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Sammanfattning  

 

 

Bakgrund: Smärta är en individuell psykologisk och emotionell reaktion där 

funktionen är att varna för skada. Långvarig smärta är en smärta som varar 

i mer än 12 veckor som drabbar 40–50 procent av Sveriges 

befolkning.  Den vanligaste lokalisationen för smärtan är ländryggen och 

det är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Orsaken till 

ländryggssmärta kan vara både fysiologisk och psykologisk, men det är 

oklart till varför det uppstår en långvarig smärta. 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med långvarig 

ländryggssmärta. 

Metod: En litteraturöversikt gjordes som är baserad på tio kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. Tre databaser användes, CINAHL Complete, Pubmed och Medline 

och dataanalysen gjordes enligt Fribergs analysmodell. 

Resultat: Tre huvudteman med tillhörande subtema påfanns under dataanalysen. 

Första huvudtemat var: Påverkan på vardagen med subteman: 

Förändringar i vardagen, Familjeroll, Kultur och religion och Acceptans. 

Andra temat var: Psykisk ohälsa och försämrad sömnkvalitet med 

subteman: Psykisk påverkan och Sömnsvårighet samt sista temat: 

Egenvård. 

Diskussion: Diskussionen är indelad i en metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen innehåller en reflektion kring den valda metodens 

styrkor och svagheter. Resultatdiskussionen innehåller en diskussion om 

litteraturöversiktens resultat med Katie Erikssons teori som teoretisk 

utgångspunkt. 

Nyckelord: Patienters upplevelse, långvarig ländryggssmärta, lidande, omvårdnad. 

  



  
 
 

 

Abstract  

 

Background: Pain is an individual psychological and emotional reaction where the 

function is to warn of injury. Chronic pain is a pain that lasts for more 

than 12 weeks, that affects 40–50 percent of the population of Sweden. 

The most common location for the pain is the lumbar spine and is one of 

the biggest public health problems in the world. The cause of low back 

pain is both physiological and psychological, but it is unclear why chronic 

pain occurs. 

Aim: The purpose was to describe the patient’s experience of living with 

chronic low back pain. 

Method: A litterature review was made based on ten qualitative scientific articles. 

Three databeases were used, CINAHL Complete, Pubmed and Medline. 

The data analysis was done according to Friberg´s analysismodel. 

Results: Three main themes and associated subthemes were found during the data 

analysis of the result, containing subthemes. The first maintheme was: 

Impact on everyday life with subthemes: Changes in everyday life, Family 

role, Culture and religion and Acceptance. The second theme was: 

Mental illness and insomnia with subthemes: Psychological impact and 

Sleep deprivation, and the last theme was: Self-care. 

Discussion: The discussion is divided into a method-discussion and result discussion. 

The method discussion contains a reflection on the strengths and 

weaknesses of the chosen method. The result discussion includes a 

discussion of the results of the literature review with Katie Eriksson´s 

theory as a theoretical starting point. 

Keywords: Patient’s experience, chronic low back pain, suffering, nursing. 
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Inledning 

Smärta är en grundläggande funktion i form av nervsignalering, som uppstår vid skada eller 

sjukdom i syfte att skydda kroppen. Inom sjukvården är det vanligt med patienter som lider av 

ländryggssmärta, både medvetna och omedvetna om orsaken. Detta är ett stort 

samhällsproblem som medför stora kostnader både för den enskilde och samhället i form av 

sjukskrivning och lidande. Därför vill vi som blivande sjuksköterskor skapa en djupare 

förståelse och öka kunskapen kring patientens upplevelser när det kommer till att leva med 

långvarig smärta. Hur påverkar smärtan personens liv, den psykiska och fysiska hälsan av att 

leva med långvarig ländryggssmärta. I vårt kommande yrkesliv är det viktigt att ha en ökad 

kunskap om ländryggssmärta för att kunna ge en bättre omvårdnad och främja patienters 

hälsa. 

 

Bakgrund 

Smärta 

Kunskapen kring smärta har ökat kraftigt sedan mitten av 1960-talet, smärta sågs tidigare som 

ett symtom (Hægerstam, 2008). Smärta definieras enligt International Association for the 

Study of Pain (IASP) som: "är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2006, s.49). Smärta är alltså en individuell psykologisk och emotionell 

reaktion, som kan uppfattas olika från person till person (Bergh, 2014). Smärtsinnets funktion 

är att hindra kroppen från att skadas och fungerar som en varningsklocka på att något inte står 

rätt till eller att ett beteende bör undvikas för att det skadar organismen (Hægerstam, 2008). 

Det finns olika typer av smärta och de kräver i sin tur olika typer av behandling (Jakobsson, 

2007). De delas in beroende på smärtans tidsförlopp, lokalisering, uppkomstmekanism och 

sjukdomsbakgrund, där mekanismerna bakom smärtan kan vara neurogen, idiopatisk, 

psykogen eller nociceptiv. Neurogen smärta kan uppstå som en konsekvens av en sjukdom 

som beror på att en skada eller en förändring i nervsystemets funktion har skett. Sjukdomar 

som kan ge denna skada kan till exempel vara stroke och Multipel skleros. Psykogen smärta 

kan orsakas av en psykisk belastning eller sjukdom som till exempel depression eller ångest. 

Nociceptiv smärta är den vanligaste typen, även kallad vävnadssmärta, som upplevs då 

kroppens vävnader skadas eller hotas. Ibland kan inte orsaken till smärtan hittas, och detta 

kallas då för idiopatisk smärta. 
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Långvarig smärta 

I Sverige är det omkring 40–50 procent av befolkningen som är drabbade av någon form av 

långvarig smärta och det förekommer i alla åldrar (Jakobsson, 2007). Prevalensen av smärta 

varierar mycket och har en tendens att korrelera med stigande ålder. Definitionen av långvarig 

smärta är att den kvarstår från 12 veckor upp till sex månader (Rasmussen Barr, 2014b). Det 

finns olika typer av långvarig smärta, där den vanligaste typen är muskuloskeletal smärta. 

Den bakomliggande orsaken och lokalisationen har stor betydelse för hur långvarig smärta 

uttrycker sig. Den vanligaste lokalisationen är nacke, rygg eller ländrygg (Jakobsson, 2007). 

Många människor upplever ett antal gånger under sitt liv någon form av akut smärta, till 

exempel akut ryggsmärta (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Den akuta smärtan kan övergå till 

långvarig smärta och övergår då från att vara ett symtom till att bli ett syndrom. 

Nationalencyklopedin (u.å.) definierar ett syndrom som “en grupp av sjukdomssymtom som 

hör ihop och som uppträder tillsammans hos en och samma patient mer frekvent än som kan 

förklaras av slumpen”. Långvarig smärta påverkar kroppen och det immunologiska systemet 

inklusive autonoma nervsystemet, motoriken och det endokrina systemet. 

 

Ryggsmärta 

Ryggsmärta är ett komplext fenomen, då det kan innehålla flera psykosociala aspekter 

(Rasmussen Barr, 2014a). Ryggsmärta är relativt vanligt och som de flesta någon gång i sitt 

liv kommer att uppleva. De flesta tillfrisknar, men för vissa kan det leda till ett långvarigt 

kroniskt tillstånd. Att leva med ryggsmärta kan påverka personen både fysiskt och psykiskt. 

Ryggsmärta är vanligt i alla åldrar och orsaken kan vara stress på jobbet, tunga lyft som 

belastar ryggen. Andra anledningar kan vara att ryggraden förändras när personer blir äldre 

och kan då drabbas av benskörhet som kan leda till ryggbesvär. Funktionsgraden för dem med 

ryggbesvär kan variera kraftigt från dag till dag. Heistaro, Vartiainen, Heliövaara och Puska 

(1998) genomförde en undersökning i östra Finland i syfte att jämföra förekomsten av 

ryggsmärta mellan olika grupper i befolkningen, samt sambandet mellan ryggsmärtans 

riskfaktorer. Personerna fick en undersökningsenkät vart femte år, i enkäten ingick frågor hur 

de hade upplevt ryggsmärta under den senaste tiden. Undersökningen utgick från både män 

och kvinnor mellan 30–59 år. I resultatet framgick det att det att cirka 51 procent av de som 

drabbades av ryggsmärta var kvinnor och cirka 50 procent är män. Ryggsmärta var vanligare 

hos personer med låg utbildning- och inkomstsgrad samt de med ett hårt fysiskt arbete. 
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Ländryggssmärta 

Ländryggssmärta är ett av de största folkhälsoproblemen i världen (Rasmussen Barr, 2014a). 

Författaren beskriver att orsaken till ländryggssmärta både kan vara fysiologisk och 

psykologisk, detta innebär att orsaken kan vara svår att bestämma samt att det är oklart varför 

en långvarig smärta utvecklas. Riskfaktorer för ländryggssmärta kan vara fysiska och 

mekaniska belastningar som vridningar. Enligt Ramdas och Jella (2018) var den vanligaste 

åldersgruppen bland män att drabbas av ländryggssmärta 31–40 år, medan hos kvinnor var det 

41–50 år. De flesta som drabbades hade lidit av stress eller ångest under en längre period. En 

mindre andel fick ländryggssmärta på grund av övervikt eller fetma. 

