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Sammanfattning    

Det är 40-65 procent av den svenska befolkningen som lever med långvarig smärta, 

vilket är ett folkhälsoproblem. Smärta är förknippat med både psykologiska och 

emotionella reaktioner. Målet med smärtlindring är att minska patientens lidande. Det är 

då viktigt att sjuksköterskan inte underskattar patientens upplevelser. Långvarig smärta 

ger en fysisk, psykisk och social påfrestning vilket gör att det kan vara svårt för 

patienten att förklara sin smärta. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad 

patienter med långvarig smärta har för upplevelser av mötet med vården och vad 

patienterna har för strategier för att hantera den långvariga smärtan. Studien är en 

litteraturstudie som behandlar ämnet långvarig smärta. Resultatet är indelat i två 

huvudteman: Vårdarnas absoluta betydelse och Egen anpassning. Under dessa teman tas 

det bland annat upp förståelse och kunskap, känslan av övergivenhet och misstro, 

acceptans, planering och prioritering, praktiska metoder och identifikation. Vårdarna har 

en stor betydelse för patienten och det är viktigt med ett gott bemötande i mötet med 

patienten för att inte orsaka ett vårdlidande eller förvärra situationen. Det är också 

viktigt att sjukvårdspersonalen inte är passiva utan visar ett engagemang i vårdandet av 

patienten, och tar hänsyn till dennes önskemål och livsförhållanden. Det finns en brist 

på kunskap hos sjukvårdspersonalen om att lindra patientens långvariga smärta utöver 

farmakologisk behandling. 

 

 

 

Nyckelord: Långvarig smärta, Upplevelser, Hantering, Bemötande, Övergivenhet, 
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INLEDNING 
 

Vi har av erfarenhet märkt att det är vanligt att personer vänder sig till sjukvården då de 

upplever någon smärta och vi tycker då att det är viktigt att man vet hur man ska 

behandla dessa personer och på bästa sätt lindra deras smärta. Vi har upplevt att de 

flesta av dessa personer söker vård för akuta smärtor, men det har även förekommit 

patienter som haft långvarig smärta som de har levt med under en längre tid. Långvarig 

smärta innebär smärta längre än tre månader (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, SBU, 2006) och är ett av våra stora folkhälsoproblem i Sverige (Jakobsson, 

2007).  

 

Vi har båda under vår utbildning stött på ett flertal smärtpåverkade patienter och det har 

inte alltid varit helt självklart hur dessa patienter ska smärtlindras. Vi har lagt märkte till 

att många sjuksköterskor saknar kunskap om hur man kan lindra patienters smärta utan 

att använda farmakologisk behandling. Vi har därför under utbildningens gång fått ett 

intresse för smärta och smärtlindring och även hur vi som sjuksköterskor kan lindra 

patientens smärta på bästa sätt. Då akut smärta ofta går över snabbt, tycker vi att det är 

mer intressant att undersöka hur den långvariga smärtan kan lindras och vad personer 

som lider av den typen av smärta har för hanteringsstrategier.  Dessutom har vi även 

intresserat oss för vad dessa personer har för upplevelser av mötet med vårdpersonalen, 

då vårdpersonalens bemötande kan ha en stor betydelse för patientens hälsa. 

 

BAKGRUND 

Definition – vad är smärta? 

Ordet smärta är ett ord som definieras som ”en obehaglig, sensorisk och känslomässig 

upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i 

termer av sådan skada” enligt International Association for the Study of Pain (IASP) 

(SBU, 2010, s 29). Werner (2010) definierar smärta som en ”obehaglig upplevelse som 

alla har erfarenheter av”. Smärta kan inte mätas objektivt utan är förknippat med 

psykologiska och emotionella reaktioner, och det är endast den drabbade själv som kan 

känna hur ont det gör. Det är viktigt med ett gott bemötande, då det kan vara avgörande 

för framgång i behandlingarna (SBU, 2006). 

Smärtkategorier 

Smärta kan delas in i nociceptiv smärta, neurogen smärta, psykogen smärta och smärta 

där man inte kan hitta någon klar orsak till, så kallad idiopatisk smärta (SBU, 2006). 

 

Nociceptiv smärta kan exempelvis framträda vid reumatiska tillstånd, tumörer eller vid 

akut trauma. Denna smärttyp uppstår när man utsätts för hög temperatur, kraftigt tryck 

och vid aktivering av smärtframkallande substanser. Neurogen smärta uppstår vid 

skador på antingen centrala nervsystemet eller i perifera nerver. Det kan vara en skada 

som uppstår vid kirurgiska ingrepp, långvariga inflammatoriska tillstånd eller 

strålbehandlingar. Patienter som lider av en psykogen smärta måste ha fått en diagnos 

med ett psykiatriskt tillstånd där smärtor finns med i symtombilden. Det måste inte 

betyda att ett smärttillstånd där orsaken inte kan fastställas är en psykogen smärta, utan 

kan vara ett smärttillstånd med oklar orsak. Idiopatisk smärta innebär att man inte kan 
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påvisa orsaken bakom smärtan, det är varken någon vävnadsskada, nervskada eller 

psykisk sjukdom som orsakar smärtan (Almås et al. 2009). 

Smärtans väg 

Hudens yttersta lager som heter epidermis innehåller nervfibrer och keratinocyter. Vid 

kraftig stimulering av epidermis aktiveras keratinocyter och även nociceptorer. Vid 

hotande eller pågående vävnadsskada aktiveras nociceptorerna. Signalerna leds via 

nervfibrer in i ryggmärgens bakre horn. Signalerna förs sedan upp till talamus som är en 

omkopplingsstation. Från talamus förs signalerna vidare till subkortikala strukturer som 

bland annat ansvarar för affektiva- och emotionella komponenter vid smärtupplevelser. 

Slutligen projicerar signalerna till kortikala områden, somatosensoriska kortex och 

anteriora cingulum som ansvarar för den medvetna sensoriska delen vid 

smärtupplevelser. Områden i hjärnstammen och hypothalamus påverkar även vid akut 

smärta som i sin tur aktiverar autonoma neuroendokrina stressreaktioner som visas 

genom blodtrycksstegring, illamående, takykardi, hyperventilation och metabola 

förändringar (Werner, 2010). 

 

Smärta kan delas in i två kategorier, akut smärta och långvarig smärta 

Akut smärta 

I samband med trauma, operativa ingrepp och tumörsjukdom där det uppstår en 

vävnadsskada kan det förekomma akut smärta. Akut smärta är tillfällig och försvinner 

när vävnadsskadan har läkt. Exempel på akut smärta är vävnadsskada i samband med 

trauma, operativa ingrepp och vissa reumatiska sjukdomar (Werner, 2010). 

Långvarig smärta 

Långvarig smärta innebär ett tillstånd där smärtan är kvar i mer än tre till sex månader 

efter att vävnadsskadan förväntas läka. I Sverige används begreppet långvarig smärta 

istället för kronisk smärta, då kronisk smärta kan det tyda på att tillståndet är obotbart 

(Werner, 2010). Även i en rapport av SBU (2006) framkommer det att det är mer 

lämpligt att använda begreppet långvarig smärta istället för kronisk smärta, då kronisk 

smärta kan ge en negativ syn på smärtan. Den långvariga smärtan kan exempelvis vara 

artros, diskbråck, huvudvärk och lumbago (Werner, 2010). 

 

Smärtsystemet innehåller en hämmande process och en förstärkande process som 

försöker att hålla systemet i balans. Vid smärttillstånd är det behandlarens roll att 

hämma den smärtförstärkande processen och förstärka den smärthämmande processen. 

Om det uppstår en långvarig obalans mellan den förstärkande och den hämmande 

processen kan akut smärta utvecklas till långvarig smärta och bli permanent (Werner, 

2010). 

 

SBU (2006) redovisade att i flera studier har det visats att det förkommer långvariga 

smärtsymtom hos 40-65 procent av Sveriges befolkning, varav minst en fjärdedel av 

dessa har svårigheter att leva med sin smärta. Enligt Statistiska centralbyrån (2003) är 

det 63 procent av Sveriges befolkning som besväras av långvarig smärta i åldern 16-84 

år. 20 procent av befolkningen lider av svår långvarig smärta. Det är vanligare med 

smärta i rygg eller rörelseorgan hos kvinnor än hos män. Det är 69 procent kvinnor som 
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lider av någon form av smärta och 23 procent kvinnor lider av svår smärta. Siffran är 

lägre hos män, där 57 procent män lider av smärta och 17 procent lider av svår smärta 

Att leva med långvarig smärta 

I början när en person drabbas av smärta är det naturligt att tänka att smärtan kommer 

gå över efter en tid och att man snart kommer må bra igen. När smärtan blir 

återkommande och mer långvarig blir det svårare att hantera situationen. Ett viktigt steg 

i hanteringen av smärtan är att släppa tanken om att bli smärtfri som man tidigare varit. 

Detta är en betydelsefull vändpunkt i den drabbades relation till sin smärta. Att inse att 

smärtan inte kommer gå över och att inse att det inte finns någon behandling som 

avlägsnar smärtan helt gör att man börjar betrakta smärtan som en permanent del av 

livet. Detta kommer då att ge den drabbade möjlighet att börja anpassa sig till sin smärta 

(Gullacksen, 2007). 

