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Sammanfattning    

Tio procent av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta och 60 procent av dessa 

är sjukskrivna på grund av kronisk smärta (1177 Vårdguiden 2013). Patienter med 

kronisk smärta upplever ofta en okunskap i sin omgivning kring hur det är att leva med 

smärta. Dessa patienter vårdas på alla avdelningar och det är då av stor vikt att 

sjuksköterskan har kunskap och förståelse för att bemöta patienterna på bästa sätt. Hur 

kan man öka kunskapen och förståelsen för denna patientgrupp? 

Syftet med studien var att beskriva hur det är att leva med kronisk smärta. 

Litteraturstudien resulterade i tio kvalitativa artiklar som analyserats och bildat tre 

huvudteman och sju subteman. Huvudtemana är ensamhet, hjälplöshet och försoning. 

Resultatet visar att smärtan påverkar familjelivet, sociala relationer och arbetsförmågan. 

Många upplevde ensamhet och utanförskap från samhället. Att inte ha kontroll på sin 

situation ledde till känslan av hjälplöshet. För att klara av att leva med kronisk smärta 

användes strategier och vägar till att finna styrka. Det fanns en oro för hur smärtan 

skulle komma att påverka framtiden. Diskussionen visar att det är viktigt att se 

patienten, ha ett bra bemötande, ta tillvara på individens egna resurser och upplevelser, 

vilket leder till att patienten blir delaktig och får större kontroll över sin situation. 

 

Nyckelord: kronisk smärta, ensamhet, strategier, upplevelse, oro 
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INLEDNING 

Cirka tio procent av Sveriges befolkning lever med kronisk smärta och cirka 60 procent 

av dessa är sjukskrivna på grund av kronisk smärta (1177 Vårdguiden 2013). Under 

våra studier till sjuksköterskor har vi stött på patienter med kronisk smärta på olika 

vårdavdelningar. Smärta är ett komplicerat tillstånd där det kan gå så långt att sociala 

faktorer som arbete, relationer och sömn kan bli påverkade. Ofta möts personer med 

kronisk smärta av brist på förståelse av omgivningen. Genom att uppmärksamma hur 

det är att leva med kronisk smärta ökar förståelsen och lidandet bland dessa individer 

minskar. Genom att belysa patienters upplevelse av kronisk smärta, ökar därmed 

förståelsen hos sjuksköterskan. 

 

BAKGRUND 

Smärta 

Enligt Werner (2010, s. 15) kan smärta beskrivas som en otrevlig erfarenhet, med 

emotionella, fysiska, själsliga och förståndsmässiga ingredienser. Smärta är ett 

komplicerat tillstånd, som kan delas in i olika klasser såsom: sensoriska-diskriminativa, 

emotionella-affektiva och kognitiva-evaluerande. Vidare menar Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU 2006, s. 66) att sensoriska-diskriminativa smärta innebär 

hur smärtan upplevs. Werner (2010, s. 15) menar att den sensoriska-diskriminativa 

smärtan skildrar smärtans placering, styrka, egenart, typ av stimulus och 

händelseförlopp. SBU (2006, s. 66) beskriver hur den emotionella-affektiva smärtan 

påverkar individen känslomässigt. Vidare menar Werner (2010, s. 15) att emotionella-

affektiva smärtan skildrar hur smärtan blir påverkad av jäkt, oro, ångest, vegetativa 

reaktioner som till exempel hjärtklappning, illamående och matleda, känslomässiga 

reaktioner och reaktioner på den fysiska motoriken i samarbete med tankeverksamheten. 

Kognitiva-evaluerande klassen skildrar smärtans betydelse av upphov till smärtan, 

innebörd, tidigare upplevelser, påföljd av smärtan, beslut av tillvägagångssätt och 

aktivering av skyddsreaktioner. 

 

 

Enligt Jakobsson (2007, s. 17) kan smärta delas in utifrån sjukdomsbakgrund, 

uppkomstmekanism, tidsförlopp och lokalisation. En uppdelning utifrån 

uppkomstmekanism innebär en indelning i fyra kategorier vilka innefattar nociceptiv 

smärta, neurogen smärta, psykogen smärta och idiopatisk smärta. Nociceptiv smärta 

innebär smärta i vävnaderna på grund av att någon vävnad i kroppen skadas eller att 

vävnad är nära att skadas. Smärtreceptorerna som heter nociceptorer förekommer i de 

flesta vävnader, nociceptorer skickas genom axoner till hjärnan där smärtan registreras. 

Reumatoid artrit (RA) och tumörer är exempel på tillstånd som kan ge nociceptiv 

smärta. Vidare menar Jakobsson (2007, s. 17) att nociceptorer påverkas av 

inflammationen eller tumören på så sätt att de ständigt signalerar smärta. Neurogen 

smärta beror på sjukdomar eller skador i nervsystemet. Trigeminusneuralgi är en 

sjukdom som angriper det perifera nervsystemet medan stroke och multipel skleros 

drabbar det centrala nervsystemet. Efter en amputation kan de avskurna nerverna 
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signalera smärta ifrån den amputerade kroppsdelen så kallad fantomsmärta som också är 

ett exempel på neurogen smärta. Psykiska sjukdomar kan ge upphov till psykogen 

smärta. Det kan yttra sig som att ångest och depression triggar smärtcentrum i hjärnan. 

Vid idiopatisk smärta hittar man ingen orsak till smärtan fastän noggranna utredningar 

och undersökningar genomförts. 

 

Kronisk smärta 

Enligt SBU (2006, s. 48) betecknas smärta som pågått i mer än tre månader eller upp till 

sex månader som kronisk smärta.  Vidare menar SBU (2006, s. 46) att personer som 

lider av kronisk smärta har som målsättning att minska smärtan genom farmaka och 

andra insatser som kognitiv beteendeterapi (KBT). Personer som lever med kronisk 

smärta vill ha svar på vad det är de lider av, de vill ha en diagnos. Enligt SBU (2006, s. 

52) är det inte ovanligt att kronisk smärta medför depression, ängslan och andra 

somatiska symtom. Ju högre svårighetsgrad av kronisk smärta desto mer ökar risken för 

depression. Finan och Smith (2012, s. 173) menar att tillstånd som sömnlöshet, kronisk 

smärta och depression påverkas av varandra vilket leder till en uppkomst och/eller en 

försämring i något av tillstånden.  Tillstånden integrerar med varandra. Enligt SBU 

(2006, s. 224) är kronisk smärta ett komplicerat tillstånd där endast en insats för att 

förbättra livskvalitén inte är tillräckligt, ofta behövs flera olika behandlingsstrategier 

från olika instanser. Vidare menar Rhodin (2014b, ss. 149-150) att kronisk smärta oftast 

kommer smygande och begreppet innebär att smärtan ska ha funnits i fler än sex 

månader samt att smärtans karaktär är måttlig till svår. Det är omkring tjugo procent av 

Sveriges befolkning som drabbas av kronisk smärta och det anses vara ett 

folkhälsoproblem. Smärtan leder till minskad stresstålighet, sömnproblem, olust, 

instängdhet och utebliven fysisk aktivitet. Den långvariga smärtan kan leda till att 

individen förlorar sitt jobb, missbruksproblematik och ekonomiska svårigheter vilket 

leder till att livskvalitén försämras. 