När det gäller smärtor i ryggen är det komplicerat att ställa diagnos på grund av ryggens 

och smärtans komplicerade struktur (Rasmussen Barr, 2014b). Därför läggs vikten på hur man 

på bästa sätt ska och kan hantera ryggbesvären med träning och aktivitet. När 

ländryggssmärtan är mer komplex och specifik är det av stor vikt att det sker en vidare 

utredning. Triage är en metod som används vid kliniska undersökningar av patienter med just 

ländryggssmärta. Metoden inkluderar arbetsrelaterade och psykosociala faktorer samt kliniska 

undersökningsfynd och ger en förutsättning för bästa möjliga behandling. Ländryggssmärta 

delas in i ospecifik och specifik smärta, där cirka 85 procent har en ospecifik 

ländryggssmärta. Vid ospecifik ländryggssmärta finns det ingen bakomliggande diagnostisk 

orsak. Cirka fem till tio procent av dem utvecklas till en långvarig smärta med hög 

funktionsnedsättning. Med specifik ländryggssmärta finns det en anatomisk orsak och diagnos 

så som diskbråck, fraktur eller malign process. 

 

Behandling och rehabilitering vid långvarig smärta 

Vid ospecifik långvarig smärta är det sällan en enda behandling som är tillräcklig för att 

lindra smärtan, utan patienten måste bearbeta med flera olika åtgärder och behandlingar riktad 

mot smärtan (Magnusson & Mannheimer, 2015). Patienter är aktiva elever medan 

vårdpersonalen är rådgivare, därför är det viktigt att vårdrelationen och förhållningssättet 

mellan patient och vårdpersonal fungerar bra. Farmakologisk behandling är en metod för att 

behandla långvarig smärta men används främst för att lindra och förbättra sömnen. Att öka 

kunskapen om smärtan är en behandlingsmetod som gör att personen får en ökad förståelse 

för det som pågår i sin kropp. En smärthanteringskurs kan skapa en större förståelse hos 

personer med långvarig smärta. Farmakologisk behandling är den vanligaste metoden för att 

lindra smärta hos de flesta personer som drabbas av långvarig smärta (Jakobsson, 2007). För 



  4 (40 ) 
 

att behandlas med farmakologiska metoder ska utgå ifrån patientens symtom, snarare än att 

enbart basera det på patientens eventuella diagnos (Bergh, 2014). Det gäller även att 

sjuksköterskan ska kunna hantera läkemedel på ett fullgott sätt och tillämpa kunskap om 

farmakologi. Om farmakologisk behandling inte fungerar finns icke-farmakologiska metoder 

som indelas i fysiska respektive psykologiska. Den fysiska behandlingen kan vara träning, 

aktiviteter, massage, värme, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) eller kyla. TENS är 

en av de vanligaste sensoriska stimuleringsteknikerna som innebär en tillfällig 

symtombehandling och kan lindra smärtan på två olika sätt, med hög- eller lågfrekvent 

stimulering (Norrbrink och Lundeberg, 2014). Högfrekvent stimulering blockerar smärtan 

medan lågfrekvent stimulering har till syfte att få kroppen att frigöra fler endorfiner för att 

lindra smärtan.  

Den psykologiska metoden för långvarig smärta är beteendeterapi eller kognitiv terapi. De 

icke-farmakologiska behandlingsmetoderna kan användas enskilt eller kombineras med 

smärtstillande medel (Jakobsson, 2007). Enligt Gupta, Mohanty och Pattnaik (2019) visades 

det att en kombination av konventionell behandling och aerobics-övningar gav en förbättring 

av fysisk funktion och förmåga samt minskad ländryggssmärta. Eftersom långvarig smärta 

kan leda till funktionsbortfall behöver patienten genomgå smärtrehabilitering, vilket kan 

förbättra funktionsförmågan (Rivano Fischer, 2015). Smärtrehabilitering utgår från att 

patienter har full förståelse för vilket program som de kommer att gå igenom med hjälp av en 

expert med kunskap kring det specifika smärtområdet, exempelvis ländryggen. 

Smärtrehabiliteringen anpassas efter individens livssituation för att kunna samordna olika 

nivåer av behov och insatser samt att anpassa konsekvenserna av situationer. 

Smärtrehabilitering innebär en lång process som har till syfte att patienten ska klara basala 

vardagliga rutiner och aktiviteter självständigt. Resultatet av smärtrehabilitering kan ta lång 

tid baserad på individens plan och hur snabbt patienten kan återfå egen förmåga. Filiz och 

Firat (2019); Koldas Doğan, Sonel Tur, Kurtais och Atay (2008); Volkan Yurdakul, 

Beydoğan och Yalçınkaya (2019) undersökte fysioterapins inverkan på ländryggssmärta, 

specifikt fysisk aktivitet, TENS och terapeutiskt ultraljud. Resultatet visade en positiv effekt 

på ländryggssmärtan, i form av minskad smärta samt en ökad rörlighet. 

 

Familjens roll 

Begreppet anhörig beskrivs som en person i samma familj eller närmaste släkting, närstående 

beskrivs som patientens närmaste relation och familjemedlem innefattar patienten samt 
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individerna i en familj (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). Inom hälso-och sjukvården 

bemöts närstående olika beroende på vad de enligt vårdpersonal har för roll i omvårdnaden av 

en patient med långvarig smärta. När en familjemedlem drabbas av en sjukdom eller om det 

sker en drastisk förändring i deras livssituation påverkas även familjen runt denna person. 

Familjemedlemmar som lever med en person med långvarig smärta visades även påverkas av 

smärtan (Donalek, 2009; Kemler & Furnee, 2002; Swift, Reed & Hocking, 2013; West, 

Usher, Foster och Stewart, 2012; Öhman & Söderberg, 2004). Familjens situation förändras 

och det sker psykiska, fysiska och sociala påfrestningar i familjen. Även en ekonomisk 

påverkan påvisades då partnern inte längre kunde arbeta som tidigare, vilket medförde en stor 

påfrestning och oro hos den närstående då de tidigare litade på båda inkomsterna (Donalek, 

2009; West, Usher, Foster & Stewart, 2012). I studien framgick det också ett minskat socialt 

umgänge och svårigheter att delta i sociala sammanhang på grund av partnerns långvariga 

smärtproblematik (West, Usher, Foster & Stewart, 2012; Öhman & Söderberg, 2004). 

 

Sjuksköterskans roll  

Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver att sjuksköterskan ska bemöta patienter på ett 

professionellt sätt, ha en helhetssyn samt ett kritiskt förhållningssätt under sitt arbete. 

Sjuksköterskeyrket blev ett legitimerat yrke i Sverige 1958, vilket innebär att en sjuksköterska 

behöver en given kompetens för att få utföra yrket (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). I 

rollen som sjuksköterska är omvårdnad huvudsakliga ansvarsområdet, som innebär både 

vetenskaplig kompetens och patientnära arbete. Omvårdnaden ska utgå från vetenskapliga, 

erfarenhetsbaserade och etiska kunskaper (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskans främsta uppgift är omvårdnad, där målet är att ge en god och säker vård. 

Sjuksköterskans roll är även att lindra patientens lidande, i det här fallet den långvariga 

ländryggssmärtan. Detta för att hjälpa patienten att uppnå en god hälsa och ökad 

självständighet. Sjuksköterskan ska visa respekt för dessa patienter, vilket inkluderar att 

respektera patientens autonomi och integritet. Det är även viktigt att sjuksköterskan kan 

behandla och bedöma patientens tillstånd utifrån evidensbaserad kunskap. 

 

Omvårdnad vid smärta 

För att kunna ge en god omvårdnad för patienter med långvarig ländryggssmärta ska 

sjuksköterskan ha god kompetens och relevanta kunskaper om smärta samt vara lyhörd. 

Forskning visar att sjuksköterskor som är uppmärksamma vid vårdmötet med patienter får en 
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bättre smärtskattning, genom att bedöma hur patienter ser ut när de har ont (Bergh, 2014). Att 

vårda patienter med långvarig smärta anser sjuksköterskor är ett utmanande arbete, där en del 

är att sjuksköterskan ska kunna bedöma patientens uppskattade smärtnivå och samtidigt 

försöka förstå hur patienten mår. Ibland kan det vara nödvändigt för sjuksköterskan att 

framkalla smärta hos patienten för att få information om var och hur den upplevs, då detta kan 

vara svårt att återberätta (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Sjuksköterskans förhållningssätt 

och bemötande har stor inverkan och betydelse för att en patient med smärta ska få en lyckad 

smärtbehandling (Bergh, 2014). Genom att bemöta patienten på ett professionellt sätt och med 

en grundad kunskap inom området, leder det till att patienten kan finna ett förtroende för att 

sedan våga öppna sig till sjuksköterskan. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är 

uppmärksam och lyhörd för att kunna identifiera patientens smärta sedan kunna ge en lyckad 

smärtbehandling. Som hjälp att identifiera smärta finns smärtskattningsskalorna visuell analog 

skala (VAS) eller numerisk skala (NRS). Som sjuksköterska är det viktigt att ge patienten 

möjlighet att beskriva sin smärta, då sjuksköterskan samtidigt ska dokumentera och även 

utvärdera smärtan efter given intervention.  