Lidande 

Dahlberg et al. (2003) skriver att ett lidande kan uppstå då den subjektiva kroppens 

autonomi förändras. Ett lidande kan alltså uppkomma då människan begränsas eller 

tappar förmågan att göra saker som hon tidigare klarat av. Wiklund (2003) hävdar att 

lidandet många gånger beskrivs som någon form av hot, kränkning eller förlust av 

människans själv, och handlar inte bara om observerbara symtom, utan också om en 

inre process. Vidare framkommer det att många patienter vill att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska uppmärksamma deras lidande och de upplevelser som hör ihop 

med lidandet hos patienten (Wiklund, 2003). 

Påfrestningar 

I en rapport gjord av Svenska smärtföreningen (2003) har det framkommit att en fjärde 

del av de patienter som lider av långvarig smärta även lider av depression. Det är även 

många patienter som lider av sömnsvårigheter, nedstämdhet, ångest och en känsla av att 

ha förlorat sin mänskliga värdighet. Att leva med långvarig smärta har även gett en låg 

livskvalitet hos många patienter. En del av de patienter som lider av långvarig smärta 

upplever även minnes- och koncentrationssvårigheter (SBU, 2006).  

 

Att inte kunna utöva fysiska aktiviteter på samma nivå som tidigare är även en 

påfrestning som har framkommit i en rapport av Svenska smärtföreningen (2003). Tre 

av fyra patienter har svårigheter med att lyfta föremål och nästan hälften av alla 

patienterna som lider av långvarig smärta har svårigheter av att gå (Svenska 

smärtföreningen, 2003).  

 

Det är inte bara psykiska och fysiska påfrestningar som dessa patienter lider utan, utan 

även sociala påfrestningar (Svenska smärtföreningen, 2003; SBU, 2006).  

 

Cirka 47 procent av de patienter som ingick i studien av Svenska smärtföreningen 

(2003) uppgav att de hade fått sluta arbete på grund av deras smärtor. Över hälften av 

deltagarna kunde inte delta i sociala aktiviteter på samma sätt som tidigare.  

 

Det är även många patienter som upplever social isolering och nedsatt social förmåga. 

Att leva med långvarig smärta har även inneburit minskad sexuell aktivitet och 

äktenskapskonflikter för många patienter (SBU, 2006). Genom att till exempel inte 
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längre klara av de dagliga hushållssysslorna är det många som har blivit mer beroende 

av andra människor (Svenska smärtföreningen, 2003). 

Behandling 

Målet med all smärtbehandling är att minska patientens lidande och ge patienten en 

förbättrad livskvalitet. Smärtbehandling bör innehålla kombinationer av psykologiska 

insatser, träning och sjukgymnastik, därefter kan kompletterande behandling med 

farmaka bli aktuell (Werner, 2010). Vid vanliga vävnadsskador brukar traditionell 

läkemedelsbehandling ha en god lindrande effekt men vid smärta från nervvävnad eller 

vid psykosomatiska smärtor har läkemedel nästan ingen lindrande effekt alls. För att 

patienten ska få en optimal behandling är det viktigt att ta reda på vilken kategori 

smärtan tillhör (Socialstyrelsen, 1994). 

 

Vanliga behandlingsmetoder vid långvarig smärta är bland annat transkutan elektrisk 

nervstimulering (TENS), akupunktur, ryggmärgsstimulering, fysisk aktivitet och 

sjukgymnastik i form av massage, värmebehandling, stretching och töjningsövningar 

(Werner, 2010; Magnusson, 2008; Redke, 1999). Magnusson (2008) tar även upp att det 

är viktigt att patienten får en ökad kunskap om vad smärta är och varför det gör ont. 

Undervisningen kan ske i olika smärthanteringskurser där andra patienter med 

smärtproblematik deltar och delar erfarenheter.  

 

SBU (2006) skriver att multimodal rehabilitering (breda rehabiliteringsprogram) 

minskar den långvariga smärtan och fler personer kan återgår till arbeten jämfört med 

en passiv behandling där det är mindre insatser. Genom att använda kognitiv 

beteendeterapi (KBT) ger det en bättre fysisk och social funktion.  

Bemötande i sjukvården 

Att patienter upplever att de inte blir bemötta på ett bra sätt eller inte blir trodda av 

sjukvårdspersonalen förekommer i vården, och detta kan vara svårare och tyngre för 

patienterna att bära än själva smärtan. Vid starka smärtor kan patienten få symtom från 

autonoma nervsystemet såsom blekhet och ökad puls. Om patienten uttrycker att han 

har ont samtidigt som symtomen från autonoma nervsystemet framträder blir han oftast 

trodd av sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskors bakgrund påverkar uppfattningen av 

patientens smärttillstånd. Det är därför viktigt att sjuksköterskor har goda kunskaper om 

smärta och smärtbehandlingar eftersom detta har ett inflytande på deras attityd gentemot 

patienter och deras smärtupplevelser (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen 2009). I en 

rapport av SBU (2010) framkommer det att många patienter som lever med långvarig 

smärta upplever att de blir missförstådda och misstrodda och det är därför viktigt att 

sjukvårdspersonalen respekterar och accepterar patienternas upplevelser av sina 

smärtor. Rivano (2010) skriver att när smärtan blir långvarig, blir den också avvikande 

och svår att förklara för andra. Vid dessa fall blir det svårt för omgivningen att förstå 

patienten och förstå behovet av stöd som kan vara nödvändig för patienten, vilket i sin 

tur kan få den drabbade att känna sig ensam och utlämnad. 

 

Vidare skriver Gullacksen (2007) att personer som upplever att deras smärtbesvär 

ifrågasätts av andra kan tappa tron på sin egen omdömesförmåga, vilket i sin tur kan 

förvärra personens situation ytterligare. Frustration över att inte bli tagen på allvar, när 

man ber om förståelse eller hjälp, är vanligt bland patienter som lider av långvariga 
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smärtor. Det som då har visat sig vara nödvändigt för de drabbade är att få en medicinsk 

diagnos. Det är då viktigt att få en förklaring till sina smärtbesvär. Detta har visat sig ha 

en stor betydelse för hur situationen kan begripas av den drabbade. 

Vårdrelation 

Relationen mellan vårdaren och patienten är en viktig del av vårdandet eftersom det är i 

det mellanmänskliga samspelet vi utvecklas som människor (Wiklund, 2003). Vikten av 

detta lyfter även Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) och 

nämner att en fungerande mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient är 

nödvändig för en god vård, ett lindrat lidande och välbefinnande. Ett kännetecken för en 

god vårdrelation mellan vårdare och patient är ett professionellt engagemang som 

innebär att vårdaren inte ska räkna med att få ut något för egen del (Dahlberg et al. 

2003). I en vårdande relation får patienten möjlighet att uttrycka sina begär och behov 

och prata om sina problem och på så sätt skapas utrymme för växt. Därför är en 

fungerande vårdrelation en förutsättning för en fungerande vårdprocess (Wiklund, 

2003). 

 

I en vårdrelation är det vårdaren som har det yttersta ansvaret att relationen ska fungera. 

Relationen till en vårdare kan orsaka ett vårdlidande om inte vårdaren behandlar 

patienten med respekt och inte ser eller hör patienten. Det är viktigt att vårdaren inte 

lovar mer än vad som är rimligt och möjligt att ge, eftersom att risken med detta är att 

patienten kan känna sig övergiven. Vårdaren har inte endast ansvar att utföra sina 

arbetsuppgifter utan även ett etiskt och moraliskt ansvar för att tillsammans med 

patienten utforma en vård som gynnar patientens hälsa och välbefinnande (Wiklund, 

2003).  

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska som det främsta målet ha patienternas hälsa 

och alltid utgå ifrån principen om människors lika värde. Varje patient har rätt till 

lämplig vård och vårdpersonalen har som skyldighet att erbjuda vård. Omvårdad 

innehåller både relationsaspekt och sakaspekt. Patienter som är i behov av omvårdnad 

kan behöva hjälp med till exempel aktiv hjälp, stöd och vägledning, detta ska göras med 

ett gott bemötande. Målet med omvårdnaden är att förebygga ohälsa, lindra lidande, 

främja patientens välbefinnande och hälsa och att få en balans i maktförhållandet i 

relationen så att närstående och patienter upplever delaktighet, trygghet och respekt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och att lindra lidande är de fyra 

ansvarsområden som sjuksköterskan har. Det grundläggande ansvaret för 

sjuksköterskan är att ge patienter vård. I vårdarbetet ska sjuksköterskan respektera 

värderingar, trosuppfattningar hos patient, familj och samhället och respektera de 

mänskliga rättigheterna. Det är även sjuksköterskans ansvar att patienten får den 

information som bör leda till patientens godkännande av vård och behandling (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007).   
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PROBLEMFORMULERING 
 

Att leva med långvarig smärta innebär inte bara en fysisk påfrestning, utan även en 

psykisk och social påfrestning. Det kan vara svårt för den drabbade att förklara sina 

upplevelser av långvarig smärta, samtidigt är det väldigt svårt för omgivningen att förstå 

den drabbades upplevelser då smärtan är subjektiv. Detta kan i sin tur leda till att 

omgivningen, inte minst sjukvårdspersonalen, underskattar patientens smärta och 

följderna till detta kan vara att patienten får en otillräcklig smärtlindring, eller inte blir 

tagen på allvar. För dessa patienter som lever med långvarig smärta är det betydelsefullt 

med en god smärtlindring för att smärtan inte ska få en negativ inverkan på det 

vardagliga livet som kan leda till isolering från omgivningen, ökat lidande och/eller 

ohälsa. Ett gott socialt stöd kan vara viktigt för dessa patienter, så att de kan acceptera 

sin situation och känna att de, trots sin smärta, kan leva ett normalt liv.  

