort et al., 2016; 

Lönnstedt et al., 2011; Robinson et al., 2013). I Lönnstedt et al. (2011) studie uttryckte 

patienterna dock hopp om att någon gång få återgå till arbetet, eftersom detta var något som 

de saknade. I Hiort et al. (2016) studie beskrev patienterna känslor som sorg, oro och rädsla 

när de pratade om framtiden. Depression och nedstämdhet var också känslor som förekom 

frekvent hos patienterna på grund av smärtan (Robinson et al., 2013; Snelgrove et al., 2013). 

Dock upplevde vissa patienter att trots känslan av nedstämdhet så var de tvungna att fortsätta 

leva (Snelgrove et al., 2013). Patienterna i Lönnstedts et al. (2011) studie förmedlade 

upplevelser av hopplöshet och förlust samt känslor av att vara otillräcklig och oduglig. 

Samtidigt kände patienterna i Koskinen et al. (2016) studie skuldkänslor på grund av att de 

ansåg sig själva vara komplicerade att vårda. I Snelgrove et al. (2013) studie upplevde 

patienterna en känslosam ambivalens över det tidigare högt värderade “jaget” och det nutida 

föraktade “jaget”. Detta då patienterna gjorde ogynnsamma jämförelser mellan livet utan 

smärta och livet med smärta, något som blev en indikation på hur deras fysiska förmåga 

förändrats och de aktiviteter som de gått miste om.   
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Sociala roller  

Patienterna upplevde att deras sociala roller blivit förlorade eller förstörda (Lönnstedt et al., 

2011; Robinson et al., 2013; Snelgrove et al., 2013). Patienterna i Snelgrove et al. (2013) 

studie upplevde att detta var på grund av den försämrade fysiska förmågan samtidigt som 

patienterna i Lönnstedt et al. (2011) studie upplevde att det var den konstanta tröttheten som 

påverkat rollerna. Enligt patienterna i Robinson et al. (2013) studie så hade de svårt att leva 

upp till sina sociala roller och upplevde att de belastade andra i sin omgivning. På grund av 

den långvariga smärtan så påverkades även relationerna (Hensing et al., 2007; Robinson et al., 

2013; Snelgrove et al., 2013). Patienterna beskrev en ökad beroendeställning till närstående då 

de inte längre kunde utföra vissa aktiviteter på egen hand (Snelgrove et al., 2013). Detta 

bidrog till att patienterna kände känslor av oro, skuld och ångest då de inte kunde uppfylla sin 

roll i familjen. Patienterna upplevde att de gjorde sina familjemedlemmar besvikna, utan att 

kunna påverka det (Lönnstedt et al, 2011; Snelgrove et al., 2013). I Snelgrove et al., (2013) 

studie framkom det att skamkänslor var vanligt förekommande bland patienterna, medan 

patienterna i Hensing et al. (2007) studie beskrevs känslor såsom värdelöshet och oförmåga 

att göra saker men också rädsla och ilska. Patienterna kände skamkänslor på grund av att de 

inte längre kunde utföra de uppgifter som ansågs vara under deras ansvar (Snelgrove et al., 

2013). Istället var det patientens partner som var tvungen att utföra dem, något som 

patienterna ansåg kunde påverka deras självkänsla samt relationen till partnern och den övriga 

familjen.   

 

Känsla av acceptans 

Patienterna beskrev att när uppkomsten till smärtan var oklar så ökade smärtan och lidandet 

(Hiort et al., 2016; Koskinen et al., 2016). Att hitta orsaken till smärtan underlättade 

accepterandet även fast det inte nödvändigtvis innebar att smärtan gick att bota (Hiort et al., 

2016; Koskinen et al., 2016). Genom att få en diagnos så berättade patienterna att de kände 

sig bekräftade och kunde känna hopp inför framtiden (Hansson et al., 2011). Patienterna hade 

en önskan om att vårdpersonalen skulle ha svaren på varför de hade smärta och hur de skulle 

göra för att bli av med den. Dock upplevde patienterna i Robinson et al. (2013) studie att det 

var en lång process till att få en diagnos samtidigt som patienterna betonade behovet av att 

faktiskt få en diagnos.  

I Afrell et al. (2007) studie ansåg patienterna att när smärtan inte gick att utesluta så var det 

av stor vikt att integrera den som en del av livet. Det fanns dock patienter som ansåg att det 

var helt omöjligt att integrera smärtan, då den antingen var omöjlig att förstå eller acceptera 
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(Afrell et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011). Först när patienterna integrerade smärtan så kunde 

de uppleva harmoni, trots att smärtan inte upphört (Afrell et al., 2007). Att kunna lita på sin 

egna förmåga var ett krav patienterna ställde på sig själva, detta för att kunna hantera det 

oförutsägbara som smärtan kunde medföra för att på så sätt integrera smärtan. Enligt 

patienterna krävdes ett hoppfullt och tillitsfullt samarbete mellan kropp och själ, något som 

ansågs vara en fin balansgång. Patienterna uppgav att en naturlig del av vardagen var att 

lyssna på deras kroppssignaler och då signalerna inte motarbetades, förbättrades patienternas 

kropps- och självmedvetenhet. 

Patienterna upplevde att ingenting hjälpte, vilket påverkade deras inställning och det kunde 

ge uttryck genom att de antingen avvisade hjälp eller accepterade hjälpen enbart för att bevisa 

att det inte skulle fungera (Afrell et al., 2007). Genom att patienterna medvetet och aktivt 

förändrade sin vardag så kunde de acceptera smärtan. 