Petersen, Birkelund och Schiottz-Christensen (2020) hävdar att god kommunikation mellan 

patient och vårdpersonal är viktig, då vårdpersonalen under samtalet kan ge viktig 

informationen till och få viktig information från patienten. Studien visade att när 

sjuksköterskan inte hade ett gott bemötande eller visade brist på kunskap innebar det 

otillräcklig information från patienten själv. När patienter fick ett gott bemötande från 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal medgav det då en positiv inverkan på omvårdnaden av 

smärtan. Patienten kände sig väl omhändertagen i och med det positiva samt professionella 

bemötandet från sjuksköterskan. I Allegretti, Borkan, Reis och Griffiths (2010) studie 

framgick det att vårdpersonalen kunde känna en frustration när de inte såg resultat i den 

fysiska funktionen. Vårdpersonalen var rädda att de patienter som vårdades skulle utveckla ett 

läkemedelsberoende, eftersom flera patienter endast såg en lösning på deras smärta med hjälp 

av starka läkemedel.  

 

Problemformulering 

Långvarig ländryggssmärta är ett vanligt förekommande folkhälsoproblem. Inom hälso-och 

sjukvården finns det ett flertal patienter som lider av långvarig ländryggssmärta. Långvarig 

ländryggssmärta är ett komplext fenomen med flera bakomliggande orsaker och riskfaktorer. 

Det gör att det kan vara komplicerat att ge en god omvårdnad till patienter med långvarig 
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ländryggssmärta. Då det är sjuksköterskans ansvar att lindra patientens lidande och ge en god 

omvårdnad, behöver man som sjuksköterska en ökad förståelse. Långvarig ländryggssmärta är 

en subjektiv upplevelse. Det påverkar många aspekter i livet mer än det faktum att patienten 

har ont i ryggen. Därför är det viktigt att denna studie görs, för att få en djupare kunskap och 

förståelse för hur patienter upplever långvarig ländryggssmärta. Även en breddad kompetens 

gällande behandling och omvårdnad av detta tillstånd. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med långvarig ländryggssmärta. 

 

Teoretisk utgångstpunkt  

Författarna har valt att utgå ifrån Katie Erikssons teori (2018) baserad på lidande och hälsa, 

vilka är två centrala konsensusbegrepp. De utgör teoretiska utgångspunkter för att beskriva 

patienters upplevelser av att leva med långvarig ländryggssmärta. Författarna anser att 

långvarig ländryggssmärta kan påverka patienters hälsa på olika grad och valde av den 

anledningen att diskutera resultatet utifrån Katie Erikssons teori. Fokus har lagts på begreppen 

lidande och hälsa samt de tre dimensioner av lidande som Eriksson beskriver: 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande.  

 

Lidande och hälsa 

Begreppet lidande kan beskrivas som en kamp mellan det onda och det goda, mellan liv och 

lust som hopp och hopplöshet (Eriksson, 2018). Lidande innebär en kamp där människan bär 

på rädsla, oro och ångest inför sitt lidande. Det finns en visshet om att kämpa mot lidandet 

eller ge upp. Lidandets kamp är intensiv och människan saknar förmåga att förmedla lidandet 

till andra människor, då de kämpar mot känslor av skam.  Eriksson menar att det alltid finns 

ett hopp om lidandet som är i rörelse, där hopp innehåller rörelser mot lusten och har 

betydelse i lidandet och livet. 

Sjuksköterskan har i uppgift att lindra patientens lidande (Eriksson, 2018). Lidande inom 

vården kan beskrivas i tre olika former: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande, som 

kan gå in i varandra och kan vara svåra att skilja åt. Sjukdomslidande uppstår i samband med 

en sjukdom och behandlingen för denna. Man kan dela in sjukdomslidande i två grupper, 

kroppsligt lidande och själsligt eller andligt lidande. Orsaken till kroppsligt lidande är själva 

sjukdomen och själsligt eller andligt lidande innefattar känslor av skam kopplat till sjukdomen 
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eller behandlingen. Den kroppsliga smärtan ska enligt Eriksson behandlas med alla 

tillgängliga medel. Vårdlidande inträffar när en kränkning sker mellan vårdpersonal och 

patient. Kränkningen kan vara att patientens värdighet och värde som människa kränks eller 

att patientens integritet, rättighet till trygghet och säkerhet inte respekteras av vårdpersonal. 

Livslidande är något som från tid till tid är närvarande i vårt liv. Eriksson menar att det 

uppstår när något sker i våra liv. Alla människor påverkas olika av lidande och kan uppleva 

livslidande på olika sätt, lidandet är därmed unikt. Livslidande kan uppstå när människan 

känner sig hotad och lidandet relaterar till allt som ger betydelsen till att leva samt vara 

människa, alltså hela människans livssituation. Människan strävar efter att uppnå en god hälsa 

genom att försöka lindra sitt lidande.  

Begreppet hälsa definieras som människans helhet och avgörs av människans egen 

upplevda hälsa (Eriksson, 2018). Hälsa kan beskrivas på olika sätt eftersom det är beroende 

av individuella upplevelseprocesser. Eriksson (2018) menar att hälsa är en del av människan, 

inte endast frånvaro från sjukdom. Utan är något som formas av olika aspekter som 

människans omgivning, miljö, kultur, tid och rum samt vårdkunskap. 

 

Metod 

Litteraturöversikt valdes som metod, vilket innebär att göra en översikt över ett visst område 

för att sammanfatta kunskapsläget och identifiera problemområden inom det valda ämnet 

(Friberg, 2017). Även för att få en djupare förståelse av befintlig forskning, mer specifikt i det 

här fallet inom ett vårdvetenskapligt problem. En litteraturöversikt ska kunna sammanfatta det 

nuvarande forskningsläget inom ett avgränsat område, och en litteraturöversikt kan innehålla 

både kvalitativ och kvantitativ forskning (Segersten, 2017). De valda vetenskapliga artiklarna 

ska besvara frågeställningen och ha ett kritiskt förhållningssätt till ämnet. 

 

Datainsamling 

För att utföra datainsamlingen är det viktigt att söka i olika databaser som innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar från olika källor (Östlundh, 2017). Författarna valde de akademiska 

databaserna: Medline, CINAHL Complete och Pubmed. Anledning till att dessa databaser 

valdes var för att databaserna innehåller olika tidskrifter inom vårdvetenskap. CINAHL 

Complete är en av de största databaserna med inriktning på omvårdnad, Medline fokuserar 

bland annat på medicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap medan Pubmed riktar sig 

främst på tidskrifter för medicinsk- och biovetenskap. Författarna har sökt artiklar i dessa tre 
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databaser som innehåller forskning om medicinsk vetenskap samt omvårdnadsvetenskap. 

Under datainsamlingen diskuterades även deras förförståelse, detta för att inte forma valet av 

resultatartiklar. Först genomfördes testsökningar i de olika databaserna för att finna relevanta 

sökord till litteraturöversiktens syfte. För att identifiera relevanta sökord på engelska 

användes “Svensk MeSH” för översättning. Sökorden som användes var: ”Chronic Pain”, 

“chronic low back pain”, "Qualitative Research", “low back pain”, “patient experiences”, 

“back pain”, “living with”, “life experiences”. Författarna använde sig av en boolesk 

söklogik där syftet är att visa hur sökorden ska kombineras för att få tillgång till relevanta 

artiklar (Östlundh, 2017). Sökningen gjordes med fritextord samt ämnesord och kombinerade 

orden med AND. Totalt valdes tio artiklar vilka svarade på syftet och gav en beskrivning av 

patienters upplevelse av att leva med långvarig ländryggssmärta (se bilaga 1). 

 

Urval 

Under urvalsprocessen och vid bedömning av artiklarna valde författarna vetenskapliga 

artiklar på engelska, då flesta databaser publicerar artiklar skrivna på engelska samt för att 

kunna förstå artiklarnas innehåll (Friberg, 2017). Kvalitativa studier har som syfte att ge en 

ökad förståelse om ett visst fenomen, därmed en ökad förståelse i hur en patient upplever ett 

lidande. Författarna valde därför att fokusera på kvalitativa artiklar, för att få en bättre 

uppfattning och förståelse av patientens levda upplevelse av långvarig ländryggssmärta. Vid 

sökningen undersöktes noggrant om rubrikerna till artiklarna hade koppling till 

litteraturöversiktens syfte. Därefter granskade författarna artiklarnas sammanfattningar, 

abstract, för att se om de eventuellt var användbara till litteraturöversikten. De vetenskapliga 

artiklar som beskrev patienters upplevelse av att leva med långvarig ländryggssmärta 

inkluderades till litteraturstudien. De relevanta artiklarna till litteraturöversikten var 

vetenskapligt granskade vilket betyder att artikeln hade genomgått en kvalitetsgranskning av 

experter inom området, så kallad peer-reviewed (Friberg, 2017). Författarna tog stöd av 

granskningsmallen av SBU som användes för att granska studiernas kvalitet. Mallen innehöll 

frågeställningar om syfte, metod och resultat. Vid granskningen av studierna förhöll sig 

författarna till frågeställningar och hade ett kritiskt förhållningssätt vid användning av 

granskningsmallen. Utifrån kvalitetsgranskningen inkluderades endast de artiklar som 

besvarade litteraturöversiktens syfte. De slutliga inklusionskriterierna var artiklar skrivna 

mellan 2000–2020, skrivna på engelska språket samt begränsningen peer-reviewed i 

databasen CINAHL Complete. En redovisning av artiklarnas urvalsprocess finns i bilaga 2. 
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Dataanalys 

