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Sammanfattning    

Långvarig smärta är ett av Sveriges stora folkhälsoproblem. Detta gör smärtlindring till 

en central uppgift i sjukvården. Smärtan påverkar den fysiska kroppen men även 

individens tankevärld och det sociala samspelet med andra människor. Traditionell 

behandling riktas oftast in på två delar, symtomatisk behandling och rehabilitering. 

Sjuksköterskan har idag få verktyg, förutom de farmakologiska, att lindra patientens 

smärta. Därför är det viktigt att visa på olika metoder som kan upplevas lindrande. Den 

här studien syftar till att genom en litteraturstudie sammanställa hur patienter med 

långvarig smärta hanterar sin smärta, samt vad de upplever som smärtlindrande. Studien 

har gjorts som en litteraturöversikt, och behandlar kvalitativa artiklar. Resultatet är 

indelat i tre teman: förhållningssätt, samspel med andra samt behandling. Det tar upp 

kognitiva hanteringsstrategier, betydelsen av närstående, kontakten med vården samt 

olika behandlingsmetoder, både farmakologiska och icke-farmakologiska. Det visar 

även skillnader och likheter i vad som kan upplevas lindrande. Hur man tar sig an sin 

sjukdom beror på inställningen till den och till livet. Alternativ till farmakologiska 

metoder, exempelvis massage, är ofta dåligt utredda men vi anser att de skulle kunna 

användas av sjuksköterskan bland annat för att lindra långvarig smärta. 

 

Nyckelord: Långvarig smärta, hantering, lindring, upplevelser, förhållningssätt, 

behandlingsmetoder     
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INLEDNING 

Ett av våra stora folkhälsoproblem i Sverige är långvarig smärta, vilket innebär smärta 

längre än 3 månader. Enligt Statistiska centralbyrån (2006) besvärades 71,4 procent av 

kvinnorna och 58,2 procent av männen i Sverige år 2005 av någon form av smärta eller 

värk. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) gav 2006 ut en rapport om 

metoder för att behandla långvarig smärta. Där beskrivs att 40-50 procent av 

befolkningen lever med smärtor av långvarig art, och en fjärdedel av dessa har 

svårigheter att leva med sin smärta. Att lindra smärta är därför en stor del av 

sjukvårdens uppgift.  

 

Vi har lagt märke till att det inom vården, förutom farmaka saknas verktyg för 

sjuksköterskor att lindra smärta. Vi har även märkt att det ofta upplevs frustrerande för 

sjuksköterskan att inte kunna hjälpa patienten att uppnå tillfredsställande smärtlindring. 

Med den här studien vill vi ta hjälp av personer med långvarig smärta för att undersöka, 

hur de hanterar sin smärta, och vad de upplever som lindrande.  

 

BAKGRUND 

Långvarig smärta 

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta: ”Smärta är en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

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

Smärta beskrivs i Nordstedts svenska synonymordbok (2001) med ord som lidande, 

plåga och pina. Berg (2002) beskriver smärta som en överlevnadsmekanism. Författaren 

beskriver hur den akuta smärtan skyddar oss och lär oss om vad som skadar kroppen. 

Den långvariga smärtan har inte samma funktion. Eftersom den inte försvinner ger den 

effekter, som i sin tur ger nya förändringar i kroppen. Den långvariga smärtan hålls 

igång av flera smärtframkallande och smärtförstärkande faktorer, och de förändringar 

som sker kan i sin tur skymma de egentliga orsakerna till smärtan. 
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Med långvarig smärta avses smärta, som pågått under mer än 3 månader. Begreppet 

långvarig smärta, som kommer att användas i den här studien föredras ofta i klinisk 

praxis, då man genom att benämna en sjukdom eller ett tillstånd som kroniskt kan skapa 

en känsla av uppgivenhet hos patienten (SBU, 2006). Utvecklingen av långvarig smärta 

hänger ihop med många olika faktorer och involverar dels rent fysiologiska, mätbara 

aktiviteter i nervsystemet dels den subjektiva upplevelsen, som är svårare att mäta 

(Werner & Strang, 2003).  

 

Kroppsupplevd smärta kan delas in i fyra grupper beroende på orsak. Nociceptiv smärta 

som beror på förändringar i kroppens organ, exempelvis trauman eller tumörer, 

neurogen smärta som beror på skador i nervsystemet, psykogen smärta som har sin 

orsak i ett psykiatriskt tillstånd, och smärta med oklar orsak som innebär att man inte 

har lyckats hitta någon påvisbar orsak till smärtan vare sig fysiskt eller psykiskt (Almås, 

2002).  

 

Förutom detta rent medicinska sätt att beskriva smärta så är detta ett komplext fenomen, 

där upplevelsen påverkas av en rad olika faktorer. Samma smärtstimuli kan ge olika 

smärtupplevelse hos olika personer och upplevas olika av samma person från gång till 

gång. Något som också kan komplicera smärtfenomenet är svårigheten att objektivt 

mäta smärta med ett instrument (Almås, 2002).  

 

Litteratur beskriver hur den biomedicinska modellen för att förklara långvarig smärta är 

otillräcklig, eftersom tillståndet involverar fler dimensioner av människan. Även 

psykosociala faktorer kan påverka upplevelsen och smärttoleransen (Werner & Strang, 

2003; Thomas, 2000). Individens tankevärld och interaktionen med den sociala 

omgivningen påverkas av smärtan och de konsekvenser som den medför dominerar ofta 

upplevelsen av tillståndet (Werner & Strang, 2003). Detta kan kopplas till den 

vårdvetenskapliga bilden av människan som en mångdimensionell helhet, som 

innefattar kropp, själ och ande samt människans ständiga samspel med andra människor 

och miljön, vilket beskrivs av Wiklund (2003). Genom att förstå människan som en 
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helhet, att hon är sin kropp, kan man se att lidandet, som den långvariga smärtan ger 

upphov till, påverkar mer än bara den fysiska gestalten. 

Att leva med långvarig smärta 

SBU beskriver (2006) att långvarig smärta är nära sammankopplad med depression och 

nedstämdhet, samt att livskvaliteten upplevs vara sämre vid långvarig smärta än vid de 

flesta andra sjukdomstillstånd. Studier beskriver även känslor av ensamhet, hopplöshet, 

misstro mot läkare och att inte bli förstådd (Thomas, 2000; Seers & Friedh, 1996). 

Meningen med livet ifrågasätts och flera patienter har återkommande tankar på döden 

och på att ta sitt liv (Seers & Friedh, 1996). Detta kan beskrivas med följande citat: 

 

“Pain IS now beyond coping with and if they say they can't do anything. I don't know 

what I am going to do. I ask 'Is it worth if' It has stopped me leading my whole life I'm 

petrified they'll say I have to learn to live with this level of pain. Pain is 90/100. I feel I 

would rather die. I'd like to be unconscious. Deep inside I feel suicidal. Do I really want 

to see tomorrow. Can't see through the pain when there is so much and I know I do not 

want to live with it.”  (Seers & Friedh, 1996, s.1164) 

 

“I felt so stupid, like a child who had been offered a chocolate. He said have the 

injection and you won't feel any more pain. It was worse afterwards. They now say they 

can't help me any more as I won't have another injection.”  (Seers & Friedh, 2006, s. 

1163) 

 

Komplikationerna kring den långvariga smärtan leder till många sjukskrivningar och 

ökade samhällsekonomiska kostnader genom återkommande läkarbesök och hög 

konsumtion av smärtstillande läkemedel. De totala samhällsekonomiska kostnaderna 

uppskattades 2003 till cirka 87,5 miljarder per år (SBU, 2006).  
 

En viktig aspekt på hur den långvariga smärtan påverkar livet är dess inverkan på 

sömnen. I SBU:s undersökning (2006) framkommer, att smärtan påverkar den normala 

sömnen och sömnmönstret.  
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Något annat som beskrivs är skillnaden mellan att ha en ”tyst” kropp, som man kan 

styra, vara i och leva obehindrat med och en kropp som hela tiden gör sig påmind (SBU, 

2006; Thomas, 2000). Smärtan tar över uppfattningen av kroppen och blir den som styr. 

Dudgeon, Gerrard, Jensen, Rhodes, & Tyler (2002) tar upp fenomenet och beskriver det 

som en normalisering, att oförmågan blir en del av livet. Thomas beskriver (2000), hur 

kroppen upplevs förändrad och motsträvig. Patienterna känner sig innestängda och 

begränsade av kroppen. Författaren beskriver även upplevelserna av kronisk smärta som 

en ”hemlig störning”, något osynligt utan yttre tecken, vilket i sin tur försvårar 

förståelsen från andra, som framgår av följande citat: 

 

”När jag sökte hjälp kändes det som om jag var en myra. Jag åkte hem, kunde knappt 

tro vad som hänt och grät… och det är egentligen det värsta, fibromyalgi är inte 

någonting som syns utåt.” (SBU, 2006, s. 147) 

 

Begreppen lidande och smärta är nära besläktade. Enligt Eriksson (1994) är kroppslig 

smärta en vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom. Enligt Loesers modell 

(Werner & Strang, 2003) kallas den emotionella upplevelsen av smärta för lidande. 

Modellen beskriver hur nociceptivt stimulus upplevs som smärta och vidare som 

lidande, då vävnadsskadan blir medveten för individen. Även ångest och depression kan 

orsaka lidande och eller smärta. Enligt Eriksson (1994) fokuserar människan på den 

smärtande delen av kroppen, vilket gör det svårt för henne att använda sin kraft till att 

övervinna lidandet. Smärta kan inte observeras av omgivningen men genom vissa 

smärtbeteenden kan lidandet uttryckas till omgivningen, som då får en uppfattning av 

individens lidande och smärtupplevelse. Ilska och vrede är vanliga reaktioner hos 

patienter med långvarigt lidande i första hand mot smärtan men även mot 

sjukvårdpersonal efter otillfredsställande behandling.  Individens sanna upplevelse av 

smärta och lidande kan dock inte helt uppfattas av omgivningen (Werner & Strang, 

2003). Enligt Wiklund (2003), är lidandet en del av livet, liksom hälsan. Upplevelsen av 

hälsa är relativ och begreppen hälsa och lidande tycks höra ihop. Då ett lidande som 

erfars, upplevs som uthärdligt kan hälsa upplevas samtidigt. Genom att se med hälsans 

öga går det att gå sitt lidande tillmötes och försonas med det i en hälsoprocess.  
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Behandling av långvarig smärta 

Enligt Socialstyrelsen har traditionell läkemedelsbehandling god lindring vid 

vävnadsskada men saknar nästan lindrande effekt mot smärtor från nervvävnad eller 

psykosomatiska smärtor. För att adekvat smärtbehandling ska kunna tillhandahållas är 

det därför viktigt att bestämma vilken kategori smärtan tillhör. I behandlingen ska 

hänsyn tas till vilka följder den långvariga smärtan har för patientens livsföring. 