 

Behandlingsformer 

Farmakologiska behandlingar 

En viktig del i behandlingen av kronisk smärta är läkemedelsbehandling kombinerat 

med utredningar och omvårdnad från olika instanser. Smärtbehandlingen inriktar sig på 

att behandla symtomen. Problem som kan uppstå vid lång tids behandling av kronisk 

smärta är att läkemedlets effekt avtar. Läkemedlet kan också ge biverkningar vilket 

påverkar livskvalitén. Behandlingen riskerar att bli kostsam både för individen och 

samhället. Läkemedlet verkar inte på smärtan. Individen riskerar att utveckla ett 

drogberoende. Det som ofta används vid kronisk smärta är NSAID-preparat, opioider, 

antiepileptika, capsaicinkräm på huden samt botulinumtoxin som administreras som 

injektion (SBU 2006, s. 227-231). 

 

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) inriktar sig på att elektriskt reta nervtrådar 

via elektroder på huden. Effekten av TENS varierar från en mer tillfällig dämpning av 

smärtan till en mer långvarig lindring (SBU 2006, s. 364). 
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Akupunktur används vid ländryggssmärta, nack/skuldersmärta och tennisarmbåge med 

god verkan. Effekten av akupunktur är en förhållandevis ofarlig behandlingsform (SBU 

2006, s. 22). 

Vid fysisk aktivitet minskar smärtan upp till 20-30  procent gentemot där individer inte 

behandlas med fysisk aktivitet (SBU 2006, s. 371). Undantaget är reumatoid artrit där 

det saknas vetenskapliga underlag att fysisk aktivitet har positiv effekt (SBU 2006, s. 

382). 

 

Kognitiv beteendeterapi 

KBT är den behandlingsform som förespråkas vid rehabilitering av patienter med 

kronisk smärtproblematik. Målet med KBT är att personen skall lära sig att behärska 

sina symtom, det vill säga att lära sig att leva med smärtan istället för att rikta in 

behandlingen på att individen ska bli smärtfri. Behandlingen går ut på att bryta negativa 

tankemönster och handlingar för att kunna få en positiv emotionell utveckling hos 

individen. Genom KBT kan individen lära sig att hantera sin smärta i olika situationer 

med hjälp av olika behandlingsalternativ. Terapin inriktar sig på att hantera situationer 

som upplevs skrämmande, individen får lära sig att möta sin rädsla (Brattberg, s. 415). 

Enligt Furnes, Natvig och Dysvik (2014, s. 711) var KBT ett sätt att urskilja de negativa 

tankarna och öka medvetandet kring de positiva tankarna, det innebar en aktiv roll för 

deltagaren som medförde ett accepterande av smärtan. 

 

Sjukdomslidande 

Fysisk smärta som är orsakad av sjukdom och vård kan ge ett sjukdomslidande. Endast 

sjukdomen i sig behöver inte ge smärta. Smärtan påverkar lidandet, vid stark smärta 

ökar lidandet. Smärtan kan vara lokaliserad till en bestämd del av kroppen, men kan 

upplevas så mycket mer än bara till den bestämda delen av kroppen vilket ger ett 

sjukdomslidande (Eriksson 2015, s. 78). 

 

Vårdlidande 

Vård som ger upphov till upplevelse av lidande är ett vårdlidande. Vårdlidande kan 

innebära att inte se människan i sin helhet och värdighet. Frånvaro av vård medför ett 

vårdlidande. Personal agerar på ett auktoritärt vis och tar ifrån patientens autonomi 

(Eriksson 2015, ss. 81-88). Enligt Kasen, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008, ss. 

6-7) förebyggs vårdlidande genom att vårdpersonal analyserar och reflekterar det 

vårdande mötet med patienten. Förmågan hos vårdpersonal att se ursprunget till 

vårdlidandet som kan uppkomma i det vårdande mötet och att utgå från patientens 

perspektiv och livsvärld är betydelsefullt. 

 

Livsvärld 

Det unika i en persons erfarenheter och upplevda händelser, den värld som erfars är en 

persons livsvärld (Ekebergh 2009, s. 23). Livsvärlden påverkas vid kronisk smärta. Det 

sker en utveckling i tre stadier ett förlopp. Det första stadiet, den inledande perioden 
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med smärtan kännetecknas av en vilja att livet skall bli detsamma som det var innan 

smärtgenombrottet, tillslut kommer man till en vändpunkt och överger tanken på att 

livet skall bli detsamma som innan, ett erkännande att smärtan inte är tillfällig. Detta 

kan i sin tur leda till ett ifrågasättande över hela sin livssituation, en kris. Andra stadiet, 

utmärker sig genom bearbetning av det som individen upplevt. Andra stadiet kan 

jämföras med ett sorgearbete. En betydelsefull observation i detta stadie är att den 

fysiska smärtupplevelsen läggs mer åt sidan för att fokusera mer på livet i sin 

fullständighet som till exempel: familj, arbete och relationer. Insikten om att ändra om 

sina levnadsvillkor för att lära sig att leva med kronisk smärta. Tredje stadiet 

kännetecknas av att omställningen som det innebär av att leva med smärta ses som en 

styrka istället för en motgång. Målet är att återfinna harmoni och stadga i livet 

(Gullacksen, ss. 26-34). 

 

Vårdpersonalens bemötande 

Enligt Rhodin (2014a, ss. 55-57) är det viktigt att vårdpersonal lyssnar på det patienten 

berättar och hur patienten uttrycker sin smärtupplevelse. Att fråga patienten om var 

smärtan sitter, hur den känns, när smärtan kommer och hur den påverkar patientens 

vardagliga dygnsrytm som sömn och livskvalité. Det är viktigt för att kunna hjälpa 

patienten med smärtlindring. Hur patienten uppfattat tidigare kontakt med sjukvården 

har stor betydelse för hur patienten upplever kommande möten med vården. För att 

patienten ska känna tillit till vården är det av stor vikt att göra en ordentlig utredning om 

orsaken till smärtan och att personalen är lyhörd och lyssnar till patientens beskrivning 

av sin situation. Det är enbart patienten som vet hur smärtan känns och vad som är 

smärtlindrande för denne. Vid mötet med patienten är det viktigt att åsidosätta sina egna 

erfarenheter och tänka igenom sitt förhållningssätt, då detta kan påverka patienten 

negativt. Genom att vara professionell ökar chansen till att patienten känner tillit till 

vården och det blir en bättre upplevelse för patienten. Vidare visar studien av Allcock, 