Författarna har valt att följa Fribergs analysmodell (2017) i fem analyssteg. Det innebär att 

författarna har kritiskt granskat de insamlade artiklarna och använt sig av 

överstrykningspennor och kategoriserat studierna för att analysprocessen skulle underlättas 

och vara relevant. I det första steget läste författarna de valda studierna ett flertal gånger i 

syfte att få en djupare förståelse om innehållet. I det andra steget fokuserade författarna främst 

på studiens resultat vilka diskuterades och analyserades. I det tredje steget gjordes en 

schematisk översikt, det vill säga en sammanställning av studiernas resultat. Detta skrevs ner i 

ett gemensamt word-dokument. Sedan bearbetade författarna studiernas innehåll genom att 

söka likheter och skillnader av artiklarnas resultat, det för att kunna skapa och jämföra 

huvudteman och subteman. För att sedan kunna formulera en beskrivning av de teman som 

framkommit, detta antecknades även i dokumentet. Till sist fann de tre huvudteman och 

utifrån dem utvecklades även subteman. Slutligen i sista steget gjordes en sammanställning av 

det författarna hade analyserat och bearbetat vilket presenterades i resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) betonar att forskningsetik är etiska övervägande inför och under 

genomförande av ett vetenskapligt arbete som forskaren genomför. Etiska överväganden ska 

ske genom hela arbetet, från det ämne man valt, frågeställningar till genomförande och 

resultat. Det finns även riktlinjer och lagar som måste följas, exempelvis måste forskaren 

informera informanterna om studiens syfte och om studien görs på människor krävs det även 

att de ger ett samtycke. Forskningsetik finns för att skydda de personer som medverkar i en 

studie, där grundprincipen är att respektera människors självbestämmande och integritet. 

Etiska principer är viktiga för välbefinnandet för de som deltar i en studie, där deltagarna har 

rättigheter för att skydda dem från oetiska forskningsförsök. Vid datainsamling och urval ska 

dessa etiska principer och etiska aspekter användas och respekteras (Friberg, 2017).   

Valet av ämnet är etiskt försvarbart då det kan gynna människorna i fråga samt 

omgivningen. Vid granskning av artiklarna undersökte författarna om alla deltagarna i studien 

hade fått information och att deras människovärde, autonomi och integritet hade respekterats. 

Författarna har valt vetenskapliga artiklar som har genomgått en etisk prövning med en god 

kvalitet. De har ständigt haft en etisk diskussion med varandra, i syfte att skapa en ökad och 

gemensam förståelse för innehållet av artiklarna. En noggrann läsning av resultatartiklarna har 

genomförts, sedan har en kritisk granskning gjorts utifrån de etiska aspekter som diskuterats 
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utifrån ämnesvalet. Detta var för att minska risken för feltolkningar och redovisning av ett 

felaktigt resultat då detta annars skulle ses som oetiskt. Till sist översattes resultatartiklarna 

från engelska till svenska där översättningen sedan kritiskt granskades.  

 

Resultat 

Författarna har analyserat och sammanställt resultaten från tio vetenskapliga artiklar. Vid 

analysering av resultatartiklarna upptäckte författarna likheter och olikheter som beskrev 

patienters upplevelse av att leva med långvarig ländryggssmärta. De delades in i tre olika 

huvudteman, som ledde till några subteman. Huvudteman var: Påverkan på vardagen med 

subteman: Förändringar i vardagen, Familjeroll, Kultur och religion och Acceptans. Det 

andra temat var Psykisk ohälsa och försämrad sömnkvalitet: Psykisk påverkan, och 

Sömnsvårighet samt sista temat: Egenvård. 

 

Påverkan på vardagen 

I temat beskrivs det hur patienter med långvarig ländryggssmärta upplevde förändringar i sin 

vardag i form av att vara begränsade vilket även medförde förändrade familjeroller. Vidare 

beskrivs även att den långvariga ländryggssmärtan hade en inverkan på personens kultur och 

religion samt hur acceptans av sitt tillstånd kunde bidra till en reduktion i upplevd smärta.   

 

Förändringar i vardagen 

Att leva med långvarig ländryggssmärta påverkade patienternas fysiska hälsa vilket medförde 

förändringar i vardagen (Bath et al.,2019; Stensland & Sanders, 2018). Patienterna beskrev 

även att deras sociala miljö påverkades och att det gav en begränsning i vardagen (Bailly, 

Foltz, Rozenberg, Fautrel & Gossec, 2015; Bath et al., 2019; Lin, et al., 2012; Rodrigues-de-

Souza et al., 2016; Makris, et al., 2017; Singh, Newton, O'Sullivan, Soundy & Heneghan, 

2018). Lidandet påverkade i sin tur deras livsstil och resulterade i en försämrad livskvalitet 

(Makris, et al., 2017). Flertal patienter uttryckte även en frustration att de inte längre kunde 

delta i sina tidigare fritidsaktiviteter, vilket medgav en minskad social kontakt i vardagen 

(Bath et al., 2019). Att ta sig till sjukhus för behandling kunde innebära en stor påfrestning 

om det var en lång bilfärd. Ländryggssmärtan rörde om i patienternas vardag vilket bland 

annat resulterade i en ofrivillig isolering i och med den begränsning ländryggssmärtan 

medförde (Bath et al., 2019; Makris et al., 2017). Patienterna uttryckte att de vissa dagar hade 

svårigheter att komma upp ur sängen på grund av smärtan och även en oförmåga att utföra 
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vardagliga hemsysslor som att exempelvis tvätta, bädda sängen eller städa, då smärtan blev 

värre vid rörelse (Lin et al, 2012; Stensland & Sanders, 2018). 

 

Familjeroll   

Resultatet visade en begränsning i den sociala interaktionen med familjen samt en begränsad 

förmåga i att till fullo umgås med barn och barnbarn, vilket gav en känsla av skuld och skam 

(Lin et al. 2012). De upplevde att deras familj krävde extra av dem, då de uppmanade dem att 

försöka övervinna sin smärta. De upplevde att deras närstående undvek dem när de hade 

smärta, att familjen inte till fullo förstod deras tillstånd (Bailly et al., 2015; Rodrigues-de-

Souza et al., 2016). Den förändrade familjerollen medförde en känsla av skam i att behöva be 

familjemedlemmar om hjälp (Bailly et al., 2015). De kunde uppleva en press från 

familjemedlemmar i att söka vård för att bli “fixade”, medan andra upplevde empati från sin 

familj (Singh et al., 2018). 

Personerna beskrev att deras tillstånd hade medfört att det var svårt att ta hand om sina 

relationer, i och med detta hade de förlorat flera vänner (Bailly et al., 2015; Rodrigues-de-

Souza et al., 2016) medan andra uttryckte ett stort stöd från familj och vänner (Bailly et al., 

2015).  På grund av långvarig ländryggssmärta innebar det att flera var sjukskrivna från sitt 

arbete och de som fortfarande arbetade kände att de behövde ett ökat stöd och hjälp från sina 

arbetskollegor för att kunna utföra ett bra jobb (Sanders, Nio Onga, Roberts & Corbetta, 

2015; Singh et al., 2018; Stensland & Sanders, 2018). De upplevde skuldkänslor gentemot 

sina kollegor på arbetsplatsen på grund av sin sjukskrivning (Singh et al., 2018). Ett 

upprepande tema var, att göra mindre, vilket innebar minskade sociala aktiviteter, ett ökat 

behov i att få stöd och hjälp från familjemedlemmar och att behöva ta ett steg tillbaka i den 

tidigare familjerollen (Bath, et al., 2019; Stensland & Sanders, 2018; Singh et al., 2018; 

Sanders et al., 2015). 

 

Kultur och religion   

Patienterna beskrev att den långvariga ländryggssmärtan påverkade deras kulturella och 

religiösa välbefinnande negativt (Singh et al., 2018). De kunde inte längre gå till templet och 

sitta på golvet med korslagda ben för att be eller meditera, då smärtan blev för stor. Detta 

medgav att deras kulturella och religiösa roll blev försämrad vilket medförde en frustration 

och isolering.  Deras religiösa tro påverkade upplevelsen av smärtan, då deras tro gav dem 

styrkan att hantera smärtan genom att samla ihop sig som en helhet med sin kropp 
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(Rodrigues-de-Souza et al., 2016). De menade att tron hjälpte dem att finna en acceptans till 

smärttillståndet. Andra troende uttryckte att de inte fann ett stöd i sin tro, att det inte fanns 

någon form av förtroende eller lärande som kunna hjälpa till att hantera eller minska smärtan. 