 

Ofta brukar man i första hand vända sig till den farmakologiska behandlingen för att 

lindra sin smärta, men läkemedel ger inte alltid en tillfredsställande smärtlindring och 

dessutom följer ofta en hel del biverkningar med. Därför kan patienterna ibland behöva 

andra strategier för att hantera sin smärta. Många gånger hittar patienterna egna metoder 

som de tycker hjälper mot smärtan utan något engagemang från sjukvården. Att inte få 

det stöd från sjukvården som patienterna önskar och att inte bli bemött på ett 

medmänskligt sätt, kan leda till ett ökat lidande. Att inte alltid tro på patienten kan 

upplevas som kränkande och därför är det viktigt att inte underskatta smärtan som 

patienten uttrycker.  

 

Med denna studie vill författarna öka förståelsen för patienters upplevelser av mötet 

med sjukvårdspersonalen vid långvarig smärta, men även hur patienterna hanterar 

smärtan för att bibehålla en god livskvalitet.  

 

SYFTE 
 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av mötet med sjukvården och deras 

hanteringsstrategier för att lindra sin långvariga smärta. 

 

METOD 
 

Studien är en litteraturstudie där det har gjorts en analys av kvalitativa vetenskapliga 

artiklar som samtliga handlar om ämnet långvarig smärta. Målet med den här typen av 

studie är enligt Friberg (2006) att öka förståelsen för patienters upplevelser och 

erfarenheter. 

Litteratursökning 

Författarna var överens om att det skulle handla om långvarig smärta, men var inte helt 

säkra på något specifikt område inom ämnet långvarig smärta. Processen startades 

därför med en inledande litteratursökning, vars syfte enligt Friberg (2006) är att hjälpa 

författarna att få en överblick över forskningsområdet som skall undersökas. Till den 

inledande litteratursökningen valde författarna att använda sig av databaserna Cinahl 
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och PubMed. Efter att den inledande litteratursökningen var gjord kunde författarna till 

slut bestämma sig för ett avgränsat område, inom ämnet långvarig smärta, som skulle 

undersökas. 

 

Efter att det var bestämt ett specifikt område att skriva om var det dags att göra den 

egentliga litteratursökningen. Egentlig litteratursökning är den sökning som ger den 

slutgiltiga litteraturen som studien skall byggas på (Friberg, 2006). Till den egentliga 

litteratursökningen användes endast av databasen Cinahl. 

 

De sökorden användes vid den egentliga litteratursökningen var chronic pain, 

management, qualitative, support och experiences. Genom att kombinera dessa ord på 

olika sätt med varandra framkom det ett flertal artiklar som var relevanta för uppsatsen. 

Alla artiklar som valdes att undersöka var refereegranskade, ”peer-reviewed”. 

 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara av kvalitativ ansats och ur ett 

patientperspektiv behandla ämnet långvarig smärta. Artiklarna skulle vara publicerade 

på 2000-talet, för att inte använda en allt för gammal forskning i studien. 

 

Exklusionskriterierna var kvantitativa studier samt studier som var publicerade före år 

2000. Även barn exkluderades. 

 

Författarna ville inte begränsas till en specifik typ av smärta, utan valde istället att 

granska artiklar som behandlade olika typer av långvarig smärta, hos både män och 

kvinnor. Det valdes ut ett flertal artiklar som verkade relevanta för uppsatsen och som 

verkade stämma överens med uppsatsens syfte. Abstract lästes på dessa artiklar och 

slutligen valdes elva artiklar ut som används i resultatet, då författarna ansåg att de 

passade syftet. Därefter lästes alla artiklarna igenom mer noga och gjorde en granskning 

av dem enligt Fribergs (2006) granskningsmodell för att få en överskådlig bild av 

artiklarnas innehåll (Bilaga 2) 

Analys av litteratur 

Författarna användes av den analysmetod som beskrivs av Evans (2002) då de ansåg att 

den passade bra till den här typen av studier. Analysmetoden går ut på att man utgår 

från en helhet som man bryter ner till mindre delar för att sedan skapa en ny helhet. 

Författarna började med att läsa igenom alla artiklar översiktligt, och därefter lästes 

dessa mer noggrant och markerade de delar som var betydelsefulla för studien. Det här 

steget i processen upprepades flera gånger för att få fram det absolut viktigaste i 

artiklarna. Efter det jämfördes resultaten som framkom från alla artiklar med varandra 

för att identifiera likheter och skillnader i texterna. Slutligen skapades kategorier och 

subkategorier som passade resultaten som författarna hade fått fram i analysen, och fick 

till slut två kategorier och åtta subkategorier (Tabell 1). Resultatet jämfördes sedan med 

syftet och med problemformuleringen för att se om studien verkligen hade lyckats 

undersöka det som skulle undersökas, eller om det fanns något som inte stämde.  

 

RESULTAT 
 

Författarna har kommit fram till två kategorier och åtta subkategorier (Tabell 1.)  
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Tabell 1 Översikt över kategorier och subkategorier 

 

Vårdarnas absoluta betydelse Egen anpassning 

Förståelse och kunskap Acceptans 

Känslan av övergivenhet och misstro Planering och prioritering 

Patientens initiativtagande Hopp och framtidstro 

 Praktiska metoder  

 Identifikation 

 

Vårdarnas absoluta betydelse 

I två studier som har analyserats behandlas patienternas upplevelser gentemot 

sjukvårdspersonal och hur sjukvårdspersonalens inställning och bemötande kan ha en 

inverkan på patientens upplevelser av sin långvariga smärta (Slade, Molloy & Keating 

,2009; Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011).  

Förståelse och kunskap 

Vid mötet med vården förväntade sig patienterna att vårdpersonalen skulle bemöta dem 

som människor med ett självvärde och som viktiga (Säll Hansson et al. 2011). För att 

optimera resultaten av behandlingar var det viktigt att sjukvårdspersonalen hade en bra 

relation till patienterna. Detta kunde uppnås genom att sjukvårdspersonalen tog hänsyn 

till patientens önskemål och livsförhållanden (Slade et al. 2009). Deltagarna i Säll 

Hanssons et al. (2011) studie berättade i intervjuer att de förväntade sig att 

sjukvårdspersonalen skulle vara professionella i mötet med patienten och att de skulle 

ha en förståelse och kunskap om hur det är att leva med långvarig smärta och hur 

smärtan fungerade. Deltagarna ansåg även att sjukvårdspersonalens kunskaper inte var 

tillräckligt höga och att personalen skulle rådfråga andra kollegor vid otillräcklig 

kunskap. De gånger då sjukvårdspersonalen inte visste hur de skulle lindra patientens 

besvär på bästa sätt, sympatiserade deltagarna och tyckte synd om personalen. 

 

I båda studierna framkom det tydligt att patienterna vill att sjukvårdspersonalen är 

engagerade i deras vård (Slade et al. 2009; Säll Hansson et al. 2011). 

 

I Slades et al. (2009) studie visade det sig att alla deltagarna hade en önskan om att 

sjukvårdspersonalen skulle utveckla en övergripande bild av patientens önskemål, 

livsstil och värderingar för att kunna ge en vård som är anpassad till den specifika 

patienten. Detta kan man också läsa om i Säll Hanssons et al. (2011) studie där 

deltagarna ansåg att personalen var mest koncentrerade på sina egna ansvarsområden 

och tog inte hänsyn till om patienten hade andra fysiska problem som kunde ha en 

negativ inverkan på det dagliga livet. Vidare i studien kan man läsa att patienterna ansåg 

att personalen var mer fokuserade på sina frågor till patienten än att förstå patientens 

upplevelser. Alla patienterna ansåg att sjukvårdspersonalen kunde förbättra sitt 

engagemang genom att ta hänsyn till patientens åsikter och mål med vården, och tyckte 

att det var viktigt med en kompetent och empatisk lyssnare (Slade et al. 2009). I studien 

av Säll Hansson et al. (2011) uttryckte deltagarna att de ibland inte fick möjligheten att 

förklara sin smärta och i vissa fall kändes det som om personalen inte orkade anstränga 

sig för att hjälpa till. Det framkom även att vissa deltagare inte hade blivit tillfrågade om 
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sina smärtupplevelser eller fått möjligheten att utvärdera sin smärta. Detta ledde till att 

patienterna upplevde en brist på intresse från sjukvårdspersonalen. 

 

Även positiva upplevelser framkom i båda artiklarna (Slade et al. 2009; Säll Hansson et 

al. 2011). För att patienterna ska känna att de blir tagna på allvar och inte bli ifrågasatta 

bör sjukvårdspersonalen visa empati och förståelse och ska helst ha en lättsam och 

alldaglig ton i samtalet med patienten. Det som upplevdes positivt av patienterna var när 

de blev tillfrågade om sin hälsa, fick förklara sin situation, blev erbjudna hjälp och då 

sjukvårdspersonalen utvärderade behandlingen. De patienter som fick en diagnos 

fastställd kände att de blev bekräftade och fick nytt hopp om framtiden (Säll Hansson et 

al. 2011). De patienter som fick en effektiv och bra undervisning om behandlingar 

upplevde att de fick positiva erfarenheter av vården. Det var många som tyckte att det 

var viktigt med effektiv och bra undervisningskunskap från sjukvårdspersonalen (Slade 

et al. 2009). Om en vårdare erkände att han/hon saknade kunskap om patientens smärta 

och inte visste hur smärtan kunde lindras, upplevdes inte det som något negativt utan 

sågs som positivt om patienten bara fick förklara sin smärta till vårdaren (Säll Hansson 

et al. 2011). Mötet med vården upplevdes generellt som positivt men det som framkom 

mest i intervjuerna i Säll Hanssons et al. (2011) studie var de negativa mötena som 

deltagarna hade varit med om och som hade ristats in i deras minnen. 