 

Ibland räcker orden inte till  

Smärtskattning 

I några av studierna framkom det att patienterna upplevde att smärtan var svår att skatta och 

även förmedla och förklara (Hansson et al., 2011; Koskinen et al., 2016; Lethi et al., 2017; 

Robinson-Papp et al., 2015). Patienterna kände en oro över att smärtskattningen inte hade en 

absolut mening då den kunde variera från patient till patient (Robinson-Papp et al., 2015). 

Patienterna beskrev olika orsaker som kunde påverka smärtskattningen (Lönnstedt et al., 

2011; Robinson-Papp et al., 2015; Tveiten och Knutsen, 2010). Patienterna upplevde att en 

pågående depression eller tidigare aktivitet kunde riskera att smärtan ökade (Robinson-Papp 

et al., 2015). Patienterna uttryckte att vårdpersonalen hade inflytande över hur de skattade sin 

smärta (Robinson-Papp et al., 2015; Tveiten och Knutsen, 2010). Om vårdpersonalen såg 

upptagna ut så ville patienterna inte vara till besvär och skattade då smärtan lägre (Robinson-

Papp et al., 2015).  

Patienterna upplevde att det fanns förväntningar att de skulle beskriva sin smärta (Hansson 

et al., 2011). Patienterna kände tvivel gällande nivån och trovärdigheten av smärtan när de 

blev ifrågasatta om sitt tillstånd (Robinson et al., 2013). Patienterna upplevde att det kan vara 

svårt att hitta rätt ord att förklara alla dimensioner som smärtan kan ha (Koskinen et al., 2016; 

Lönnstedt et al., 2011; Robinson-Papp et al., 2015). Enligt Robinson-Papp et al. (2015) så 

upplevde patienterna att det var svårt att veta vad smärtan skulle jämföras med och om olika 

symtom såsom stickningar, domningar och kramper skulle kategoriseras som just smärta. 
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Patienterna i Lönnstedt et al. (2011) studie beskrev dock domningar och stickningar som 

smärta och inte som symtom. Patienterna upplevde att orden ibland inte räckte till varpå 

metaforer eller färger kunde användas istället (Koskinen et al., 2016; Lethi et al., 2017). 

Patienterna upplevde att de inte fått chansen att skatta sin smärta (Hansson et al., 2011). 

Detta ledde till att patienterna upplevde att vårdpersonalen saknade intresse gällande deras 

smärta. Vissa patienter uttryckte att smärtskalor kunde vara till stor hjälp då vårdpersonalen 

bättre skulle kunna förstå deras smärtintensitet. Dock fanns det en viss osäkerhet kring 

användandet av smärtskalor då patienterna uttryckte en rädsla att skatta smärtan för lågt och 

därmed inte få tillräckligt med smärtlindring (Hansson et al., 2011; Robinson-Papp et al., 

2015). Patienterna beskrev samtidigt en osäkerhet gällande smärtskalornas högsta punkt, om 

dessa skulle relateras till faktiskt upplevd smärta eller teoretiskt upplevd smärta (Robinson-

Papp et al., 2015). 

 

Upplevelsen av olika behandlingar 

Farmakologisk behandling 

Patienterna i Hanssons et al. (2011) studie beskrev att de hade förväntningar på att smärtan 

snabbt och enkelt skulle försvinna. Många patienter upplevde att farmakologisk behandling, i 

form av smärtstillande läkemedel, var vanligt vid långvarig smärta (Budge et al., 2012; 

Hensing et al., 2007; Hiort et al., 2016; Lehti et al., 2016; Lönnstedt et al., 2011). Patienterna 

beskrev att deras långa erfarenhet av medicinsk behandling gav dem god insikt gällande deras 

rättigheter vid medicinsk behandling (Koskinen et al., 2016). Patienterna i Snelgrove et al. 

(2011) och i Robinson et al. (2013) studie hade dock en tveksam inställning gällande 

medicinsk behandling då de upplevde att smärtan inte minskade. Samtidigt så var det mer än 

hälften av patienterna som uttryckte att medicineringen hade hjälpt väldigt eller extremt 

mycket (Thielke et al., 2014). Något som patienterna i Lönnstedt et al. (2011) studie bekräftar 

då smärtan visade sig var mer hanterbar vid användandet av läkemedel. 

Flertalet patienter beskrev att de kände en oro kopplad till läkemedel (Budge et al., 2012; 

Hansson et al., 2011; Lönnstedt et al., 2011; Snelgrove et al., 2011; Thielke et al., 2014). 

Många patienter oroade sig för biverkningarna av smärtstillande läkemedel (Budge et al., 

2012; Lönnstedt et al., 2011; Snelgrove et al., 2011). Många patienter uttryckte dessutom en 

oro för långtidseffekterna och sannolikheten att bli beroende (Budge et al., 2012; Hansson et 

al., 2011; Lönnstedt et al., 2011; Thielke et al., 2014). Oron ledde till att nästan hälften av 
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patienterna i Thielke et al. (2014) studie ville trappa ner eller sluta ta smärtstillande 

läkemedel.  

Patienterna i Robinson et al. (2013) studie beskrev att informationen från vårdpersonalen 

gällande risker, beroende och biverkningar var bristfällig. Vidare upplevde patienterna att 

vårdpersonalen hade en alltför avslappnad inställning gällande förskrivning av läkemedel.  