Elkan och Williams (2007, s. 252) att deltagarna ofta kände sig misstrodda. Deltagarna 

upplevde det som att personalen inte trodde på att de hade smärta. Många patienter med 

kronisk smärta hade inte någon diagnos, därför upplevde de att de inte togs på allvar 

med sin smärta. Vissa av deltagarna kände sig avfärdade när läkare som genomför 

allmäntjänstgöring (AT-läkare) skrev ut smärtstillande i stället för att de blev lyssnade 

på och utreddes ordentligt. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter med kronisk smärta har olika individuella upplevelser av smärtan. Varje 

människa är unik och behöver bli sedd som en individ. Kronisk smärta kan medföra 

svårigheter med sömn, fysisk aktivitet, arbete, sociala relationer och aktiviteter i det 

dagliga livet, vilket i sin tur kan orsaka ett lidande för patienten. Personer som lever 

med kronisk smärta kan bli tvungna att anpassa livet efter smärtan, genom 

begränsningar och prioriteringar av sociala och grundläggande faktorer. De kan även 

löpa en stor risk att känna sig missförstådda, misstrodda och få en känsla av att inte bli 

tagna på allvar. Det kan medföra att patienten inte blir delaktig i sin vård. För att kunna 

vårda dessa patienter, oberoende av arbetsplats är det av stor vikt att sjuksköterskan kan 
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öka sin förståelse och kunskap om denna patientgrupp. Det är därför av stor betydelse 

att få kunskap i hur patienten upplever sin kroniska smärta. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med kronisk smärta. 

 

METOD 

Litteraturstudie användes som metod för denna kandidatuppsats. Vid en litteraturstudie 

används tidigare vetenskapligt publicerat material för att sammanställa redan befintligt 

material (Axelsson 2012, s.203). 

 

Datainsamling 

Enligt Axelsson (2012, ss. 208-209) är det en stor fördel att göra en pilotsökning som 

innebär en sökning med sökord som troligtvis är lämpliga inom ämnet, då framkommer 

hur många artiklar det finns inom området och om sökningen har träffat rätt ämnesord. 

Databaserna som användes vid sökningen av artiklar var Cinahl och Medline. En 

pilotsökning med sökorden “chronic pain” och “experience” genomfördes i båda 

databaserna. Det gav 1269 artiklar i Cinahl och 3807 artiklar i Medline. Då det blev ett 

stort antal artiklar så hittade vi en del artiklar som kunde passa vårt syfte och där 

använde de ordet “life experience” som nyckelord. Då Medline inte gick att avgränsa till 

peer reviewed artiklar så valdes Cinahl. Sökord som användes var “chronic pain”, 

“patients experience”, “coping” och “attitudes” i kombination med avgränsningar som 

“patient´s attitudes”, “chronic pain”, “life experience”, “coping” och “experience”. Se 

bilaga 1 för detaljerad sökhistorik. Efter första sökningen lästes abstrakten till varje 

artikel igenom, de artiklar som passade syftet skrevs ut, för att sedan läsas igenom och 

analyseras. Tio kvalitativa artiklar användes i litteraturstudien. Inklusionskriterierna för 

litteraturstudien var kronisk smärta, artiklar som är publicerade 2006 och framåt, 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt att de är skrivna på engelska eller svenska. 

 

Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna lästes igenom för att bilda en uppfattning om materialet. 

Därefter gjordes en översikt av artiklarnas syfte (Axelsson 2012, ss. 212-214). Det 

gjordes en sammanställning i form av en tabell, med artiklarnas syfte, metod och urval. 

En sammanställning av varje enskild vetenskaplig artikel gjordes för att få ett 

perspektiv, på vad som är det viktigaste resultatet i just den artikeln (se bilaga 2).  

Genom att sätta ihop alla resultaten från artiklarna i en tabell, gavs ett perspektiv och 

var ett verktyg vid fortsatt bearbetning av artiklarna. Det var lättare att se avvikelser i 

materialet med hjälp av en tabell. Överstrykningspennor användes för att sortera ord och 

meningar i olika färger i de olika artiklarna. Färgerna bildade subteman och 

huvudteman. Det färglagda innehållet bildade subteman och huvudteman som struktur 

för resultatet. Artiklarna lästes igenom av båda författarna, flertalet gånger och 

sammanställdes även i en varsin sammanfattning som sedan jämfördes för att se likheter 
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och skillnader, i kombination med användandet av överstrykningspennor. Enligt 

Malterud (2014, ss. 49-50) är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse, för att 

inte påverka resultatet av studien. 

 

RESULTAT 

Tabell 1. Översikt över huvudtema och subtema 

Huvudtema Subtema 

● Ensamhet ● Isolerad 

● Självvald distansering 

● Hjälplöshet ● Fysisk begränsning 

● Beroende 

● Oro 

● Försoning ● Finna styrka 

● Strategier 

 

Ensamhet 

Det framkommer i artiklarna att personer som lever med kronisk smärta har en 

dominerande känsla av ensamhet. Detta resulterade i två subteman; isolerad och 

självvald distansering. 

 

Isolerad 

I Arnam och Höks (2016, s. 377) och Bagcivan, Cinar, Cinar, Oflaz, Uzun och Pays 

(2015, s.139) studier uttryckte deltagarna att smärtan påverkade deras fysiska förmåga 

negativt och det gjorde att de var tvungna att välja bort social tid.  De uttryckte att de 

vardagliga aktiviteterna som att ta hand om barn och hem, tog all deras ork. Enligt 

Arnman och Hök (2016, s. 377) beskrev deltagarna att de valde att lägga fokus på de 

grundläggande behoven för att orka kämpa mot smärtan. De upplevde sig själva som 

utmattade, nedstämda och det fanns ingen plats för glädje och hopp. Enligt Bagcivan et. 

al. (2015, ss. 139-141) var det flera deltagare som upplevde att smärtan orsakat social 

distansering. Smärtorna hade gjort att deltagarna inte kunnat ta sig ut från sina hus, de 

upplevde att de blev fångar i sina egna hem. Det medförde att de avbröt sina studier och 

fritidsaktiviteter och de fick även ändra sina framtidsplaner. Deras sociala liv 

avstannade och det påverkade vänskapsrelationerna negativt. I Campbell och Crambs 

(2008, s.386) studie uttryckte en deltagare att hela livet hade förändrats och individen 

var trött på att vara bunden till sitt hus. I Campbell och Crambs (2008, ss. 385-386) 

studie upplevde de att familj och vänner tog avstånd och kände obehag när de pratade 

om sin smärta. För att upprätthålla goda relationer i familjen och med vänner valde de 

att inte prata om sin smärtupplevelse. 



 

7 

 

 

Självvald distansering 

I Arnam och Höks (2016, s. 377) och Bagcivan et. al. (2015, s. 139) studie upplevde 

deltagarna att det skapades en oförmåga att upprätthålla sina relationer med vänner och 

de valde då att isolera sig med familjen, då det tog för mycket energi att umgås med 

vännerna. Enligt Bagcivan et. al. (2015, ss. 139-141) beskriver deltagarna att de valde 

att vara i ensamhet under sina smärtepisoder, då de inte kunde lägga energi på andra 

runtomkring. I Campbell och Cramb (2008, ss. 385-386) valde deltagarna att isolera sig 

från andra och att ta avstånd från sina sociala nätverk som gav dem stöd. Upplevelsen 

av att vara beroende av andra var den dominerande känslan, följden blev att deltagarna 

valde att dra sig undan sociala situationer och att avskärma sig från omgivningen. Enligt 

Lönnstedt, Häckter Ståhl och Rydholm Hedman (2011, s. 473) anpassade deltagarna sig 

till smärtan, vilket innebar minskning av dagliga aktiviteter för att undvika smärtan. Det 

var viktigt att bli medveten om sina begränsningar och vilka aktiviteter man fortfarande 

kunde utföra. Enligt Campbell och Crambs (2008, s. 386) studie var det ett flertal som 

drog sig undan från både vänner och familj, vilket innebar en ensamhet. 