Kvinnor i en studie upplevde att deras långvariga ländryggssmärta påverkade obligatoriska 

kulturella moment, exempelvis förmågan till att förberedda sig inför giftermål (Singh et al., 

2018). De uttryckte en upplevd press och stress över att de var i behov av att lära sig laga mat 

och hushållsarbete för att ta hand om sin framtida man, men att deras smärta gjorde att de inte 

kunde utföra detta på ett bra sätt. Även en känsla av oro uttrycktes i att inte finna en framtida 

man. Samt skuldkänslor då detta kunde leda till en ökad arbetsbelastning för andra kvinnor i 

familjen för att de själva inte kunde utföra hushållsarbetet. En person, med bakgrund från 

Punjabi, uttryckte att deras kultur inte var lika förstående som andra kulturer kunde vara, de 

kände sig stigmatiserade och det fanns en brist av förståelse och empati från människor i 

Punjabisamhället.  

 

Acceptans  

I ett flertal studier framgick det att personerna efter en tid började acceptera sin smärta och de 

begränsningar som den medförde (Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, & Panckhurst, 2009; 

Makris et al., 2014; Singh et al., 2018). De fann andra alternativ till aktiviteter såsom att 

simma istället för att springa eller promenera istället för att åka bil (Sanders et al., 2015). De 

upplevde en känsla av ökat självförtroende i vad de kunde klara av, på grund av en ökad 

kunskap och erfarenhet. Genom detta kunde de även finna andra alternativ till att genomföra 

sina vardagssysslor. Genom att acceptera sin smärta bidrog det till att de då även kunde hitta 

egna strategier till att hantera den (Makris et al., 2014) och för att kunna uppnå en bättre 

livskvalitet (Sanders et al., 2015). 

 

Psykisk ohälsa och försämrad sömnkvalitet 

Nedan presenteras temat som beskriver patientens känslomässiga uppfattningar om 

ländryggssmärtan samt dess påverkan på den psykiska hälsan. Vidare beskrivs även vilka 

inverkningar det hade på sömnkvaliteten. 

 

Psykisk påverkan 

I majoriteten av studierna framgick det att patienterna upplevde en påverkan på sin 

psykologiska hälsa och negativa känslor kopplade till ländryggssmärtan (Bailly et al., 2015; 
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Bath et al., 2019; Lin et al., 2012; Makris et al., 2017; Tavafian, Gregory & Montazeri, 2008; 

Singh, et al., 2018; Stensland & Sanders, 2018). Detta visade sig i form av frustration, sorg, 

ilska, ångest, rädsla och nedstämdhet. De upplevde även att de kände sig deprimerade på 

grund av den dagliga smärtan och att vissa var i behov av antidepressiva läkemedel (Stensland 

& Sanders, 2018). Fanns även en oro i vad andra tyckte och tänkte om dem samt en motvilja 

till att använda sig av hjälpmedel i form av käpp till rädsla av att uppfattas som gammal och 

skör. Känslor av nedstämdhet förekom på grund av att de kände sig begränsade i sin vardag, 

men även en känsla av förlust av sitt tidigare liv (Lin et al., 2012; Sanders et al., 2015). 

Smärtan påverkade deras humör då de hade nära till ilska och frustration som sedan gick ut 

över familj och vänner (Makris et al., 2017). På grund av försämrad livskvalitet, då smärtans 

fysiska och psykiska påverkan gav en orkeslöshet som ledde till social isolering, infann sig 

även en känsla av att inte orka leva längre på grund av smärtan. 

Patienterna uttryckte en rädsla då de var rädda att smärtan skulle bli värre i framtiden och 

begränsa deras liv ännu mer (Makris et al., 2017; Sanders et al., 2015; Stensland & Sanders, 

2018). De upplevde att människor i deras omgivning inte hade en förståelse för deras tillstånd 

och vad de gick igenom, då smärtan kunde göra att de reagerade med ilska gentemot dem (Lin 

et al., 2012; Makris et al., 2017). De upplevde att deras liv blev mer stressigt på grund av 

smärtan (Tavafian et al., 2018). Vid avsaknad av diagnos och orsak till smärtan infann sig en 

känsla av osäkerhet och att vara missförstådd. De uttryckte att de utan en diagnos inte blev 

tagna på allvar av omgivningen och de önskade en bredare utredning för att kunna finna ro 

och acceptans (Rodrigues-de-Souza et al., 2016; Singh et al., 2018). 

 

Sömnsvårigheter 

Flera patienter som var inkluderade i olika studier upplevde sömnproblem och en sämre 

sömnkvalitet (Makris et al., 2017; Singh et al., 2018; Stensland & Sanders, 2018). Patienterna 

beskrev att de hade en störd sömn då de ett flertal gånger under natten blev väckta av smärtan, 

eller att de konstant kände av smärtan (Stensland & Sanders, 2018). De upplevde ett behov av 

att under natten ändra sovställning och även resa sig upp för att gå runt i rummet en kort 

period. En person uttryckte att den endast nu kunde sova på ryggen för att inte vakna med 

smärta nästkommande dag, vilket medgav en frustration till att inte kunna välja en skön 

sovställning utan var begränsad (Makris et al., 2017). Flera upplevde även 

insomningsproblem och då använde de läkemedel för att kunna somna. Den försämrade 

sömnkvaliteten gjorde att de sedan inte orkade att genomföra dagliga aktiviteterna. 
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Egenvård 

Under det sista temat beskrivs det hur patienter med hjälp av egenvård lindrar sin långvariga 

ländryggssmärta och hur de upplevde dessa egenvårdsstrategierna.  

Patienter som upplevde långvarig ländryggssmärta fann egna egenvårdsstrategier för att 

hantera sin smärta, både på aktivt och passivt sätt (Bath et al., 2019; Crowe et al., 2010). 

Exempelvis uttryckte patienterna att de upplevde en förbättring vid användning av stretching 

och förstärkningsövningar samt även en kombination med läkemedel i form av smärtstillning. 

Det beskrevs att träning med låg intensitet, det vill säga långsamma och försiktiga rörelser, i 

vissa fall medgav en minskad smärta. I två studier uttryckte patienterna att de efter en levd 

period med ländryggssmärta hade lärt sig att anpassa sin miljö och lyssna på sin kropp, 

exempelvis hade en person en kudde att sitta på när den skulle köra bil för att komma upp i en 

bekväm ställning och nivå (Crowe et al., 2010; Singh et al., 2018). De kunde avgöra vilka 

fysiska rörelser som förvärrade deras smärta och vad som gav en minskad smärtupplevelse, 

detta medgav upplevelse av förbättrat självförtroende. I en annan studie hade de testat flera 

olika behandlingsmetoder som inte givit något positivt resultat eller upplevd förbättring 

avseende smärtan, vilket medförde en frustration och förlorad känsla av hopp (Bath et al., 

2019; Stensland & Sanders, 2018). Flera utförde träningsövningar som deras fysioterapeut 

utformat till dem, vilket gav dem en mer positiv inställning och ökad motivation till att utföra 

aktiviteten. Andra fann motivation till egna strategier som gav en förbättring, exempelvis 

pilates och promenader. En annan metod som var effektiv var att använda varm dusch eller 

bad, varma vetekuddar eller att använda en elektrisk värmefilt (Bath et al., 2019; Crowe et al., 

2010). Men även uttrycktes vikten av att ha hobbys för att distrahera sina tankar från smärtan, 

musik gav en bra distraktion (Crowe et al., 2010). 

 

Diskussion 

Diskussionen i denna litteraturstudie innehåller två delar, en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. Under metoddiskussionen diskuteras metodprocessen samt styrkor och 

svagheter. Under resultatdiskussion diskuterar författarna det slutliga resultatet av att leva 

med långvarig ländryggssmärta. I resultatdiskussionen utgår författarna även från bakgrund, 

teoretiska utgångspunkter samt författarnas egna erfarenheter och tankar. Vidare resonerar 

utifrån författarna från Katie Eriksson teori som fokuserar på lidande i olika dimensioner samt 

konsensusbegreppet hälsa. 
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Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt, där syftet var att beskriva patienters upplevelse 

av att leva med långvarig ländryggssmärta. Under första sökningen ingick sökordet, “Quality 

of life”, som inte speglade syftet utan utgick från författarnas förförståelse, vilket innebar att 

de utgick från att livskvaliteten ändrades i samband med långvarig ländryggssmärta. Det 

innebar i sin tur att de funna artiklarna om livskvalitet exkluderades. En ny sökprocess 

påbörjades där de kritiskt granskade och analyserade syftet samt sökorden. Förförståelsen 

diskuterades, då trovärdigheten stärks i litteraturöversikten om författarna medvetengör sin 

förförståelse (Henricson, 2017). Denna gång var författarna väldigt noga med att utesluta sin 

förförståelse i sökningen och endast använda sökord som speglade syftet. Två sökblock 

påfanns, upplevelse och långvarig ländryggssmärta, med hjälp av SvenskMesh och med hjälp 

av sökning av synonymer fann författarna relevanta engelska sökord att använda sig av (se 

bilaga 1.). Fritextord användes, exempel på fritextord var “Experiences” och “Qualitative 

Research”. Detta kan ses som en svaghet, då det kan ha lett till att relevanta studier gått till 

miste. Här kunde författarna istället använt sig av trunkering, som innebär att alla 

böjningsformer av fritextordet framkommer i sökningen och kan i och med det resulterar i ett 

bredare urval (Östlundh, 2017).  

