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Sammanfattning 

Bakgrund: Långvarig smärta påträffas hos uppskattningsvis hälften, 40-65 %, av Sveriges 

befolkning. Smärtan ska ha varit kvarstående i minst tre månader för att den ska 

kvalificeras som långvarig. För att behandling ska fungera är det av stor 

betydelse att personen med smärta ska bli lyssnad på och trodd i sin subjektiva 

upplevelse av smärta. Den långvariga smärtan påverkar det dagliga livet på ett 

negativt sätt. Den teoretiska utgångspunkt som har använts är Erikssons teori 

om lidande samt det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet hälsa. 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med långvarig smärta. 

Metod: En litteraturöversikt gjordes där åtta vetenskapliga artiklar utgjorde grunden för 

resultatet i syfte att skapa en översikt på den aktuella befintliga forskningen. 

Resultat: 
I litteraturöversikten identifierades sex olika kategorier. Dessa var upplevelsen 

av förändringar i vardagen, upplevelsen av smärtan som oförutsägbar och en 

fiende, upplevelsen av förändrad självbild, upplevelsen av smärthantering och 

smärtlindringsstrategier, upplevelsen av vändpunkter och att se det positiva 

samt upplevelsen av mötet med vårdpersonal. Det framkom i resultatet att 

smärtan hade en negativ inverkan på livet ur fysiska, sociala samt psykiska 

perspektiv. Det visade sig att den långvariga smärtan påverkar det vardagliga 

livet med en negativ inverkan. När man blev tvungen att ändra på ens livsstil 

påverkades självbilden och känsla av värdighet negativt. Det visade sig dock att 

genom en positiv inställning till smärtan kunde personer/patienter lära sig att 

leva med den samtidigt som det fanns ett stort missnöje med vården främst på 

grund av upplevelsen att inte bli trodd eller lyssnad på. 

Diskussion: Metoddiskussionen tar upp fördelar och nackdelar med den valda metoden som 

diskuteras samt analyseras. I resultatdiskussion analyseras resultatet samt 

återkopplas till Erikssons teori om lidande samt diskuteras utifrån bakgrunden 

för denna litteraturöversikt och utifrån nya vetenskapliga artiklar. 

Nyckelord: Långvarig smärta, Upplevelser, Omvårdnad, Lidande. 

 



 

 

Abstract 

Background: Long term pain is found in approximately half, 40-65 %, of the Swedish 

population. The pain must have been outstanding for at least three months for 

it to be classified as long term. For treatment to work, it is essential that the 

person with pain should be listened to and believed in their subjective 

experience of their pain. The long term pain influences the daily life in a 

negative way. The theoretical basis used is Erikson's theory about suffering 

and the care of scientific consensus concept of health. 

Aim: The aim was to describe the experiences of living with long term pain. 

Method: A literature study was done where eight scientific papers formed the basis of 

the results in order to create an overview of the current existing research. 

Results: The literature review identified six different categories. These were the 

experience of changes in everyday life, the experience of pain as 

unpredictable and an enemy, the experience of altered self-image, the 

experience of pain management and pain management strategies, the 

experience of turning points and to see the positive as well as the experience 

of meeting with health professionals. Longterm pain had a negative impact on 

the life out of physical, social and psychological perspective. It was shown 

that chronic pain affects everyday life with a negative impact. When they were 

forced to change one's lifestyle influenced the self-image and sense of dignity 

negative. It turned out, however, that through a positive attitude toward pain 

could people / patients learn to live with it while there was great 

dissatisfaction with the care mainly because of the experience of not being 

believed or listened to. 

Discussions: The method discussion addresses the advantages and disadvantages of the 

method chosen are discussed and analyzed. In the discussion of results the 

result was analyzed and reconnected back to Erikson's theory about suffering. 

The concepts suffering of disease, the suffering of life and the suffering of 

care is discussed. 

Keywords: Long term pain, Experience, Nursing, Suffering. 
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1 Inledning 

Intresset för ämnet smärta utvecklades under en valbar kurs på högskolan som handlade om 

människans behov av omvårdnad vid smärta och lidande. Ett av kursens lärandemål var att 

man som student efter avslutad kurs skulle kunna identifiera långvarig smärta samt dess 

betydelse för människans välbefinnande. Den långvariga smärtan är något som innebär ett 

lidande för människan och att möta personer med smärta kommer att utgöra en central del i 

det kommande yrket som sjuksköterska. Under de olika verksamhetsförlagda 

utbildningsperioderna har jag även stött på personer som har lidit av långvarig smärta. Genom 

att ha läst om samt varit med och behandlat personer med långvarig smärta väckte det ett 

intresse att få en ökad förståelse för dessa personers smärta och hur det är att leva med den. 

 

2 Bakgrund 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2006) beskriver att långvarig smärta är 

något som påträffas hos ungefär 40-65 % av befolkningen i Sverige. Ungefär 20 % av dessa 

uppger att de lider av svår till måttlig svår smärta. Vidare beskrivs att 40 % av de drabbade 

personerna inte känner till ursprunget eller orsaken till sin smärta alternativt inte har fått 

någon diagnos av vården. 

 

2.1 Definition av smärta och långvarig smärta 

Smärta är den vanligaste bakomliggande orsaken till att en människa söker vård (Clarke & 

Iphofen, 2005). Smärta är kroppens redskap för att varna för sjukdom eller skada i kroppen 

(Mackintosh & Elson, 2008). International Association for the Study of Pain (IASP) har valt 

att definiera smärta som: "Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 

förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” (SBU, 2006, s.48). 

Smärta innehåller inte bara fysiska aspekter utan även andliga, känslomässiga samt 

intellektuella aspekter (SBU, 2006). Bullington, Nordemar, Nordemar & Sjöström-Flanagan 

(2003) menar på att smärta även innefattar det psykosociala samt den existentiella aspekten. 

Werner (2010) framställer smärta som en subjektiv och personlig upplevelse samt menar att 

det skapar svårigheter för andra personer att tolka eller beskriva en annan persons smärta. 

Jensen, Turner & Romano (1991) ger ett exempel på hur smärta kan påverka människans 

olika aspekter genom att smärta medför en ökad vakenhet på grund av sömnsvårigheter och 

denna ökade vakenhet medför en ökad känslighet för smärta samt ökad trötthet då det skapas 

en ond cirkel av smärta och trötthet. 
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        Begreppet långvarig smärta ska användas istället för kronisk smärta. Detta är på grund av 

att uttrycket kronisk smärta har en negativ klang som kan tolkas som att smärtan inte kan 

botas (Bergh, 2009). Långvarig smärta är en smärta patienten har upplevt, och som har varit 

kvarstående, i minst tre månader alternativt minst sex månader. Den långvariga smärtan kan i 

vissa fall även vara livslång. Det finns även akut smärta där varaktigheten är mindre än tre 

månader (SBU, 2006). Jakobsson (2007) beskriver att det finns en problematik hos dem som 

uppger att de lider av långvarig smärta men samtidigt inte får någon diagnos av vården. 

Denna problematik menar han skapar en osäkerhet samt tvivel gällande smärtans existens 

både hos patienten och hos vårdpersonalen. Vidare kan smärta frambringa lidande hos 

patienten. Hægerstam (2010) beskriver lidande som en negativ återverkan av en upplevd 

smärta eller andra situationer exempelvis stress, ångest eller förlust av närstående. Detta 

lidande är en känsla av obehag som kan utvecklas till psykiska, fysiska samt andliga besvär, 

vanligen i form av svår ångest. Lidande kan ha sitt ursprung i somatiska orsaker men även 

psykosociala eller existentiella orsaker. 