 

 

Hjälplöshet 

En viktig aspekt som framkom i artiklarna var upplevelsen av hjälplöshet. Genom 

subteman som fysisk begränsning, beroende och oro berörs temat hjälplöshet. 

 

Fysisk begränsning 

Campbell och Cramb (2008, s.386) såg i sin studie att deltagarna hellre gick med 

kryckor än att använda sig av en rullstol, allt för att se normal ut i andras ögon. Helst 

ville de gå utan någon form av hjälpmedel, men de ansåg att det var bättre att ha en 

krycka och undvika fall. Genom att använda sig av ett gånghjälpmedel kände de sig 

normala. 

 

I en studie av Bagcivan et. al. (2015, ss.139-140) framkom det att deltagarna upplevde 

en stor hjälplöshet under sina smärtepisoder, då de inte kunde sköta toalettbesök eller 

personlig hygien utan hjälp från andra. En deltagare uttryckte hjälplöshet under en 

smärtepisod när hon inte kunde förflytta sig och ta sina mediciner eller ringa en vän, det 

resulterade i att hon blev sittande på samma ställe hela dagen tills en anhörig kom hem. 

Deltagaren uttryckte att de var svårt att få andra att förstå den hjälplösheten som 

medfördes av smärtan. De upplevde att det var svårt att medverka i familjens dagliga 

aktiviteter och att ta hand om barnen, deras partner fick ta det största ansvaret i familjen. 

De kunde inte ge barnen närhet när de uttryckte behov av det, vilket gav en känsla av 

hjälplöshet. 

 

Vidare uttryckte deltagarna i Campbell och Crambs (2008, s. 389) studie att de kände en 

hjälplöshet när de inte kunde kontrollera smärtan, de upplevde att smärtan styrde deras 

liv. Smärtan kunde slå till utan orsak och påverkade arbete, sociala aktiviteter och 

familjeliv. Enligt Hensing, Sverker och Leijons (2007, ss. 150-151) studie orsakade 

smärtan svårigheter med fysisk aktivitet, sömn, hushållsarbete, personlig hygien och 
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fritidsaktiviteter hos deltagarna. Männen upplevde att bristen på fysisk aktivitet gjorde 

dem frustrerade. Medan kvinnorna kände sig handfallna när de inte kunde utföra sina 

hushållssysslor. En del uttryckte en hjälplöshet över att inte kunna bära påsar vid 

handling, ta en dusch, promenera eller kliva upp ur sängen på morgonen. Smärtan 

orsakade negativa känslor som irritation, koncentrationssvårigheter, vrede, rädsla, sorg 

och en känsla av att vara värdelös. 

 

Beroende 

Hensing, Sverker och Leijon (2007, s. 151) menade i sin studie att sociala konsekvenser 

påverkar deltagarna och det kunde vara ett ökat beroende av anhöriga. Campbell och 

Cramb (2008, ss. 385-386) beskriver i sin studie att flertalet behövde hjälp av någon 

annan. Fast de hade svårt att acceptera att de var i behov av det och de ville inte vara 

beroende av andra. De uttryckte att övergången mellan att vara en självständig person, 

till att bli beroende av andra var svårhanterlig. Det medförde att rollerna på arbetet och i 

vänskapskretsen förändrades. För många var det en kamp att hantera det nya behovet av 

hjälp och att inse att de hade förändrats. De förstod att smärtan skulle öka behovet av 

hjälp i framtiden. En studie av West, Stewart, Foster och Usher (2011, ss. 1288-1289) 

visade att människor som levde med kronisk smärta kände sig rädda för att visa sig 

svaga och hade därför svårt att be om hjälp. De som oftast blev tillfrågade om de kunde 

hjälpa till var någon nära i bekantskapskretsen, som en släkting eller nära vän. Genom 

att deltagarna lärde upp den närmaste omgivningen hur det var att leva med långvarig 

smärta, resulterade det i en ökad förståelse och bättre kunskap för den som hjälper en 

person med kronisk smärta. 

 

Oro 

I en studie av Bagcivan et.al. (2015, ss. 141-142) uttalade flertalet oro inför framtiden. 

Rädslan inför framtiden beskrev de som orolig, problematisk och misslyckad. En kvinna 

upplevde att hennes tidigare graviditet och spädbarnstid hade varit smärtsam, därmed 

fanns rädslan över att skaffa fler barn. Medan en annan valde att gifta sig och skaffa 

barn innan smärtan blev värre. Det fanns en stor oro för hur de skulle uppleva smärtan 

när de åldrades och om smärtans skulle bli mer intensiv. Vidare menar Richardson, Ong 

och Sim (2006, s. 215) i likhet med Bagcivan et. al (2015, ss. 141-142) att deltagarna 

kände en stor oro inför framtiden. De beskrev rädslan över att bli lika gamla som sina 

släktingar som hade levt över 90 år med kronisk smärta. Enligt Afrell, Biguet och 

Rudebeck (2007, ss. 293-294) fanns det en rädsla för att lita på sin kropp. Smärtorna 

kom vid olika tidpunkter och det skapade en otrygghet. Smärtorna gav oro och rädsla 

men när den försvann för ett kort tag upplevde de tacksamhet. Campbell och Cramp 

(2008, s. 386-387) menade att det fanns en oro för att bli beroende av de smärtstillande 

läkemedlen bland deltagarna, samt en oro över biverkningarna av läkemedlen. Det 

medförde en rädsla för att ta läkemedel i framtiden. Enligt Campbell och Cramb (2008, 

ss. 387) hade deltagarna i studien provat att hantera smärtan och minska oron med 

alkohol och droger i desperation när smärtan var olidlig, vilket de förstod inte var 

hållbart i längden. Enligt Hensing, Sverker och Leijon (2007, s. 152) uttryckte 

deltagarna som hade haft en långvarig smärta att de bara ville vara smärtfria en kort 

stund för att känna lugn och ro. Smärtan gjorde sig påmind och det var omöjligt att 

tänka på något annat. Deltagarna i Arnman och Höks (2016, s. 377) studie upplevde en 
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oro för att de inte skulle kunna hjälpa sina barn och renovera klart sitt hem på grund av 

smärtan. 

 

Försoning 

I artiklarna framkom det att det krävdes harmoni för att uppnå försoning. Försoning 

uppnåddes genom subtema finna styrka och strategier. 