 

Känslan av övergivenhet och misstro 

Övergivenhet var också något som framkom i båda artiklarna (Slade et al. 2009; Säll 

Hansson et al. 2011). Alla deltagare var överrens om att det var dålig kontinuitet i 

vården och att de kunde känna sig övergivna av sina sjukvårdare (Slade et al. 2009). Det 

kan man också läsa i Säll Hanssons et al. (2011) artikel där deltagarna var väldigt 

förvånade över att personalen ibland inte märkte när en patient hade ont, även då 

patienten grät och uttryckte tydlig smärtpåverkan. 

 

Många patienter i de båda studierna upplevde att de inte blev trodda eller blev tagna på 

allvar. (Slade et al. 2009; Säll Hansson et al. 2011). Om sjuksköterskan inte frågade 

patienten om sin smärta eller utvärderade smärtbehandlingen, upplevde patienterna att 

de inte blev trodda och därför blev patienterna tveksamma till att fråga efter 

smärtbehandling. Samtidigt ansågs inte personalen förstå hur jobbig och intensiv 

smärtan var och hur den kändes. Då patienterna upplevde att de inte blev trodda eller att 

de blev ignorerade kunde de känna en frustration och besvikelse, allt detta i sin tur 

kunde leda till ytterligare lidande. Det fanns även patienter som kände att de blev 

bemötta på ett arrogant sätt och uppgav att de kände sig som idioter. Flera av deltagarna 

tog för givet att sjukvårdspersonalen skulle tro på dem och lyssna på dem, men så var 

inte alltid fallet. De uppgav att de genom personalens kroppsspråk kunde se att 

personalen inte trodde på deras beskrivningar av sina smärtupplevelser (Säll Hansson et 

al. 2011). I studien av (Slade et al. 2009) var det 83 procent av deltagarna som upplevde 

att de inte blev tagna på allvar och många upplevde att personalen inte lyssnade på dem. 

Patientens initiativtagande 

Det var många av deltagarna som rapporterade att de hade en stark motivation till att få 

förklara och förstå sin situation, men även att få resurser Slade et al. (2009). I Säll 

Hanssons et al. (2011) studie framkom det att vårdpersonalen inte gav information om 
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tillgängliga behandlingar då de inte tyckte att behandlingarna var lämpliga. Patienterna 

kände att de var tvungna att själva ta initiativet och ge förslag på alternativa 

behandlingar. De ansåg att de hade rätt att kräva behandling och att få information om 

alternativa behandlingar. Vid långvarig smärta är det viktigt att vara envis för att få den 

vård och behandling som patienterna ansåg vara lämplig. Deltagarna upplevde sig som 

tjatiga, besvärliga, gnälliga och själviska personer då de fick kämpa för att få den vård 

de önskade (Säll Hansson et al. 2011). 

Egen anpassning 

Acceptans 

Att acceptera att smärtan är en del av livet var ett behov som deltagarna uttryckte och 

som de flesta ansåg kom med tiden (Van Huet, Innes & Whiteford, 2009). För de 

personer som lever med långvarig smärta kan det vara en livslång utmaning att 

acceptera den långvariga smärtan. Att acceptera den långvariga smärtan ansågs vara det 

första steget och det spelade ingen roll hur svårt eller hur allvarligt det var (Tul, Unruh 

& Dick, 2010). Genom kunskapen att smärtan kunde hanteras så kunde patienterna gå 

vidare i livet och leva ett så normalt liv som möjligt (Van Huet et al. 2009). I artikeln av 

Closs, Staples, Reid, Bennett och Briggs (2006) visade sig att det var många av 

deltagarna som uppgav att de hade gått igenom perioder i livet där de hade levt med 

fullständig förtvivlan och det var fortfarande vissa deltagare som var kvar i den 

perioden. Det fanns deltagare som hade gått igenom en sörjande process för vad de gick 

igenom men de såg tillbaka på det tidigare livet utan smärta med ångest för hur dem 

hade varit tidigare (Van Huet et al. 2009). I artikeln av Bremander, Bergman & 

Arvidsson (2009) var det en deltagare som berättade att han efter en olycka fick en 

permanent skada nästan var glad över att olyckan skedde. Olyckan och den permanenta 

skadan gav honom en annan upplevelse av glädje i livet som han inte trodde att han 

skulle uppleva om inte olyckan hade skett. Han ansåg att olyckan utvecklade honom på 

ett bättre sätt. I studien av Van Huet et al. (2009) var det en deltagare som berättade att 

acceptans var mer osäkert, då delar av hans liv hade förändrats. Han hade fortfarande 

fokus på smärtan och sökandet efter en behandling som gav god effekt. Att leva med 

långvarig smärta var ett ständigt kämpande och det kunde han inte acceptera. 

 

De personer med långvarig smärta som hade förstått att deras smärta skulle vara 

livslång visste att det skulle påverka deras liv, vad de ville göra och vad de kunde göra 

(Van Huet et al. 2009). Livet med långvarig smärta innebär också en anpassning. 

Genom att acceptera livet med smärta och förstå att det är hanterbart blir det möjligt att 

leva ett gott liv trots att smärtan inte avtar (Bremander et al. 2009). De personer som 

kan hantera sin smärta bra har accepterat situationen och de vet sina begränsningar. De 

hade en stark vilja att övervinna smärtan och de kunde hantera sitt liv trots den 

långvariga smärtan (Closs et al. 2006).  

Planering och prioritering 

Något som nämndes i ett flertal artiklar var att deltagarna i studierna hanterade sin 

smärta genom att lära sig att känna när smärtan var på väg, och att lära sig att begränsa 

sina vardagssysslor samt fördela sitt arbete och inte göra allt på en gång. En deltagare 

uppgav att han/hon begränsar sina vardagssysslor och vet vad han/hon klarar av och inte 

klarar av för att inte förvärra smärtan. En annan deltagare nämnde att han/hon vet att det 
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inte går att utföra allt hushållsarbete på en och samma gång eftersom smärtan då 

kommer att förvärras (Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter & Panckhurst, 2010;). Traska, 

Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino, 2010) skriver något liknande i sin studie, där 

deltagarna uppgav att de tyckte att det var viktigt att prioritera de allra viktigaste 

vardagssysslorna som skulle göras eftersom det inte var möjligt att utföra alla 

vardagssysslor. Om de gjorde för mycket så skulle de överanstränga sig och symtomen 

skulle då förvärras. Deltagarna tyckte även att det var viktigt att planera sina dagar, och 

ta hjälp av andra när det var svårt att utföra någon uppgift. Van Huet et al. (2009) 

nämner att flera deltagare tyckte att det var väldigt viktigt att begränsa sina 

arbetsuppgifter och hur mycket man gör under dagen för att kunna hantera smärtan. På 

detta sätt kunde man lära sig att utföra uppgifter lite i taget och inte försöka göra allt på 

samma gång för att inte smärtan ska bli värre. För vissa deltagare var den här typen av 

hantering svår att ta till sig. I Morone, Lynch, Greco, Tindle & Weiner (2008) studie 

står det att deltagarna hade genom erfarenhet fått en högre känsla för smärtan och kunde 

i god tid känna när smärtan var på väg och på så sätt kunde de minska ansträngningen 

på kroppen och hantera smärtan innan den skulle eskalera.  

Hopp och framtidstro 

Det var svårt för många att släppa förhoppningarna om att smärtan skulle elimineras 

helt (Tul et al. 2010). Det var enligt många deltagare inte acceptabelt att ha brist på 

hopp om att bli fri från smärtan. Flera av deltagarna uppgav också att de hellre skulle 

fortsätta att försöka bli smärtfri än att ge upp och bli övervunna av smärtan (Closs et al. 

2006). Det betydde inte att man släppte hoppet om att bli bättre bara för att man släppte 

behovet av att få bort smärtan (Tul et al. 2010). Deltagarna i Bremanders et al. (2009) 

studie var överens om att de inte hade befunnit sig i sin nuvarande situation där de 

känner sig säkra om att de kommer att kunna möta framtiden om de inte hade den 

smärtsamma processen.  

Praktiska metoder 

I flera artiklar som har granskats har det framkommit tydligt att många som lider av 

långvarig smärta använder sig av flera olika metoder för att hantera sin smärta (Crowe 

et al. 2010; Traska et al. 2010; Closs et al. 2006; Van Huet et al. 2009; Morone et al. 

2008; Liddle et al. 2007; Campbell & Cramb, 2008).  