        Det finns fyra olika typer av ursprung för smärta. Den första är neurogen smärta, vilket 

skapas vid en skada på det centrala eller perifera nervsystemet. Den andra är nociceptiv 

smärta som uppkommer vid stimulering av smärtreceptorer på huden eller djupare strukturer i 

kroppen. Denna kategori av smärta är lokaliserad från där skadan är orsakad. Den tredje är 

den psykogena smärtan som innebär att personen i fråga har en psykiatrisk diagnos/sjukdom 

där smärtan inkluderas som ett symptom. Den sista typen av smärta är den idiopatiska 

smärtan där upphovet till smärtan inte är definierad (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen, 2006). 

   

2.2 Uttryck och lindring av långvarig smärta 

Uttrycken vid akut smärta infinner sig inte alltid vid långvarig smärta exempelvis ökad puls, 

kallsvett, ökat blodtryck samt blek hud som vårdpersonalen har blivit tränade i att identifiera 

hos patienter som uppger smärta. Uttryck av smärta visas på olika sätt beroende på vilken 

person man har framför sig (Bergh, 2009).  Ett smärtbeteende, uttryck för smärta som kan 

vara ickeverbala samt verbala, kan uppstå i form av olika kroppsliga uttryck som människan 

kan ha vid svår eller långvarig smärta som vårdpersonalen lättare kan uppmärksamma 

exempelvis gråtande, stönande, skrikande, dålig kroppshållning, förändrad röstläge samt 

visuella grimaser (Johansson, 2004). 

      Det krävs två komponenter för att en person ska kunna få en fungerande smärtlindring. 

Dessa två komponenter är att personen i fråga ska bli lyssnad på av vårdpersonalen samt att 

vårdpersonalen uttryckligen ska visa att hen tror på personens subjektiva uppfattning och 
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beskrivning av sin smärta. De båda komponenterna sker i samtal mellan patient och 

vårdgivare (Bergh, 2009). Patienter som lider av långvarig smärta har svårigheter att kunna 

förmedla sina känslor och tankar för någon annan vilket leder till att patienterna vanligen får 

en känsla av att bli missförstådda i vården (Smith & Fridemann, 1999). Svenska 

smärtföreningen (2003) beskriver att 35 % av de som lider av långvarig smärta inte behandlar 

denna smärta alls. Lite mindre än hälften, 46 %, brukar receptbelagda mediciner för att lindra 

smärtan. Andra behandlingsmetoder är framförallt akupunktur, massage, sjukgymnastik, 

örtmediciner, värmebehandling samt transkutan elektrisk nervstimulering (TENS). Ytterligare 

beskrivs även hur nästan hälften av de som lider av smärta, 45 %, anser att de inte har sin 

smärta under kontroll. Vidare uppger individerna som lider av långvarig smärta att de inte får 

tillfredsställande information gällande nya metoder för att lindra smärta. Det var 20 % som 

genom sin läkare fick information gällande ny metod och behandling. 

 

2.3 Smärtans negativa inverkan 

Svenska smärtföreningen (2003) beskriver att 81 % av dem som lider av långvarig smärta 

upplever denna dagligen. SBU (2006) beskriver ett samband mellan psykiska problem samt 

långvarig smärta. Smärtan har en negativ inverkan då många som lider av långvarig smärta 

samtidigt lider av någon form av depressionssjukdom och att det är smärtan som orsakar 

depressionen. Ungefär var fjärde person, 24 %, som lider av långvarig smärta har blivit 

diagnostiserad med depression (Svenska smärtföreningen, 2003). Patienternas långvariga 

smärta leder till att dennes liv samt fritidsaktiviteter starkt begränsas (Smith & Fridemann, 

1999). 

 

2.4 Sjuksköterskans ansvar och upplevelse av att bedöma smärta 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska man i rollen som sjuksköterska vara 

förmögen att kunna uppmärksamma och möta patientens egen upplevelse av sjukdom samt 

lidande och lindra utifrån adekvata åtgärder. Sjuksköterskans fyra ansvarsområden är att 

främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdomar samt lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). 

Kvalitetsmål på sjukhus gällande smärtbehandling är inte alltid kända för vårdpersonalen och 

därför kan inte smärtbehandling genomföras på alla avdelningar (Wadensten, Fröjd, Swenne, 

Gordh & Gunningberg, 2011). Det finns en tendens hos sjuksköterskor att de bedömer 

patienters smärta lägre än vad patienterna själva upplever (Bauman & McManus, 2005). 

Sjuksköterskor har en benägenhet att bedöma patienters smärta utifrån sjuksköterskornas egen 

bakgrund och att värderande av patienters smärta sker utifrån sjuksköterskornas egna tidigare 
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erfarenheter (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Det finns sjuksköterskor som upplever att 

det finns svårigheter i att bedöma samt behandla smärta eftersom det finns problematik i att 

kunna utläsa tecken på smärta hos patienten. Andra upplevelser av svårigheter för 

sjuksköterskorna var att man inte visste vilka frågor som man borde ställa till patienten men 

även svårigheter i att kunna tolka vad patienten känner (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

 

2.5 Problemformulering 

Utifrån bakgrunden i denna litteraturöversikt visar det sig att smärta är en upplevelse som 

innebär fysiska, andliga, känslomässiga, intellektuella, sociala, psykiska samt existentiella 

utmaningar. Det visar sig att uppskattningsvis hälften, 40-65%, av Sveriges befolkning lider 

av långvarig smärta. Den långvariga smärtan har en stark koppling till nedsatt livskvalitet och 

sinnesstämning hos den enskilda individen. Eftersom smärtan är en subjektiv upplevelse är 

vetskapen om upplevelser av att leva med långvarig smärta av hög relevans för 

sjuksköterskan om upplevelser av att leva med långvarig smärta ska kunna användas inom 

vården. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska är det sjuksköterskans 

ansvar att öka välbefinnande samt lindra lidande och detta ökar motiveringen till denna 

litteraturöversikt. 

 

3 Syfte 

Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med långvarig smärta. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Detta arbete innehåller två teoretiska utgångspunkter. Det ena är Erikssons teori om lidande 

och det andra är det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet hälsa. De teoretiska 

utgångspunkterna kommer att diskuteras tillsammans med resultatet i resultatdiskussionen. 

 

4.1 Erikssons teori om lidande 

Eriksson (2001) betonar att det är av stor betydelse vilken attityd vi som människor har till 

lidandet. Det är i skedet när en persons smärta inte längre kan lindras eller botas som hon 

menar att man istället ska främja individens egen förmåga att kunna skapa en mening med sitt 

lidande. Själva lidandet menar Eriksson inte har någon mening men hon syftar på att lidandet 

kan få en innebörd om den skulle kunna sammanfogas med något annat. Syftet med vårdande 

är att lindra det lidande som finns hos människan. Vidare är det i vården som vårdaren möter 



5 (27) 

 

olika former av lidande. Dessa former är sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande. 

Sjukdomslidande menar Eriksson är det lidande som en människa erfar i förhållande till sin 

egen sjukdom och behandling. Smärta är ett exempel på sjukdomslidande eftersom att den 

kroppsliga smärtan är en orsak till lidande i förbindelse till en sjukdom. Den kroppsliga 

smärtan tar individens uppmärksamhet, energi och tid vilket innebär svårigheter för personen 

med smärta att kunna lindra lidandet själv. Vidare beskriver Eriksson att man alltid ska 

eftersträva att lindra all kroppslig smärta. Om man låter bli att lindra den kroppsliga smärtan 

kan det innebära negativa konsekvenser i form av en andlig och själslig död hos människan. 

Den kroppsliga smärtan innefattar en viss del av den mänskliga kroppen samtidigt som den tar 

individens uppmärksamhet vilket innebär svårigheter i att kunna lindra lidandet själv. 