Smärtbehandlingen riktas in på två delar. Symtomatisk behandling, där farmaka är en 

viktig del men där även andra sätt att påverka kroppens smärtsystem används, och 

rehabiliterande behandling som går ut på att hitta copingstrategier vilka ska hjälpa 

patienten till en bättre livskvalitet. Grunden i smärtvården är att hitta en specifik 

diagnos. När detta inte går, eller grundorsaken inte går att angripa inriktas behandlingen 

på att endast ge symtomatisk lindring (Socialstyrelsen, 1994). 

 

PROBLEMFORMULERING 

I vården träffar sjuksköterskan ofta patienter med långvarig smärta. Forskning visar att 

långvarig smärta påverkar det dagliga livet på olika sätt och leder till ett minskat 

välbefinnande. Orsakerna till smärta kan vara trauma, depression och olika medicinska 

diagnoser. Att lindra smärta är centralt inom vården eftersom det kan leda till 

komplikationer och onödigt lidande för patienten om behovet av smärtlindring inte 

tillgodoses. Eftersom smärta kan ha olika orsaker och kan upplevas olika, behövs det 

flera metoder för att möta patienters olika behov av smärtlindring. Smärtlindring idag 

går ofta ut på att på medicinsk väg lindra patientens lidande. Detta är inte alltid 

tillräckligt eftersom smärtorna i många fall inte enbart har fysiologiska orsaker utan 

påverkar och påverkas av människan som helhet. Därför är det viktigt att förstå hur 

människan hanterar sitt liv med ständig smärta samt att visa på olika sätt att lindra 

smärtan.  
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SYFTE 

Att genom en litteraturstudie sammanställa hur patienter med långvarig smärta 

hanterade sin smärta, samt vad de upplevde som smärtlindrande. 

 

METOD 

Litteratursökning 

Databaserna Cinahl, PubMed, Academic Search Elite, Blackwell Synergy användes för 

att hitta litteratur som passade syftet. Avgränsningar gjordes till att bara använda 

kvalitativa studier samt till att studierna skulle vara ”peer reviewed” och publicerade 

under 2000-talet. Kvantitativa studier valdes bort eftersom syftet var att belysa 

patienternas egna upplevelser. Efter en inledande litteratursökning samt genom 

sökningar i SweMed+ identifierades sökorden som användes i den strukturerade 

sökningen. Tesaurus användes i varje databas för att hitta de rätta sökorden i 

databaserna. De sökord som användes var pain, chronic, qualitative studies, qualitative 

research, interviews och management. Genom att använda trunkering och kombinera 

orden med AND eller OR hittades artiklar som behandlade området. Sökningar gjordes 

även i bibliotekets katalog samt genom google schoolar för att hitta artiklar i fulltext. 

Sekundärsökningar gjordes i Samsök på Högskolan i Borås hemsida genom att utgå från 

sökta artiklars referenslistor. Ett första urval gjordes efter att ha läst abstract. Efter att ha 

läst artiklarna gjordes ett andra urval då de artiklar som inte var relevanta för syftet 

sorterades bort. En kritisk granskning gjordes av kvarvarande artiklar, med fokus på 

artiklarnas problemformulering och metod. Elva artiklar valdes ut och analyserades 

utifrån de valda frågeställningarna.  
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Analys av litteratur 

För att analysera litteraturen användes en litteraturöversikt med utgångspunkt i Fribergs 

bok ”Dags för uppsats” (2006). Metoden valdes för att få en översikt över publicerad 

forskning inom området och genom detta skapa en grund för fortsatta studier. Analysen 

av en litteraturöversikt är, enligt Friberg, indelad i tre steg. I steg ett läser man igenom 

studierna för att få en känsla för vad de handlar om. Steg två utgörs av att söka likheter 

och skillnader mellan artiklarna. Detta kan gälla teoretiska utgångspunkter, 

metodologiska tillvägagångssätt, analysgång, resultatinnehåll samt i hur författarna 

tolkar sina resultat. I det tredje steget görs en sammanställning av det valda området.  

 

Artiklarna lästes upprepade gånger och resultatinnehållen jämfördes vad det gäller 

likheter och skillnader. Författarna läste, var för sig, de utvalda artiklarna, identifierade 

meningsinnehåll och namngav detta med sammanfattande nyckelord. För att minska den 

egna tolkningen jämfördes sedan vad författarna kommit fram till. De funna 

nyckelorden sorterades, efter vad de handlade om, in i olika lite större grupper. Grupper 

med liknande innehåll organiserades därefter i kategorier. Utifrån framkomna kategorier 

lästes artiklarna igen och de olika delarna i varje resultat passades in under rätt kategori. 

Efter analys av det framkomna resultatet arbetades nya, mer täckande kategorier fram. 

 

Skillnader och likheter mellan de olika artiklarna vad det gäller ålder och smärtorsak 

kan ses i tabell 1. 

 

RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras utifrån tre kategorier. Dessa behandlar olika sätt att ta 

sig an smärtan. Förhållningssätt inbegriper olika copingstrategier. Interaktionen med 

andra samt dess betydelse beskrivs i kategorin Samspel med omgivningen. Den sista 

kategorin som tas upp är Behandling. Här redovisas dels konventionella metoder för 

smärtbehandling men även olika alternativ till dessa.  
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Tabell 1 Översikt över deltagarnas ålder och vilken typ av smärta de har i de olika 
artiklarna 

Artikel namn Författare Deltagares 
Ålder 
(spridning och 
medel) 

Typ av smärta 

Living with persistent pain: 
experiences of older people 
receiving home care 

Blomqvist,  K. & 
Edberg, A.-K.  

>75 år 
medel 
85 år 

Smärta i ben, rygg, armar bröst, 
mage, huvud, hela kroppen 
p.g.a. olycka, sjukdom, hårt 
arbete, felbehandling m.m. 

Managing the symptoms of 
neuropathic pain: an 
exploration of patients´ 
experiences 

Closs, J., Staples, 
V., Reid, I., 
Bennett, I. & 
Briggs, M.  

24-60 år Neurogen smärta. 

The experience of chronic 
severe pain in patients 
undergoing methadone 
maintenance treatment 

Karasz, A., 
Zallman, L., Berg, 
K., Gourevitch, 
M., Selwyn, P. & 
Arnstein, J.  

medel 46 Artrit, diskbråck, HIV 
neuropati, smärta orsakad av 
olycka eller våld, smärta i rygg 
och leder, smärta i hela kroppen 
(”overall body pain”). 

Illness action rediscovered: a 
case study of upper limb pain 

Calnan,  M., 
Wainwright, D., 
O´neill, C., 
Winterbottom, A. 
& Watkins,  C.  

27-64 år Smärtor i övre extremiteterna. 

Accepting pain management 
or seeking pain cure: An 
exploration of patients´ 
attitudes to chronic pain 

Clarke, K. & 
Iphofen, R.  

36-71 år Ryggsmärta, smärta från 
urinblåsan, fötter och bäcken. 

Chronic pain management: a 
qualitative study of elderly 
people´s preferred coping 
strategies and barriers to 
management 

Lansbury, G.  65-90 år 
medel 75 

Smärta kopplad till 
skelettmuskulaturen (artrit, 
rygg- och nacksmärta). Smärta 
kopplad till hjärt- och kärl-
sjukdomar (angina och stroke). 

Ten rural women living with 
fibromyalgia tell it like it is 

Cudney, S., Butler, 
M., Weinert, C. & 
Sullivan, T.  

38-55 år Fibromyalgi 
 

Experienced dilemmas of 
everyday life in chronic 
neuropathic pain paitents – 
results from a critical incident 
study 

Hensing, G., 
Sverker, A. & 
Leijon, G. 

25-80 år Neurogen smärta. 

A phenomenologic study of 
chronic pain 

Thomas, S.  27-79 år Ickemaligna smärtor som var 
lokaliserade till olika delar av 
kroppen. 

Physical disability and the 
experience of chronic pain 

Dudgeon, B., 
Gerrard, B., 
Jensen, M.,  
Rhodes, L. & 
Tyler, E.  

26-55 år Multipla smärtor p.g.a. Cerebral 
pares, Tetraplegi, skada och 
amputation.  

Appraisal and coping 
processes among chronic low 
back pain patients 

Busch, H.  26-59 år 
 
 

Ländryggssmärta 
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Förhållningssätt 

Att integrera smärtan 

Ett vanligt sätt att hantera smärta är genom kognitiva strategier vilket tas upp i tio av 

elva studerade artiklar. Deltagarna använder sig av tankar, föreställningar och mental 

träning för att på något sätt klara av smärtan. Oftast är dessa strategier något deltagarna 

har kommit fram till eller tagit initiativ till själva (Lansbury, 2000). Kvinnor med 

fibromyalgi uttrycker i en studie hur deras inställning till livet påverkar deras 

livskvalitet, och hur de tar sig an sin sjukdom (Cudney, Butler, Weinert & Sullivan, 

2002). Många deltagare hanterar sin smärta genom att tänka positivt (Blomqvist & 

Edberg, 2002; Cudney et al., 2002; Karasz, Zallman, Berg, Gourevitch, Selwyn & 

Arnstein, 2004). Det beskrivs av Karasz et al. (2004), hur personerna i deras studie 

försökte ha en positiv inställning till behandlingsmetoder, eftersom de ville uppnå ett 

tillfredställande resultat. 