 

Finna styrka 

I Arnman och Höks (2016, s. 378) studie beskrevs hur deltagarna kände sig bekräftade 

genom att vårdpersonalen lyssnade på deras upplevelser om smärtan. De blev 

bekräftade i sitt tillstånd av sjukdom och lidande. Enligt Tveiten och Knutsen (2011, s. 

337) var det betydelsefullt att personalen lyssnade, vilket gjorde att deltagarna upplevde 

att personalen trodde på dem, detta hade en viktig psykologisk och känslosam påverkan 

på deltagarna, de kände sig sedda och uppfylldes med hopp. 

 

I en studie av Säll Hansson, Fridlund, Brunt och Hansson (2011, s. 447) framkom det att 

patienten ville vara aktiv i sin behandling för att känna delaktighet i sin vård, det 

krävdes att personalen hade ett holistiskt synsätt och inte bara såg till hur patienten 

uthärdade smärtan. Det framkom i studien av Säll Hansson et. al. (2011, s. 447) att bli 

bemött med en positiv attityd ansågs vara en självklarhet. Betydelsen av att man som 

patient fick tillfälle att förklara och uttrycka sin situation om hur det är att leva med 

smärtan var positiv. Det var även positivt att personal ställde frågor till patienten som 

hur allmäntillståndet var, hur behandlingen fungerade och vilken hjälp som kunde 

tänkas behövas för en lyckad behandling. Vidare upplevde patienterna enligt Arnman 

och Hök (2016, s. 378) att mottagandet och hur de blev välkomnande på kliniken var av 

betydelse för att de skulle känna sig unika som individer. Dessutom visade den studien 

av Lönnstedt, Häckter Ståhl och Rydholm Hedman (2011, s. 473) vikten av att 

regelbundet gå till samma smärtklinik, medförde att patienten slapp att upprepa sin 

medicinska bakgrund varje gång och det växte fram en tilltro till vården och personalen. 

 

 

Strategier 

I en studie av Lönnstedt, Häckter Ståhl och Rydholm Hedman (2011, s. 473) beskrev 

deltagarna möjliga utvägar att hantera smärtan genom ett positivt förhållningssätt. 

Vikten av att ha förstående vänner och släktingar gjorde smärtan mer uthärdlig. I 

studierna av Afrell, Biguet och Rudebeck (2007, s. 293) och West et al. (2011, s. 1287) 

visade det sig att många som levde med kronisk smärta menade att smärtan inte skulle 

försvinna, det var bara att acceptera smärtan, smärtan blev en del av personen. Vidare 

menade Hensing, Sverker och Leijon (2007, s. 151-152) i likhet med Lönnstedt, 

Häckter Ståhl och Rydholm Hedman att positiv påverkan av tankar och tankemönster 

styrde förmågan hur man klarade av att hantera smärtan i det dagliga livet. Enligt 

Richardson, Ong och Sims (2006, s. 213) studie medförde smärtan att deltagarna 

ändrade sitt levnadssätt och prioriterade det viktigaste. En deltagare uttryckte hur 

smärtan förändrat förhållningssättet till livet och tack vare det lärt sig att uppskatta 
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mindre saker i livet. Enligt Hensing, Sverker och Leijon (2007, s. 151) använde 

deltagarna kognitiva strategier för att hantera smärtan utöver fysisk aktivitet, vila och 

avstå från aktiviteter som ökar smärtan. De kognitiva strategierna som deltagarna hade 

använt var mental träning som att trycka undan och avleda tanken på smärtan. 

Upplevelsen av den mentala träningen var att de glömde av smärtan för en stund och det 

var målet för övningen. 

 

För att behålla självrespekten gjordes vissa specifika val i sättet som individen levde, 

deltagarna anpassade sig efter sin situation och ändrade inställning till hur det är att leva 

med långvarig smärta. De genomgick en positiv personlig förändring och tack vare det 

upplevde de att deras liv blivit rikare (Afrell, Biguet & Rudebeck 2007, s. 293). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Inklusionskriterierna var kronisk smärta, artiklar från 2006 och framåt, skrivna på 

engelska eller svenska samt vetenskapligt publicerade. Målet var att ha den mest 

aktuella forskningen med i vår studie och det fick vi genom att inte ha artiklar som var 

äldre än 10 år. Artiklarna som valdes hade en spridning från 2006 fram till 2016. 

 

Databaser som användes till en början var Cinahl och Medline. Efter en första 

artikelsökning i båda databaserna framkom det att Cinahl gick att begränsa med peer- 

reviewed artiklar i jämförelse med Medline. Det medförde att artiklarna som togs med 

var vetenskapligt granskade och det var en styrka i arbetet. Att artiklarna från Medline 

blev uteslutna kan vara en svaghet då det troligtvis fanns andra artiklar som kunde 

passat vårt syfte. 

 

I träfflistan fanns det artiklar med intressanta titlar som kunde passat vårt syfte, men de 

fanns inte tillgängliga på internet och gick inte att hitta efter sökning i andra databaser, 

därför valdes fem artiklar bort. De artiklar som valdes bort kunde ha förändrat resultatet, 

det kan därmed ses som en svaghet att de valdes bort. Till litteraturstudien valdes tio 

kvalitativa artiklar ut, som besvarade syftet och beskrev upplevelser kring hur det är att 

leva med kronisk smärta. De kvalitativa artiklarna fångade upplevelsen av företeelsen. 

 

Att utesluta kvantitativa artiklar kan ses som en svaghet, då det inte visar hur en större 

del av populationen upplever kronisk smärta. Kvantitativa artiklar kanske hade svarat på 

mätbara skillnader som till exempel skillnader mellan manligt och kvinnligt, mätbara 

skillnader i om det finns mer kronisk smärta på landsbygd än i storstan. Flertalet artiklar 

som användes kom från Sverige medan andra kom från olika länder som Australien, 

Turkiet, England, USA och Norge. Det ger en större bredd än om det bara hade varit 

studier från Sverige. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om det bara hade varit 

artiklar från Sverige eller om det hade varit med artiklar från utvecklingsländer. Vården 

kan skilja sig åt mellan olika länder vilket kan påverka upplevelserna hos deltagarna i 

resultatet i litteraturstudien. 
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Antalet artiklar känns relevant kopplat till tidsramen vi har och till kvalitén i studien. 

Enligt Axelsson (2012, s. 208) är det bättre med ett färre antal artiklar då kvalitén blir 

bättre än att ta med fler artiklar och få en sämre kvalité. 