        Med vårdlidande menar Eriksson (2001) det lidande som en människa upplever i 

samband med vårdsituationer. Denna form av lidande beskriver Eriksson som ett andligt men 

samtidigt själsligt lidande vanligen i den form av att det sker en kränkning hos en individ 

gällande hens värde som människa eller värdighet. Dessa kränkningar innebär att man 

samtidigt tar bort en individs möjlighet till att kunna leva fullt ut som människa. 

Kränkningarna kan ske i olika former som försumlighet gällande intima vårdåtgärder eller att 

man inte ger patienten adekvat utrymme i samtal. 

        Den sista formen av lidande, livslidandet, beskriver Eriksson (2001) som det lidande som 

påverkar en människas hela livssituation. Denna skepnad av lidande påverkar det sätt en 

människa lever eller hur en människa är med andra människor. Livslidande kan innebära ett 

hot mot en individs existens eller förlust av olika sociala uppdrag så som att sköta dagliga 

rutiner, möta upp med vänner eller vårda sig själv. Eriksson menar att smärta kan påverka 

människan med en förlamande inverkan och hota dennes livssituation. 

 

4.2 Vårdvetenskapliga konsensusbegreppet hälsa 

Stockholms läns landsting (2003) beskriver i en folkhälsorapport att det vårdvetenskapliga 

konsensusbegreppet hälsa innebär inte enbart ett tillstånd med frånvaro av fysiska sjukdomar 

utan hälsa inräknar även det psykiska och sociala välbefinnandet. Världshälsoorganisationen 

(WHO) har valt att definiera hälsa som ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom.” (Stockholms län, Landstinget, 

2003, s16). Vidare beskriver Nordenfeldt (1991) hälsa som ett tillstånd där man som människa 

mår bra nog samt har tillräckliga resurser för att klara av krav från vardagen samt kunna 

förverkliga egna personliga mål. Hälsa definierar Eriksson (2001) som när man som människa 
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är hel och menar på att hälsa innefattar ett kroppsligt men även en upplevelse av både andligt 

och själsligt välbefinnande. 

 

5 Metod 

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt handlar om att man 

skapar en översikt över ett avgränsat område och därmed gör man en sammanställning över 

den aktuella forskningen inom ett visst ämnesområde. Friberg (2012) beskriver att denna typ 

av studie innebär att man utför systematisk sökning, granskar kritiskt information samt 

sammanställer litteratur. 

 

5.1 Datainsamling 

Artiklarna söktes i databaserna CINAHL och PubMed eftersom syftet med denna studie har 

en vårdvetenskaplig grund och de valda databaserna tillhandahåller vårdvetenskaplig 

forskning. CINAHL är en omvårdnadsdatabas och PubMed är en medicin- och 

omvårdnadsdatabas. Dessa två databaser används vanligen vid forskning för omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden som valdes har varit i syfte att få fram artiklar som 

är relevanta för att besvara undersökningens syfte. Detta skedde i denna litteraturöversikt 

genom att utgå från begrepp i syftet för att hitta lämpliga sökord.  Dessa sökord var chronic 

pain, experience, life experience, life experiences, care, nursing, qualitative, patient och 

narration. Sökord samt sökvägar som användes till urvalet av artiklar redovisas i en sökmatris 

(bilaga 1). 

 

5.2 Urval 

I urvalsprocessen läste författaren titlarna från de olika sökningarna i syfte att kunna urskilja 

de artiklar som stämde överens med syftet för denna litteraturöversikt. Den främsta 

anledningen för att artiklar valdes bort var för att de handlade om något annat än upplevelsen 

av långvarig smärta eller så var de översiktsartiklar. Ett av kriterierna för artikelsökningarna 

var att artiklarna skulle vara på engelska då författaren endast behärskar de svenska och 

engelska språken. Anledningen till att inte inkludera artiklar på svenska var för att försöka få 

ett internationellt perspektiv om upplevelsen av att leva med långvarig smärta. Andra kriterier 

var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer reviewed) för att hitta artiklar som 

blivit vetenskapligt granskade. Vid majoriteten av sökningarna användes kriteriet full text då 

urvalet blev för stort utan det. En tidsavgränsning mellan år 2000 till 2014 gjordes i syfte att 
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få fram så aktuell och ny forskning som möjligt. Information om artiklarna som användes i 

resultatet dokumenterades i en resultatmatris (bilaga 2). 

 

5.3 Analys 

Analysen skedde genom att se artiklarna som en helhet för att förstå deras sammanhang 

(Friberg, 2012). Artiklarna lästes flertal gånger för att bli bekant med dem. Vidare 

identifierades skillnader och likheter mellan artiklarna genom färgkodning samt uppställning 

av artiklarnas nyckelord och meningar som representerade artiklarnas resultat. Genom att 

skriva en sammanfattning av artiklarnas resultat kunde kategorier i artiklarna identifierar 

lättare som var relevanta för litteraturöversikten. De olika kategorier som sammanställdes 

används i resultatet av denna studie. Vid svårigheter att översätta ord från engelska till 

svenska användes ordbok. Ett val gjordes att hålla sig trogen till den begreppsanvändningen 

av deltagare som de olika artiklarna i resultatet har använt sig utav. Detta innebär att de som 

lever med långvarig smärta benämns som personer och patienter i resultatet, beroende på vad 

artikeln i fråga har valt att benämna dem som. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

De vetenskapliga artiklarna som har lästs har varit skrivna på engelska vilket inte är 

författarens modersmål. Detta innebär att det har behövts läggas en stor vikt på bland annat 

översättningar samt förståelse av artiklarna för att minska risken för feltolkning och 

felöversättning. Vidare beskriver Forsberg och Wengström (2013) att det är av betydelse att se 

till att det material man använder i en studie har blivit godkänt av en etisk kommitté eller att 

etiska överväganden har beskrivits noggrant. De artiklar som valdes ut till resultatet är alla 

etiskt granskade och godkända av etiska kommittéer. Vidare beskriver författarna att vid en 

egen god forskningsetik ska man inte fabricera data, kopiera texter rakt av eller förvränga data 

och texter. Artiklarna som granskas ska ses med en objektiv blick i syfte att stärka 

överförbarheten. 

 

7 Resultat 

I litteraturöversikten identifierades sex olika kategorier. Dessa var upplevelsen av 

förändringar i vardagen, upplevelsen av smärtan som oförutsägbar och en fiende, upplevelsen 

av förändrad självbild, upplevelsen av smärthantering och smärtlindringsstrategier, 
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upplevelsen av vändpunkter och att se det positiva samt upplevelsen av mötet med 

vårdpersonal. 

 

7.1 Upplevelsen av förändringar i vardagen 

Patienter som led av långvarig smärta upplevde olika problem i vardagen till följd av smärtan. 

Dessa problem, som patienterna upplevde i det vardagliga livet, var exempelvis svårigheter att 

utföra hushållsarbete, upprätthålla hygien, utföra fysiska aktiviteter, fritidsaktiviteter, 

förflyttning samt sömn. Det beskrevs även att smärtan skapade en negativ inverkan på det 

sociala livet. Olika störningar i vardagslivet beskrevs som begränsade, oförmåga och 

misslyckande. Några av begränsningarna var minskad mobilitet samt svårighet att kunna 

upprätthålla och förlänga ett fungerande socialt nätverk. Patienter upplevde en oförmåga att 

kunna ta en paus från den värkande smärtan, oförmåga att kunna utföra aktiviteter i vardagen 

samt oförmåga att fly från en förväntad möjlig smärtupplevelse. Den sista störningen i 

vardagslivet, misslyckande, fanns i att inte kunna delta i aktiviteter, uthärda smärtan samt att 

leva upp till ett ideal av sig själv. Påföljden av de olika dilemman som patienter upplevde var 

bland annat ökad smärta, depressionstillstånd, sociala konsekvenser, trötthet samt psykiska 

konsekvenser. Det fanns även upplevelse av isolering från sitt forna liv samt ens sociala 

nätverk p.g.a. att de kände sig beroende av hjälp. Patienter som fick beskriva sin upplevelse 

med långvarig smärta beskrev en upplevelse av värdelöshet och depression. Vidare upplevdes 

att en av konsekvenserna av smärtan som var tröttheten hade stor negativ inverkan på 

patientens liv i form av utmattning samt olika stressrelaterade symptom som kroppen 

uppvisade (Hensing, Sverker & Leijon, 2007). Patienter som led utav långvarig smärta drog 

sig för att delta i aktiviteter som de tidigare hade gjort och detta ledde till att deras sociala liv 

minskade (Hensing et al., 2007; Campbell & Cramb, 2008). Vissa aktiviteter i vardagen kunde 

medföra en ökad intensitet av smärta vilket gjorde att en person kunde undvika att utföra olika 

aktiviteter för att inte överanstränga sin kropp. Samtidigt fanns det en oro för att inaktiviteten 

exempelvis skulle medföra en minskad fysisk styrka och minskad förmåga att kunna röra sig 

(Dysvik et al., 2011). 