Mediciner 

I artiklarna av Crowe et al. (2010); Traska et al. (2010) och Closs et al. (2006) har det 

visat sig att deltagarna många gånger använder sig av olika läkemedel för att lindra 

smärtan. I Crowes et al. (2010) artikel visade det sig att vissa deltagare använde sig av 

receptbelagda läkemedel då smärtan var outhärdlig, men de allra vanligaste medicinerna 

var de receptfria. Deltagarna var dock negativa till att använda medicinering 

regelbundet mot sin smärta och använde medicinerna endast när det verkligen var 

nödvändigt. I Traskas et al. (2010) artikel framkom det att deltagarna hade provat ett 

flertal olika mediciner mot sina smärtor. En deltagare tyckte att antidepressiva och 

smärtstillande mediciner var livsnödvändiga för henne, medans en annan uttryckte att de 

flesta mediciner hade en negativ inverkan på henne, och därför använde hon inte 

mediciner så ofta. I Closs et al. (2006) artikel uppgav deltagarna att de i första hand 

använde sig av mediciner för att hantera sina smärtor och att de använde sig av många 

olika läkemedel för att försöka lindra smärtan. 
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Fysisk aktivitet och yoga 

I studien av Crowe et al. (2010) framkom det att deltagarna ansåg att fysisk aktivitet på 

olika sätt hjälpte dem att hantera sin långvariga smärta i vardagen. De fysiska 

aktiviteterna som deltagarna beskrev att de använde sig av var bland annat sådana 

övningar som sjukgymnaster och andra personer med samma smärtproblematik hade 

lärt dem. Utöver dessa övningar var promenad, cykling och simning andra aktiviteter 

som deltagarna ägnade sig åt. Det var olika bland deltagarna hur ofta de utförde fysisk 

aktivitet och vilka aktiviteter som de mest tillämpade. Vissa deltagare utförde daglig 

motion av olika slag medans andra var mindre aktiva. En av deltagare berättade att 

hon/han brukade gå promenader varje dag, cykla tre gånger i veckan och även att hinna 

med simning minst fem dagar i veckan. En annan deltagare uppgav att pilates var en bra 

metod för att lindra smärtan. Även i Liddles et al. (2007) studie framkom det att motion 

var en viktig del för deras hantering av smärtan. Deltagarna i studien meddelade även 

här att de brukade utföra fysisk aktivitet i sin vardag i form av promenader, simning och 

olika fysiska övningar. Flera av deltagarna ansåg att promenader var mest effektiva till 

att lindra smärtan, medans en annan deltagare i studien brukade utföra fysiska övningar 

varje morgon och tyckte att det var det mest effektiva för honom/henne. I ytterligare en 

studie som här var gjord på kvinnor med fibromyalgi visade sig att promenader och 

motion även här hade en positiv effekt på smärtan, men i detta fall som avledning från 

de negativa symtomen som uppstod vid smärttillstånden (Traska et al. 2010). 

 

En annan typ av fysisk aktivitet tas upp av Tuls et al. (2010) studie som handlar om 

yoga. Fysisk aktivitet i form av yoga visade sig också vara en bra metod för att lindra 

och förhindra smärta. Deltagare som tidigare hanterade sin smärta genom att vila eller 

undvika rörelser för att inte förvärra smärtan insåg att milda yogaställningar och 

yogasträckningar var effektiva mot smärtan och de förvärrade inte tillståndet. En annan 

deltagare uppgav att han/hon utförde yoga varje morgon för att förhindra 

muskelspänningar, och andra deltagare valde att utöva yoga på arbetet för att hantera 

den stress som kan förvärra smärtan. Flera deltagare fortsatte med yoga även efter 

studien då de fann att den hade en smärtlindrande effekt samt att det hjälpte dem 

tillbaka till de fysiska aktiviteter som de tidigare avstått från, som till exempel simning 

och promenader, på grund av smärtan. Genom yoga fick deltagare kontroll över rörelser 

som gick att utföra och de fick kontroll över smärtan vilket gjorde smärtan mer 

accepterbar. Yoga hjälper personer med långvarig smärta att acceptera att de inte blir 

bättre, men de får verktygen till att kunna leva och fungera med den långvariga smärtan 

(Tul et al. 2010).  

 

I den sista studien som har analyserats som behandlar fysisk aktivitet uppgav flera 

deltagare att de tidigare inte har vågat utföra fysisk aktivitet eller har antagit att 

inaktivitet är det mest effektiva för att lindra smärtan. Dessa insåg senare under studiens 

gång att en lagom nivå fysisk aktivitet istället hade en positiv effekt (Bremander et al. 

2009). 

Meditation 

Att utföra meditation dagligen eller efter att man stressat ansågs också hjälpa mot 

smärtan (Traska et al. 2010). De flesta deltagare uppgav att de kunde hantera sin smärta 

bättre genom att meditera. De beskrev att de kände sig avslappnade och lugna efter 

meditation (Morone et al. 2008).  
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Värme 

Värme nämndes i två studier som en effektiv metod för att hantera smärta. Crowe et al. 

(2010) skriver att deltagarna i studien tyckte att varma duschar/bad, elektriska filtar eller 

vetekuddar var effektiva mot smärta. Något liknande nämner Traska et al. (2010), där de 

flesta deltagare i studien uppgav att det första de gjorde på morgonen var att ta ett varmt 

bad eller en varm dusch för att lindra sin smärta. 

Alkohol och droger 

Closs et al. (2006) skriver att flera deltagare uppgav att de använde sig av alkohol eller 

droger som cannabis för att lindra sin smärta. Cannabis ansågs ge en tillfällig 

smärtlindring och ge en viss lugnande effekt, vilket gav dem en paus från smärtan. Men 

deltagarna märkte även att den här typen av hantering också kunde leda till negativa 

biverkningar. Vidare skriver Closs et al. (2006) att flera hade provat andra metoder 

såsom akupunktur och hypnos, men ingen av dessa gav någon märkbar effekt mot 

smärtan. 

Distraktion/avledning 

Distraktion och avledning från smärtan kunde också vara hjälpsamt. Det kan vara olika 

hobbys som man ägnar sig åt eller att man lyssnar på musik för att på så sätt komma 

bort från smärtan (Crowe et al. 2010). Nästan alla deltagare nämnde att de använde sig 

av distraktion för att avledas från smärtan. Distraktion kunde uppnås genom olika 

intressen som deltagarna hade som t.ex. att spela spel, sjunga eller lära sig språk. Även 

lugn musik ansågs vara hjälpsamt i hanteringen av smärta (Traska et al. 2010). Även 

Closs et al. (2006) skriver att deltagarna nämnt distraktion som en hanteringsstrategi 

mot smärtan. Flera deltagare i Morones et al. (2008) studie nämnde att smärtan kunde 

minska genom olika metoder, bl.a. genom att fokusera på något annat än smärtan och 

avleda sig från den. Det framkom även att vissa deltagare kunde lindra sin smärta 

genom att koncentrera sig på sin andning. Detta nämnde även en deltagare i Traskas et 

al. (2010) studie, då hon förklarade hur andningstekniker hjälpte henne mot smärtan.  

Identifikation 

I flera artiklar framkom det att patienter som lider av långvariga smärtor tyckte att det 

var viktigt att träffa andra personer som har samma problem, och att dessa personer var 

de enda som verkligen kunde förstå ens situation (Traska et al. 2010; Bremander et al. 

2009 och Campbell & Cramb, 2008). 

 

Traska et al. (2010) skriver att alla deltagare i studien tyckte att det var väldigt viktigt 

att träffa andra personer som lider av samma problem eftersom de då kunde dela med 

sig av sina erfarenheter. Vikten av den här typen av stöd framkom även i Bremanders et 

al. (2009) artikel där de flesta deltagare uttryckte att stöd från personer som har liknande 

smärtproblematik var väldigt viktigt. Detta gav upphov till en känsla av identifikation 

och en känsla av att bli accepterad som man är, och man behövde inte göra sig till eller 

bete sig annorlunda. Det var även bra att träffa personer som lider av samma problem 

eftersom deltagarna då kunde dela med sig av sina erfarenheter och lära sig av de andras 

erfarenheter, som deltagarna sedan kanske kunde ha nytta av. Deltagarna uppgav att det 

var en tröst att kunna identifiera sig med andra personer som har liknande problem, och 

det kändes bra när man kunde relatera saker och känna igen sig själv i de andras 

historier. Några deltagare i Van Huets et al. (2009) studie undvek att prata om sin 
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smärta och tyckte att det hjälpte, men för vissa andra upplevdes detta ha en motsatt 

effekt. En av deltagarna nämnde hur viktigt det var att kunna prata ut om sin smärta för 

att kunna hantera den på ett bättre sätt. 

 

Vidare skriver Traska et al. (2010) att deltagarna tyckte att personer som har liknande 

smärtproblematik var de enda som verkligen förstod vad man gick igenom och det var 

det som hjälpte en att gå vidare. Något liknande skriver Campbell och Cramb (2008) 

och förklarar att deltagarna i sin studie uppgav att de hade insett att de enda som 

verkligen kunde förstå vad de gick igenom var andra personer som hade liknande 

problem, och uttryckte att de försökte undvika att hela tiden prata om sin smärta med 

vänner och familjemedlemmar eftersom det var frustrerande för dem att hela tiden 

lyssna på sådant klagande. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att få fram patienternas upplevelser och känslor när det gäller att leva med långvarig 

smärta, valdes en kvalitativ metod till uppsatsen.  Med hjälp av Friberg (2006) ökar 

kunskapen om hur en litteraturstudie byggs upp och struktureras.  

 

Artikelsökningen tog längre tid än vad som var planerat. Sökningen startades med en 

bred litteratursökning för att se vad det fanns för forskning inom området. Därefter 

gjordes en mer inriktad sökning för att få fram den information som behövdes till 

resultatet. Det lades ingen fokus på att begränsa resultatet till en specifik smärttyp som 

till exempel ländryggsmärta och neuropatisk smärta. Om sökningen hade begränsats till 

en specifik smärttyp, hade resultatet eventuellt varit annorlunda. Exempel på detta kan 

vara vad patienter med kronisk ländryggsmärta har för upplevelser och för 

hanteringsstrategier. 