Inledningsvis i sökprocessen användes två databaser, CINAHL Complete och Medline, 

vilket gav ett begränsat antal relevanta artiklar. För att utöka antalet artiklar beslöt författarna 

att även lägga till ytterligare en databas, Pubmed. Slutligen användes databaserna; Pubmed, 

CINAHL Complete och Medline, då deras vetenskapliga artiklar hade ett omvårdnadsfokus. 

Henricsson (2017) betonar att en användning av flera databaser stärker trovärdigheten och 

validiteten i litteraturöversiktens resultat och sågs därför som en styrka att lägga till en 

databas. I de tre olika databaserna framkom betydelsefulla artiklar som författaren använt sig 

av. En begränsad tillgång av artiklar upplevdes då Ersta Sköndal Bräcke högskola inte har 

tillgång till alla tidskrifter. Detta ansågs som en svaghet eftersom potentiellt relevanta artiklar 

gick förlorade. De behövde även utöka sin tidsbegränsning från tio år till tjugo år för att få 

tillgång till ytterligare artiklar. Den slutliga begränsningen blev då: engelska och 2000–2020, 

samt peer-reviewed i databasen CINAHL Complete, då de andra två inte hade denna 

begränsning. I och med den utökade sökningen fick författarna fler träffar med relevanta 

artiklar som besvarade syftet. De delade sinsemellan upp sökningen i databaserna, genom att 

söka med samma sökord i olika databaser för att se skillnader och likheter i artiklarna. 
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Författarna valde att inkludera en artikel som de funnit i referenslistan på en litteraturstudie, 

detta för att författarna ansåg att artikeln var relevant till litteraturstudiens syfte. 

 I och med att författarna utgick ifrån artiklarnas titlar vid urvalet och inte valde att granska 

alla artiklars abstract kan det ha medfört att de eventuellt missat relevanta artiklar. Därefter 

granskades relevanta artiklar med fokus på resultatet. Under sökningen av artiklar var syftet 

nedskrivet för författarna, detta för att få det mer tydligt vid val av relevanta artiklar till 

resultatet och för att författarna inte skulle tappa fokus under sökningen. De artiklar som inte 

besvarade syftet exkluderades. För att utföra ett smidigt samarbete skapade författarna ett 

gemensamt dokument som användes för sammanfattning av de valda artiklarna för att sedan 

finna likheter. Genom detta fann författarna gemensamma teman. Vid analysen fann 

författarna en stor hjälp i att använda sig av Fribergs analysmodell (2017). Alla resultatartiklar 

som slutligen inkluderades var kvalitativa, ett fåtal kvantitativa exkluderades. Artiklar till 

resultatet hade en stor geografisk spridning som genomförts i, Australien, Brasilien, Iran, 

Kanada, Spanien, USA och England. Detta kan vara en fördel för att få en bredare uppfattning 

av patienternas upplevelse av långvarig ländryggssmärta. Slutligen fann det totalt tio relevanta 

artiklar, varav en artikel exkluderades då det efter noggrann analys upptäcktes att den 

mestadels fokuserade på vårdpersonalens upplevelse istället för patienternas. 

Under arbetet har det varit ett gott samarbete och god kommunikation, där det framkom 

både för- och nackdelar. Författarna fann att ha kompletterat varandra bra under 

skrivprocessen och även kunnat hålla deadlines för inlämningen vid varje träff med 

handledningsgruppen, vilket ansågs som en fördel. Det var en lärandeprocess under arbetets 

gång, ibland fastnade de i sitt skrivande då de fann vissa delar som utmanande men i detta gav 

de varandra stöd. Det framkom en ytterligare utveckling som har skett i arbetet att båda 

författarna har förmåga att ta och ge konstruktiv kritik och samarbeta för att uppnå 

gemensamma mål. Det goda samarbetet ledde till en stor utveckling och ett gott resultat av 

litteraturöversikten. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelse av att leva med kronisk 

ländryggssmärta, där resultatdiskussionen innefattar en överblick över det författarna funnit 

intressant i resultatet. Författarna kommer diskutera utifrån Katie Erikssons teori med fokus 

på begreppen lidande och hälsa, där diskussionen lyfter fram patienters centrala upplevelser 

som hur patienters vardag påverkas, patienters känslomässiga uppfattningar och hur patienter 
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hanterar långvarig ländryggssmärta. Resultatet visade att hela livssituationen påverkades hos 

patienter med långvarig ländryggssmärta, då smärtan gav ett fysiskt och psykiskt lidande. 

 

Hur patienters vardag påverkas 

I föreliggande studie visade resultatet att den sociala och fysiska påverkan samt den 

begränsning patienterna upplevde på grund av ländryggssmärtan har ett samband. Detta 

resultat överensstämmer med en studie av Cummings, van Schalkwyk, Grunschel, Snyder och 

Davidson (2016) som undersökte hur långvarig ländryggssmärta påverkade personers liv och 

hur de hanterar smärtan. Ett samband med Erikssons (2018) begrepp om sjukdomslidande kan 

även ses till resultatet. Sjukdomslidande kan uppstå i samband med en sjukdom och 

behandling eller som här långvarig ländryggssmärta. Resultatet visade att ländryggssmärtan 

konstant var närvarande vilket medgav begränsningar i de sociala och fysiska aspekterna, 

vilket resulterade i en försämrad livskvalitet samt rubbad självbild. Detta styrkte Klemenc-

Ketiš (2010) i sin studie som visade att patienter med långvarig ländryggssmärta upplevde en 

försämrad livskvalitet.  

I SBU:s (2006) litteraturöversikt framgick även att flera patienter uppgav problem att köra 

bil och ta sig någonstans, vilket ledde till en ofrivillig isolering. Liknande resultat visades i 

denna litteraturöversikt och i med deras sociala och fysiska påverkan samt att de inte längre 

kunde utföra de vardagliga uppgifterna, uppstod även ett livslidande. Eriksson (2018) menar 

att livslidande kan uppstå när personens liv förändras ofrivilligt, men även att lidandet kan 

lindras om personen i fråga känner en mening och kontroll, vilket i sin tur kan leda till 

meningsfullhet. Resultatet visade även att patienterna uttryckte att nya behandlingar och ny 

forskning gav hopp likaså när människor runt omkring dem visade förståelse för 

smärttillståndet. Bergh (2014) refererar till litteraturöversikt “Pain in Europe” där de styrker 

att dem som lever med en långvarig smärta ofta växlar mellan hopplöshet och hopp. Detta 

sågs även i Afrell, Biguet och Rudbeck (2007) studie, som studerade hur personer med 

långvarig muskuloskeletal smärta förhöll sig till deras värkande kropp, fann att en pendling 

mellan acceptans och hopplöshet pågick för de drabbade. 

En känsla av en förändrad familjeroll framgick, vilket visades genom att relationen inom 

familjen och bland närstående förändrats på grund av den långvariga ländryggssmärtan vilket 

medgav ytterligare ett lidande. Här kan ett samband ses i relation till Erikssons (2018) om 

sjukdomslidande, vilket menas att lidandet har utvecklats på grund av sjukdomstillståndet. 

Sjukdomslidandet har även utvecklat ett livslidande hos patienterna, i form av en ofrivillig 

förändring av sin familjeroll. Drabbade personer uttryckte att den långvariga 
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ländryggssmärtan påverkade situationen med familjemedlemmar på ett negativt sätt och att de 

kände en press att upprätthålla relationen. Smärtan medgav även lidande i form av ensamhet 

då familjemedlemmar undvek dem, detta då de saknade förståelse för personens 

sjukdomslidande. 

Att leva med långvariga ländryggssmärtan påverkade även personens kulturella och 

religiösa rutiner, de upplevde både negativ och positiv inverkan. Ett livslidande uppstod då 

dem upplevde svårigheter att utföra sina livsrutiner för sin religiösa tro. Eriksson (2018) 

betonar att livslidande är något som upplevs någon gång under livet och är individuellt. Andra 

menade att deras tro hjälpte dem att finna styrkan till att hantera sin smärta. Liknande fynd 

visades i studien av Rippentrop, Altmaier, Chen, Found och Keffala (2005) som undersökte 

religionens påverkan hos personer som upplevde långvarig smärta. Personerna i den studien 

upplevde en bättre hälsa då de menade att de hade andliga upplevelser, förståelse och stöd 

från sin religiösa församling. I och med detta upplevde personerna en god fysisk och psykisk 

hälsa för att de fann stöd i sin tro. Andra beskrev dock en känsla av att ha blivit övergivna av 

gud vilket i sig medförde ett lidande. 