 

7.2 Upplevelsen av smärta som oförutsägbar och som en fiende 

Patienter som lider utav långvarig smärta har uppgett att smärtan kontrollerar deras liv (Afrell 

et al., 2007; Hensing et al., 2007). Hos dessa individer upplevdes smärtan som en fiende och 

livet i allmänhet upplevdes som en fälla. Smärtan var en plågoande för dessa individer och 
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denna plågoande är den som höll dem fångna i deras egna liv (Afrell et al., 2007; Campbell & 

Cramb, 2008). De delar av kroppen med smärta var personer mer medvetna om än tidigare 

och associerade dem med känslor av alienation, avvisande, utanförskap samt maktlöshet 

(Osborn & Smith, 2006). Vidare upplevde vissa patienter kroppslig förändring i form av att de 

inte längre hade någon kontroll över sin egen kropp och att detta ledde till att patienten i fråga 

upplevde livet som svårt (Afrell et al., 2007). Det fanns de som uttryckte känsla av orättvisa 

samt undran varför just de blev drabbade av smärtan (Afrell et al., 2007; Dysvik et al., 2011). 

Den långvariga smärtan upplevdes som oförutsägbar då den kunde göra utfall med full kraft 

helt plötsligt (Higgins, 2005, Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, Pankhurst & Valledor, 2010). 

Eftersom smärtan är oförutsägbar fick det som konsekvens att man inte kunde ta något för 

givet till följd av att man inte visste vid vilken tidpunkt på dagen smärtan skulle uppstå eller 

vilken intensitet den skulle ha. Detta gjorde att patienter upplevde att de inte längre kunde lita 

på sin egen kropp. Vidare fick smärtan som konsekvens att patienter led av trötthet samt brist 

på energi (Higgins, 2005; Afrell et al., 2007). Även negativa förändringar i humöret blev en 

följd till smärtan (Higgins, 2005).  

 

7.3 Upplevelsen av förändrad självbild 

Patientens självbild samt livsstil kan förändras då patienten kan bli tvingad att välja bort 

arbete och karriär på grund av den långvariga smärtan. Att bli tvungen att offra det man har 

kämpat för och identifierat sig genom i flera år ledde till att patientens känsla av värdighet 

påverkades negativt. Detta ledde till att patienter också upplevde sig mindre produktiva än 

tidigare (Crowe et al., 2010). Det fanns även individer som fick en förändrad självbild genom 

att de relaterade hela deras kropp med smärta (Osborn & Smith, 2006). Vidare beskrev 

personer med långvarig smärta en paradoxal känsla med sin smärta och omgivningen. I 

försöken att få allt fungera normalt i deras liv ledde detta till att det fanns personer i deras 

omgivning som uppfattade detta som att personerna med smärtan inte hade några problem. 

(Campbell & Cramb, 2008). Individer med långvarig smärta uppgav även att deras självbild 

hade påverkats av deras smärta där man placerade de smärtsamma eller dysfunktionella 

delarna av kroppen utanför sig själv och upplevde att delarna inte var en del av dem själva. 

Personer bar runt på delarna av kroppen som var smärtsamma men delarna upplevdes inte 

längre som en del av sig själv. Detta utgjorde upplevelsen av att personer levde med en kropp 

som var separerad från sig själv.  De delarna av kroppen som fungerade normalt togs för givet 

och därför fick de delarna lite uppmärksamhet (Osborn & Smith, 2006). 
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7.4 Upplevelsen av smärthantering och smärtlindringsstrategier 

Det fanns olika sätt att hantera smärta och skapa strategier för att slutligen kunna gå vidare 

med sitt liv trots den långvariga smärtan (Afrell et al., 2007, Campbell & Cramb, 2008; 

Crowe et al., 2010; Dysvik et al., 2011; Higgins, 2005; West, Stewart, Foster & Usher 2012). 

Personer som led av långvarig smärta kunde ta till sig andra åtgärder utanför sjukvården för 

att kunna kontrollera och minska smärtan genom användandet av marijuana och alkohol trots 

att det samtidigt fanns en rädsla att användandet av dessa medel kunde utvecklas till ett 

missbruk (Campbell & Cramb, 2008). Den långvariga smärtan gjorde att man behövde en 

högre vaksamhet gällande den egna kroppen. Detta involverade exempelvis hur patienter 

rörde sig, när de kanske skulle passera en bilväg, och att personerna behövde tänka på var de 

satte fötterna i större utsträckning än tidigare (Crowe et al., 2010). Det fanns även patienter 

som beskrev att de hade valt att acceptera sitt öde (Afrell et al., 2007; Crowe et al., 2010). 

Vissa upplevde att man kapitulerar för sitt öde. Med detta menas att de hade accepterat att 

smärtan alltid skulle vara en del av deras liv. De patienter som beskrev denna acceptans för 

smärtan utvecklade detta genom att de hade valt att sluta kämpa mot smärtan och detta gjorde 

att de kunde koppla bort smärtan och slutligen låta smärtan sluta styra deras liv. Dessa 

patienter hade lärt sig att kunna anpassa sitt vardagliga liv till deras kropps begränsningar och 

de hade lärt sig att lyssna på kroppens egna signaler. Det fanns andra patienter som däremot 

pendlade mellan acceptans av smärtan och en form av avfärdande av kroppens egna signaler. 

Patienterna ansåg att det fanns svårigheter i att acceptera att de hade blivit tvungna att ändra 

de egna livsvillkoren p.g.a. smärta (Afrell et al., 2007). Det fanns även personer som upplevde 

en form av stolthet över att kunna bemästra sin kroppsliga smärta utan självmedicinering eller 

smärtstillande läkemedel (Campbell & Cramb, 2008). Vidare beskrevs hur en positiv attityd 

till det levda livet fungerade som en strategi för att uppnå en god hälsa (Dysvik et al., 2011). 

Det fanns även de med långvarig smärta som uppfattade smärtan som att den var Guds vilja 

och detta gjorde att de patienterna lättare kunde acceptera sin smärta eftersom de ansåg 

smärtan vara ett prov på deras tro till Gud. Detta skedde genom att ta ett straff, att genomlida 

smärtan utan att klaga eller att ingripa mot smärtan i en form av uttryck för deras tro. De 

religiösa patienterna ansåg att genom böner kunde smärtan lindras (Higgins, 2005). 
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7.5 Upplevelsen av vändpunkter och att se det positiva 

När smärtan inte avlägsnade sig hos den lidande människan blev smärtan en del av personen 

och integreras i livet (Campbell & Cramb, 2008; Afrell et al., 2007). Personer/patienter kunde 

uppleva olika vändpunkter i denna integration av smärtan i livet. Det fanns de som upplevde 

att de hade försonat sig med tanken att leva med sin långvariga smärta (Afrell et al., 2007; 

Dysvik et al., 2011).  Detta skedde genom en medveten personlig förändring, i samband med 

förändringar i patientens vardag, kunde patienten lära känna sin värkande och smärtande 

kropp samt kanske till och med kunna lära sig att acceptera den. Denna process skedde genom 

att personer lärde sig att kunna acceptera sin smärta (Afrell et al., 2007; Campbell & Cramb, 

2008; West et al., 2012). Detta skede genom exempelvis en positiv personlig förändring där 

man lär sig att kunna hantera kroppens olika oförutsägbarheter. För att kroppens värkande 

signaler ska kunna bli en naturlig del i livet är det av stor betydelse att lära sig att lyssna på 

kroppen. Det fanns dock en pendling mellan att patienter förnekar och accepterar kroppen i 

smärta. Det var genom hopp och acceptans som patienten i fråga kan gå vidare i sitt liv 

samtidigt som denne kunde uppleva misströstan och förtvivlan i perioder (Afrell et al., 2007). 