 

Till den egentliga litteratursökningen användes endast databasen Cinahl. Genom att 

använda fler databaser såsom Cinahl och PubMed hade det med stor sannolikhet funnits 

ett bredare antal artiklar att utgå ifrån. Efter den egentliga litteratursökningen i Cinahl, 

fanns den mängd data som ansågs nödvändig till resultatet, där igenom gjordes ingen 

vidare sökning i PubMed.  

 

Efter att resultatet var färdigt och diskussion skulle påbörjas framkom det att ordet 

coping inte har använts i litteratursökning. En jämförelse gjordes i Cinahl för att se 

skillnaden av att använda ordet coping och att inte göra det. Vid sökning med ordet 

coping blev resultatet av sökningen ett mindre antal artiklar. Detta hade hjälpt till att 

begränsa antalet relevanta artiklar till resultatet.  

 

Trots att sökningen begränsades av artiklar till 2000-talet har ingen av de elva artiklar 

som har använt i resultatet skrivits tidigare än 2006 och resultaten i artiklarna är därför 

relativt nya. Anledningen till att dessa artiklar valdes, var att mängden data att bygga 

resultat på fick en bredare syn på den långvariga smärtan.   
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Resultaten skulle eventuellt se annorlunda ut om äldre artiklar hade valts, men det var 

aktuell forskning inom ämnet långvariga smärta som var av intresse och därför passade 

det bra att begränsa sökningen till 2000-talet.  

 

Den patientgruppen med långvarig smärta som har upplevts som störst är vuxna 

patienter (≥18år), därför har fokus lagts på den patientgruppen. Barn har helt 

exkluderats i uppsatsen. Om det hade valts att inkludera barn i uppsatsen hade det med 

stor sannolikhet fått ett annat resultat då barn troligtvis hanterar den långvariga smärtan 

med andra strategier.   

 

Som metod till dataanalysen användes Evans (2002) analysmetod, då den behandlar 

materialet i sin helhet och bildar mindre delar för att sedan bygga upp en ny helhet. Med 

denna uppsats vill författarna skapa en ny helhet från de artiklar som har valts att 

användas i studien, därför ansåg författarna att denna metod passade arbetet.  

 

Resultatdiskussion 

Många patienter som lider av långvarig smärta upplever att de blir illa bemötta i 

sjukvården (Almås et al. 2009) och att de ofta blir misstrodda, inte tagna på allvar eller 

ignorerade. Patienterna upplever även att sjukvårdspersonalen inte engagerar sig 

tillräckligt i deras vård och att personalens kunskaper inte alltid är tillräckliga (Slade et 

al. 2009; Säll Hansson et al. 2011). Många patienter känner att de själva måste ta 

initiativet och föreslå olika behandlingsmetoder eftersom sjukvården inte alltid gör det. 

Patienterna hade även positiva upplevelser från sjukvården, men ett flertal uppger att de 

negativa upplevelserna är de som har ristats in i deras minnen (Säll Hansson et al. 

2011).  

 

Då sjukvården inte alltid kan erbjuda tillräcklig hjälp till patienter med långvariga 

smärtor för att de ska kunna hantera sin smärta blir patienterna många gånger tvungna 

att hitta egna strategier för att klara av vardagen. Dessa strategier har visat sig variera 

mellan olika patienter, men de har alla ett gemensamt syfte, att lindra smärtan och 

hjälpa patienten att klara av den långvariga smärtan på ett bättre sätt. Dessa olika 

strategier kan exempelvis vara att acceptera smärtan, inte tappa hoppet eller att planera 

och prioritera rätt, men kan också vara praktiska metoder som fysisk aktivitet, 

meditation eller olika typer av distraktion och avledning(Van Huet et al. 2009; Tul et al. 

2010; Closs et al. 2006; Bremander et al. 2009; Crowe et al. 2010; Traska et al. 2010; 

Morones et al. 2008; Liddle et al. 2007; Campell & Cramb, 2008).  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar och tror på patientens upplevelser och tar dessa 

på allvar. Det har visat sig i flera artiklar att patienter med långvarig smärta upplever att 

de inte blir trodda och inte blir tagna på allvar (Slade et al. 2009; Säll Hansson et al. 

2011). När författarna till uppsatsen läste artiklarna och märkte hur vanligt det var att 

patienterna upplevde att de blev illa bemötta och ignorerade blev de förvånade. Flera 

gånger under författarnas utbildning har det framkommit att patienter med långvarig 

smärta blir missförstådda och inte tagna på allvar från sjukvården. Det som var mest 

förvånande i det sammanhanget var att det var en stor grupp patienter som upplevde att 

de inte blev tagna på allvar och inte trodda. I bakgrunden har det  tagits upp att 

sjuksköterskans bakgrund kan påverka hur han/hon uppfattar patientens smärta och 
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smärtupplevelse. Därför anses det att det är viktigt att sjuksköterskor inte tolkar 

patientens smärtupplevelse utifrån egna värderingar. Att inte blir trodd och att inte tagen 

på allvar kan ge patienten ett ökat lidande. Wiklund (2003) förklarar att brister i 

sjukvården kan öka patientens lidande och orsaka ett så kallat vårdlidande. Dessa brister 

kan exempelvis vara utebliven smärtlindring och/eller behandling. Ett vårdlidande kan 

även orsakas av att sjukvårdspersonalen inte lyssnar på patientens upplevelser av sina 

symtom eller då patienten inte blir tagen på allvar. 

 

Patienter förväntar sig att sjukvårdspersonalen har goda kunskaper om smärta och 

smärtbehandling. Därför anser författarna att det är viktigt att sjukvårdspersonal har god 

kunskap om smärta och smärtbehandlingar för att kunna möta patienten på ett 

professionellt sätt och kunna ge individuella råd till den enskilda patienten. 

 

Det var många deltagare med långvarig smärta som uttryckte att de tyckte att det var 

viktigt att acceptera den långvariga smärtan. Samtidigt som de accepterade den 

långvariga smärtan så tappade de inte hoppet om att en dag bli fri från sina smärtor. 

Författarna tycker att det är viktigt att sjuksköterskan ger patienten adekvat stöd och 

hjälp för att kunna acceptera sin smärta och ett liv med långvarig smärta. Samtidigt 

tycker de att det är viktigt att sjuksköterskan får patienten att känna ett hopp inför 

framtiden, trots sin smärta. Genom att sjuksköterskan lyssnar på patienten, kan 

patienten uppleva att det finns någon som bryr sig, någon att dela lidandet med och på 

så sätt väcka ett hopp hos patienten (Wiklund, 2003). Patienter som lider av långvarig 

smärta anser att det var viktigt att kunna träffa andra personer med liknande besvär för 

att kunna dela erfarenheter och kunna identifiera sig (Traska et al. 2010; Bremander et 

al. 2009; Campbell & Cramb, 2008). Genom att träffa andra patienter med liknande 

besvär kan patienterna dela sitt lidande med dem, vilket i sin tur kan hjälpa patienten till 

att acceptera sitt tillstånd. Behovet av att träffa andra personer som befinner sig i en 

liknande situation är återkommande i andra studier. I studien av Snelgrove, S., Edwards, 

S. och Liossi, C. (2011) är det en kvinna som berättar att hon vill vara delaktig i en 

diskussionsgrupp där hon kan dela erfarenheter och upplevelser med andra personer 

med liknande besvär, hellre än att ta läkemedel. Detta stärker resultatet om att patienter 

med långvarig smärta har ett behov av att dela erfarenheter och upplevelser med andra 

personer.  

 

Fysisk aktivitet nämndes i fem av de elva artiklar som analyserades. I dessa gav fysisk 

aktivitet ett positivt resultat mot smärtan. De aktiviteter som togs upp var bland annat 

simning, promenad, yoga och cykling (Crowe et al. 2010; Liddle et al. 2007; Traska et 

al. 2010; Tul et al. 2010; Bremander et al. 2009). Detta resultat kan man även finna i 

andra studier som handlar om ämnet långvarig smärta. I en studie av Henwood och Ellis 

(2004) framkommer det att fysisk aktivitet upplevs som positivt av deltagarna i studien, 

då det gav dem en lindring mot smärtan. I en studie av Faucett, J. (1999) 

sammanställdes studier från 1990 – 1998 där det visade sig att fysisk aktivitet gav 

personer med långvarig smärta en lindrande effekt, en förbättrad funktionsförmåga och 

hjälpte dem att återgå till sitt arbete. Detta tyder på att fysisk aktivitet även i tidigare 

forskning har visat sig ha en positiv effekt mot långvarig smärta. Författarnas 

förhoppningar är att fysisk aktivitet kommer att ökas hos patienter då sjuksköterskor har 

möjligheten att skriva ut fysisk aktivitet på recept. Under utbildningen till sjuksköterska 

har det lagts märke till att sjuksköterskor inte skriver ut fysisk aktivitet på recept till alla 
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de patienter som är i behov av det. Författarna tror att många patienter som lider av 

långvarig smärta inte har tillräckliga kunskaper om att fysisk aktivitet har goda effekter, 

därför bör sjuksköterskor ge patienterna undervisning om sambandet mellan fysisk 

aktivitet och långvarig smärta.  