 

” A lot of people say …acupuncture doesn’t work…But whatever I do, I say that 

worked… Even though it didn’t, I say yes it did work. Because I have to get better.”                              

(Karasz et al., 2004, s. 520) 

 

Blomqvist och Edberg (2002) beskriver hur personerna i deras studie genom att jämföra 

sig med personer som har det värre eller med sin egen tidigare smärta kunde vända 

upplevelsen till något mera uthärdligt. De berättar, att de känner stolthet över hur de 

klarar av att leva med sin smärta, att ändå vara glada och att inte klaga i onödan. 
  
Ett sätt att mentalt hantera sin smärta var att träna sig på att acceptera den. Detta 

beskrivs av Karasz et al. (2004, s. 520): 

 

”I have to train myself. If you don’t make yourself deal with the pain, you go crazy. If I 

didn’t accept it, my God. I wouldn’t have my kid. I wouldn’t be able to have a home. Oh 

my god, I’d be gaga. I’d be a crazy women…” 
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 Genom att förlika sig med smärtan blev det möjligt att klara av sitt dagliga liv. Clarke 

och Iphofen (2007) tar i sin studie upp hur inställningen till sjukdomen påverkar hur 

man hanterar sin smärta. De beskriver hur en del av deltagarna i studien ser sin smärta 

som en del av livet, trots sin plåga, vilket gör att de kan acceptera sin situation och 

utifrån detta leva ett så normalt liv som möjligt. Dessa personer visade sig ha ett socialt 

liv ”utanför” sin smärta. De andra deltagarna i studien hänger upp hela sitt liv på att 

hitta ett botemedel. De går från läkare till läkare och söker hela tiden hjälp från olika 

professioner. Studien visade, att de som hade accepterat sin situation mådde bättre 

psykologiskt och hade en starkare förmåga att sätta upp mål och gå vidare i livet.  

 

En deltagare i en annan studie (Thomas, 2000) menar att det kanske finns en mening 

med smärtan, att det är ett tecken på att man måste sakta ned och upptäcka, att det finns 

andra som har ont. Därigenom väcktes ett intresse att vilja hjälpa andra. 

 

Att försöka normalisera sitt tillstånd beskrivs av deltagare i två studier (Calnan, 

Wainwright, O´Neill, Winterbottom & Watkins, 2007; Dudgeon et al., 2002). 

Smärttillståndet förklaras av de äldre deltagarna som en normal del i åldringsprocessen, 

som ett tillstånd som kommer att läka ut av sig själv eller som en typisk del av dagen, 

kanske av alla människors dagar. Calnan et al. (2007) beskriver vidare hur personer i 

deras studie ser sig själva som starka personer, och att det därför var ett nederlag att 

söka hjälp hos någon annan. De försökte att inte göra någon stor grej av sin smärta och 

hantera den genom att inte låtsas om den.  

Att ha smärtan under kontroll 

Det beskrivs i flera studier hur deltagarna trotsar smärtan genom att hitta nya vägar att 

utföra aktiviteter på (Blomqvist & Edberg, 2002; Calnan et al., 2007). Smärta kunde 

förebyggas genom att ändra ställning, använda sig av hjälpmedel eller utföra saker 

långsammare (Hensing, Sverker & Leijon, 2007). I en studie (Calnan et al., 2007) 

använder en deltagare sig av en dragkärra för att handla. Andra hjälpmedel som nämns 

är rollator, stöd och skydd för leder, speciell sportutrustning och lätta köksredskap. 

Detta medförde sidoeffekter då det var obekvämt, ledde till beroende av hjälp från andra 

och begränsade rörelser. Pengar visade sig vara ett hinder eftersom deltagarna inte alltid 
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hade råd med användbar hjälputrustning (Blomqvist & Edberg, 2002; Calnan et al., 

2007). 

 

Själva hanteringen av smärtan är en ansträngning som i många fall leder till trötthet och 

orkeslöshet (Cudney et al., 2002; Hensing et al., 2007). Att sova är ett sätt att hantera 

det. Smärtan i sig är dock ofta ett hinder för att kunna sova.  

 

”…When I’m fatigued I sleep, and that’s what I’ve been doing in my spare 

time.”(Cudney et al., 2002, s. 40) 

 

”I sometimes get so tired that I can’t go to sleep. I ache everywhere, and my muscles do 

a litlle dance number.”(Cudney et al., 2002, s. 42) 

 

I Blomqvist & Edbergs studie (2002) berättar en man om hur han hittat ett eget sätt att 

ligga i sängen när han ska sova för att få en bekväm ställning. Han korsar sina ben i en 

avlastande ställning. Genom att låsa benen på detta sätt kan han behålla den bekväma 

ställningen även när han rör på sig i sömnen. Andra sätt som nämns för att underlätta 

insomningsprocessen är att använda sig av djupandning eller sysselsätta sig med något, 

såsom att sitta vid datorn tills sömnen infinner sig (Cudney et al., 2002). 

 

Att ta kontroll över smärtan är ett återkommande tema i flertalet studier. En deltagare i 

studien av Cudney et al. (2002), försökte ha kontroll över sjukdomen genom att ändra 

livsstil, vanor, tankar och reaktioner. Ett annat sätt att ta kontroll över smärtan var att 

sätta upp mål, som måste följas i vardagen. Dessa mål kunde handla om 

hushållsuppgifter, att gå till jobbet eller gå och köpa tidningen. Dessa uppgifter skulle 

följas, även om det gjorde ont. På så vis kunde smärtan kontrolleras så att den inte 

styrde livet. Det var också ett sätt att fortsätta med rutiner för att inte isolera sig och 

komma ifrån vardagliga sysslor. Personerna kände då, att de behöll en viss 

självständighet (Clarke & Iphofen, 2007).  

 

Planering och förebyggande åtgärder gör det möjligt för personer med långvarig smärta 

att ta kontroll över förväntade smärttillstånd. Deltagarna hade lärt sig att förutse smärta i 
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samband med vissa aktiviteter, vilket kunde förebyggas med åtgärder som att följa en 

adekvat diet eller vila ordentligt innan till exempel träning. Dagarna planerades genom 

att anpassa dagliga aktiviteter efter hälsorutiner samt genom att undvika uppgifter, som 

sätter igång smärta. Flera deltagare i studien uppgav att det ofta var till hjälp att göra en 

plan för att hitta en lösning till smärtan. (Dudgeon et al., 2002).  

 

I studien av Cudney et al. (2002) berättar kvinnorna om det svåra med att inte 

överanstränga sig själva, något de alltid var tvungna att ta hänsyn till. Genom att lyssna 

på kroppen kunde de fördela sin energi för att kunna behålla önskad aktivitetsnivå. Det 

handlar om att prioritera vad energin skall läggas på.  

 

”I feel a little better today, now I have to pace myself because I have lots to do and 

don’t want to overdo, wich is so hard.” (Cudney et al., 2002, s. 40) 

 

Prioritering tas även upp i en annan studie (Dudgeon et al., 2002), där deltagarna talar 

om vissa uppgifter, som måste utföras trots smärtan som till exempel jobb. Andra 

prioriterade sociala aktiviteter eller personlig hygien. Inga av deltagarna hade något 

emot att undvika hushållssysslor. De lade hellre energin på för dem viktigare aktiviteter. 

Att distansera sig från smärtan 

Att försöka förtränga sin smärta har visat sig vara vanligt i flera artiklar (Hensing et al., 

2007; Calnan et al., 2007; Karasz et al., 2004; Busch, 2005). Genom att distrahera sig 

själv försöker man ”glömma” att det gör ont. Smärtan finns där och känns på ett fysiskt 

plan men hanteras genom att bortse från den i tankarna.  

 

En slags bortträngning kunde ske genom att fokusera på något annat, exempelvis att 

lyssna på musik (Hensing et al., 2007). Olika former av distraherande aktiviteter nämns 

i fyra artiklar. Deltagarna hittar lindring då de avleder sin uppmärksamhet från smärtan 

genom att titta på TV, handarbete, matlagning, meditation, resa, träffa vänner, sociala 

aktiviteter, värme, massage och genom att använda humor (Blomqvist & Edberg, 2002; 

Lansbury, 2000). Det finns ett behov av att engagera tankarna på andra saker, att 
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försöka skilja tankarna från kroppen genom att göra aktiviteter som inte ger tid att känna 

smärta (Thomas, 2000).  

 

I Buschs studie (2005) om långvarig ländryggssmärta beskrivs hur förträngning 

utvecklas i tre olika stadier under tid. Förträngning är mer vanligt i den initiala fasen av 

sjukdomen då den fungerar som ett försvar. Genom att inte ägna så mycket 

uppmärksamhet åt smärtan kunde deltagarna utestänga den från tankarna. Det medförde 

däremot att själva sjukdomsinsikten undanträngdes, och behovet av anpassningar i det 

dagliga livet kunde inte erkännas. Efter en längre tid kunde vissa deltagare släppa det 

bortträngande försvaret och få en mer realistisk bild av sin sjukdom. På så vis kom de 

till insikt och kunde använda sig av bortträngningsmetoden för att hantera situationer. 

En deltagare beskriver hur han på möten fokuserar på den som pratar för att kunna 

glömma bort smärtan.  

 

” In some situations there is actually nothing you can do but ignore the pain – at 

meetings, for example. Now I try to focus, I mean really focus on what people say, not 

because I find it so very interesting, but because it makes me forget about the pain.” 

(Busch, 2005, s. 400) 

 

Även en deltagare i en studie om neurologisk smärta (Hensing et al., 2007) beskrev hur 

han förträngde smärtan och fortsatte med aktiviteten han höll på med. 

Bortträngningsmetoden blev ett sätt att ta kontroll över smärtan.  

 

 

Thomas studie (2000) visar även att förträngning inte fungerar för alla. Där beskrivs hur 

det bara leder till mer frustration att ännu en gång bli påmind om sin motsträviga kropp. 