Att kunna använda sig av ett positivt och hoppfullt tänkande kunde fungera som en form av 

strategi för att kontrollera samt undvika smärtan hos människans värkande kropp (Campbell 

& Cramb, 2008; West et al., 2012). Trots att individerna hade en positiv inställning innebar 

det inte att de inte heller kändes vid de negativa konsekvenserna som smärtan hade. Vidare 

fanns också en vändpunkt där personer istället för att motarbeta hjälp i vardagen lärde sig 

kunna ta emot och acceptera den. Även att lära sig att kunna fråga om hjälp samt kunna ta 

stöd av familj och närstående var något människor kunde utveckla och som blev en vändpunkt 

i deras smärta (West et al., 2012). 

        Det fanns även patienter som upplevde att de hade funnit en form av mening med 

smärtan och att detta ledde till en positiv förändring hos dem genom att de upplevde att de 

fick ett rikare liv genom att deras kropp och själ kändes mer sammanlänkande än tidigare 

innan smärtan. Andra vändpunkter i livet med långvarig smärta beskrevs som att personen var 

tvungen att kunna skapa sig en medvetenhet om hur ens egna personliga tankar kan påverka 

ens egen upplevelse av smärtan. Vidare var det av betydelse att aldrig ge upp samt att kunna ta 

en ledande roll i sitt egna liv. Ytterligare vändpunkter var medvetenhet om KBT, kognitiv 

beteendeterapi, som en insats mot smärta samt medvetenhet om utbildning och karriär. 

Utbildning och karriär fungerade som en sätt att få en höjd livskvalitet (Dysvik et al., 2011). 
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7.6 Upplevelsen av mötet med vårdpersonal 

Det fanns även individer som gav uttryck för missnöje med vården på grund av negativa 

upplevelser i samband med den långvariga smärtan (Campbell & Cramb, 2008; Higgins, 2005; 

West et al., 2012). Patienter med långvarig smärta upplevde att det fanns en brist på både 

omsorg samt sympati i mötet med vården. Upplevelsen var att vårdpersonalen nedvärderade 

dem samt att ingen lyssnade på dem. Vidare fanns upplevelsen att bli ignorerad, bortglömd 

eller straffad i och av vården.  På grund av deras negativa upplevelse av vården resulterade 

detta i att det fanns individer som begärde smärtlindring för sent eller inte alls på grund av att 

de inte ville vara till besvär för sjuksköterskan eller läkaren. Även om patienterna begärde 

smärtlindrande så glömdes detta oftast bort av personalen. Detta upplevdes som en form av 

straff av vårdpersonalen där de utövar sin makt över patienterna. Även isolering från andra 

patienter och personal beskrevs som en form av upplevt straff. Vidare orsakade detta att det 

fanns patienter som beslöt sig för att hålla sin smärta för sig själv i rädsla för den makt som 

vårdpersonalen kan utöva (Higgins, 2005). 

        Mötet med vården upplevdes som en svårighet av några människor som beskrev mötet 

mellan dem och vården som ett misslyckande då de inte fick ta del i diskussioner med bland 

annat deras läkare. Detta ledde till att det fanns en spänning mellan vårdpersonalen och 

individen. Det var bland annat i mötet med läkaren som personerna upplevde dessa som 

opersonliga eller ovänliga. Trots dessa negativa upplevelser med vården och läkare fanns flera 

individer som fortfarande upplevde hopp att det fanns någon läkare som skulle kunna lindra 

deras smärta och lidande (Campbell & Cramb, 2008). Vidare kunde missnöje med vården 

bero på att man fick träffa nya sjuksköterskor, att det fanns en brist på information, att det ofta 

blev missförstånd mellan dem och vårdpersonalen gällande deras upplevda smärta samt att de 

upplevde en inkonsekvent vård. Alla dessa faktorer ledde till att personer upplevde en förlorad 

tro på att vården kunde hjälpa och stödja dem med deras långvariga smärta (West et al., 2012). 

 

8 Diskussion 

Diskussionen är indelad i fyra delar; metoddiskussion, resultatdiskussion, kliniska 

implikationer samt förslag till fortsatt forskning. I metoddiskussionen kommer metoden som 

har använts i denna litteraturöversikt att diskuteras. I resultatdiskussionen kommer resultatet 

att diskuteras i relation till bakgrunden samt knytas an till Erikssons omvårdnadsteori om den 

lidande människan och det vårdvetenskapliga konsensusbegreppet hälsa. I kliniska 

implikationer kommer det att belysas hur resultatet kan användas i den kliniska verksamheten 
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och i förslag till fortsatt forskning kommer förslag om vad författaren anser att det behövs 

vidare forskning om. 

 

8.1 Metoddiskussion 

I denna översikt har artiklarna som valts haft en kvalitativ metod i syfte att kunna beskriva 

patienters upplevelse av att leva med långvarig smärta. Genom kvalitativ metod kan en 

människas upplevelse, tankar och känslor lyftas fram och beskrivas. Styrkan med denna 

litteraturöversikt är att den har använt sig av kvalitativa artiklar i syfte att kunna skapa en 

uppfattning om hur patienter känner, beter sig och tänker i relation med sin långvariga smärta 

(Thurén, 2007). 

        De artiklar som valdes ut till resultatdelen var från västvärlden. Tre artiklar var från 

Storbritannien, två från Sverige, en vardera från Norge, Australien och Nya Zeeland. Ett 

antagande kan göras att de olika deltagarnas upplevelse har varit präglad av deras omgivande 

kultur, språk, samhälle, värderingar, sjukvård mm. På grund av detta innebär det att resultatet 

från denna studie bäst lämpar sig för en sjuksköterska som arbetar inom en västerländsk kultur. 

Några kulturella skillnader i upplevelsen av smärta visades inte och därför diskuteras inte 

detta i arbetet. Svaghet i denna studie är att alla artiklar som valdes ut till resultatet var på 

engelska vilket inte var författaren av denna studies förstaspråk vilket kan ha medfört att 

texter kan ha omtolkats för att göra dem förståeliga. Detta medför en risk i att när jag har 

tolkat och översatt artiklarna kan det i sin tur ha påverkat resultatet genom möjlig feltolkning 

eller felöversättning. Databaserna som användes var CINAHL och Pubmed. Att använda sig 

av två databaser kan ses som en svaghet då sökningar i flera databaser kan ge en grundligare 

granskning av det valda problemområdet (Polit & Beck, 2013). 