 

Patienters känslomässiga uppfattningar 

Olika känslomässiga uppfattningar av att leva med långvarig ländryggssmärta gav ett stort 

lidande i form av bland annat oro, rädsla eller ångest. Eriksson (2018) betonar att människor 

bär på rädsla, ångest eller oro inför sitt lidande, då det känslomässiga lidandet och hälsan 

innebär ett sjukdomslidande som sedan även utvecklas till ett livslidande. Hægerstam (2008) 

beskrev att rädsla är en del av själva smärtupplevelsen som kan vara kopplad till tidigare 

upplevelser som utlöst smärtan. Rädsla för smärta kan göra att personerna är rädda för att de 

kan göra mer ont än det faktiskt gör, vilket leder till att de inte vågar röra på sig. Rasmussen 

Barr (2014c) fortsätter att rörelserädsla är vanligt förekommande vid ländryggssmärta vilket 

visat sig i ett undvikandebeteende i att utföra vissa aktiviteter och rörelser, vilket framkom i 

resultatet i litteraturöversikten. Eriksson (2018) betonar att en upplevd kontroll kan ge ett 

minskat sjukdomslidande vilket också resultatet visade. När personerna i studien accepterade 

smärtan medgav det ett minskat lidande och förbättrad känsla av självförtroende. Busch 

(2006) styrkte detta i en studie om hur utvärderings-och hanteringsprocessen såg ut bland 

patienter med långvarig ryggsmärta. Där framgick det att acceptans av smärtan medgav 

minskad påfrestning. 

Den långvariga ländryggssmärtan medförde även ett livslidande i form av depression och 

ångest. Sang-Min et al. (2018) styrker detta i sin studie där de undersökte sambandet mellan 
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depression och ländryggssmärta hos befolkningen över 50 år. Där framgick det att personer 

med ländryggssmärta hade en större risk att drabbas av depression jämfört med personer utan 

smärta. Även Tsuji, Matsudaira, Sato och Vietri (2016) undersökte hur depression påverkade 

patienter med långvarig ländryggssmärta. I studien framgick det att patienter med långvarig 

ländryggssmärta som led av en depression upplevde en högre smärtupplevelse jämfört med 

patienter som inte hade en depression. De betonade att screening för depression är en viktig 

del i behandlingen av patienter med långvarig ländryggssmärta. Som sjuksköterska är det av 

stor vikt att uppmärksamma den psykiska hälsan hos patienter med smärta då depression samt 

ångest kopplad till smärtan bevisats vara en vanlig förekomst. Resultatet av 

litteraturöversikten visade även att patienter med långvarig ländryggssmärta upplevde 

försämrad sömnkvalitet. Liknande resultat visades i Abbasi, Kazemifar, Fatorechi och Yazdi 

(2018) studie som undersökte sömnkvaliteten hos patienter med långvarig ländryggssmärta. 

Patienterna hade en högre förekomst av sömnlöshet och sämre sömnkvalitet jämfört med 

patienter utan ländryggssmärta. De visade även att detta medförde en nedsatt livskvalitet. I 

detta fall kan det beskrivas att sömn och smärta påverkar varandra i hög grad, att sömnbrist 

kan utvecklas. Sömnbristen ledde till försämrad koncentrationsförmåga under dagtid, 

eftersom kroppen inte fått återhämta sig genom tillräckligt med sömn. Revedal (2019) styrker 

att en period av sömnlöshet ger koncentrationsstörningar och kraftlöshet. Vid en god sömn 

och när kroppen är utvilad, mår man bättre och det blir lättare att hantera smärtan. Av den 

anledningen är det viktigt att lyfta fram att god sömn är en viktig del för att den psykiska och 

fysiska hälsan ska kunna främjas. 

 

Hur patienter hanterar långvarig ländryggssmärta 

Resultatet i studien visade att egenvården kunde vara rörelser som de utförde i sin egen takt i 

vardagen till fysiska aktiviteter eller genom att tillföra värme. Att applicera värme framgick i 

flera studier att det gav ett gott resultat som smärtlindring. Norrbrink och Lundeberg (2014) 

beskriver att ytlig värmebehandling ökar temperaturen i hudens yttersta lager, vilket medför 

relaxation av musklerna samt även minskad aktivitet i hjärnan som styr känslor av oro och 

obehag. Eriksson beskriver även egenvård som “en mellanform mellan naturlig vård och 

professionell vård” (Eriksson 1987, s. 10.), där egenvård är det personen själv utför för att 

finna ett välbefinnande och uppnå en god hälsa. Hon menar att människans egenvård 

kompletterar det naturliga vårdandet och får stöd i sin egenvård från sjuksköterskan. Utifrån 

resultatet kunde författarna se att egenvård bidrog till ett ökat välbefinnande, då det medgav 

en ökad kontroll och självkänsla. Det är viktigt att sjuksköterskan i sitt möte med patienter 
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med långvarig ländryggssmärta är uppmärksam för att kunna stödja dem i sin egenvård. 

Resultatet visade även att ett vårdlidande uppstod om de inte blev tagna på allvar. Om 

sjuksköterskan har otillräcklig kunskap och kompetens samt dåligt bemötande mot patienter 

kan det leda till att ett vårdlidande utvecklas hos patienten (Eriksson, 2018). Det uppstår även 

ett vårdlidande om patienter upplever hopplöshet, är otrygg eller känner sig kränkt av 

vårdpersonalen på något sätt. 

 

Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat ger en djupare förståelse i hur patienter upplever långvariga 

ländryggssmärta och kan användas till att ge en mer individanpassad omvårdnad. 

Sjuksköterskor kan även få en ökad kunskap i hur det kan påverkar patienters livssituation, då 

den långvariga ländryggssmärtan gav olika känslomässiga och fysiska lidande, både ett 

sjukdomslidande samt livslidande. För att kunna lindra patientens lidande är det viktigt att 

inom den kliniska verksamheten ser hela människan, att som sjuksköterska vara lyhörd i sitt 

möte med patienten. Även uppmärksamma de svårigheter och lidande smärtan kan ge i 

personens liv. Utifrån denna litteraturöversikt vill författarna väcka en reflektion hos 

sjuksköterskor och vårdpersonal samt att öka förståelsen om patientens upplevelse av att leva 

med långvarig ländryggssmärta. Författarna vill även att detta fenomen ska få en ökad 

uppmärksamhet då smärtan är långvarig och påverkar flera aspekter i patientens liv. Det 

bevisade även att patienterna är i stort behov av stöd från sitt sociala nätverk. Därför är det 

även viktigt att som sjuksköterska inkludera familjemedlemmar i omvårdnaden av patienter, 

för att kunna hantera och behandla patienter med långvarig ländryggssmärtan på rätt sätt. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I och med denna litteraturöversikt har det påvisats vara av stor vikt att kvalitativa forskningar 

görs för att få en djupare förståelse om ett fenomen. I resultatet framgick det att patienter som 

lever med långvarig ländryggssmärta upplevde en press och känsla av skuldkänslor av att vara 

en belastning för sina närstående. Därför skulle det vara av intresse att göra en fortsatt studie i 

hur de närstående själva upplever livet av att leva med en familjemedlem som lider av 

långvarig ländryggssmärta. Ett annat förslag till en fortsatt forskning är att undersöka hur de 

närstående kan ge stöd till deras familjemedlem som upplever långvarig ländryggssmärta, 

eftersom det i resultatet uttrycktes att patienterna var i ett stort behov av stöd från sina 

närstående. Det fanns ett behov i att ge en ökad kunskap till de närstående, hur de på bästa sätt 
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kan stödja deras familjemedlem som lever med en långvarig smärta. Som blivande 

sjuksköterska är det även intressant att se hur sjuksköterskan upplever mötet och omvårdnad 

av en patient med långvarig ländryggssmärta, då detta har påvisats vara ett komplext 

fenomen. 

 

Slutsats 

Litteraturöversiktens resultat visade att långvarig ländryggssmärta var en subjektiv upplevelse 

som påverkade flera aspekter i livet. Att leva med långvarig ländryggssmärta innebär mer än 

just ont i ryggen, den drabbade upplevde en rubbad självbild nära bundet till sin förändrade 

livsstil samt förändrade kulturell-religiösa situation. De sociala och fysiska begränsningar 

som ländryggssmärtan medförde, tärde även på den psykiska hälsan som medgav ett lidande. 

Det framgick även egna strategier hur de själva tog sig an och kämpade mot sin smärta. 

Patienter med långvarig ländryggssmärta är i ett stort behov av att få stöd från familj, religion 

och sjukvården. Det för att finna en acceptans och känna hopp för framtiden. Författarna har 

genom denna litteraturöversikt fått en ökad förståelse om ämnet, hur personer kan uppleva 

smärtan på olika sätt. Då detta är ett komplext fenomen behövs det en ökad kunskap i hur 

dessa patienter ska bemötas och stödjas. Som blivande sjuksköterska är det viktigt att ta 

patientens situation på allvar samt ha en förståelse för den situationen patienten befinner sig i. 

Långvarig ländryggssmärta är en individuell upplevelse, därför är det viktigt att som 

sjuksköterska ge en holistisk omvårdnad och se hela människan. 
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Bath, B., 

Dykes, L., 

Naylen, J., 
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upplevde de en större begränsning 

av ländryggssmärtan. 
 



 
 

31 (40 ) 
 

 

Crowe, 

M.,Whitehead, 

L., Gagan, 

M.J., Baxter, 

D. & 

Panckhurst, A. 

 

Self‐
management 
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back pain: a 

qualitative 

study 

År 

2010 

Land 

USA 

Tidskrift 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Utforska 

självhanteringsstrategier 

hos personer med 

långvarig 

ländryggssmärta och 

hur vårdpersonalen 

underlättar deras 

egenvården. 