Styrkorna i analysarbetet var att vi läste artiklarna var för sig och bildade gemensamma 

sammanfattningar utifrån materialet, som sedan jämfördes för att kontrollera hur 

artiklarna uppfattades. Genom att diskutera vikten av att åsidosätta sin egen 

förförståelse före analysen, blev resultatet opåverkat och bestod inte av egna 

värderingar. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hur det var att leva med kronisk smärta. Huvudteman i 

litteraturstudien var ensamhet, hjälplöshet och coping med subteman som isolerad, 

självvald distansering, fysisk begränsning, beroende, oro, finna styrka och 

strategier.  Det framkom att känslan av ensamhet och hjälplöshet gör att man finner 

vägar och strategier för att hantera den kroniska smärtan. Litteraturstudien visade även 

att det var vanligt förekommande att uppleva sig ensam och utanför det sociala 

sammanhanget. En del valde själva att ta avstånd på grund av att orken inte räckte till 

mer än att hantera smärtan. Det stora fokuset var att kunna umgås med sin familj och ta 

hand om sina barn. Det framkom även en hjälplöshet hos individerna relaterat till att de 

hade ett stort behov av hjälp av andra, vilket de hade svårt att hantera. Känslan av 

beroende till andra var svår att acceptera och det fanns en oro för hur framtiden skulle 

bli, hur smärtan skulle påverka framtiden. En viktig tyngdpunkt i resultatet var känslan 

av att blir trodd och inte ifrågasatt. Strategierna som användes för att acceptera och 

hantera smärtan var att förändra sina tankemönster och prioriteringar i livet. 

 

Det framkom i resultatet att en del personer som lider av kronisk smärta väljer ensamhet 

och de distanserar sig från omgivningen, det finns även de som ofrivilligt blir isolerade 

och lever i ensamhet. De som valde att distansera sig, gjorde det för att skapa en 

kontroll över sin situation och kunna lägga fokus på de viktiga delarna i livet. Vid 

isolering visade resultatet att deltagarna inte kunde påverka situationen, de blev 

ofrivilligt isolerade. Enligt Furnes, Natvig och Dysvik (2014, s. 711) upplevde 

deltagarna en förlust när de var oförmögna att fortsätta sitt arbete på grund av den 

kroniska smärtan. Identiteten som yrkesarbetande individ rubbades och känslan av 

ensamhet ökade. Resultatet i litteraturstudien visar att livsvärlden blir påverkad av 

kronisk smärta. Livet som levdes innan smärtan, är inte detsamma med smärtan. De 

dagliga aktiviteterna blir påverkade av kronisk smärta. Personens existens blir påverkad 

av kronisk smärta. Det är därför viktigt att lyssna på patienten för att få en förståelse för 

hur den upplever det. Vidare menar Haraldseid, Dysvik och Furnes (2014, ss. 14-15) att 

det var viktigt för patienter att få vara delaktig i sociala aktiviteter och att ha en 

meningsfull arbetssituation.  Följden av att inte få vara delaktig i ett socialt liv gav dem 

känslor som utanförskap, de saknade arbetet och det blev en stor förlust att inte kunna 

arbeta. Deras fysiska begränsningar gjorde att de blev sjukskrivna och det gav i sin tur 

ett lidande, då de blev uppsagda på grund av för stort bortfall från arbetet.  Haraldseid, 

Dysvik och Furnes (2014, ss. 15-16) menade även att det var viktigt att patienterna får 

dela sina känslor med andra likasinnade, det gav dem stöd och medförde att de kände en 

gemenskap och en känsla av att inte vara ensam i situationen. 
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Resultatet i litteraturstudien visar att upplevelser av hjälplöshet är en dominerande 

känsla för personer som lider av kronisk smärta. Känslan av hjälplöshet uppenbarade sig 

i situationer som när smärtan tog över personens liv vilket medförde att individen blev 

fysisk begränsad. Vidare framkom det att vara beroende av andra och be om hjälp kan 

vara en komplicerad känsla och resultera i upplevelse av hjälplöshet. Känsla av 

hjälplöshet uppstår när individen upplever att inte ha kontroll över situationen. Personer 

som lever med kronisk smärta upplever ofta oro, det kan handla om oro om hur smärtan 

kommer påverka dagen och hur smärtan kommer påverka framtiden, detta skapar en 

känsla av hjälplöshet. Vidare menar Allcock, Elkan och Williams studie (2007, s. 252) 

att deltagarna förväntade sig att deras kroniska smärta kommer att öka. Deltagarnas 

nedstämdhet gav uttryck genom hjälplöshet och oförmåga att hantera situationen. 

Känslan av förtvivlan var ständigt närvarande. I resultatet av litteraturstudien 

framkommer betydelsen av att lyssna på individen och involvera personen i arbetet 

kring den kroniska smärtan. Detta minskar känslan av hjälplöshet och vårdlidande det 

bidrar till att personen får en känsla av kontroll. 

Det framkommer i resultatet av litteraturstudien vikten av att personer som levde med 

kronisk smärta blev bemötta på ett värdigt sätt. Det är betydelsefullt att se hela 

människan i mötet, inte bara diagnosen. Det var viktigt att personalen lyssnade och 

ställde frågor till patienten. Dessutom att individen upplevde delaktighet i behandlingen 

mot smärtan. Detta hjälpte patienten till att finna styrka i livet. Enligt Damsgård, Dewar, 

Røe och Hamran (2011, s. 114) är det ett stort problem att patienter möts av misstro 

bland personalen, patientens egen berättelse och kunskap skall vara en naturlig del i 

vårdandet. Vidare menar Tollefson, Uscher och Foster (2011, s. 482) att det är viktigt 

att patienten blir bemött med respekt av vårdpersonal och får ta del av sin vård genom 

delaktighet samt att de lyssnar till hur patienten upplever sin situation. Det visade även 

att det var viktigt att få stöd från sin omgivning speciellt när individerna blir isolerade i 

sina hem. Resultatet i litteraturstudien visade att det är viktigt att ta del av patientens 

berättelse om hur upplevelsen av kronisk smärta känns. Att bemöta patienten med 

värdighet för att minska risken för vårdlidande. 

Hållbar utveckling 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) innebär hållbar utveckling att resurser skall finnas 

kvar i framtiden samtidigt som utveckling sker av hälsa, miljö och ekonomi, med ett 

långsiktigt perspektiv. Resultatet i arbetet visar på att det kan bli en ond spiral när 

patienterna med kronisk smärta söker vård. När patienten upplever att ingen lyssnar, kan 

förtroendet till sjukvården minska och det resulterar i en patient som blir mindre 

delaktig i vården. Det kan medföra att patienten inte känner tilltro till sjukvården och 

drar sig för att söka vård. Smärtan kan leda till långa sjukskrivningar, ensamhet, 

isolering och depression som följd, vilket bidrar till ökade samhällskostnader. Enligt 

SBU (2006, ss. 52-54) medför kronisk smärta ökade risker att drabbas av oro och 

depression. Det visade även att svårare smärttillstånd ökade risken ytterligare att 

drabbas av en allvarligare depression. De som levde med kronisk smärta upplevde en 

minskad livskvalité. Enligt SBU (2006, s. 53) utgör individer som blir sjukskrivna för 

kronisk smärta 32 procent av alla sjukskrivningar och det kostade samhället 14 

miljarder per år. Samhällskostnaderna för kronisk smärta kan indelas i två kategorier; 

direkt kostnad och indirekt kostnad. Den direkta kostnaden innebär läkarbesök och 

kostnad för konsumtion av läkemedel. De indirekta kostnaderna är förtidspensionering 
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och minskad arbetsförmåga. Enligt SBU (2006, s. 53) var samhällskostnaderna för 

kronisk smärta cirka 87,5 miljarder per år. Vidare menar Igumbor, Puoane, Gansky och 

Plesh (2011, ss. 334-335) att kostnaderna för samhället ökar på grund av att patienter 

med kronisk smärta behöver hälso- och sjukvård, de blir sjukskrivna och de förlorar 

arbetsinkomst. Det påverkar även individernas välbefinnande, sociala relationer och 

familjesituationer. Litteraturstudiens resultat visade att det var viktigt att patienten fick 

vara delaktig, berätta om sin upplevelse, skapa ett förtroende till sjukvården för att 

lättare kunna hantera sin situation. Genom att göra patienten delaktig i sin vård och ta 

del av individens egna berättelse så kan kostnaderna minska för olika 

behandlingsalternativ, läkarbesök och sjukskrivningar. 