        I sökningen av resultatartiklarna gjordes begränsningar till artiklar som var publicerade 

efter år 2000. Detta kan ses som en nackdel med denna studie då flertal artiklar har valts bort 

enbart på grund av det år de publicerades men detta gjordes i syfte att få fram så aktuell 

forskning som möjligt. Det är dock rimligt att upplevelsen av att leva med långvarig smärta är 

lika relevant som för över 14 år sedan. Det är av betydelse att betona att denna studie omfattar 

8 artiklar och därför inte representerar all forskning kring människans upplevelse av långvarig 

smärta. Jag anser att 8 artiklar är för få för att bilda en ordentlig översikt över detta 

kunskapsområde men på grund av tidsramen för detta arbete fanns det inte möjlighet att 

inkludera fler artiklar. Man kan samtidigt se de fåtal använda artiklarna som en fördel då man 

i högre grad har haft tid att kunna vara kritisk gentemot artikelns metod och resultat vilket kan 
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inge en högre grad av kvalitet.  Av de åtta artiklarna är sju skrivna av fler än en författare. 

Detta menar Wallengren och Henricson (2012) främjar en vetenskaplig kvalitet eftersom det 

då kan ha förts kritiska diskussioner mellan forskarna. Samtidigt som detta är en styrka med 

de valda artiklarna kan det vara rimligt att se det är en svaghet med denna litteraturöversikt. 

Dock har denna studie blivit kritiskt granskade av handledare och utomstående gällande det 

vetenskapliga språket, formalia samt innehåll. Detta stärker enligt mig kvaliteten för denna 

litteraturöversikt. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att långvarig smärta upplevdes som en fiende som kontrollerade 

patienternas/personernas liv och höll dem fångna i deras egna liv. Resultatet kan kopplas 

samman med Erikssons (2001) begrepp om sjukdomslidande då det är ett lidande som är 

orsakad av sjukdomen, i detta fall smärta. Det lidande som framkom ur smärta som ett 

symptom på möjlig sjukdom visades i resultatet som upplevelse av att inte längre kunna 

kontrollera sitt liv samt att på grund av den långvariga smärtan upplevdes även känslor av 

värdelöshet och depression. Det visade sig att den långvariga smärtan gör sig själv ständigt 

påmind i patienters/personers dagliga liv. Upplevelsen var att det fanns en bristande förmåga 

att kunna ta en paus från den konstanta smärtan samt att smärtan alltid var närvarande. 

Påverkan blev bland annat begränsningar i att kunna utföra dagliga aktiviteter, försämrat 

sociala samliv samt försämrad sömn. Detta resultat kan kopplas samman med begreppet 

sjukdomslidande från Erikssons teori om den lidande människan p.g.a. det är sjukdomen som 

orsakar lidandet hos patienterna. Eriksson (2001) betonar att det finns ett samband mellan 

lidande och smärta och menar vidare på att man kan lindra lidandet genom att dämpa smärtan. 

Vidare kan detta resultat relateras till Erikssons begrepp livslidande eftersom denna typ av 

lidande karaktäriserar sig genom det lidande som infinner sig när en persons självklarheter i 

livet förändras eller hotas. Eriksson betonar att livslidande även kan vara att en person inte 

längre kan utföra tidigare sociala uppdrag och detta visas i resultatet. Blomqvist och Edberg 

(2002) bekräftar detta och menar att smärtan skapar en oförmåga hos personer att kunna 

utföra aktiviteter och smärtan begränsar därför personers dagliga liv. Roth-Isigkeit, Thyen, 

Stöven, Schwarzenberge och Schmucker (2005) visade i sin studie att 66 % av deras deltagare 

uppgav att smärtan utgjorde ett hinder i deras vardagsaktiviteter. Vidare visade studien att 

smärtan också orsakade andra problem i vardagen så som sömnproblem, frånvaro från skolan 

samt en inskränkt förmåga att kunna umgås med vänner och bekanta vilket bekräftar resultatet 

i denna litteraturöversikt. Palermo och Kiska (2005) menar att sömnproblem kan i sin tur 



15 (27) 

 

orsaka störningar i sinnesstämningen, reducerad livskvalitet samt försämrad vardagsfunktion. 

Enligt mig innebär detta att personer som lider av långvarig smärta är i behov av hjälp från 

vården samt behöver råd för att kunna klara av det dagliga livet och kunna bevara en god 

livskvalitet trots sin smärta. Varje individ bör få en egen individuell smärtplan med anpassade 

omvårdnadsåtgärder. När personer med smärta försöker trotsa smärtan och gör vardagliga 

saker kan konsekvensen bli att de känner mer intensiv smärta under en period efteråt. Detta 

kan innebära att personer med långvarig smärta tvingas skjuta upp eller ställa in planerade 

aktiviteter på grund av smärtan. 

        Personer med långvarig smärta kunde ta till sig alternativa metoder för att lindra smärtan 

så som användande av alkohol och marijuana. Om personer använder sig av alternativa sätt 

för att uppnå en fungerande smärtlindring som kan orsaka ett beroende, har inte sjukvården 

brustit i att kunna stödja och hjälpa dessa personer med sin smärta och lidande? Zvolensky et 

al. (2011) visar att långvarig smärta var starkt associerad med hög ökad risk för en livslång 

användning av marijuana. Ramström (2009) menar på att användning av marijuana kan få 

negativa konsekvenser i form av att den kan öka risken för psykiska störningar så som 

psykoser, schizofreni, depression, maniskt tillstånd, självmordsbeteende samt impulsivt 

våldsbeteende. Enligt Socialstyrelsen nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoders 

vetenskapliga underlag (2011) finns en problematik hos patienter/personer som intar alkohol 

tillsammans med sina mediciner för att uppnå fungerande smärtlindring då det medför en 

finns ökad risk för sedering samt andningsstillestånd. Detta på grund av att centralt verkande 

analgetika och alkohol verkar på samma typ av celler i hjärnan. Det finns också en 

problematik i att alkohol även har en smärtlindrande effekt vilket kan öka risken för ett 

framtida missbruk. Det framkom i bakgrunden för denna litteraturöversikt att 

smärtbehandling inte genomförs på alla avdelningar på sjukhus på grund av att kvalitetsmål 

för smärtbehandling inte är känd hos personalen. Om man inte genomför adekvat 

smärtbehandling på sjukhus kan det leda till att patienter/personer inte får god smärtlindning 

vilket kan medföra att de tar till sig alternativa metoder trots risken för ett missbruk vilket i 

sin tur kan medföra en ökad risk för att drabbas av psykiska störningar och 

andningsstillestånd. Att behandla psykiska störningar, andningsstillestånd och missbruk kan 

vara kostsamt för vården och därför menar jag att preventiva åtgärder bör sättas in genom en 

god smärtlindring hos de som lider av smärta. Även detta kan kopplas samman med Erikssons 

(2001) omvårdnadsteori om den lidande människan eftersom denna kategori genomsyras av 

sjukdomslidande, som inte enbart innebär lidande av sjukdom men även ur behandling. 
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        Det visade sig hur en positiv inställning fungerade som en form av strategi för att hantera 

smärtan. Risdon, Eccleston, Crombez och McCracken (2003) menar däremot att en person 

med långvarig smärta sällan bygger upp samt upprätthåller en positiv attityd. Skuladottir 

(2011) beskriver betydelsen av att skapa en positiv attityd för att hantera smärta eftersom en 

sådan attityd kan leda till ökad hälsa samt välbefinnande. Vidare upplevde personer/patienter 

en förändring kring uppfattning om sin egen kropp med koppling till deras långvariga smärta. 

Erikssons (2001) begrepp livslidandet innefattar även en persons livssituation samt identitet. 