Metod 

Kvalitativ studie 

Urval 

64 patienter med 

långvarig 

ländryggssmärta och 22 

vårdpersonalen 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultaten beskrev patienters 

vanligaste egenvårdsstrategier till 

att hantera sin långvarig 

ländryggssmärta. Vilket var i form 

av fysiska övningar, medicinering 

eller användning av värme. Samt 

redskap de fått givna av deras 

fysioterapeut och läkare. Det fick 

efter en tid en ökad kunskap och 

medvetenhet i vad som hade en 

positiv eller negativ inverkan på 

deras smärta. 

Lin, I. B., 

O'Sullivan, P. 

B., Coffin, J. 

A., Mak, D. 

A., Toussaint, 

S., & Straker, 

L. M. 

I am absolutely 

shattered’: The 

impact of 

chronic low 

back pain on 

Australian 

Aboriginal 

people 

År 

2012 

Land 

Australien 

Tidskrift 

European 

Journal of Pain 

Uppnå en djupgående 

förståelse av hur det är 

att leva med långvarig 

ländryggssmärta hos det 

australiska 

ursprungsfolket. 

Metod 

Kvalitativ studie 

Urval 

32 personer, 21 män och 

elva kvinnor. Tillhöra 

det australienska 

ursprungsfolket. 

Datainsamling 

Intervjuer mellan 2007–

2010. 

Analys 

Tematisk analys. 

Upplevelse av individernas 

långvariga ländryggssmärta 

påverkade flera aspekter som 

psykisk och fysisk. I det 

innefattade det individens dagliga 

aktiviteter, arbete, familj, 

fritidsaktiviteter och deras 

välbefinnande. Flera patienter 

uttryckte att de upplevde en 

förlust av sitt tidigare liv på grund 

av den begränsning smärtan 

medgav. Samt att familj och 

vänner i deras omgivning inte 

förstod deras tillstånd, vad de gick 

igenom.  
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Higashi, R. T., 

Marks, E. G., 

Fraenkel, L., 

Gill, T. M., 

Friedly, J. L., 

& Reid, C. M. 

 

Physical, 

emotional, and 

social impacts 

of restricting 

back pain in 

older adults: a 

qualitative 

study. 

År 

2017 

Land 

USA 

Tidskrift 

Pain Medicine 

Bedöma de fysiska, 

psykologiska och 

sociala effekterna av 

ryggsmärta hos äldre 

vuxna. 

Metod 

Kvalitativ studie 

Urval 

23 patienter och 16 

fokusgrupper som lider 

av ryggsmärta.  

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys 

Tematisk analys 

 

Patienterna framförde att 

ryggsmärtan gav dem en fysisk 

begränsning, vilket medgav en 

oförmåga att utföra vardagliga 

sysselsättningar, försämrad 

sömnkvalitet och oförmåga att 

utföra arbetsuppgifter i god 

kvalitet. Även en psykologisk 

påverkan visades i form av sorg, 

ilska, frustration, förlust av hopp 

mot smärtlindring och rädsla till 

en förvärrad hälsa. En påverkan 

på det sociala livet som medgav 

en ofrivillig isolering till följd av 

sin smärta. 

Rodrigues-de-

Souza, D. P., 

Palacios-Ceña, 

D., Moro-

Gutiérrez, L., 

Rezende 

Camargo, P., 

Salvini, T. F., 

& 

Alburquerque-

Sendín, F. 

 

Socio-Cultural 

Factors and 

Experience of 

Chronic Low 

Back Pain: a 

Spanish and 

Brazilian 

Patients’ 

Perspective. A 

Qualitative 

Study. 

År 

2016 

Land 

Spanien och 

Brasilien 

Tidskrift 

PLOS ONE 

Beskriva upplevelsen 

hos patienter med 

långvarig 

ländryggssmärta i 

Spanien och Brasilien. 

Metod 

Kvalitativ studie 

Urval 

22 patienter från 

Spanien och 26 patienter 

från Brasilien med 

långvarig 

ländryggsmärta 

Datainsamling 

Intervjuer 

Patienterna med långvariga 

ländryggsmärtan beskrev att 

smärtan tog över deras liv och var 

konstant närvarande. Intervjuerna 

fokusera på fyra områden: 

uppfattning av smärta, Socio-

familjens miljö, religion och 

socioekonomiska faktorer samt 

utbildningsstatus. Flera kände sig 

missförstådda och beskrev att 

deras familj inte förstod deras 

smärttillstånd. En känsla av 

isolation framgick på grund av 

förlust av vänner. Några patienter 

uttryckte att de fann en tröst i sin 

religion till att hantera smärtan. I 
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Analys 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

studien framgick det även en 

påverkan på ekonomiska faktorer. 

Sanders, T., 

Nio Ong, B., 

Roberts, D., & 

Corbett, M. 

Health 

maintenance, 

meaning, and 

disrupted illness 

trajectories in 

people with low 

back pain: a 

qualitative 

studie. 

År 

2015 

Land 

Storbritannien 

Tidskrift 

Health 

Sociology 

Review 

Förstå patienters 

upplevelse av att leva 

med ett föränderligt 

tillstånd som smärta i 

ryggen. 

Metod: 

Kvalitativ studie 

Urval 

Patienter med smärta i 

ryggen. Ålder mellan 

19år och 60 år. 

Datainsamling 

Intervjuer som 

ljudinspelades. 

Analys 

Tematisk analys. 

 

Patienterna framförde att de sökte 

efter stöd och råd i hur de skulle 

hantera sin ländryggssmärta. För 

att finna en acceptans hos sig 

själva. Patienterna upplevde vissa 

aktiviteter som en större risk till 

att utlösa smärtan och var i och 

med det tvungna att ge upp dessa. 

I slutet av studien framgick det att 

individerna efter en tid upplevde 

en minskad rädsla i och med en 

ökad acceptans av 

smärttillståndet. 

Singh, G., 

Newton, C., 

O'Sullivan, K., 

Soundy, A., & 

Heneghan, N. 

R. 

Exploring the 

lived experience 

and chronic low 

back pain 

beliefs of 

Englishspeaking 

Punjabi and 

white British 

people: a 

qualitative 

study within the 

NHS 

År 

2018 

Land 

England 

Tidskrift 

BMJ Open 

 

Utforska upplevelser 

och levda erfarenheter 

av långvarig 

ländryggssmärta hos 

engelskspråkiga Punjabi 

och brittiska 

medborgare. 

Metod 

Kvalitativ studie 

Urval 

Tio personer, första 

grupp är fem 

engelskspråkig Punjabi 

och andra gruppen är 

fem brittiska 

medborgare 

Patienterna i båda grupperna 

upplevde negativa känslor kopplat 

till sin långvarig ländryggssmärta 

såsom frustration eller ångest samt 

rädsla för i hur framtiden skulle se 

ut. Flera patienter visade sig ha 

sömnsvårigheter och känna sig 

beroende av familj och vänner för 

att klara av vardagliga uppgifter. 

De kände även en försämrad 
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Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys 

Tematisk analys. 

livskvalitet och i och med detta en 

nedstämdhet. 

Stensland, M., 

& Sanders, S. 

Living a Life 

Full of Pain: 

Older Pain 

Clinic Patients’ 

Experience of 

Living With 

Chronic Low 

Back Pain 

År 

2018 

Land 

USA 

Tidskrift 

Qualitative 

Health Research 

Förstå äldre vuxnas 

upplevelse av att leva 

med långvarig 

ländryggssmärta. 

Metod 

Kvalitativ studie 

Urval 

21 personer, 13 kvinnor 

och åtta 

män.  Tillhörande en 

smärtklinik, äldre än 65 

år. 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys 

Tematisk analys 

Patienterna upplevde smärtan som 

oavbruten och hela tiden 

närvarande i deras liv. De 

upplevde en rädsla i att utlösa 

smärtan samt en osäkerhet i vad 

som kunde utlösa den. De 

framförde olika strategier i hur de 

hanterade deras smärta som 

exempelvis att utföra aktiviteter i 

sin egen takt. Det framgick även 

att flera upplevde en försämrad 

sömnkvalitet, även 

insomningsproblem. 

Tavafian, S. S., 

Gregory, D., & 

Montazeri, A. 

The Experience 

of Low Back 

Pain in Iranian 

Women: A 

Focus Group 

Study 

År 

2008 

Land 

Iran 

Tidskrift 

Health Care for 

Undersöka iranska 

kvinnors upplevelse att 

leva med 

ländryggssmärta och 

deras uppfattning om 

orsaken till 

ländryggssmärtan. 

Metod 

Kvalitativ studie 

Urval 

24 kvinnor med 

ländryggssmärta i Iran. 

Kom från olika 

Kvinnorna beskrev upplevelser av 

långvarig ländryggssmärta och 

ryggbesvär på olika sätt. Flertal 

kände en psykisk stress i och med 

att smärtan medgav att de inte 

kunde utföra hushållsarbete i 

samma kvalitet och takt som 

tidigare. Deltagarna kom från 

olika bakgrund, vilket ledde till att 
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Women 

International 

socioekonomisk 

bakgrund. 

Datainsamling 

Inspelade 

gruppintervjuer med 

diskussioner. 

Analys 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

de upplevde besvär på olika nivåer 

och det bevisade att de hade olika 

orsaker till sin ländryggssmärta 

som påverkade deras liv. 

 

 