I artikeln beskrivs det med orden ”I don’t think the mind can change something that’s 

really hurting” (Thomas, 2000, s. 690).  
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Samspel med omgivningen 

Ifrågasatt självbild 

Då smärtan påverkar aktiviteter i det dagliga livet kan den upplevas som ett hot mot den 

egna identiteten och det sociala livet (Busch, 2005; Cudney et al., 2002; Hensing et al., 

2007). För många personer yttrar det sig genom en oförmåga att utföra saker de tidigare 

har tyckt om eller att inte kunna delta på samma sätt. Detta sågs som ett hinder för 

deltagarna att uttrycka sin personlighet (Blomqvist & Edberg, 2002; Busch, 2005; 

Hensing et al., 2007). I Blomqvists studie (2002) handlar det om aktiviteter såsom att 

sticka, hälsa på vänner, resa och sova.  

 

Gemensamt i flera studier är deltagarnas beskrivning av att tvingas sluta med pågående 

aktiviteter på grund av smärtan eller behov av vila (Blomqvist & Edberg, 2002; Hensing 

et al., 2007). I studien av Hensing et al. (2007) tas det upp som exempel att deltagarna 

väljer att gå hem tidigare från fester. En mamma beskriver hur hon måste gå hem 

tidigare från ett tivolibesök med sin dotter på grund av smärtan.  

 

Ett annat hot mot den egna identiteten tas upp av en deltagare ur Buschs studie (2005, s. 

399) som beskriver upplevelsen av att använda en stödjande korsett: 

 

”…I didn’t like it; that wasn’t me. I’m an active person. I don’t want to be stopped by 

pain.” 

  

Livsstilsförändringar är ofta nödvändiga för att handskas med smärtan. Detta kan ge 

upphov till rädsla, eftersom det även upplevs som en förändring av deras personlighet. 

En deltagare ur Buschs studie (2005, s. 400) uttrycker följande:  

 

”I’m always tired, sad and irritated. Sometimes I’m not even capable of talking to 

people; I just want to be alone. I have never felt like this before and it scares me. I’m at 

a crossroads. I know I have to change but I don’t do it. I don’t know why. Maybe I’m 

not ready. Not yet.” 
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En annan rädsla dyker upp i studien av Calnan et al. (2007), nämligen rädslan för att 

framstå som besvärlig på jobbet. Den uppfattningen fanns främst hos de äldre kvinnorna 

i studien. En av dem stod emot läkarens råd att ta ledigt från jobbet på grund av rädslan 

av att få den stämpeln, att hon börjar bli gammal och kanske förlora jobbet. Ingen av 

deltagarna i studien säger sig ha gett upp någonting helt och hållet på grund av smärtan. 

En del vill inte göra en för stor affär av det, och gör därför endast små förändringar. I 

Thomas studie (2000) upplevs förändringarna i deltagarnas liv som en förlust. De 

upplever frustration över att kroppen inte klarar av det den gjorde förut. Frustration 

nämns också över de påtvingade förändringar i livet som symtomen medfört (Cudney et 

al., 2002). 

  

Förändringarna är ofta något som behöver mogna fram. Det blir svårare med tiden att 

ignorera smärtan, och det är då insikten om livsstilsförändringar växer fram.  

 

”…At first I didn’t let the pain stop me, but when it got worse I just couldn’t continue 

my training...” (Busch, 2005, s. 399) 

 

En del personer deltog i livsstilförändringsprogram, där ingick oftast stresshantering, 

kosttillskott och träning (Calnan et al., 2007).  

 

Ett sätt att handskas med den långvariga smärtan är att undvika aktiviteter eller saker 

som utlöser den, att anpassa livet efter smärtan (Blomqvist & Edberg, 2002; Busch, 

2005; Hensing et al., 2007). Att undvika sociala aktiviteter som involverar smärtsamma 

ställningar såsom att stå eller sitta var särskilt vanligt bland unga. De undvek till 

exempel att se på film, gå till puben eller shoppa (Busch, 2005). I Blomqvist & Edbergs 

studie (2002) beskrev en del av deltagarna, att de i förebyggande syfte avstod från vissa 

aktiviteter de hade önskat utföra såsom hushållsarbete eller att äta viss mat. Det visade 

sig dock att om deras önskan att utföra en viss aktivitet blev för stor valde de att ändå 

utföra den, trots att de visste att det skulle leda till ökad smärta. Även i studien av 

Dudgeon et al. (2002) nämns, att det inte gjorde så mycket att de fick lite ont i samband 

med en omtyckt aktivitet. 
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Närståendes betydelse 

Kontakten med andra människor visade sig ha stor betydelse. Blomqvist & Edberg 

(2002) beskriver hur de, som har ont blir beroende av andras hjälp för att klara 

vardagen. De uppskattar den hjälp de får av familj eller vårdpersonal, speciellt när den 

erbjuds spontant.  

 

Skillnad mellan olika individers sätt att handskas med sin smärta märks också i viljan 

att tala om den eller inte. Betydelsen av att ha någon att tala med nämndes i flera 

artiklar, men det visade sig även att få personer hade någon de kunde vända sig till 

(Thomas, 2000). Det tas upp hur det kunde upplevas lindrande och stärkande att ha 

någon att tala med och få uppmärksamhet av. Däremot beskrivs hur det samtidigt är 

svårt och känns meningslöst att tala med andra eftersom de upplevs som oförstående. 

En deltagare i studien berättar om hur hon undviker att tala om sin smärta med sin 

närmaste och istället fokuserar på hur den andra mår (Blomqvist & Edberg, 2002).  

 

Att bli missförstådd beskrivs i fler artiklar. Flera deltagare undviker att tala om sitt 

tillstånd, eftersom de uppfattar det som att deras omgivning inte står ut eller vill höra 

om det. De förväntar sig att andra ska ha en negativ syn på deras smärta (Thomas, 

2000). Äldre personer uttryckte även en rädsla att förlora sin självständighet: 

  

” I’m concerned of other’s reactions. I don’t like to tell others about my pain for fear of 

worrying them. I am concerned that they will try and take me over and I will lose 

control – My daughter – she is the last person I would tell!”(Lansbury, 2000, s.9) 

  

Detta leder till att en del personer med smärta tar avstånd från andra människor. 

Eftersom de inte känner, att de kan vara ärliga eller vara sig själva tillsammans med 

andra, isolerar de sig och har så lite kontakt som möjligt med omgivningen (Karasz et 

al., 2004). Cudney et al. (2002) tar upp svårigheten med att inleda vänskapsrelationer då 

personen är rädd för att umgänget skall baseras på medlidande.  

 

Funktionshindrade personer med smärta tar upp en annan anledning till att inte tala med 

andra om sitt tillstånd (Dudgeon et al., 2002). De beskriver hur de undviker 
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samtalsämnet för att slippa känslan av att vara annorlunda. Genom att inte tala om det 

kan de lättare ignorera det och minimalisera problemet. Det beskrivs hur deltagarna av 

samma anledning även undviker att tala med läkare eller terapeuter.  

 

I kontakten med andra är viljan att få uppmärksamhet och förståelse framträdande 

(Blomqvist & Edberg, 2002; Karasz et al., 2004; Clarke & Iphofen, 2007). Att få 

förståelse och stöd, både praktisk och moraliskt, av sin familj var till stor hjälp för att 

hantera smärtan på ett bra sätt. Deltagare i en studie beskriver hur familj och vänner kan 

fungera som ett säkerhetsnät att få hjälp av i krissituationer. En deltagare beskriver hur 

hon har en kontaktlista med vänner hon kan ringa. Att veta att det finns människor runt 

omkring gav en starkare känsla av kontroll, vilket även kunde ge en känsla av frihet 

(Dudgeon et al., 2002). En annan studie visar, att detta kunde leda till skuldkänslor. 

Deltagarna kände, att de påverkade sina familjemedlemmar negativt och inte kunde ge 

tillräckligt tillbaka. Inställningen till hjälpen, skuldkänslor eller inte, berodde till viss 

del på vilken grundinställning man hade till smärtan. De som inte hade accepterat sin 

situation utan hela tiden sökte efter bot hade lättare att känna skuld och 

otillräcklighetskänslor inför sin familj (Clarke & Iphofen, 2007).  

Kontakt med vården 

Att tala om sin situation och att få förståelse har visat sig vara viktigt även i kontakten 

med läkare och annan vårdpersonal. Det var viktigt för flera deltagare att ha en bra 

kontakt med vårdpersonalen, vilket innebar att relationen skulle vara ömsesidig (Karasz 

et al., 2004; Lansbury, 2000).  

 

”But like Nancy (name changed), I know for years and I can joke with her and mess 

around and she knows my personality…I feel good when I talk to Nancy and stuff … 

[she’s] helped me out. She’s a very sensitive woman…” (Karasz, et al., 2004, s. 521) 

 

Äldre deltagare i en av studierna uttrycker att de vill bli sedda, och att de behövde 

tillräckligt med tid hos läkaren att få tala om sitt tillstånd för att kunna tillgodogöra sig 

informationen. Bristande tid ledde till missar i informationen och otillfredsställande 
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behandling. Tidigare dåliga erfarenheter av mötet med vården kunde leda till att de 

undvek att tala med läkaren (Lansbury, 2000).  

 

Kontakten med läkare samt misstron för denne beskrivs i flera studier (Calnan et al., 

2007; Clarke & Iphofen, 2007; Karasz et al., 2004; Thomas, 2000). Gemensamt är att 

man går till flera olika läkare för att få svar, kollar upp själv med hjälp av Internet eller 

böcker efteråt samt frågar andra om råd. Deltagarna har en uppfattning om att läkaren 

har viktigare saker att göra än att bry sig om deras smärta. Att få svar på sina frågor 

samt en diagnos på sin smärta visade sig viktigt. Motivationen att söka hjälp minskade 

dock då behandlingen kändes värdelös (Thomas, 2000) eller då det var svårt att få en 

diagnos (Calnan et al., 2007).  