Detta innefattar även att en person upplever att dennes existens hotas. Det fanns personer som 

upplevde att deras självbild har förändrats eftersom de har känt sig tvingade att välja bort 

arbetet på grund av deras långvariga smärta. Wilson, Whitehead och Burell (2011) bekräftar 

detta genom att skildra att personer som lider utav långvarig smärta måste hantera en 

potentiell förlust av självkänsla och/eller identitet. Även Blomqvist och Edberg (2002) 

bekräftar detta och menar att smärtan upplevs som ett hot mot en persons självbild. Eriksson 

(2001) menar att en person vars integritet kränkts inte kan uppleva hälsa eftersom hälsa 

innebär att ens integritet är upprätthållen. Konsensusbegreppet hälsa innebär inte enbart 

frånvaro av fysiska sjukdomar utan innehåller även fysiskt, psykiskt samt socialt 

välbefinnande. Även om resultatet visar att patienterna/personerna inte innehar hälsa på grund 

av deras smärta så visar det även att de inte uppnår hälsa på grund av att de inte upplever 

välbefinnande gällande de andra aspekterna av hälsa. Den fysiska smärtan har fått negativ 

inverkan på det psykiska samt sociala välbefinnandet. Det är av betydelse att inte enbart se 

den fysiska aspekten på hälsa utan även inkludera de andra aspekterna när man planerar samt 

utför omvårdnad. För att kunna uppleva hälsa är det av betydelse att människan har potential 

och möjlighet att kunna bevara sin självbild trots sin sjukdom. 

        Det förekom patienter/personer som i mötet med vården upplevde brist på sympati, 

kände sig nedvärderade, upplevde att ingen lyssnade på dem, upplevde känslan att bli straffad, 

brist på information samt känsla av en inkonsekvent vård. De olika negativa upplevelserna 

ledde till ett missnöje hos patienterna/personerna till vården. Detta kan kopplas till Erikssons 

(2001) begrepp om vårdlidande då denna form av lidande definieras som lidande som uppstår 

i samband med vårdsituationer. Vidare beskriver Eriksson vårdlidande som när man inte ger 

patienten adekvat utrymme i samtalet vilket visas i resultatet. Att inte ta människor på allvar 

leder till en känsla av maktlöshet och är en form av maktutövning av vårdpersonal. Det är 

sjuksköterskans uppgift att lindra lidande men i resultatet beskrivs även hur patienter 

upplevde att de blev bortglömda, straffade eller ignorerade i samt av vården när de bad om 

smärtlindring. Socialstyrelsen (2005) beskriver att man som sjuksköterska ska kunna möta 
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patienten i deras egna levda upplevelse av sjukdom men i resultatet syntes enbart negativa 

upplevelser av vården där vårdpersonal inte hade lyssnat eller försökt att förstå patienternas 

upplevelse av smärta.  Personer med långvarig smärta upplevde misstro från vårdens sida 

gällande deras smärta. Detta bekräftas av McHugh och Thoms (2001) som menar på det att 

inte är en ovanlig upplevelse hos personer med smärta samt att personer upplever att de har 

blivit dåligt bemötta av vården om vårdpersonal har en avfärdande attityd mot deras smärta 

och upplevelse. Det fanns även en fördröjning mellan att patienten bad om smärtstillande och 

att denne erhöll det. Manias, Bottia och Bucknall (2002) menar på att detta beror på att 

sjuksköterskor prioriterar andra aktiviteter än smärtlindring. Den aktivitet som prioriterades i 

första hand var att underhålla samspelet med kollegor samt att göra klart andra uppgifter som 

denne blivit tilldelade under passet. Enligt McCormack och McCance (2006) är det genom 

sjuksköterskans flexibilitet som möjliggör att kunna individanpassa vården. Man kan fråga sig 

att om flexibilitet är en sådan viktig faktor för att följa upp samt individanpassa vård borde 

inte denna egenskap vara något som varje sjuksköterska borde inneha efter 

sjuksköterskeutbildningen? Genom flexibiliteten kan sjuksköterskan prioritera aktiviteter för 

arbetspasset och därmed kunna individanpassa vården så att den gynnar och främjar 

patientens hälsa. 

 

8.3 Kliniska implikationer 

Resultatet i denna litteraturöversikt tillför insikt och förståelse om upplevelsen av att leva med 

långvarig smärta. Detta kan komma att leda till en ökad medvetenhet hos sjuksköterskor hur 

patienter och personer upplever hur det är att leva med långvarig smärta. Sjuksköterskan 

behöver kunskap om hur personer upplever långvariga smärta, vilka aspekter de upplever som 

problematiska samt vad de upplever kan hjälpa dem att hantera sin smärta. Denna kunskap 

om personers upplevelse av att leva med långvarig smärta behöver spridas till blivande 

sjuksköterskor genom att anamma denna kunskap i grundutbildningen men även komma ut 

till legitimerade sjuksköterskor genom vidareutbildningar på alla avdelningar på sjukhus och i 

resten av sjukvården. Detta på grund av att långvarig smärta är ett spritt och omfattande 

problem inom sjukvården. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara en intressant uppföljning av detta arbeta att undersöka sjuksköterskans 

upplevelse samt erfarenhet av att vårda personer med långvarig smärta. Som blivande 
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sjuksköterska finns ett intresse att undersöka både upplevelsen av att leva med en sjukdom 

men även sjuksköterskans perspektiv. Ett annat tänkbart förslag är att undersöka närståendes 

upplevelser av att leva med en familjemedlem som lider utan långvarig smärta. Vidare skulle 

forskning kring hur patienter upplever sjuksköterskans bemötande i vården av deras 

långvariga smärta vara en intressant aspekt att undersöka. 

 

9 Slutsats 

Denna litteraturöversikts resultat visar att upplevelsen av att leva med långvarig smärta är en 

personlig och subjektiv upplevelse. Den långvariga smärtan har en negativ inverkan psykiskt, 

fysiskt samt socialt. Det visade sig att den långvariga smärtan påverkar det vardagliga livet 

med en negativ inverkan. När man blev tvungen att ändra på ens livsstil påverkades 

självbilden och känsla av värdighet negativt. Samtidigt framkom det en positiv inställning 

kunde fungera som en smärtlindringsstrategi. Det visade sig att sjukvården brister i att kunna 

bemöta de som lider utav långvarig smärta. Om inte sjuksköterskor lär sig att lyssna på de 

personer de möter eller nonchalerar den subjektiva upplevelsen kommer det att kraftigt 

försvåra förutsättningen för en god vård. Genom att lyssna på och bemöta personer med 

långvarig smärta där de själva är i sjukdomen kan man ge omvårdnad i anknytning till de 

fysiska, psykiska samt sociala aspekterna av att leva med långvarig smärta vilket kan leda till 

upplevelsen av god hälsa. Det har framkommit att upplevelsen av att leva med långvarig 

smärta ofta ses som en negativ upplevelse och att man därför omsorg, sympati och känsla att 

bli lyssnad på i vården är viktig. 
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Syftet var att beskriva kring 

en patients upplevelse av 

långvarig smärta ur personens 

lidande perspektiv samt att 

kunna föreslå ett sätt att 

använda denna insikt i 

omvårdnaden. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval/Datainsamling: En 

deltagare "Ann", 40 år, som har 

lidit smärta sedan hennes 

barndom p.g.a. cancer. 

Semistrukturerad intervju. 
Analys: Narrativ analys. 

Olika vändpunkter togs upp i "Anns" liv med 

långvarig smärta. Dessa vändpunkter var; 

1) Att aldrig ge upp samt ta en ledande roll i det 

egna livet. 

2) Att ha en medvetenhet gällande karriär samt 

utbildning. 

3) Att skapa en medvetenhet om hur ens tankar 

kan påverka ens upplevelse av smärta. 

4) Att skapa en förståelse för hur KBT kan 

fungera som en stödjande insats. 

Även olika huvudteman togs upp i resultatet i 

syfte att fånga det som gör att en individ 

upplever att hon har ett meningsfullt liv trots sin 

kroniska smärta. Dessa var; A) Kroppen i 

smärta, B)Hur man strävar efter form av 

självbevarande och C) Självförverkligande. 
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En positiv attityd fungerade som en strategi för 

att uppleva god hälsa. 

Samtidigt fanns upplevelsen av orättvisa varför 

just man själv blev drabbad. 

3. Campbell, C. & 

Cramb, G. 