 

SLUTSATSER 

Studien visar att livet med kronisk smärta medför känsla av ensamhet såsom självvald 

distansering och isolering. Känsla av hjälplöshet uppkommer vid fysisk begränsning, 

beroende av andra och oro inför framtiden. Personer som lever med kronisk smärta 

uppnår försoning genom olika sätt att finna styrka och strategier att hantera smärtan på. 

 

 

Kliniska implikationer: 

Studien visade att det var viktigt att patienten fick stöd av vårdpersonal och detta genom 

att: 

● Lyssna och se patienten 

● Göra patienten delaktig i vården 

● Skapa tillit 
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BILAGA 1: Datainsamling och urval 

 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsnin

gar 

Antal 

träffar 

Inkluderade 

studier 

Cinahl 

20161026 

chronic pain 

AND  patient´s 

experience 

AND coping 

Peer reviewed, 

årtal 2006-

2016, chronic 

pain, patient´s 

attitudes 

8 3 stycken 

artikelnummer; 

7,8,10 

 

Cinahl 

20161026 

chronic pain 

AND  

patient´sexperi

ence AND 

coping 

Peer reviewed, 

årtal 2006-

2016, chronic 

pain, life 

experiences 

5 3 stycken 

artikelnummer; 

1,3,6 

 

Cinahl 

20161026 

chronic pain 

AND 

experience 

Peer reviewed, 

årtal 2006-

2016, 

chronic pain, 

life 

experiences 

32 1 

artikelnummer; 

4 

 

Cinahl 

20161026 

chronic pain 

AND patient´s 

experience 

AND attitudes 

Peer reviewed, 

årtal 2006-

2016, 

chronic pain, 

life 

experiences 

8 2 

artikelnummer; 

5, 9 

 

Cinahl 

20161026 

chronic pain 

AND 

experience 

AND caring 

Peer reviewed, 

årtal 2006-

2016, 

chronic pain 

11 1  

artikelnummer; 

2 
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BILAGA 2: Artikelöversikt 

 

Nr Författare 

Årtal 

Titel  

Tidsskrift  

Syfte Metod/ 

Intervention 

Urval Resultat 

1. Afrell, M., 

Biguet, G. & 

Rudebeck, 

C.E. (2007) 

Living with a 

body in pain- 

between 

acceptance 

and denial. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Syftet med 

studien var att 

beskriva i ett 

kroppsligt- 

existentiellt 

perspektiv, hur 

personer med 

långvariga 

muskuloskelet

ala smärtor 

relaterar till 

sin värkande 

kropp. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer 

enligt 

fenomenologisk

-hermeneutisk 

modell. 

Inklusionskriterier: 

Patienter som 

deltagit i 

fysioterapi på 

grund av långvarig 

muskulär värk och 

spänning. Deltog 

på eget initiativ. 

13 kvinnor, 7 män. 

I åldern 30-72. 

Det resulterade i fyra 

grupper: 

1) De som såg 

kroppen som en del av 

identiteten. Den 

värkande kroppen blir 

en del av livet. 

2) Accepterande 

förhållningssätt-

antingen har man det 

eller så inte  

3) Kroppsmedvetenhet 

och insikt 

4) Ett sätt att förstå sin 

smärta. 

2. Arnman, M. 

& Hök, J. 

(2016) 

Self-care 

follows from 

compassionat

e care- 

chronic pain 

patients´ 

experience of 

integrative 

rehabilitation

. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Science 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

patienters 

upplevelser av 

egenvård och 

att följa sina 

framsteg i 

egenvård. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Fenomenologis

k/hermeneutisk 

ansats. 

Intervjuer.  

10 kvinnor som 

deltog i en ettårs 

rehabprogram för 

kronisk smärta. 

Deltagarna valdes 

ut efter deras egen 

fria vilja att delta. 

Av 18 patienter i 

rehab programmet 

valde 10 att delta. 

Studiens resultat 

visade att många 

kvinnor har ett 

lidandeperspektiv. 

De fick en vändpunkt 

genom att 

vårdpersonal 

uppmuntrade 

kvinnorna att bli mer 

självreflekterande. 

Genom en caritativ 

bekräftande vård, 

hittade kvinnorna ett 

sätt att peka ut sina 

egna behov till att 

utveckla 

självständighet/egenvå

rd. 
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3. Bagcivan, G., 

Illknur Cinar, 

F., Cinar, M.,  

Oflaz, F., 

Uzun, S. & 

Pay, S. 

(2015) 

Living with 

pain in 

ankylosing 

spondylitis: a 

qualitative 

study. 

 

Contemporar

y Nurse 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter 

hos patienter 

med 

ankyloserande 

spondylit och 

hur det 

påverkar dem i 

livet. 

 

Kvalitativ 

studie med 

fenomenologisk 

ansats. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

 

 

Inklusionskriterier: 

23 deltagare som 

intervjuades, 7 

kvinnor 16 män. 17 

var anställda och 2 

hade varit tvungna 

att sluta arbeta på 

grund av 

ankyloserande 

spondylit. 

I åldern 21-44.  

Studien visade att 

långvarig smärta 

innebar: 

1) Fysiska och sociala 

begränsningar som en 

upplevelse av att vara 

i ett 

socialt fängelse och ha 

en nedsatt 

arbetsförmåga  

2). Känslomässiga 

problem som lidande 

och oro inför 

framtiden. 

4. Campbell, C. 

& Cramb, G. 

(2008) 

Nobody likes 

back bore´- 

exploring lay 

perspectives 

of chronic 

pain: 

revealing the 

hidden 

voices of 

nonservice 

users. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Studiens syfte 

var att 

undersöka hur 

människor 

lever med 

kronisk smärta 

utan att ha 

kontakt med 

smärtklinik 

eller 

smärtspecialist

er. 

En kvalitativ 

studie 

bestående av 

semistrukturera

de intervjuer. 

Snöbollsurval. 12 

deltagare, 9 

kvinnor och tre 

män. Deltagarna 

var mellan 36-66 år 

gamla. De skulle ha 

haft smärta längre 

än sex månader.  

I studiens resultat 

framkom tre teman: 

1) Att vara beroende 

av andra och social 

tillbakadragenhet 

2) Att upplevas 

normal i förhållande 

till andra 

3) Att kunna klara sig 

själv. 
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5. Hansson, 

K.S, 

Fridlund, B.,  

Brunt, D., 

Hansson, B. 