 

Desperationen kan uttryckas genom att gå till flera olika läkare eller söka hjälp hos olika 

professioner. Detta beskrivs tydligt av en ung kvinna, som under en 6 månadersperiod 

hade varit på samma sjukhus och försökt få hjälp 26 gånger (Clarke & Iphofen, 2007). 

Genom att inte ge upp, försöker man bibehålla hoppet om att någon gång hitta en läkare 

som kan ge lindring (Thomas, 2000). 

Behandling 

Farmakologisk behandling 

I studien av Closs, Staples, Reid, Bennett & Briggs (2007) förlitade sig deltagarna på 

mediciner som första alternativ till smärtlindring. Trots det upplevdes medicinerna vara 

ineffektiva i de flesta fall och dessutom medföra biverkningar. En av deltagarna 

förklarar att han under en fyraårsperiod testat flera sorters mediciner för att hålla 

smärtan i schack men att de inte var så bra. Deltagarna var starkt medvetna om att 

behandlingen först och främst var till för att uppnå så mycket lindring som möjligt och 

att det inte fanns mycket hopp om att hitta ett botemedel. 

 

I Blomqvist & Edbergs studie (2002) upplevdes analgetika, antidepressiva preparat, 

lugnande medel och sömntabletter som smärtlindrande, men biverkningar var vanliga. 

Även Cudney et al. (2002) beskriver, att kvinnorna tar antidepressiva preparat mot 
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depression, samt att de upplever att det lindrar smärta och underlättar sömnen. 

Samtidigt känner kvinnorna i studien en viss ambivalens över användningen av 

antidepressiva preparat eftersom de ogillar beroendet de framkallar. Alla i studien 

upplever heller inte smärtlindring. En kvinna säger: ”…I don’t see where it helps the 

pain. I still ache all over.” (Cudney et al., 2002, s. 41) 

 

I Buschs studie (2005), kände deltagarna också förbättring, då de följde sina 

medicinordinationer och samtidigt höll igång med fysisk träning. De uttryckte dock att 

det var svårt att hålla sig till detta under en längre period eftersom motivationen sjönk 

då de upplevde lindring. När de upplevde lindring hände det att de struntade i att 

fortsätta behandlingen, vilket de sedan ångrade, då smärtan kom tillbaka.  

 

Läkemedlet metadon uppgavs ge god smärtlindring i början av behandlingen. En 

deltagare uttrycker till och med att det är en ”mirakeldrog”. Däremot upplevde många 

att kroppen vande sig vid metadon och att det efter hand krävdes större doser för att 

uppnå effektiv lindring, vilket gjorde många bekymrade över att bli beroende (Karasz et 

al., 2004).  

 

Traditionella värktabletter var oftast ineffektiva men utan dem fick kvinnorna problem 

med att sova (Cudney et al., 2002). Även när tabletter inte hjälpte, var det många som 

fortsatte ta dem i ren desperation. De försökte övertyga sig själva om att de hjälpte för 

att inte tappa hoppet (Cudney et al., 2002; Closs et al., 2007).  

 

Glukosamin är ett preparat som tas upp i studien av Calnan et al. (2007), dels som 

kosttillskott men även som ordinerad medicin. Alla som använt sig av det, uppger viss 

smärtlindring. En deltagare berättar att efter ett års användning, hade glukosamin 

resulterat i verklig förbättring mot värken i armarna, och att det har känts bra sen dess.  

 

I samma studie var det också vanligt att deltagarna självmedicinerade sig med 

värktabletter utan ordination. Anledningen var förväntningen att läkare ändå inte skulle 

göra så mycket annat åt saken. Tabletterna togs dock endast när de kände sig sämre eller 

när de skulle iväg på något viktigt. Det fanns en rädsla av att utveckla tolerans mot 
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tabletterna om de tog för många (Calnan et al., 2007; Karasz et al., 2004). Ännu större 

oro fanns också över att bli beroende och sedan förlora tillgängligheten till medicinerna 

(Karasz et al., 2004). Även Closs et al. (2007) och Dudgeon et al. (2002) visade i sina 

studier, att det fanns en rädsla att bli tolerant mot viss medicin. Därför fanns en vilja att 

spara den som en reserv, eller som ett säkerhetsnät inför oväntad smärta. Mediciner 

kunde finnas i kylskåpet, vara sparade sen tidigare akuta användningar eller ordinerade 

speciellt för sådana oväntade tillfällen.  

 

En annan orsak till att undvika smärtstillande läkemedel var rädslan att det kunde dölja 

en bakomliggande allvarlig sjukdom eller att den undanträngda smärtan i längden skulle 

medföra en förvärrning av tillståndet. Dessa personer ville få reda på orsaken till 

smärtan och behandla den istället för symtomen (Calnan et al., 2007).  

 

En del behandlingar fick deltagarna att känna sig känslomässigt avtrubbade. I en del fall 

ville de hellre känna mer smärta än att känna sig ”drogade”. Att känna smärtan var för 

en del synonymt med att känna livet, att leva.  Smärtan var en del av identiteten och de 

visste inte vem de skulle vara utan den (Clarke & Iphofen, 2007; Closs et al., 2007; 

Cudney et al., 2002; Karasz et al., 2004).  

Icke farmakologiska behandlingar och egna metoder 

Komplementära alternativa metoder var utifrån Calnan et al. studie (2007) oftast inte 

vad deltagarna sökte sig till i första hand om de inte hade tidigare erfarenhet därifrån 

eller blev föreslagna det. Många kombinerade den behandlingen med mer konventionell 

behandling och valde oftast massage, zonterapi eller kiropraktik som alternativ. En del 

var försiktiga med att prova på alternativa metoder då de var rädda att riskera något som 

senare skulle visa sig vara farligt. För många andra handlade det bara om att få 

smärtlindring och de var villiga att prova på det mesta även om de inte visste vad som 

ingick i metoden eller inte trodde på den. En deltagare berättar om sitt besök hos 

kiropraktorn: 

 

”he rubbed my shoulders and my back and the pain just went away it was incredible.” 

(Calnan et al., 2007, s. 331). 
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Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) är en metod som uppgivits ge 

lindring, ofta i kombination med annan behandling (Calnan et al., 2007; Clarke & 

Iphofen, 2007; Lansbury, 2000).  

 

Alla studier visar att personer med långvarig smärta kommer på egna strategier för att 

handskas med sin smärta. I Lansburys studie från 2000 som har koncentrerat sig på 

äldre personer, beskrivs att de föredrar egna lättåtkomliga metoder som exempelvis 

huskurer och massage. Få förlitade sig endast på den professionella vården för att få 

lindring. 

 

Huskurer involverade anpassning av kosten som användande av vitlök, vitaminer, 

grapefrukt och whiskey. Även koppararmband användes. Trots en viss skepsis mot 

effektiviteten tyckte deltagarna det var värt att prova. Huskurerna kunde inte göra någon 

skada i jämförelse med andra strategier som gett otrevliga biverkningar. Samma 

uppfattning hade även personer om massage. De masserade sig själva genom att gnugga 

där det gjorde ont. Detta användes efter ansträngning eller då personen vaknade under 

natten (Blomqvist & Edberg, 2002). Många använde olika former av massage vilket gav 

bra lindring. Lindring uppnåddes även av lokalverkande medel som smärtstillande 

krämer, tigerbalsam, smärtstillande spray och hästliniment (Lansbury, 2000).  

 

Som tillägg till den ordinerade medicinen uppges det i flera studier av deltagarna att de 

tar hjälp av droger såsom alkohol, cannabis, marijuana, heroin och olagligt införskaffad 

medicin (Closs et al., 2007; Dudgeon et al., 2002; Karasz et al., 2004). Cannabis gav 

tillfällig smärtlindring och hjälpte till att slappna av vilket gav en paus i lidandet och en 

chans att andas ut (Closs et al., 2007), detta gällde även alkohol (Dudgeon et al., 2002). 

För och nackdelar övervägdes på grund av biverkningar som exempelvis paranoia och 

panik, men frustrationen över att inte hitta något annat lindrande vägde ofta tyngre 

(Closs et al., 2007).  

 

Flera deltagare i en studie (Karasz et al., 2004) beskriver heroin som den perfekta 

smärtbehandlingen.  
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”Heroin took away my back pain....You could jump. You could ski, you could take care 

of your kids. You could cook, you could clean. You could do anything and not feel no 

pain.” (Karasz et al., 2004, s. 522) 

 

Flera var frestade av att behandla sin smärta med heroin. 

 

Eftersom det tar på krafterna att leva med långvarig smärta anses vila vara en 

förutsättning för att klara av det dagliga livet (Blomqvist & Edberg, 2002; Closs et al., 

2007; Dudgeon et al., 2002; Lansbury, 2000). Deltagarna i studien av Dudgeon et al. 

(2002) kände behov att lägga in vila på schemat i form av några tysta timmar eller en 

hel dag för att samla krafterna och ta igen sig. Tillräcklig sömn gör det lättare att 

handskas med smärtan. För många gör smärtan det svårt att slappna av och leder även 

till sömnproblem. Den enda nackdelen med att vila som nämns i studierna är att det 

ledde till stelhet (Blomqvist & Edberg, 2002). 

 

Mer än hälften av deltagarna i Blomqvist och Edbergs studie (2002) tyckte att rörelse 

var effektivt för att hantera smärtan. Med rörelse menas att gå ut på promenader, träna, 

utföra vardagssysslor, sjukgymnastik, och att ändra ställning. Det motverkade stelhet 

och upplevdes särskilt viktigt att utföra på morgon efter att ha legat still under natten 

(Blomqvist & Edberg, 2002; Dudgeon et al., 2002). Egna träningsmetoder utvecklades 

och användes för att få blodet att cirkulera och motverka kramper (Blomqvist & Edberg, 

2002; Calnan et al., 2007). Sjukgymnastik används i kombination med medicinering i 

flera studier (Hensing et al., 2007; Lansbury, 2000). 