 

Icke-farmakologisk behandling 

För att hantera dagliga dilemman så var icke-farmakologiska alternativ mer vanligt enligt 

patienterna (Hensing et al., 2007; Lönnstedt et al., 2011). Patienterna i Snelgrove et al. (2011) 

och Robinson et al. (2013) studier beskrev en negativ inställning till den medicinska 

behandlingen samtidigt som patienterna i Snelgrove et al. (2011) studie var misstänksamma 

mot alternativa behandlingar. Dock var det några av patienterna som under sina smärtfria 

perioder kunde ägna sina tankar åt framtiden och då hitta andra strategier att hantera smärtan 

med förutom läkemedel (Hensing et al., 2007; Snelgrove et al., 2011). Tveiten och Knutsen 

(2011) redovisade att patienterna uttryckte önskemål om att bli informerade gällande 

möjligheten till fysioterapi och även alternativa terapiformer. En av patienterna uttryckte hopp 

om att vårdpersonalen skulle erbjuda någon typ av gruppterapi istället för att förskriva mer 

läkemedel (Snelgrove et al., 2011). Oavsett vilken typ av behandling patienterna fick mot den 

långvariga smärta så diskuterades vikten av att få vara delaktig i vårdplanen och därmed den 

totala behandlingen (Tveiten & Knutsen, 2011).  

 

Diskussion 

Under denna rubrik kommer metod- och resultatdiskussion presenteras. I metoddiskussionen 

beskriver författarna hur arbetet har gått till och i resultatdiskussionen diskuteras huvudfynden 

i resultatet med Roys adaptionsmodell som utgångspunkt. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med detta arbete var att belysa hur vuxna patienter med långvarig, icke-malign smärta 

upplever deras tillvaro. Författarna insåg efter en översiktlig artikelsökning att det fanns 

många studier som gjorts på området och därför ansågs en litteraturöversikt vara lämplig. 

Dock upptäckte författarna efter en noggrannare sökning att flertalet av artiklarna inte var 

open-access. Författarna valde därför att maila två artikelförfattare för att på så sätt kunna få 

tillgång till de artiklar som känts intressanta. Av dessa två så var det en som kändes relevant i 
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förhållande till syftet och som återfinns i resultatet. På grund av att författarna valt att inte 

använda de artiklar som inte fanns tillgängliga via open access så kan relevanta artiklar ha 

exkluderats.  

Författarna upptäckte under arbetets gång att de varit för kritiska i granskningen av 

artiklarna. Detta på grund av att de försökte hitta artiklar som var jämt fördelat mellan 

deltagarnas kön. Dock så insåg författarna att detta var oundvikligt då majoriteten av 

deltagarna i tio av 13 studier var kvinnor.  

Författarna har inte avgränsat sökningarna till något specifikt land. Varför en avgränsning 

inte gjorts beror på att under granskningen av artiklar har det uppmärksammats att oavsett 

land så verkar inte upplevelsen skilja sig markant. Dock så har många av de valda artiklarna 

sitt ursprung från Sverige så denna litteraturstudie riktar sig främst till sjuksköterskor som 

jobbar i landet, något som författarna ser som en styrka med studien.  

Författarna ansåg att ett årsspann på tio år skulle vara rimligt, detta för att de ville att den 

mest aktuella forskningen skulle ligga till grund för litteraturstudien. Dock valdes elva år på 

grund av att artikelsökningarna gjordes i februari 2018 då det ännu inte publicerats så många 

artiklar från det aktuella året. Alla artiklar som har granskats i denna litteraturöversikt har 

varit på engelska. Eftersom båda författarna har svenska som modersmål så har texterna blivit 

översatta. Vid översättningen har olika program används och även lexikon vid specifika ord, 

detta kan innebära att texterna kan ha feltolkats eller att en del ord har saknat motsvarande 

innebörd på svenska.  

Arbetet med litteraturöversikten har fortskridit utan konflikter mellan de två författarna. De 

har skrivit var för sig men sedan träffats och gått igenom samt omarbetat det som skrivits för 

att få en röd tråd genom hela arbetet.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt beskriver hur patienter med långvarig, icke-malign smärta 

upplever livet och detta kommer att diskuteras med hjälp av de fyra adaptiva lägena i Roys 

adaptionsmodell; fysiologisk funktion, självbild, rollfunktion och ömsesidigt beroendeläge. 

 

Fysiologisk funktion  

Roy (2009) talar om fysiologiska behov av olika grader som är nödvändiga för att människan 

ska uppleva en helhet, där fysiologiska förändringar från cellnivå till fysiska förändringar i sin 

helhet ingår. Detta är något som Barrie (2011) vidareutvecklar i sin studie där hon kommit 
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fram till att den långvariga smärtan påverkar livets alla delar. Patienterna beskrev att smärtan 

påverkade deras sömn, mobilitet och energi vilket skapade frustration hos patienterna. Roy 

(2009) beskriver att aktivitet och vila är något som är basala behov som människan behöver 

och genom att hitta en balans mellan dessa två så kan människan känna välbefinnande. En av 

sjuksköterskans uppgifter är att skapa förutsättningar så att patientens vila och sömn 

optimeras (SSF, 2007). Detta är något som både kan främja och återställa hälsan (Asp & 

Ekstedt, 2014). Dahlberg och Segesten (2010) talar om att människan är mycket mer än en 

kropp, att kroppen är levd och bland annat består av erfarenheter, upplevelser, tankar och 

känslor. Det betyder att kroppen både är fysisk och psykisk på samma gång, något som 

resultatet även visar. 