 

Vidare skriver Henwood och Ellis (2004) att deltagarna i deras studie nämnde värme 

som en effektiv strategi. Detta kunde vara i form av varmt bad, varm dusch eller annan 

slags värme direkt på smärtområdet. Detta stämmer bra överens med det som har 

framkommit i resultatet. Att värme används mot smärta ha stötts på flera gånger, både 

då författarna själva har haft tillfällig smärta och i sjukvården, men att värme även 

hjälper personer att hantera långvarig smärta bör sjuksköterskan informera patienter om. 

I samma studie av Henwood och Ellis (2004) beskrevs även distraktion som en bra 

hanteringsstrategi mot smärtan, vilket också framkommer i resultatet. Distraktion verkar 

vara vanligt bland personer med långvarig smärta, vilket författarna anser är en strategi 

som personerna själva utvecklar genom erfarenhet. Vidare tycker författarna dock att 

sjuksköterskor bör vara medvetna om effekten av distraktion och avledning mot smärta, 

då detta kan vara användbart i behandlingen och terapin av patienter med långvarig 

smärta. 

 

Enligt SBU (2006) är långvariga smärtor vanliga tillstånd, som inte bara leder till ett 

stort lidande för patienten, utan även stora samhällskostnader. En stor andel av alla 

sjukskrivningar i Sverige beror på långvariga smärttillstånd. Av alla de personer som 

lider av långvarig smärta är det 46 procent som använder sig av receptbelagda 

läkemedel. De totala samhällskostnaderna av långvarig smärta i Sverige var år 2003 

uppskattad till 87,5 miljarder kronor per år (SBU, 2006). Genom att använda andra 

metoder såsom fysisk aktivitet, avledning, distraktion och värme etcetera istället för 

farmakologisk behandling kan samhällskostnaderna omprioriteras och med stor 

sannolikhet minskas. 

 

SLUTSATSER 
 

 Vårdarna har en stor betydelse för patienten med långvarig smärta. Genom att 

vara en passiv vårdare ger det med stor sannolikhet ett stort lidande för 

patienten. Därför är det absolut nödvändigt att sjukvårdaren är aktiv i patientens 

vård. 

 Ett gott bemötande och en god relation mellan sjukvårdare och patient är viktigt 

vid vårdandet av patienter med långvarig smärta.  

 Många patienter upplever att sjukvårdspersonalen inte alltid lyssnar och tror på 

patientens upplevelser av sin långvariga smärta. Det är då viktigt som vårdare att 

vara lyhörd och inte tolka patientens smärta utifrån egna värderingar. 

 Sjukvårdspersonalen ger inte alltid ut information om tillgängliga behandlingar 

som kan vara lämpliga.  

 Det är nödvändigt att kunna acceptera sin situation och kunna anpassa livet till 

den långvariga smärtan för att kunna hantera den på ett adekvat sätt.  

 Patienter med långvarig smärta har ett behov av att träffa andra personer med 

liknande symtom för att kunna identifiera sig, dela erfarenheter med dem och 

känna sig bekräftad. 
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 Det finns ett flertal praktiska hanteringsstrategier som kan lindra långvarig 

smärta, några vanliga är t.ex. läkemedel, fysisk aktivitet, värme och avledning. 

 

 

Tillämpning i praktiken 

Det är inte ovanligt att patienter blir illa bemötta i sjukvården, vilket författarna har 

märkt och haft flera diskussioner om under utbildningen till sjuksköterska. Flera gånger 

under författarnas VFU har de märkt att patienter har behandlats felaktigt av 

vårdpersonalen och ibland inte tagits på allvar då de t.ex. har uttryckt att de behöver 

smärtlindring. Resultatet av studien kan ge vårdpersonalen en bättre förståelse för vad 

patienterna upplever som illa bemötande och vad patienterna förväntar sig av 

vårdpersonalen, och på så sätt kan det hjälpa dem att skapa en bättre relation till sina 

patienter. 

 

Som det tidigare är nämnt har författarna även märkt att sjuksköterskor ofta saknar 

kunskap om hur man kan lindra smärta utan att använda sig av smärtstillande 

läkemedel. Då läkemedel inte alltid är tillräckligt effektiva och ofta orsakar 

biverkningar är det nödvändigt att man har andra metoder som man kan använda sig av. 

Om sjuksköterskor lär sig mer om hur man kan hantera och lindra smärta kan 

smärtbehandlingar förbättras, vilket i sin tur kan leda till förbättrad livskvalitet hos 

patienterna. Som tidigare nämnts brukar patienter ofta själva hitta egna strategier för att 

hantera sin långvariga smärta, men det kanske inte alla patienter lyckas med och då är 

det viktigt att sjukvården kan hjälpa till. Därför är det nödvändigt att sjuksköterskor har 

goda kunskaper om smärthantering för att kunna undervisa och hjälpa dessa patienter. 

Dessutom kan man genom att sprida kunskap om olika effektiva 

smärthanteringsstrategier, som exempelvis fysisk aktivitet och distraktion, minska 

patienters användning av smärtstillande läkemedel och på så sätt även minska 

biverkningarna av dessa. 
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Bilaga 1 Översikt över artiklarnas titel, författare, ålder på deltagarna och typ av smärta 

 

 

Artikelns titel Författare  Deltagarnas åldrar Typ av smärta  

Self-management and chronic low back 

pain: a qualitative study  

Crowe, M., Whitehead, 

Lisa., Jo Gagan, M. J., 

Baxter, D. & 

Panckhurst, A. 

≥18  Längryggsmärta 

Strategies used for managing symptoms 

by women with fibromyalgia 

Traska, T. K., 

Rutledge, D. N., 

Mouttapa, M., Weiss, J. 

& Aquino J. 

54-81 år Fibromyalgi 

Yoga for chronic pain management: a 

qualitative exploration  

Tul, Y., Unruh, A. & 

Dick. B. D. 

36-56 år Smärta i muskler, leder 

och extremiteter.  

Managing the symptoms of neuropathic 

pain: An exploration of patients’ 

experiences 

Closs. J. S., Staples. V., 

Reid. I., Bennett. M. I. 

& Briggs. M. 

24-60 år Neuropatisk smärta 

Living and doing with chronic pain: 

Narratives of pain program participants 

Van Huet. H., Innes. E. 

& Whiteford. G. 

30-65 år Ländryggsmärta, nedre 

extremitet 

bäckenbotten, 

livmoderhals, bröstkorg 

Perception of multimodal cognitive 

treatment for people with chronic 

widespread pain – Changing one´s life 

plan 

Bremander, A., 

Bergman, S. & 

Arvidsson, B. 

 29-64 år Smärta i hela kroppen 

(”Utbredd smärta”) 

Chronic low back pain: Patient´s 

experiences, opinions and expectations for 

clinical management 

Liddle, S. D, Baxter, G. 

D. & Gracey. J. H. 

18-65 år Icke-specifik 

ländryggsmärta 

”I felt like a new person” The effects of 

mindfulness meditation on older adults 

with chronic pain: Qualitative narrative 

analysis of diary entries 

Morone, N. E,. Lynch, 

C. S,. Greco, C. M., 

Tindle, H. A. & 

Weiner, D. K. 

≥65 år Ländryggsmärta 

‘Listen to me, tell me’: a qualitative study 

of partnership in care for people with non-

specific chronic low back pain 

Slade, S. C., Molloy, E. 

& Keating, J. L. 

>18 år Ryggsmärta 

The meaning of the experiences of persons 

with chronic pain in their encounters with 

the health service 

Säll Hansson, K., 

Fridlund, B., Brunt, D., 

Hansson, B. & Rask, 

M. 

29-66 år Ledsmärta,  

ryggsmärta, 

nacksmärta, 

fibromyalgi, magsmärta 

´Nobody likes a back bore´- exploring lay 

perspectives of chronic pain: revealing the 

hidden voices of nonservice users 

Campbell, C. & Cramb, 

G 

 36-66 år  Ryggsmärta 
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Bilaga 2 Översikt över de analyserade artiklarna som ingår i resultatet 

 

 Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Titel: Self-

management and 

chronic low back 

pain: a 

qualitative study 

Författare: 

Crowe, M., 

Whitehead, Lisa., 

Jo Gagan, M. J., 

Baxter, D. & 

Panckhurst, A. 

Tidsskrift:Journal 

of Advanced 

Nursing 

Årtal: 2010 

Patientperspektiv 

Personalperspektiv 

Att undersöka 

hanteringsstrategier hos 

personer med långvarig 

ländryggsmärta och hur 

deras sjukvårdare 

uppfattade sin roll i 

underlättandet av 

självhanteringen. 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerande 

intervjuer.  

Man kom fram till 

att de tre vanligaste 

strategierna var 

mediciner, fysisk 

aktivitet och värme. 

Andra strategier var 

avledning i form av 

hobbys och musik. 

Titel: Strategies 

used for 

managing 

symptoms by 

women with 

fibromyalgia 

Författare: 

Traska, T. K., 

Rutledge, D. N., 

Mouttapa, M., 

Weiss, J. & 

Aquino J. 

Tidsskrift:Journal 

of Clinical 

Nursing 

Årtal: 2010 

Patientperspektiv Att beskriva hur kvinnor 

med fibromyalgi hanterar 

sina liv med tanke på alla 

symtom de upplever. 

Framförallt icke 

farmakologiska strategier 

eller hur de kombinerar 

dessa strategier med 

farmakologi.  