 

I Lansburys studie (2000) uppskattade deltagarna inte behandlingarna hos 

sjukgymnasten. Oftast hjälpte inte behandlingen eller så gav den bara en lindring 

temporärt. Deltagarna kände mest ångest över att bli tillsagda om de inte uppnått några 

förbättringar sen sist. Dessa deltagare kände också oro över att ta dagliga promenader på 

grund av deras hjärtproblem och av rädsla för att ramla. Detta hindrade dem från daglig 

motion trots medvetenheten om att det var bra för deras hälsa.  
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Varma bad användes av deltagare i flera studier för att lindra smärtan (Blomqvist & 

Edberg, 2002; Clark & Iphofen, 2007; Karasz et al., 2004). Värme användes också i 

andra former såsom varm dusch, filtar, varma kläder, el-filt och varmvattensflaska 

(Blomqvist & Edberg, 2002; Lansbury, 2000). Blomqvist & Edberg (2002) beskriver 

hur värme främst används mot muskoskeletal smärta eller magont.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten var en lämplig modell för att få veta vilken forskning som gjorts 

inom området, framförallt för att kunna använda den kunskapen som utgångspunkt för 

kommande studier. Vad vi kommit fram till genom detta är att det finns lite forskning 

som fokuserar på hur patienter själva hanterar sin smärta och vilken sorts lindring som 

fungerar. Många av de artiklar vi hittat genom våra sökningar fokuserar på patientens 

upplevelse av smärtan i sig men väldigt lite på vad som faktiskt kan lindra. Genom att 

fokusera på de delar i artiklarna som behandlade hantering och lindring kunde vi ändå 

uppnå vårt syfte. 

  

Artikelsökningen tog längre tid än vi hade trott. Vi sökte brett till en början för att se 

vad för forskning som fanns inom området långvarig smärta och dess 

behandlingsmetoder. När vi bestämt oss för våra frågeställningar kunde sökningen 

riktas med hjälp av de valda sökorden. Genom att gå igenom hittade artiklars 

referenslistor fick vi hjälp att hitta mer litteratur. All litteratur som använts går dock att 

hitta i de beskrivna databaserna. Den begränsade tiden gjorde att vi när vi hittat ett antal 

artiklar valde att avsluta sökningen och istället börja analysera det funna materialet. 

Eftersom det förmodligen finns mer litteratur som behandlar ämnet, och som vi inte 

tagit med, kan vårt resultat ha blivit snedvridet. Dock har vi sett liknande resultat i andra 

studier som behandlar samma område. 

 

Artiklarna som vi valt att använda har varit kvalitativa för att vi ville ha patienternas 

egna berättelser om hur de själva hanterar sin smärta. Detta gjorde att vi fick ett brett 
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resultat som visade många olika strategier. Något som vi däremot inte kunnat visa i vår 

studie är hur effektiva olika sätt att lindra smärtan är i förhållande till varandra. Detta 

hade förmodligen kunnat ses tydligare om vi valt att använda kvantitativ litteratur. 

 

Att hitta gemensamt innehåll i artiklarna gick ganska lätt. Svårare var att föra samman 

innehållet under få övergripande kategorier, samt att hitta täckande och bra 

benämningar på dessa. Artiklarnas olika utgångspunkter i smärtorsak och ålder gjorde 

det svårt att analysera skillnader och likheter mellan resultaten. Vi har sett att det är en 

viss skillnad i hur unga och gamla människor hanterar sin smärta men valt att inte lägga 

någon större vikt vid detta. Vi har heller inte fokuserat på vilken sort smärta deltagarna i 

studierna haft vilket kanske även det hade påverkat vårt resultat. Det är en begränsning i 

vårt arbete då det kan ge en missvisande bild av vad som lindrar. I en sådan analys 

skulle även deltagarnas arbete, samhällsgrupp, familjesituation med mera ha betydelse. 

Det vore intressant att göra ytterligare studier som fokuserar mer på skillnader mellan 

olika grupper, exempelvis gamla och unga, kvinnor och män och hantering i olika 

kulturer. 

 

De studier vi baserat vårt resultat på kommer från USA, Sverige, Australien och 

Storbritannien. Detta är fyra länder som har en ganska liknande bakgrund, alla tillhör 

västvärlden, har god ekonomi och liknande sjukvård. Antagligen hade vårt resultat sett 

annorlunda ut om vi haft med studier som gjorts i exempelvis Afrika eller Asien, i 

länder där man inte har samma syn på sjukvård eller samma möjligheter att på 

medicinsk väg lindra smärtan.  

Resultatdiskussion 

Förhållningssätt 

Den kognitiva inställningen till sjukdomen och till livet, har visat sig ha stor betydelse i 

smärthanteringen. Såsom beskrivet i bakgrunden är det svårt för människan att låta bli 

att fokusera på den smärtande delen av kroppen. I resultatet syns ändå, att många 

personer kommit på sätt att avleda tankarna från smärtan, och fokusera på någon annan 

aktivitet. Den styrkan att kunna hantera lidandet genom att bibehålla en positiv syn, 

hänger samman enligt Wiklund (2003) med ens tidigare erfarenheter, tolkningsmönster, 
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livsregler och även på förväntningar inför framtiden. Vidare beskriver hon att 

människan har en möjlighet att välja om hon vill betrakta sin situation med hälsans eller 

lidandets ögon.  

 

Att se med lidandets öga leder till att människan försöker undfly lidandet och inte är 

fullt närvarande i sig själv (Wiklund, 2003). Detta kan förknippas med de personer i 

resultatet som hanterade sin smärta genom att förtränga den till en början. De ville då 

inte heller göra anpassningar i deras livsstil på grund av en rädsla att det skulle förändra 

deras identitet (Busch, 2005; Cudney et al., 2002; Hensing et al., 2007).  

 

Att se med hälsans öga ger en kraft att våga närma sig det svåra och bli mer och mer sig 

själv (Wiklund, 2003). Detta återfinns i de personer som kunde acceptera sin situation 

och därmed anpassa sin livsstil vid behov och sätta upp mål för att gå vidare i livet. 

Dessa personer hade en positiv inställning och hade ett sätt att ta kontroll över smärtan 

(Cudney et al., 2002; Clarke & Iphofen, 2007). Den insikten kom ofta med tiden hos 

personer med långvarig smärta vilket även framkommer i Wiklunds bok (2003), att 

vägen från lidande till hälsa ofta är en tidsprocess. Att ha en positiv syn innebär inte att 

människan blundar för det smärtsamma, utan att hon inte låter det ta överhanden. För att 

få ett korrekt perspektiv, och uppnå försoning med sitt lidande, måste människan se med 

båda ögonen samtidigt (Wiklund, 2003).  

 

Personer med långvarig smärta är i stort behov av sömn och vila. Avslappning och vila 

har i en del studier visat sig vara svårt. Sambandet mellan sömn och smärta kan ses som 

en ond cirkel, att inte kunna sova ökar smärtan vilket i sin tur försvårar sömnen. Den 

långvariga smärtan är också sammankopplad med depression och nedstämdhet, vilket 

även det har påverkan på och påverkas av sömnen. En del individer med smärta har till 

och med tankar på att ta sitt liv. Vi tror att vården kan hjälpa dessa människor att bryta 

dessa livsmönster. Hur man på ett bra sätt kan göra detta, kan vara en grund för fortsatta 

studier inom ämnet. 
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Samspel med omgivningen 

Genom den upplevda kroppen och i mötet med andra skapar människan en stor del av 

sin identitet. Upplevelsen av kroppen är central för vår identitet och relationerna till 

andra bildar en uppfattning om vilka vi vill vara och bli (Wiklund, 2003). När kroppen 

eller uppfattningen av kroppen förändras påverkas självbilden. Den långvariga smärtan 

leder till att kroppen upplevs förändrad och motsträvig. Det kan upplevas som att man 

inte känner igen sig själv och att man blir begränsad av sin kropp. Deltagare i några av 

studierna upplever ett hot mot identiteten, då anpassningar i livet måste göras för att 

handskas med smärtan (Blomqvist & Edberg, 2002; Busch, 2005; Cudney et al., 2002; 

Hensing et al., 2007). Vi har även sett att det hos deltagarna i flera studier finns en 

rädsla för att öppna sig för omgivningen. De är rädda för hur omgivningen ska uppfatta 

dem (Clarke & Iphofen, 2007; Cudney et al., 2002; Dudgeon et al., 2002; Lansbury, 

2000; Thomas, 2000).  

 

När lidandet blir outhärdligt, finns det en tendens hos människan att hålla det svåra på 

avstånd. Personen blir till slut främmande för sig själv, sina upplevelser och sitt 

sammanhang (Wiklund, 2003). I resultatet framkommer det, att en del personer 

upplever det som lindrande och stärkande att tala om sin smärta, medan det för andra 

upplevs otillfredsställande av olika anledningar. Framträdande var viljan att bli lyssnad 

på och framförallt förstådd (Blomqvist & Edberg, 2002; Karasz et al., 2004; Clarke & 

Iphofen, 2007). Att förstå någon annans livsvärld är alltid svårt, men vi anser att vi 

inom sjukvården har en roll i att försöka förstå patienten utifrån dennes berättelse. 

Wiklund (2003) beskriver det vårdande samtalet, där vårdaren ska stå till patientens 

förfogande, med hela sin person, våga lyssna och bli berörd av den andres lidande. 

Genom att sätta ord på sina problem och funderingar får patienten en ny förståelse för 

sig själv och sitt liv, och kan sätta upp målsättningar utifrån den verklighet som faktiskt 

är. 

Behandling 

En uppfattning vi fått under vårt arbete med uppsatsen är att det finns bra ambitioner 

från sjukvårdens sida att lindra långvarig smärta och lära individer att handskas med 

den. Socialstyrelsen (1994) utvärderar flera olika metoder som används inom sjukvård, 
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från farmakologiska behandlingsformer, till sjukgymnastik och psykologiska (kognitivt-

beteende) metoder. Det konstateras att effekten av många metoder som används, 

framförallt de icke-farmakologiska, inte är kontrollerade i tillräckligt hög grad 

(Socialstyrelsen, 1994; SBU, 2006). Vikten av kommunikation för att få råd, 

information och hjälp med att ändra sin livsföring beskrivs som en central del, kanske 

den viktigaste i behandlingen (Socialstyrelsen, 1994). Vårt resultat visar att 

uppfattningen bland många personer som lider av smärta är att det inte finns någon 

metod som ger tillfredställande lindring. Resultatet visar även att det ofta brister i 

kontakten med vården (Calnan et al., 2007; Clarke & Iphofen, 2007; Karasz et al., 2004; 

Lanbury, 2000; Thomas, 2000). Varför inte ambitionerna räcker till, och varför 

kommunikationen ofta är bristfällig, är något som kan behöva studeras ytterligare. 