Dålig sömn och trötthet var något som patienterna i resultatet upplevde som ett dilemma i 

vardagen. Det är något som Breivik et al. (2006) bekräftar i sin studie då majoriteten av 

patienterna upplevde att sömnen blev påverkad negativt. Roy (2009) beskriver att sömn är 

nödvändigt för att de olika systemen, de fysiologiska och psykologiska, ska kunna återhämta 

sig, något som Asp och Ekstedt (2014) bekräftar. En del av patienterna berättade att de genom 

vila kunde fortsätta med den aktuella aktiviteten. Samtidigt framkom det att patienterna 

upplevde att smärtan begränsade deltagandet i olika aktiviteter. 

Denna litteraturstudie visar också att rätt typ av behandling, eller en kombination av olika 

behandlingar, gör det lättare att utföra vissa moment och aktiviteter. Dock var det mer än 

hälften av patienterna i Breiviks et al. (2006) studie som upplevde att farmakologisk 

behandling, i form av smärtstillande läkemedel, inte var tillräckliga när den tilltagande 

smärtan berodde på just någon aktivitet. Enligt Roy (2009) så är rörlighet en viktig aspekt i 

det dagliga livet och när människan går från rörlig till orörlig så blir detta ett 

omvårdnadsproblem som sjuksköterskan ansvarar för. Som tidigare nämnt så ska behandling 

utgå från patienten själv och resultatet visade att många patienter var positivt inställda till 

alternativa, icke-farmakologiska, behandlingar.  

De fysiska funktionerna påverkar också personens ekonomiska förutsättningar (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012) något som bekräftas av patienterna då de kände en oro kopplad till 

ekonomin.  

 

Ömsesidigt beroendeläge 

Roy (2009) beskriver denna adaption som att ha en balans i relationen med andra, att 

människan ska bli älskad och känna stöd samt att vårda och att vårdas. Wiklund Gustin och 

Lindwall (2012) har tolkat att denna del av Roys adaptionsmodell är sammankopplad med 
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människors känslor. Patienterna upplevde vid mötet med vårdpersonalen och andra att det inte 

blev trodda. Något som Breivik et al. (2006) bekräftar då cirka en tredjedel av patienterna i 

deras studie upplevde att ingen trodde på hur mycket smärta de hade. Enligt Berntzen et al. 

(2011) så kan känslan att inte vara betrodd vara värre än smärtan i sig. Wiklund Gustin och 

Lindwall (2012) har tolkat det som att om det inte finns en balans i relationen till andra så är 

det vanligt att människan känner känslor av ensamhet. Detta är något som framkom i 

resultatet då patienterna beskrev just ensamhet som en negativ upplevelse. Patienterna kände 

att de inte blev lyssnade till vilket Wiklund (2003) beskriver som en kränkande handling som 

kan leda till ett vårdlidande. Asp och Ekstedt (2014) menar att när patienten känner tillit och 

trygghet behöver denne inte anstränga sig och kan därmed slappna av.  

Det framkom tydligt i litteraturöversikten att det finns ett ömsesidigt beroende mellan 

patienten och sjuksköterskan. Något som Eide och Eide (2009) bekräftar samtidigt som de 

beskriver att sjukvården spelar en viktig roll i patienten och de närståendes tillvaro. Detta då 

sjuksköterskan är beroende av patientens historia för att kunna utföra rätt omvårdnad och 

patienten är beroende av sjuksköterskan för olika typer av behandlingar. Wiklund (2003) 

menar på att utebliven behandling, som är en konsekvens av felaktig eller utebliven vård, kan 

leda till att smärtan förvärras vilket patienterna har konstaterat i resultatet. Många patienter 

upplever att det är svårt att skatta och förmedla sin smärta till vårdpersonalen, vilket 

författarna tolkar som att det finns en obalans i relationen mellan patient och sjuksköterska. 

Vidare beskrev patienterna att det fanns en oro kopplad till de många biverkningar och den 

höga beroenderisk som de smärtstillande läkemedlen gav. Författarna tolkar att denna oro kan 

bero på bristande kommunikation från vården vilket kan leda till att patienterna inte får det 

stöd de behöver. Toye et al. (2017) studie visar på att även vårdpersonalen upplever en 

osäkerhet gällande förskrivning av läkemedel då de måste väga för- och nackdelar noga mot 

varandra; den höga beroenderisken samt de biverkningar som finns mot att smärtan ska 

lindras. Detta var något som patienterna i Breiviks et al., (2006) studie styrkte i och med att de 

upplevde att vårdpersonalen inte visste hur patienternas smärta skulle behandlas. 

Wiklund (2003) menar att god vård ska utgå från ett genuint intresse att lindra patientens 

lidande. Det är först när patienten blir bekräftad av vårdpersonalen som patienterna känner sig 

trygga att berätta sin smärtupplevelse. Patienterna i resultatet upplevde sig sedda när 

vårdpersonalen visade empati och förståelse. Dialogen är något som patienterna betonade ha 

stor betydelse då de upplevde att den var minst lika viktigt som smärtbehandlingen. Eide och 

Eide (2009) anser att dialogen är viktigt för att patienterna ska känna sig respekterade. 