Kvalitativ deskriptiv 

studie. Intervjuer med 

inspelning som 

transkriberades.  

Det framkom ett 

flertal strategier för 

att hantera 

fibromyalgi. Några 

av strategierna var 

att anpassa/planera, 

distraktion, värme, 

avledning och 

meditation. Det 

framkom även att 

patienterna hade ett 

behov av ett socialt 

stöd från andra 

personer med 

liknande besvär. 

Titel: Yoga for 

chronic pain 

management: a 

qualitative 

exploration 

Författare: Tul, 

Y., Unruh, A. & 

Dick. B. D. 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Årtal: 2010 

Patientperspektiv Att undersöka patienters 

syn på sin smärta då de 

deltar i en yogakurs.  

Kvalitativ studie. 

Frågeformulär innan 

kursen som handlade 

om 

smärtlindringsstrategier. 

Efter kursen gjordes det 

individuella intervjuer 

som transkriberades. 

Observationer under 

gruppyogan.  

Man kom fram till 

tre teman. Det var 

förnyad 

medvetenhet om sin 

kropp, förändrad 

relation mellan 

kropp och smärta 

samt acceptans. Det 

framkom att yoga 

var en bra metod för 

att lindra och 

förhindra smärta 

och att accepteras 

smärtan var det 

första steget.   

Titel: Managing Patientperspektiv Att undersöka patientens Kvalitativ studie. Den vanligaste 
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the symptoms of 

neuropathic pain: 

An exploration of 

patients’ 

experiences 

Författare: Closs. 

J. S., Staples. V., 

Reid. I., Bennett. 

M. I. & Briggs. 

M. 

Tidsskrift: 

Journal of Pain 

and Symptom 

Management 

Årtal: 2006 

hantering av sina 

neuropatiska 

smärtsymtom.  

Gruppdiskussioner som 

spelades in och 

transkriberades.  

hanteringsstrategin 

var användning av 

mediciner men som 

ofta visades vara 

ineffektiva. Vissa 

använde sig av 

droger eller andra 

mediciner som de 

har fått tag på ett 

olagligt sätt. Många 

kämpade med 

tolerans och 

biverkningar. Andra 

metoder som 

användes var 

distraktion, 

akutpunktur och 

hypnos. Det fanns 

en stark vilja till att 

övervinna smärtan.  

Titel: Living and 

doing with 

chronic pain: 

Narratives of 

pain program 

participants 

Författare: Van 

Huet. H., Innes. 

E. & Whiteford. 

G. 

Tidsskrift: 

Disability and 

Rehabilitation 

Årtal: 2009 

Patientperspektiv Att undersöka de metoder 

som visat sig effektiva 

mot långvarig smärta hos 

personer som deltagit i 

ett kognitivt 

beteendeterapi-baserat 

program i regionala 

Australien. 

Kvalitativ studie 

baserad på analys av 

berättelser. Deltagarna 

intervjuades två 

djupgående intervjuer 

med narrativ metod. 

Fem teman 

skapades utifrån 

intervjuerna. Att 

acceptera att 

smärtan var en del 

av livet var viktigt 

och trots att smärtan 

alltid fanns kvar 

kunde den hanteras. 

Att inte prata om 

smärtan var för 

vissa ett bra sätt att 

hantera smärtan. 

Begränsa sina 

arbetsuppgifter för 

att inte förvärra 

smärtan.  

Titel: Perception 

of multimodal 

cognitive 

treatment for 

people with 

chronic 

widespread pain 

– Changing one´s 

life plan 

Författare: 

Bremander, A., 

Bergman, S. & 

Arvidsson, B. 

Tidsskrift: 

Disability and 

Rehabilitation 

Årtal: 2009 

Patientperspektiv Att skaffa en djupare 

förståelse för patienter 

som har långvariga 

smärtor, deras syn på en 

kombinerad behandling 

med ett kognitivt synsätt. 

Kvalitativ studie. 

Grounded theory, 

baserad på intervjuer. 

Intervjuerna var 

inspelade och 

transkriberade.  

Genom att 

acceptera ett liv 

med dagliga 

smärtor kan man 

leva ett gott liv trots 

smärtorna. Stöd 

från personer som 

har liknande 

smärtproblematik 

ansågs vara viktigt 

då det gav upphov 

till en känsla av 

identifikation och 

samhörighet.  

Titel: Chronic Patientperspektiv Att undersöka Kvalitativ studie. Deltagarna hade 
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low back pain: 

Patient´s 

experiences, 

opinions and 

expectations for 

clinical 

management 

Författare: 

Liddle, S. D, 

Baxter, G. D. & 

Gracey. J. H. 

Tidsskrift: 

Disability and 

Rehabilitation 

Årtal: 2007 

erfarenheter, åsikter och 

förväntningar av 

behandling hos patienter 

med långvarig 

ländryggsmärta för att 

hitta de behandlingar som 

anses vara bäst. 

Gruppdiskussion där 

deltagarna fick prata 

öppet. Datan 

transkriberades.  

testat ett flertal 

behandlingsmetoder 

utan resultat. Värdet 

av fysisk aktivitet 

framkom men 

ifrågasattes av 

deltagarna då det 

många gånger inte 

ens hade fått en 

exakt diagnos och 

symtomen återkom. 

Detta ledde till 

dålig följsamhet 

som i sin tur 

begränsade 

förbättringen. 

Titel: ”I felt like 

a new person” 

The effects of 

mindfulness 

meditation on 

older adults with 

chronic pain: 

Qualitative 

narrative analysis 

of diary entries 

Författare: 

Morone, N. E,. 

Lynch, C. S,. 

Greco, C. M., 

Tindle, H. A. & 

Weiner, D. K. 

Tidsskrift: The 

Journal of Pain 

Årtal: 2008 

Patientperspektiv Att identifiera effekterna 

av meditation hos äldre 

som lider av långvarig 

ländryggsmärta.  

Kvalitativ studie 

baserad på grounded 

theory. Användning av 

dagböcker som 

analyserades med hjälp 

av innehållsanalys.  

Meditation visade 

sig ha positiva 

effekter på smärta, 

uppmärksamhet, 

sömn och 

välbefinnande. Ett 

flertal metoder som 

kunde lindra 

smärtan användes 

så som distraktion, 

direkt smärtlindring 

genom meditation 

och bättre 

smärtkännedom. 

Titel: ‘Listen to 

me, tell me’: a 

qualitative study 

of partnership in 

care for people 

with non-specific 

chronic low back 

pain 

Författare: Slade, 

S. C., Molloy, E. 

& Keating, J. L. 

Tidsskrift: 

Clinical 

Rehabilitation 

Årtal: 2009 

Patientperspektiv Att undersöka och 

sammanfatta deltagarnas 

erfarenheter av fysisk 

aktivitetsprogram mot 

icke-specifik 

ländryggsmärta och hur 

effekterna av dessa 

erfarenheter påverkar 

deltagandet och 

engagemanget i fysisk 

aktivitet. 

Kvalitativ studie. 

Gruppdiskussioner där 

deltagarna uppmanades 

att ge sina personliga 

åsikter och synpunkter. 

Datan transkriberades 

och analyserades enligt 

Grounded theory.  

Det framkom att 

deltagarna vill ha en 

aktiv roll i sin 

rehabilitering. De 

uttryckte en 

frustration över att 

sjukvårdspersonalen 

inte lyssnade på 

dem, inte gav dem 

adekvat information 

och de upplevde en 

övergivenhet.  

Titel: The 

meaning of the 

Patientperspektiv Att undersöka betydelsen 

av erfarenheterna hos 

Kvalitativ studie. 

Deskreptiv studie med 

Mötet med vården 

upplevdes generellt 
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experiences of 

persons with 

chronic pain in 

their encounters 

with the health 

service 

Författare: Säll 

Hansson, K., 

Fridlund, B., 

Brunt, D., 

Hansson, B. & 

Rask, M. 

Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Årtal: 2011 

personer med långvariga 

smärtor i sitt möte med 

sjukvårdspersonalen.  

femenologisk ansats. 

Intervjuer som spelades 

in och transkriberades.  

sätt positivt men det 

som framkom mest 

i var de negativa 

mötena som 

deltagarna hade 

varit med om. De 

kände att 

personalen inte 

ansträngde sig för 

att hjälpa till, hade 

ett bristande 

intresse. Patienterna 

kunde känna sig 

övergivna, 

ignorerade, ej 

trodda och bemötta 

på ett arrogant sätt.    

Titel:‘Nobody 

likes a back bore’ 

– exploring lay 

perspectives of 

chronic pain: 

revealing the 

hidden voices of 

nonservice users 

Författare: 

Campbell, C. &  

Cramb, G. 

Tidsskrift:  

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Årtal: 2008 

Patientperspektiv Att undersöka hur det är 

att leva med långvarig 

smärta hos personer som 

inte hade deltagit i något 

smärthanteringsprogram 

eller besökt en 

smärthanteringsspecialist.   

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer.  

Deltagarna 

uttryckte oro över 

att behöva bli 

beroende av andra 

och det var svårt att 

ta emot hjälp från 

andra. Familj och 

vänner kunde bli 

frustrerade då 

deltagarna ständigt 

pratade om sin 

smärta och därför 

hade deltagarna lärt 

sig att inte klaga 

över sin smärta. 

Deltagarna hade 

insett att de enda 

som verkligen 

förstod vad de gick 

igenom var 

personer som 

befann sig i en 

liknande situation. 