Praktiska implikationer 

Calnan et al. (2007) gjorde i sin studie även intervjuer med läkare. Det visade sig i dessa 

intervjuer att läkare ofta hade en annan uppfattning än patienterna om 

sjukdomstillståndet. Läkarna tyckte att det ofta var svårt att sätta en diagnos och att 

själva diagnosen egentligen inte var så viktig. Patienter och läkare kunde ha olika 

uppfattningar om när någon metod fungerat eller inte. När patienten inte var nöjd med 

en behandling eller tyckte den kändes meningslös lät denna ofta bli att gå tillbaka till 

läkaren. Detta tolkades då av läkaren som att behandlingen fungerade. Läkarna 

betonade även att det var svårt att skilja mellan smärtor som hade fysiologiska orsaker 

och de som kunde kopplas till något psykologiskt. De beskrev en motvilja från patienten 

att acceptera att smärtan kunde ha psykologiskt ursprung.  

 

Sjuksköterskan har en viktig uppgift i kontakten med patienten. Vi tror att en stor del av 

ovanstående problematik skulle kunna avhjälpas genom att lägga större vikt vid det 

pedagogiska mötet. Vi anser att man som sjuksköterska kan använda sin 

vårdvetenskapliga kunskap för att skapa en förtroendefull relation med patienten och på 

så sätt fungera som en länk mellan patient och läkare. I en ömsesidig vårdrelation 

skapas en möjlighet för patienten att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar 

och sin egen vision om livet (Wiklund, 2003). En sådan relation ger även möjlighet till 
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lärande, och skulle genom detta kunna öka följsamheten till behandling. Kunskap om 

sin sjukdom kan öka motivationen till att fullfölja behandling även då den känns 

meningslös. Kunskap om behandlingsmetodernas verkan skulle också kunna minska 

många rädslor som finns hos patienten kring dessa. Genom kommunikation och ett 

holistiskt förhållningssätt skulle vårdpersonal och patient tillsammans kunna hitta den 

smärtlindringsmetod som fungerar bäst, och är realistisk i förhållande till patientens 

förutsättningar. Ökad kunskap om olika smärtlindringsmetoder kan göra det lättare för 

sjuksköterskan att ha ett holistiskt förhållningssätt till patienten och dennes 

smärtproblematik, och på så sätt bli bättre på att tillmötesgå patientens individuella 

behov. Vi anser dessutom att en viktig uppgift för sjuksköterskan är att stötta patienten 

så att denne vågar uttrycka den oro och de frågor som denne bär på. 

 

Massage, rörelse, vila och värme är metoder som används av deltagare i studierna 

(Blomqvist & Edberg, 2002; Calnan et al., 2007; Clarke & Iphofen, 2007; Closs et al., 

2007; Dudgeon et al., 2002; Karasz et al., 2004; Lansbury, 2000). Metoderna appliceras 

framförallt av deltagarna själva, exempelvis genom att massera sig själv. Beröring 

beskrivs ofta som en viktig del av vårdrelationen. Wiklund (2003) beskriver hur 

beröringen gör relationen ömsesidig. Betydelsen av beröring i omvårdnad beskrivs i tre 

c-uppsatser (Alfredsson & Reuterwall, 2006; Sobiecki & Tomc, 2007; Hansson & 

Ingerby, 2007). Beröringen i form av massage visar sig ha betydelse för bland annat 

smärtlindring, livskvalitet och för kommunikationen mellan personal och patient. Vi 

anser att massage skulle vara en bra metod för sjuksköterskor att kunna lindra patienters 

smärtor. Massagen ska då i första hand ges som taktil beröring för att inte upplevas 

obehaglig eller skada patienten. 

 

Kunskap om olika smärtlindringsmetoder samt nya verktyg i form av exempelvis 

massage, kan ha betydelse för sjuksköterskans eventuella känslor av att vara otillräcklig 

i förhållande till patienten. 
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Slutsats 

Det har framkommit av de studerade artiklarna att smärtan kan hanteras på många olika 

sätt samt att lindringen påverkas av de olika strategierna som används för att hantera 

smärtan. Inställningen till livet, sjukdomen och olika behandlingsmetoder påverkar hur 

smärtan upplevs samt i vilken utsträckning den påverkar individens liv. Att ha en 

positiv inställning och tänka positiva tankar visade sig öka känslan av lindring. Familj 

och vänner visade sig även vara viktiga för att klara situationen och det har beskrivits 

lindrande och stärkande att ha någon att prata med, någon som förstår.  

 

Anpassningar till den nya situationen var något som belystes och vikten av att kunna 

planera sina dagar samt prioritera det man själv tyckte var viktigast var något som 

visade sig påverka upplevelsen av smärtan. Förändringarna av livsstilen är något som 

behöver mogna fram och komma från individen själv för att kunna användas på ett 

positivt sätt och inte ses som ett hot mot den egna identiteten. Det upplevdes att genom 

att anpassa sig till de nya förutsättningarna och lära sig att lyssna på sin kropp kunde 

smärtan kontrolleras, förutses och lindras. Genom att lägga fokus på annat och 

därigenom avleda uppmärksamheten från smärtan kunde den lindras under tiden 

aktiviteten pågick. 

 

Att få en diagnos beskrevs även det som en viktig del, att få veta orsaken till smärtan 

kunde i sig ha en lindrande effekt. Flera olika sorters mediciner användes i lindrande 

syfte men endast glukosamin beskrevs att ha kunnat lindra smärtan i tillräcklig grad.  

 

Flera deltagare använde sig av olika alternativa metoder eller metoder de kommit på 

själva. Detta upplevdes ofta lindrande eller som att det i alla fall inte gjorde någon skada 

till skillnad från lindring på medicinsk väg. En del av deltagarna använde droger för att 

få lindring vilket upplevdes ha en avslappnande och lugnande effekt, detta användes 

även för att få en snabb lindring. 

 

Få av deltagarna i studierna uppgav att de fått tillräcklig smärtlindring och de flesta 

använde sig av kombinationer av flera olika metoder för att öka den lindrande effekten. 
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Det visade sig även att behandlingsmetoder kunde ha en bättre effekt om man hade en 

positiv inställning till dessa. 

 

En viss skillnad i smärthanteringen sågs, men fler skillnader hittades kring vad som 

upplevdes lindrande. Skillnader i hantering syntes även i förhållande till deltagarnas 

ålder. Det var ingen skillnad mellan artiklarna i början av tidsperioden och de i slutet, 

vad det gällde hantering av smärta och upplevelsen av lindring. 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserade artiklar 

 Perspektiv 
(vårdvetensk
apliga eller 
andra 
teoretiska 
perspektiv) 
               

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Living with 
persistent pain: 
experiences of 
older people 
receiving home 
care 
Författare: 
Blomqvist, K. & 
Edberg, A.-K. 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2002 

Vårdvetenskap-
ligt perspektiv. 
 
 
 
                         

Man vet för lite om hur 
smärtan upplevs och 
hanteras hos äldre 
personer i behov av 
professionell hjälp för 
att utveckla sätt att 
hantera smärtan hos 
dessa. 
Syfte: Att undersöka 
hur äldre personer med 
långvarig smärta och i 
behov av hjälp, 
upplevde sig själva, 
smärta och andra, och 
hur de hanterade 
smärtan. 
 

Kvalitativ studie 
av intervjuer som 
analyserats 
utifrån manifest 
innehåll och 
delats upp i 
typologier.  
 
 
 

Man kom fram till 4 
kategorier som beskriver 
hur personerna såg sig 
själva, smärtan och andra. 
Dessa var ” kompetent 
och stolt”, ”självsäker och 
rofylld”, ”oförstådd och 
besviken” och 
”undergiven och ledsen”. 
De vanligast beskrivna 
hanteringssätten var 
medicinering, distraktion, 
vila och rörelse. Andra 
sätt som också beskrivs 
var kommunikation, 
hjälpmedelsanvändning, 
värme och massage. 

Titel: Accepting 
Pain Management 
or Seeking Pain 
Cure: An 
Exploration of 
Patients’ Attitudes 
to Chronic Pain 
Författare: 
Clarke, K. & 
Iphofen R. 
Tidskrift: Pain 
Management 
Nursing 
Årtal: 2007 

Vårdveten-
skapligt 
 
 
 

Långvarig smärta 
påverkar hela personens 
liv och hanteras på 
olika sätt. Alla klarar 
inte av att acceptera, att 
det inte finns något 
botemedel och söker 
vidare efter det. 
Syfte: Att undersöka 
förmågan/oförmågan 
hos patienter, att 
hantera smärtan, genom 
att undersöka deras liv 
och levda upplevelser. 

Fenomenologisk 
hermeneutik 
studie utifrån 
intervjuer som 
kopplades till 
patienternas 
dagböcker och 
teckningar.  

En del kunde acceptera 
smärtan och såg den som 
en del av livet. Andra 
söker hela tiden efter bot. 
De känner frustration över 
att läkaren inte hittar vad 
som är fel. Depression 
kopplat till smärtan. 
Familjestödet var viktigt 
för båda grupper. Smärtan 
kunde också verka 
isolerande från 
omgivningen. 
Copingstrategier: värme, 
analgetika, TENS, träning 
och målsättning.  
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Titel: Managing 
the Symptoms of 
Neuroathic Pain: 
An Exploration of 
Patients 
Experiences 
Författare: Closs,  
J., Staples, V., 
Reid, I., Bennett, 
I. & Briggs, M.  
Tidskrift: Journal 
of Pain and 
Symptom 
Management 
Årtal: 2007 

Vård- och 
psykologiskt 
perspektiv. 