Patienterna i resultatet bekräftade att dialogen bidrog till att de kände ett ökat förtroende 
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gentemot vårdpersonalen. Ett ömsesidigt förtroende är enligt Berntzen et al. (2011) viktigt för 

att uppnå optimal effekt av smärtbehandlingen.  

 

Rollfunktion 

Rollfunktion kan ske på individuell nivå och gruppnivå (Roy, 2009). Den individuella 

rollfunktionen involverar den roll människan har i samhället. Rollen har betydelse för den 

sociala integriteten, det vill säga hur människan förväntas agera. I resultatet beskrev 

patienterna att deras olika roller utmanades i olika situationer; rollen som bland annat 

förälder, partner och patient. Vid tillfällen då dessa roller utmanades, väcktes känslor av oro, 

skuld och skam över att inte kunna uppfylla den roll som förväntades av dem, inte bara utav 

andra utan även av sig själv. I Magalhãesa et al. (2017) studie upplevde vårdpersonalen att en 

del kvinnliga patienter kände sig stressade över de krav som låg på dem gällande 

hushållsarbetet. Vidare beskrev patienterna i resultatet att de kände att familjen var besvikna 

på dem på grund av det nya livet. När Roy (2009) talar om gruppnivå så ingår familjerollen. 

Enligt vårdpersonalen i Magalhãesa et al. (2017) litteraturstudie så kan familjerollen påverka 

bearbetningen av smärtan negativt. Detta genom att familjen måste ta över sysslor i hemmet 

som leder till att patientens ansvar och autonomi förminskas. Trots detta så belyste 

vårdpersonalen familjen och miljöns betydelse för patientens bearbetning av smärtan.   

Att bli beroende av andra kan innebära att patienterna upplever att de är en belastning, 

något som sänker både självkänslan och möjligheten till ett privatliv (Rydholm Hedman, 

2014). Upplevelserna som patienterna beskrev i resultatet påminner om de yttringar Skärsäter 

(2014) beskriver om psykisk ohälsa. Där framkommer det att olika roller en person tidigare 

har identifierat sig med och byggt upp självförtroende kring ofrivilligt har förändrats. Detta 

kan leda till att personerna tappar kontrollen och känner sig misslyckade vilket kan påverka 

deras självkänsla. 

I resultatet framkom det att patienterna valde att ta på sig en roll som de ansåg var en god 

patient för att bli betrodda av vårdpersonalen. Roy (2009) beskriver att denna adaption 

definierar förväntade beteenden som personer använder för att bibehålla en viss titel, i 

patienternas fall titeln som god patient. Enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2010) så kan 

rollerna en person har vara svåra att leva upp till på grund av sjukdom.  
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Självkoncept 

Roy (2009) talar om fysisk och psykologisk integritet när hon beskriver självkoncept. Med det 

menar Roy hur människan upplever gemenskap, mening och målsättning gentemot andra 

människor samt hur hon uppfattar sig själv och uppfattas av andra.   

I resultatet framkom det att patienterna uttryckte fysiska och psykosociala förändringar 

som påverkade deras självbild och identitet, något som Roy (2009) anser påverkar 

upplevelsen av helhet i tillvaron. Vissa patienter beskrev att den långvariga smärtan har 

bidragit till att de känner sig äldre och det har lett att patienterna tagit avstånd från en del 

aktiviteter som de tidigare ansåg sig vara en del av. Åldern anses ha en inverkan på 

livskvaliteten, generellt så upplever yngre personer högre kvalitet i livet än de äldre (Adréll, 

Peilot, Börjesson och Mannheimer, 2009). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att en 

central del av välbefinnandet är att känna ett sammanhang i livet, där människan hittar sin 

plats i samhället och blir bekräftad. 

Roy (2009) redogör för att självbilden har betydelse för acceptansen av smärtan och 

därmed också adaptionen. Det som har framkommit från denna litteraturstudie är att den 

negativa bilden patienterna har av sig själva försvårar deras möjligheter att anpassa sig till en 

ny miljö och ett nytt sätt att leva. Roy menar att när en människa har accepterat sin tillvaro så 

har hon självkännedom, vilket ger balans i livet. På så sätt kommer hon uppleva helhet i 

vardagen och känna sig värdefull igen. Dock framkom det i resultatet att det inte enbart är 

patienternas egna attityder som försvårade upplevelsen av acceptans och hantering. Även 

vårdpersonalens attityder ansågs göra patienternas situation mer komplicerad. Patienterna 

beskrev att de kände en osäkerhet hos sig själva då deras känslor blev ifrågasatta, samt att de 

kände sig ensamma och sårbara då vårdpersonalen saknade förståelse och empati.  

Vårdpersonalen i Wikström, Eriksson, Fridlund, Årestedt och Boström (2016) studie beskrev 

att genom att uttrycka empati och förståelse för patienter, kunde patienterna lättare förmedla 

sin smärta. Dahlberg och Segesten (2010) påpekar att ett sådant möte där patienten känner sig 

sedd, förstådd och lyssnad på kan ge positiv energi som kan stärka dennes självkänsla och 

välbefinnande. 