'Nobody likes a 

back bore' -

exploring lay 

perspectives of 

chronic pain: 

revealing the 

hidden voices of 

nonservice users. 

2008, Storbritannien, 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

Syftet var att undersöka hur 

människor som lider av 

långvarig smärta lever samt 

deras upplevelse som 

individer som inte sökte sig 

till specialiserad vård efter att 

smärtan uppstod. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval/Datainsamling: 12 

deltagare, 3 män och 9 kvinnor. 
Deltagarna hittades genom 

snöbollsmetoden. 

Kravet var att deltagarna skulle 

ha haft sin smärta i minst 6 

månader. Åldrarna varierade 

mellan 36-66 år. 

Semistrukturerad intervju. 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet presenterade 3 olika teman. Dessa 

teman var; 1) Beroende och socialt 

tillbakadragande, 2) Känsla av att vara normal 

när man jämförde sig med andra samt 3) En 

strävan efter en fungerande egenvård. Vidare i 

resultatet diskuteras hur deltagarna hade 

svårigheter att vara beroende av andras hjälp 

med uppgifter som deltagarna själva hade 

problem att utföra till följd av smärtan. 
Vidare påverkade smärtan deltagarnas självbild, 

sociala liv och identitet samt att deltagarna hade 

utvecklat en strävan att kunna få kontroll över 

sitt liv igen och vilja kunna utforma ett normalt 

liv med egenvård. Det fanns deltagare som tog 

till sig alternativa metoder för att hantera 

smärtan så som användande av marijuana och 

alkohol. 

4. 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, 

Scandinavian Journal 

of Caring Science. 

Syftet var att kunna utforma 

vilken typ av dilemman och 

problem som en patient med 

kronisk neuropatisk smärta 

erfar i sitt dagliga liv. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval/Datainsamling: 39 

deltagare. 23 kvinnor och 16 

män. Deltagarna rekryterades ur 

ett 4 veckors långt 

rehabiliteringsprogram för 

långvarig smärta som lidit över 6 

månader. 
Insamlingen av data skedde 

genom Critical Incident 

Technique (CIT). 

Analys: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och 

analyserades med en kvalitativ 

metod. 

Resultatet visade att det fanns olika problem 

och dilemman som deltagarna upplevde i det 

vardagliga livet rörande exempelvis; fysisk 

aktivitet, hygien, förflyttning, hushållsarbete, 

fritidsaktivitet samt sömn. De olika 

störningarna i det vardagliga livet beskrevs som 

misslyckanden, oförmåga samt begränsningar. 

Konsekvensen blev en psykologisk reaktion 

samt ökade fysiska symptom i form av ökad 

smärta hos deltagarna. 

Vidare beskrev deltagarna att den långvariga 

smärtan påverkade dem på fysiska, sociala och 

psykosociala plan men det som var av mest 

börda för deltagarna var att så många olika 

komponenter i livet påverkades av smärtan. 

5. West, C., 

Steward L., Foster, 

K., & Usher, K. 

The meaning of 

resilience to 

persons living with 

2012, Australien, 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Undersöka betydelsen av 

motståndskraft, eller 

anpassningar till motgångar, 

Metod: Tolkande kvalitativ 

design. 
Urval/Datainsamling: 

Resultatet visade att deltagarna som levde med 

långvarig smärta i allmänhet såg det som en 

negativ upplevelse dock berättade även 
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chronic pain: an 

interpretive 

qualitative inquiry. 

 

 

hos människor som lever med 

långvarig smärta. 

10 deltagare, 4 män och 6 

kvinnor, mellan åldrarna 26-54. 

Krav på minst 6 månader med 

smärta. Djupintervjuer. 

Analys: Fenomenanalys. 

deltagarna positiva historier kring följande 

teman: 1) Erkänna sin egen individuella styrka, 

2) Leta efter det positiva i livet, 3) 

Accepterande av smärtan och 4) Att lära sig 

kunna ta emot hjälp. 

6. Afrell, M., 

Biguet, G., & 

Rudbeck C.E. 

Living with a body 

in pain – between 

acceptance and 

denial. 

2007, Sverige, 

Scandinavian Journal 

of Caring Science. 

Syftet med studien var att 

beskriva hur personer som led 

av långvarig muskuloskeletal 

smärta kunde relatera till sin 

kropp ur ett existentiellt 

perspektiv. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval/Datainsamling: 20 

patienter, 7 män och 13 kvinnor, 

mellan åldrarna 30-72, från 

sjukhusets smärtmottagning, 

primärvården eller från 

rehabilitering. Ska lida av 

långvarig muskuloskeletal 

smärta och spänningar. 

Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: Analyserades genom 

fenomenologisk-hermeneutisk 

metod. 
 

4 huvudkategorier återspeglade den väsentliga 

innebörden av innehållet från intervjuerna med 

deltagarna. Dessa var; 1) Kroppen som en 

aspekt av ens egen identitet, 2) Tillit till 

kroppen, 3) Kroppsmedvetenhet samt 4) Ens 

sätt att förstå sin smärta. Från dessa 

huvudkategorier kunde författarna se 4 olika 

subteman: A) Att man kapitulerar för sitt öde, 

B) Att man är accepterande av sin kropps aktiva 

förändringsprocess, C) Att det fanns en balans 

mellan hopp och uppgivenhet och D) Den 

avvisande kroppen. 

Det fanns även upplevelsen av att smärtan 

kontrollerade ens liv och att man var fången i 

sin egen kropp. Deltagare ifrågasatte varför just 

man själv blivit drabbad av smärta. 

7. Crowe, M., 

Whithead, L., 

Gagan, M.J., 

Baxter, D., 

Pankhurst, A., & 

Valledor, V. 

Listening to the 

body and talking to 

myself – the 

impact of chronic 

lower back pain: A 

qualitative study 

2009, Nya Zeeland, 

International journal 

of Nursing Studies. 

Syftet med denna studie var 

att granska hur personer 

upplever och påverkas av 

långvarig ländryggssmärta. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval/Datainsamling: 64 

deltagare. 33 män och 31 

kvinnor. Åldrarna varierade 

mellan 25-80 år. 
Krav att deltagarna skulle ha lidit 

av ländryggssmärta i mer än 3 

månader. 

Analys: Induktiv tematisk 

analys. 

Man kom fram till att det fanns 4 olika teman i 

upplevelsen av smärta. Dessa teman var; 1) 

Ändrad självkänsla hos deltagarna, 2) Behov av 

vaksamhet, 3) Att det fanns en oförutsägbarhet 

med smärtan samt 4) Att det fanns en 

objektifiering av kroppen hos deltagarna. 
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8. Osborn, M., & 

Smith J.A. 

Living with a body 

separate from the 

self. The 

experience of the 

body in chronic 

benign low back 

pain: an 

interpretative 

phenomenological 

analysis. 

2006, Storbritannien, 

Scandinavian Journal 

of Caring Science. 

Att utreda personer med 

långvarig ländryggssmärta 

upplevelse relaterat till deras 

kropp samt självkänsla. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Urval/Datainsamling: 

6 personer, 4 män och 2 kvinnor. 

Ålder mellan 36-52. 

Deltagarna led av ångvarig 

ländryggsmärta, med en duration  

på mellan 5 och 15 år. 

Datainsamling genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Analys genom en 

fenomenologisk tolkning av 

intervjuerna. 

Huvudtemat som framkom i intervjuerna var 

följande: Att behöva leva med en kropp som är 

separerad från en själv. Deltagarna upplevde en 

förändrad uppfattning om sin egen kropp och 

hade svårigheter i att kunna acceptera samt 

kontrollera dessa förändringar. Vidare upplevde 

deltagarna att deras kropp och själ inte längre 

fungerade som en enhet eftersom smärtan i 

kroppen gjorde sig påmind konstant 

 

 

 