& Rask, M. 

(2011) 

The meaning 

of the 

experiences 

of persons 

with chronic 

pain in their 

encounters 

with the 

health 

service. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

betydelsen av 

erfarenheter 

från personer 

med kronisk 

smärta i sina 

möten med 

sjukvårdsperso

nal. 

 

Kvalitativ 

studie med 

fenomenologisk 

ansats. 

Intervjuer. 

Kriterier för att 

ingå i studien var 

att de ville tala om 

sina erfarenheter av 

sina möten med 

sjukvårdspersonal. 

Sex kvinnor i 

åldern 29-66 och 

två män i åldern 

35-42 deltog i 

studien. Diagnoser 

som reumatoid 

artrit, ryggsmärta, 

nacksmärta, 

fibromyalgi och 

magont. 

I studiens resultat 

framkom erfarenheter 

hos personer med 

kronisk smärta i teman 

som: 

- Kamp att få vård 

- Att ha en 

positiv/negativ 

inställning  

- Att ses som en helhet 

och delta i vården 

- Att bli tillfrågad om 

sin smärtupplevese 

-Förväntningar på 

vårdpersonal. 

 

6. Hensing, 

G.K.E, 

Sverker, A.M 

& Leijon, 

G.S. (2007) 

Experienced 

dilemmas of 

everyday life 

in chronic 

neuropathic 

pain patients- 

results from a 

critical 

incident 

study. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

 

 

 

Syftet med 

denna studie 

var att 

undersöka 

dilemman/erfa

renheter som 

upplevs för att 

förbättra vård 

och 

rehabilitering. 

Kvalitativ 

studie: 

intervjuer. 

Inklusionskriterier: 

kronisk neuropatisk 

smärta mer än sex 

månader, att 

effekten av 

smärtbehandling 

uteblir av; TENS, 

traditionell 

smärtlindring, 

antiepileptika, 

tricykliska 

antidepressiva. 

Samt att smärtan är 

så påtaglig att det 

påverkar det 

dagliga livet. 

Exklusionskriterier: 

Att de inte talar 

språket och 

kognitiva 

svårigheter. 

39 deltagare varav 

23 kvinnor och 16 

Det framkommer i 

resultatet att leva med 

neuropatisk smärta 

innebär begränsningar 

i det dagliga livet. 

Som följd av smärtan 

upplevde deltagarna 

ofta nedstämdhet, 

rädsla och 

koncentrations-

svårigheter. Problem 

med personliga 

hygienen. Kognitiva 

problem. Utmattning. 

Konsekvenser utav 

smärtan kunde vara att 

man avstod från 

aktiviteter för att 

hantera vardagliga 

situationer och 

undvika smärtan. 
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män.  

7. Lönnstedt, 

M., Häckter 

Ståhl, C. & 

Rydholm 

Hedman, A-

M. (2011) 

Living with 

long-lasting 

pain- 

patients´ 

experiences 

of 

neuropathic 

pain. 

 

Nursing and 

Healthcare 

of Chronic 

Illness 

Syftet med 

denna studie 

var att 

beskriva 

patienters 

upplevelser av 

neuropatisk 

smärta. 

 

Kvalitativ 

studie. 

Semistrukturera

de intervjuer. 

 

Inklusionskriterier: 

patienter med 

neuropatisk smärta 

enligt personens 

medicinska 

journal inklusive 

resultat från 

läkarundersökninga

r. Smärta mer än tre 

månader, är vuxen i 

arbetsför ålder och 

förmåga att svara 

på frågorna. 11 

deltagare varav 7 

kvinnor och 4 män. 

Studien visade fyra 

teman som beskrev 

patientens upplevelse 

att leva med 

neuropatisk smärta: 

1). Att ha konstant 

smärta och vara i 

behov av behandling. 

2) Smärtans inverkan 

på det dagliga livet. 

3) Anpassa sig till ett 

liv i smärta. 

4) Olika former av 

bemötande och 

attityder från 

vårdpersonal. 

 

8. Richardson, 

J.C., Ong, 

B.N. & Sim, 

J. (2006) 

Remaking 

the future: 

contemplatin

g a life with 

chronic 

widespread 

pain. 

 

Chronic 

Illness 

Studiens syfte 

var att 

undersöka hur 

personer med 

generell 

långvarig 

smärta 

hanterar sin 

situation och 

deras 

erfarenheter av 

smärtan. 

Kvalitativ 

studie med 

intervjuer och 

dagböcker. 

Åtta deltagare 

valdes ut från en 

tidigare studie som 

gjordes 1995. 

Deltagarna har haft 

smärta i mer än 3 

månader och 

innefattar 

kriterierna för 

generell långvarig 

smärta.  

En studie där 

resultatet visar hur 

deltagarna ser på nutid 

och framtid. I studien 

framkom tre teman: 

1) Saker kan bli bättre 

2) Det kommer att bli 

värre 

3) Överväldigande 

osäkerhet inför 

framtiden. 

9. Tveiten, S. & 

Ruud 

Knutsen, I. 

(2011) 

Empowering 

dialogues- 

the patients 

‘perspective. 

 

Scandinavian 

Journal of 

Syftet med 

studien var att 

belysa 

patienters 

erfarenheter 

och perspektiv 

för dialogen 

med 

vårdpersonal 

Kvalitativ 

metod. 

Fokusgrupper 

med intervjuer. 

Inklusionskriterier: 

Första gruppen 

bestod av 6 

kvinnliga deltagare. 

Andra gruppen 

bestod av 3 

kvinnliga och 2 

manliga. Över 18 

år. Deltagarna hade 

kronisk smärta av 

olika anledningar. 

Resultatet i studien 

visade: 

-Kommunikationens 

betydelse 

- Samarbete och 

samverkan mellan 

patient och vården 

- Att bli bekräftad och 

sedd 

- Att bli tagen på 

allvar. 
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Caring 

Science 

 

 

 

på en 

smärtklinik. 

De hade träffat 

läkare och andra 

yrkesprofessioner 

och de hade en 

behandlingsplan.   

  

10. West, C., 

Stewart, L., 

Foster, K. & 

Usher, K. 

(2011) 

The meaning 

of resilience 

to persons 

living with 

chronic pain: 

a interpretive 

qualitative 

inquiry. 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Studiens syfte 

var att 

undersöka 

motståndkrafte

n och 

hanteringen av 

motgångar hos 

personer med 

kronisk 

smärta. 

 

 

 

Kvalitativ 

studie med 

djupintervjuer.  

Tio deltagare som 

valts ut från en 

större studie. 

Inklusionskriteriern

a var: kronisk 

smärta i mer än sex 

månader, över 18 

år, engelsktalande.  

Studien kom fram till 

fyra teman som 

karaktäriserar 

individuell styrka: 

1) Igenkännande av 

sin inre styrka  

2) Letar efter positiva 

saker i livet 

3) Accepterande av 

smärtan. 

4) Lära sig att ta emot 

hjälp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