Denna litteraturstudie har visat på att patienterna upplever att vårdpersonalen inte har 

arbetat hälsofrämjande. Detta är något som författarna anser är nödvändigt vid vård av 

patienter med kroniska sjukdomstillstånd. Enligt SSF (2010) grundar sig hälsofrämjande 

omvårdnad på ett humanistiskt synsätt där en människa kan uppleva hälsa och välbefinnande 

trots sjukdom. Fokus ska ligga på att förstå människans livsvärld i förhållande till dennes 

hälsa, sjukdom och lidande istället för sjukdomsbilden och problematiken. Detta var något 
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som patienterna i resultatet inte upplevde då de ansåg att vårdpersonalen saknade ett holistiskt 

synsätt. Det hälsofrämjande arbetet skiljer sig från den förut traditionella biomedicinska 

synsättet då hälsa var detsamma som frånvaro av sjukdom (SSF, 2010). I ett hälsofrämjande 

arbete ska sjuksköterskan inte bara bedöma de symtom som finns utan även identifiera 

subjektiva tecken på hälsa; såsom kunskap och inställning. Detta på grund av att de anses som 

en mer adekvat bedömning.  

Många patienter i resultatet beskrev att de saknade kontinuitet och stöd från 

vårdpersonalen, något som ökade deras lidande. Enligt Eide och Eide (2009) så har 

vårdpersonalens uppgift, att vägleda och motivera patienter i en förändringsprocess, blivit allt 

mer vital. Sjuksköterskan ska förse patienten med information, vägledning och upplysning 

som kan vara till hjälp då livet förändras. Målet för sjuksköterskan är att öka patientens 

medvetenhet samt stärka motivationen och självtilliten. Sjuksköterskan ska tillsammans med 

patienten upprätta en handlingsplan och hjälpa patienten att hitta strategier som kan vara till 

hjälp i hanterandet av den långvariga smärtan (SSF, 2017).  

 

Kliniska implikationer  

Då personer med långvarig smärta är frekventa besökare av vården så är det viktigt att 

sjuksköterskan har god kunskap om vad smärtan innebär för patientens välbefinnande. 

Dialogen är därför ett viktigt instrument då den utgör grunden för en god vårdrelation. 

Författarna tycker att det borde förekomma olika typer av samtalsträning ute i den kliniska 

verksamheten. Detta för att sjuksköterskan ska få verktyg i att föra en god dialog med 

patienten och samtidigt lära sig att hantera olika typer av samtal för att samtalet ska bli 

optimalt.  

Denna litteraturstudie belyser betydelsen av att bemöta dessa patienter utifrån ett holistiskt 

synsätt, där sjuksköterskan inte enbart fokuserar på den medicinska diagnosen utan även tar 

hänsyn till de psykosociala faktorerna. Detta är något som författarna anser bör lyftas fram 

mer på klinikerna då upplevelsen att vårda utifrån ett holistiskt perspektiv i nuläget är 

bristfälligt.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att det behövs mer forskning kring 

sjuksköterskans perspektiv för att kunna avgöra var det finns kunskapsbrist. De artiklarna som 

granskades tog sällan upp enbart sjuksköterskans perspektiv utan vårdpersonalen i stort. Det 
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är även viktigt att fortsätta forskningen kring patienters upplevelser, både hur de upplever sin 

vardag men också hur de upplever mötet med sjukvården. Författarna anser också att 

forskning kring smärtskattning måste utvecklas och bli tydligare för att underlätta både för 

sjukvårdspersonalen och patienterna.  

 

Slutsats 

Genom att belysa patienternas upplevelse så har vi kunnat identifiera olika dilemman i 

patienternas vardag. Vårt resultat har visat att smärtan påverkar hela patientens livsvärld, 

något som resulterar i att smärtan är svår att sätta ord på. Därför är det extra viktigt att 

personalen visar empati och förståelse så att patienten kan känna en trygghet i vårdmötet.   
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

CINAHL 

Complete 

(MH “Chronic Pain”) AND (MH 

“Patients”)  
40 

Scholarly (Peer 

Reviewed) 

Journals, 2007-

2018 

3  3  

 

Budge, C., Carryer, J. & Boddy, J.  

 

 

CINAHL 
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 (MH "Chronic Pain")   

AND (MH "Patients") AND 

experience or perspective or view 

or perception or attitude   

18 

Scholarly (Peer 

Reviewed) 

Journals; 

Published Date: 

20070101-

20171231  

15 
9 

 

 

Hensing, G. K. E., Sverker A. M., & Leijon G.  

CINAHL 
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(MH "Chronic Pain") AND (MH 

“Life Experiences”) 
33 

Scholarly (Peer 

Reviewed) 

Journals; 

Published Date: 

20070101-

20181231; 

Fulltext 

13 8 

 

Robinson K., Kennedy N. & Harmon D. 

 

Hansson, K. S., Fridlund, B., Brunt, D., Hansson, B. & Rask, 

M. 

 

Lönnstedt, M., Häckter Ståhl, C. & Hedman, A-M. R.  

 

Snelgrove, S., Edwards, S. & Liossi, C. 

 

Tveiten, S. & Knutsen, I. R.  

 

Afrell M., Biguet G. & Rudebeck C.E. 

 

PubMed 

(("Chronic Pain"[Mesh]) AND 
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(experience OR experiences OR 

perspective OR perspectives OR 

view OR views OR perception OR 

perceptions OR attitude OR 

attitudes) 
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2007/01/01 to 

2018/02/31 
19 10 

 

Thielke S.M., Turner J.A., Shortreed S.M., Saunders K., 

Leresche L., Campbell C.I., Weisner C.C. & Korff M.V.  

 

Robinson-Papp, J., George, M. C., Dorfman, D. & Simpson, 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Afrell M., Biguet G. 