Det finns för få studier 
som behandlar hur 
personer med långvarig 
neurogen smärta 
handskas med smärtan i 
vardagen och vad som 
lindrar deras neurogena 
smärta. 
Syfte: Att undersöka 
patienters berättelser 
om hur de hanterar 
neurogensmärtans 
symtom.  

Kvalitativ studie. 
Fokus grupp 
metod: 
gruppintervjuer 
med öppna 
frågor. 

Övergripande var att 
deltagarna kände sig inte 
nöjda med deras upp-
levelser av hantering av 
smärtan. Hopplöshet av 
att hitta botemedel. De 
använde sig av mediciner 
eller droger, men beskrev 
hur de fick kämpa med 
biverkningar, tolerans och 
beroende. De hade också 
provat KAM och övervägt 
självmord. Behövde hjälp 
att acceptera smärtan. 
Deras smärttröskel hade 
höjts. 

Titel: The 
Experience of 
Chronic Severe 
Pain in Patients 
Undergoing 
Methadone 
Maintenance 
Treatment 
Författare: 
Karasz, A., 
Zallman, L., Berg, 
K., Gourevitch, 
M., Selwyn, P. & 
Arnstein, J. 
Tidskrift: Journal 
of Pain and 
Symptom 
Management 
Årtal: 2004 

Medicinskt och 
vårdvetenskaplig 
perspektiv. 

Studier visar att 
långvarig smärta är 
vanligt hos patienter 
undergående metadon 
behandling och att de 
får dålig smärt-
behandling. Men det 
saknas kvalitativa 
studier om dessa 
patienters upplevelse av 
smärtan och 
behandlingen.  
Syfte: Att undersöka 
metadon behandlade 
patienter med långvarig 
smärtas upplevelser, för 
att utveckla framtida 
mer effektiva 
behandlingar.  

Kvalitativ studie 
där 
halvstrukturerade 
intervjuer 
användes och 
grounded theory.  

Patienterna relaterade sin 
smärta till en sjukdom 
eller skyllde på sig själva 
och deras tidigare livsstil. 
Andra såg metadon som 
orsak. De beskrev smärtan 
som ett hinder eller att de 
blev isolerade p.g.a. den. 
De flesta använde sig av 
egna strategier för att 
hantera. Medicin 
användes. Känsla av bli 
ignorerad eller inte trodd 
av personal togs upp. De 
ville se att läkaren 
engagerade sig i att hitta 
rätt behandling. 

Titel: Illness 
action 
rediscovered: a 
case study of upp 
limb pain 
Författare: 
Calnan, M., 
Wainwright, D., 
O’Neill, C., 
Winterbottom, A. 
& Watkins,C. 
Tidskrift: 
Sociology of 
Health & Illness 
Årtal: 2007 
 
 
 
 

Sociologiskt och 
medicinskt 
perspektiv. 
 
 
 
 

Övre extremitetssmärta 
är vanligt, men det 
finns osäkerhet över 
behandling och 
hantering av den. 
Saknas studier som 
visar hur personer 
hanterar sjukdomen i 
förhållande till hur de 
ser på den, upplever 
den och beskriver den. 
Syfte: Att undersöka 
sjukdomshantering hos 
personer med övre 
extremitetssjukdom och 
hur de utvärderar 
vården de får. Och hur 
deras läkare hanterar 
och behandlar deras 
tillstånd och vad 
konsekvenserna blir för 
patienten. 

Kvalitativ studie. 
Ständigt 
jämförande 
analys av 
intervjuer med 
både patienter 
och läkare. Även 
fallstudier 
konstruerades 
utifrån 
intervjuerna och 
utifrån journaler 
och 
sjuksköterskeund
ersökningar. 

Vill hitta naturlig 
förklaring till smärtan. 
Vänta och se om det går 
över, förträngning. 
Avhållsamhet från att 
söka hjälp. Egna 
hanteringsstrategier. Rädd 
för andras syn på smärtan. 
Sökte hjälp då inga egna 
metoder hjälpte. Ville få 
en diagnos, svårt att ta till 
sig en psykologisk 
förklaring till sjukdomen. 
Sökte hjälp hos många 
olika ställen. Rädsla för 
medicinberoende/ 
tolerans. Förändra livsstil. 
Läkare svårt att sätta 
diagnos. 
Mångdimensionell 
behandling har bäst 
effekt. 
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Titel: Chronic 
pain management: 
a qualitative study 
of elderly people´s 
preferred coping 
strategies and 
barriers to 
management 
Författare: 
Lansbury, G. 
Tidskrift: Journal 
of disability and 
rehabilitation 
Årtal: 2000 

Hälsovetenskap. 
 
 

För lite forskning 
fokuserar på äldres 
upplevelse av 
smärthantering. 
Studien syftar till att 
utforska vilka 
smärtlindrings-
strategier äldre 
människor föredrar 
samt hinder de möter i 
hanteringen av sin 
smärta 

Kvalitativ, 
grounded theory, 
baserad på 
intervjuer gjorda 
med 
fokusgrupper 
och enskilda 
personer. 
 

Äldre människor 
använder helst 
copingstrategier som är 
bekanta för dem. De 
tyckte inte om 
konventionell behandling 
som mediciner, 
sjukgymnastik och 
träning. De visar även på 
barriärer som gör att äldre 
människor avstår från viss 
behandling eller vissa 
metoder. 
 

Titel: Ten rural 
women living with 
fibromyalgia tell it 
like it is 
Författare: 
Cudney, S., 
Butler, M., 
Weinert, C. & 
Sullivan, T.  
Tidskrift: 
Hilostic Nursing 
Practice 
Årtal: 2002 

Vårdvetenskap-
ligt perspektiv. 
 
 

Undersökningar av den 
individuella 
upplevelsen av att leva 
med fibromyalgi har 
blivit åsidosatt. 
Studien syftar till att få 
en förståelse för den 
personliga upplevelsen 
av att leva med 
sjukdomen. 

Att följa en 
konversation 
under 22 veckor 
mellan 10 
kvinnor i en 
stöd-grupp. 
Konversationen 
ägde rum genom 
datorer och 
laddades ned och 
analyserades 
efter hand. 
 

Fyra teman hittades: 
kämpa mot smärtan, 
trötthet, depression, och 
sömnsvårigheter. 
De beskrev sin syn på att 
leva isolerade på landet 
och delade positiva 
filosofier kring hur de 
hanterade sin sjukdom. 

Titel: 
Experienced 
dilemmas of 
everyday life in 
chronic 
neuropathic pain 
paitents – results 
from a critical 
incident study 
Författare: 
Hensing, G., 
Sverker, A. & 
Leijon, G. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of caring 
science. 
Årtal: 2007 

Sociologiskt och 
vårdvetenskap-
ligt perspektiv. 
 
 
 

Få studier har fokuserat 
på patienters 
upplevelser och 
strategier. Studien 
syftar till att utforska 
upplevda dilemman 
kopplade till sjukdomen 
för att förbättra vård 
och rehabilitering. 

Intervjuer med 
patienter i ett 
rehabiliteringspr
ogram. 
Fenomenologisk 
analys. 
 

Resultatet fokuserar kring 
dilemman som upplevs av 
patienter med neurologisk 
smärta, exempelvis 
oförmåga att delta i 
sociala aktiviteter. 
Konsekvenser av 
dilemman samt olika sätt 
att hantera dessa. 
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Titel:. A 
Phenomenologic 
Study 
of Chronic Pain. 
Författare:  
Thomas, S. 
Tidskrift: 
Western Journal 
of Nursing 
Research 
Årtal: 2000 
 

Vårdvetenskap-
ligt 
 

Befintlig litteratur är 
begränsad då den har en 
tendens att fokusera på 
delar av smärtan, inte 
helhet. 
 
Syfte: Att beskriva den 
djupare meningen i att 
leva med kronisk 
smärta. 

Kvalitativ, 
intervjuer, 
fenomenologisk 
beskrivande 

Kroppen upplevs 
motsträvig och förändrad, 
ger en begränsad frihet. 
Livsvärlden faller ihop.  
Smärtan sätter upp hinder 
och isolerar från andra. 
 
 

Titel: Physical 
Disability and the 
experience of 
Chronic Pain. 
Författare: 
Dudgeon, B., 
Gerrard, B., 
Jensen, M., 
Rhodes, L. & 
Tyler, E. 
Tidskrift: 
Archive of 
physical medicine 
and rehabilitation 
Årtal: 2002 

Rehabiliterings 
medicin. 
 
 
 
 

Trots att smärta är en 
vanlig komplikation vid 
fysiska funktions-
hinder vet man lite om 
detta och hur detta 
påverkar det dagliga 
livet. Detta gäller även 
hur detta 
kommuniceras.  
Syftet är att ut-forska 
upplevelsen av smärtan, 
hur den hanteras samt 
hur den kommuniceras.  

Kvalitativ, 
intervjuer med 
öppna frågor 
fenomenologisk 

Smärtan är en del av det 
dagliga livet. Den är på 
flera ställen. Smärtan är 
som ett mysterium då 
orsaken är oklar. Den 
beskrivs också som 
personlig med lite eller 
otillfredsställande 
kommunikation med 
familj, vänner eller 
vården. 

Titel: Appraisal 
and coping 
processes among 
chronic low back 
pain patients 
Författare:  
Busch, H. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Science. 
Årtal: 2005 

Psykologiskt 
perspektiv.   
 
 

Bearbetning och coping 
har viktiga roller för 
muskoskeletala 
sjukdomar. Hur detta 
utvecklas över tid är 
okänt. Syftet är att 
utforska smärt-relaterad 
bearbetning, hantering 
och hälsosamt beteende 
hos patienter med 
kronisk 
ländryggsmärta. 

Intervjuer 
analyserade med 
grounded theory. 

Patienter med kronisk 
ländryggssmärta använde 
bortträngande som ett 
psykologiskt försvar, 
detta vändes efter en kris 
till en medveten 
copingstrategi.  
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