& Rudebeck C.E. 

Living with a body in 

pain – between 

acceptance and denial 

2007, Sverige,  

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

Att beskriva 

hur individer med långvarig 

muskuloskeletal 

smärta, i ett kroppsligt 

existentiellt perspektiv, 

relaterar till deras 

värkande kropp. 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: Patienter med långvarig 

muskuloskeletal smärta som 

deltog i fysioterapi 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys:  

Fenomenologisk -hermeneutisk 

metod analys.  

 

1) Kroppen som en aspekt av identitet  

2) Kroppsförtroende - att ha eller att sakna det 

3) Kroppsmedvetenhet - Kvaliteten på det 

perceptiva flödet från kroppen 

4) Sätt att förstå smärtan 

Budge, C., Carryer, J., 

& Boddy, J. 

Learning from people 

with chronic pain: 

messages for primary 

care practitioners  

2012, Nya 

Zeeland, Journal 

of primary 

health care  

Att lära sig mer om personers 

upplevelse av långvarig 

smärta för att sedan kunna 

informera primärvården. 

Metod: Kvalitativ  

Urval: 20 deltagare   

Datainsamling: Intervjuer  

Analys: Intervjuerna 

analyserades av de tre 

författarna som sedan 

kategoriserade olika teman. 

Dessa jämfördes sedan.  

 

1) Oro gällande läkemedel 

2) Hantering av smärtan  

3) Söka hjälp för smärtan.  

Hansson, K. S., 

Fridlund, B., Brunt, 

D., Hansson, B. & 

Rask, M. 

The meaning of the 

experiences of 

persons with chronic 

pain in 

their encounters with 

2010, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences  

Att undersöka betydelsen av 

erfarenheterna hos personer 

med långvarig  smärta i deras 

möten med vårdpersonal. 

Metod: Deskriptiv design 

Urval:  Åtta vuxna mellan 29-

45 år.  

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Fenomenologisk 

 

1) Förväntningar på personalens bemötande 

och på behandlingen 

2) Upplevelser av ett positivt bemötande 

3) Förståelse för personalens situation 



32 (36) 
 

 

the health service metod. 4) Delaktighet i vården och att bli sedd som en 

helhet 

5) Att strida för att få vård 

6) Att bli frågad om smärtupplevelser 

7) Upplevelser av ett negativt bemötande 

Hensing, G.K.E., 

Sverker, A.M., & 

Leijon, G.S 

Experienced 

dilemmas of everyday 

life in chronic 

neuropathic 

pain patients – results 

from a critical 

incident study 

2007, Sverige, 

The Authors. 

Journal 

compilation         

Att undersöka hur patienter 

upplever olika dilemman i för 

att kunna förbättra vård och 

rehabilitering.  

Metod: Kvalitativ design 

Urval: 39 deltagare  mellan 25-

80 år 

Datainsamling:  

Intervjuer  

Analys: Transkribering av 

intervjuer. Lästes både 

horisontellt och vertikalt.   

 

1) Dilemman och störningar  

2) Konsekvenser av dilemman  

3) Olika sätt att hantera dilemman  

4) Det mest allvarliga dilemmat relaterat till 

neuropatisk smärta 

 

Hiort, J., Lindau, M. 

& Löfgren, M. 

Young pain patients’ 

experience in primary 

care. A qualitative 

study 

 

2016, Sverige, 

Nordic 

Psychology 

Att undersöka intervjuer från 

unga vuxna med långvarig 

smärta om deras erfarenhet av 

kontakten med vårdgivare  

Metod: Kvalitativ design 

Urval: Elva unga vuxna med 

långvarig smärta som deltog  i 

ett rehabiliteringsprogram. 

Datainsamling: Öppna 

tematiska forskningsintervjuer. 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

 

1) Misstro upplevd från vårdpersonal 

2) Ensamhet 

3) Hopplöshet 

Koskinen, C., Aho, S. 

& Nyholm, L. 

Life with an 

unwelcome guest – 

caring in a context of 

protracted bodily pain 

2016, Sverige,  

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

Att framhäva vad långvarig 

smärta innebär för människan 

och människors upplevelser 

av vård samband med 

långvarig kroppslig smärta. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Fyra deltagare. 

Medlemmar i ett smärtförbund.  

Datainsamling:  

Intervjuer i fokusgrupper 

 

1) En kontinuerligt närvarande, ovälkommen 

gäst som begränsar och rånar 

2) Förändrar personligheten och skapar 

känslor av skuld  
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Analys:  

Kvalitativ innehållsanalys och 

hermeneutisk text-tolkning.   

3) Att inte tro och nonchalance ökar 

intensiteten i smärta och lidande 

Lehti A., Fjellman-

Wiklund, A., 

Stålnacke, B-M., 

Hammarström A., & 

Wiklund M. 

 

Walking down ‘Via 

Dolorosa’ from 

primary health care to 

the specialty pain 

clinic – patient and 

professional 

perceptions of 

inequity in 

rehabilitation of 

chronic pain 

2016, Sverige, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Science  

Att analysera patienter och 

personalens uppfattningar om  

rättvis vård och rehabilitering 

av patienter med kronisk 

smärta från primärhälsovård 

till bedömning vid 

rehabiliteringskliniken. 

 

Metod: Kvalitativ; Grounded 

Theory  

Urval: Åtta allmänläkare  

Tio patienter från en 

smärtklinik, sju 

yrkesverksamma  

Datainsamling: Intervjuer i 

fokusgrupper med 

vårdpersonalen och enskilda 

intervjuer med patienter.  

Analys: Grounded Theory. 

 

1) Smärta - en sjukdom med låg status 

2) Stereotypiska tankar 

3) A riktig patient, redo för förändring 

4) Smärta är en börda - förknippningar till en 

väg ut 

5) Bedöma och välja sammanhanget 

Lönnstedt, M., 

Häckter Ståhl, C., & 

Rydholm Hedman, A-

M.  

Living with chronic 

long-lasting pain: 

patients´experiences 

of neuropathic pain 

2011, Sverige, 

Journal of 

Nursing and 

Healthcare of 

Chronic Illness 

Att förklara den levda 

upplevelsen av patienter med 

neuropatisk smärta  

Metod: Kvalitativ  

Urval: Elva patienter 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys  

1) Smärtan var mer hanterbar med mediciner. 

2) Oro gällande biverkningar samt rädsla för 

beroende.  

Robinson, K., 

Kennedy, N., & 

Harmon, D.  

Constructing the 

experience of chronic 

pain through 

discourse  

2013, Irland, 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy  

Att undersöka dialoger som 

används av personer med 

kronisk smärta 

Metod: Kvalitativ  

Urval: Fem deltagare med 

olika variationer av långvarig 

smärta 

Datainsamling: Lätt 

 

1) Rätt eller fel beteende; klaga över smärtan, 

bli misstrodd av andra, tappar kontrollen 

om smärtan 

2) Smärtan är en personlig tragedi 
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strukturerade intervjuer 

Analys: Foucauldiansk 

diskursanalys 

3) Behandling  

Robinson-Papp J., 

George M.C., 

Dorfman D. & 

Simpson D.M. 

Barriers to Chronic 

Pain Measurement: A 

Qualitative Study of 

Patient Perspectives 

2015, USA, 

Pain Medicine  

Syftet var att förstå 

idiosynkratiska metoder och 

hur de skulle kunna påverka 

de psykometriska 

egenskaperna hos 

instrumenten. 

Metod: Kvalitativ design.  

Urval: 36 patienter, från 

öppenvården, med kronisk 

ryggsmärta eller neuropatisk 

smärta på grund av diabetes 

eller HIV. 

Datainsamling: Intervjuer med 

tre fokusgrupper. 

Analys:  

Induktiv tematisk metod. 

 

1)  Tvivlar på att smärta kan mätas noggrant 

2) Förvirring angående definitionen av smärta 

3) Vilka erfarenheter att använda som 

referenser 

4) Svårighet att värdera smärta 

Snelgrove, S., 

Edwards, S., & Liossi, 

C. 

A longitudinal study 

of patients’ 

experiences of 

chronic low back pain 

using interpretative 

phenomenological 

analysis: changes and 

consistencies.  

 

2011, UK, 

Psychology & 

Health 

Syftet var att undersöka 

betydelsen av att leva med 

kronisk ländryggssmärta för 

patienter, i över två år.  

Metod: Kvalitativ design 

Urval: Tio deltagare 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer  

Analys: Fenomenologisk 

metod. 

1) Tveksam het kring läkemedel  

2) Oro inför skadliga biverkningar.  

3) Alternativa behandlingar 

 

Thielke S.M., Turner 

J.A., Shortreed S.M., 

Saunders K., 

Do Patient-perceived 

Pros and Cons of 

Opioids Predict 

2014, USA, The 

Clinical Journal 

of Pain. 

Syftet med denna studie var 

att undersöka, bland en grupp 

patienter som tog långvarig 

Metod: Kvantitativ design 

Urval: 1229 vuxna patienter 

med långvarig, icke-cancer 

 

- 39 % hade historia av missbruk 

- 55% hade måttligt till svåra depressiva 
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Campbell C.I., 

Weisner C.C. & Korff 
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 opioider med lång dos för 

kronisk smärtlindring, 
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fördelarna och aversiva 

effekter av opioider och 

fortsättning av högre dos av 

opioidanvändning 1 år senare. 

smärta, som blivit förskriven 

>50 mg opioid ekvivalenta 

doser per dag. 

Datainsamling: 

Undersökningsintervjuer med 

datorstödd 

telefonintervjueteknik  

Analys: Deskriptiv statistik, 

univariat analys och P-värde 

symtomnivåer 

- 63 % rapporterade att opioidbehandlingar 

var mycket eller extremt hjälpsamma för att 

lindra smärtan. 

- 49 % var överens att de skulle vilja skära 

ner eller sluta ta opioider.  
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Knutsen, I. R. 

Empowering 
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2011, Norge, 
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Caring Sciences 

Att belysa patienters 

upplevelse och perspektiv 

gällande dialogen med 

vårdpersonal på en 

smärtklinik.  

Metod: Kvalitativ 

Urval: Totalt elva deltagare 

Datainsamling: Intervjuer i två 

olika fokusgrupper  

Analys: Kvalitativ analys 

 

1) Betydelsen för gemensam förståelse 

2) Grunden för samarbete 

3) Bekräftelse 

4) Rättigheter 
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Bilaga 3. Smärtskattningsskalor  

 

 

 

 

 

Figur 1, hämtad från http://www.vardhandboken.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, hämtad från http://www.vardhandboken.se             Figur 3, hämtad från Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa.  

 

 


