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Sammanfattning 

Av Sveriges befolkning har cirka 40-50 procent någon gång upplevt långvarig smärta. 

För hälso- och sjukvårdspersonal kan den långvariga smärtan vara utmanande då 

fokusering inte bara kan ske mot smärtan utan måste inkludera hela den komplexitet 

som uppstår med flera olika faktorer. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

individens upplevelse av att leva med långvariga smärta. Metoden som användes var 

litteraturstudie där resultatet baseras på sju kvalitativa artiklar och en kvantitativ 

artikel. Ur dessa framkom tre kategorier: Känslomässiga förändringar, Förändrad 

vardag och Omgivningens bemötande. I resultatet framkom det att långvarig smärta 

leder till livsförändringar och för att finna en acceptans krävs en inre omdefiniering. 

Individen och närstående kan känna en påfrestning då ansvarsroller i vardagslivet byts 

ut. För att få stöd måste smärtan demonstreras och att känna misstrohet från 

omgivningen är vanligt. Att bli respekterad, uppskattad och förstådd i sitt lidande är 

de mest väsentliga för individen. Då den långvariga smärtan existerar i alla olika 

åldrar är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om fenomenet och dess 

uttrycksformer, är uppmärksam och lyhörd. Vidare forskning om den långvariga 

smärtan som inte är kopplad till sjukdom krävs för att få en djupare kunskap om 

smärtans komplexitet. 
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Abstract 

About 40-50% of the population of Sweden has sometimes experienced chronic pain. 

The chronic pain can be a challenge for the healthcare professionals and focus must 

include all the complexity that arises and not only the pain itself. The purpose of the 

literature study was to describe the individual´s experience of living with chronic 

pain. The method used was a literatur study where the result represented by seven 

qualitative articles and one quantitative article that were chosen for a review. Out of 

these, three categories emerged: emotional changes, changes in daily life and 

surroundings treatment. The result of the study showed that chronic pain leads to life 

changes and to be able to find an acceptance, it requires an inner redefinition for the 

individual. Since the responsibility roles in everyday life are changed, a strain 

between the individual and relatives can arise. To get support the pain must be 

demonstrated and a common feeling is mistrust from the environment. The most 

significant for the individual is to be respected, appreciated and being understood in 

their suffering. When the chronic pain exists in all different ages it is important that 

the nurse has knowledge of the phenomenon and it´s manifestations, attentive and 

perceptive. To be able to get a deeper knowledge of the complexity of the pain further 

research about chronic pain, which is not linked to a specific disease, is required. 
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Inledning 

Den vanligaste orsaken till kontakt med hälso- och sjukvården är smärta, vilket är ett 

omfattande hälsoproblem i hela Europa och som ökar med stigande ålder (Berntzen, 

Danielsen & Almås, 2011). International association for the study of pain (IASP) 

(2014) definierar smärta som ”en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 

associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan 

skada”. Smärta är en känsla i en del eller delar av kroppen men också en 

känslomässig upplevelse då den alltid är obehaglig. Smärta är ett subjektivt 

illabefinnande och det är fortfarande relativt okänt om vad som händer i kroppen 

(Bergh, 2011). Långvarig smärta ska ha en viss varaktighet och då vanligast i minst 

tre månader, vilket ofta innebär en ökad förekomst av andra symtom liksom 

inskränkningar i och ofta problem gällande det dagliga livet (Jakobsson, 2007).  

Mer än en tredjedel av befolkningen lider av långvarig eller återkommande smärta 

(Magnusson & Mannheimer, 2008). Individer som har drabbats av långvarig smärta 

har svårt att leva med den och därför är många sjukskrivna och/eller söker och får 

någon form av vård (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006a).  

Försämrad livskvalitet orsakad av smärtan är den största kostnaden, då behov av vård, 

funktionsnedsättningar, sociala- och emotionella inskränkningar ofta uppkommer. 

Dessa nedsättningar resulterar i olika problem som kostar pengar för individen, 

familjen, arbetsplatsen samt för samhället (Linton, 2013). Kostnaden för långvarig 

smärta i Sverige beräknades till cirka 87,5 miljarder kronor år 2003. De direkta 

vårdrelaterade kostnaderna var 7,5 miljarder kronor och indirekta kostnader var 80 

miljarder kronor såsom produktionsbortfall till följd av sjukdomsrelaterad 

arbetsfrånvaro. Det finns en hög grad av samsjuklighet mellan långvarig smärta och 

olika typer av psykiska besvär. Depression och långvarig smärta förekommer ofta 

samtidigt (SBU, 2006a). Långvarig smärta upplevs ofta av en individ som oavbruten 

och kan leda till funktionsnedsättningar och dessa störningar kan utlösa en depression 

(Linton, 2013). Depressiva symtom relaterade till ett undvikande av smärta och 

aktivitet (Kindermans, Roelofs, Goossens, Huijnen, Verbunt & Vlaeyen, 2011) 

Den långvariga smärtan kan vara utmanande för sjukvårdspersonal att behandla då 

inriktning inte bara kan ske mot själva smärtan. Vården måste inkludera hela den 

komplexitet som uppstår med flera olika faktorer som interagerar med smärtan såsom 

fysiska, psykiska, sociala och kulturella (Jakobsson, 2007).  

 

Bakgrund 
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Fenomenet smärta är en psykisk påfrestning, vilket innebär lidande och ett svårt 

psykiskt stresstillstånd för en individ. Både smärtan och den psykiska påfrestningen 

leder till fatigue vilket bidrar till minskning i insöndringen av tillväxthormon som i 

förlängningen medför en påverkan på alla organsystem. En individ kan känna trötthet 

och lidande, men också nedstämdhet och depression, vilket är väl förenat med 

kroppslig smärta (Magnusson & Mannheimer, 2008). Den långvariga smärtan är 

vanligare hos äldre individer men förekommer bland hela befolkningen. Av Sveriges 

befolkning har cirka 40-50 procent någon gång haft långvarig smärta i någon grad och 

den vanligaste lokalisationen är nacke och skuldror samt rygg/ländrygg. Den 

vanligaste bakomliggande orsaken är artrit/artros men många individer har inte fått 

någon diagnos eller vet inte orsaken till den långvariga smärtan (Jakobsson, 2007). 

Individuella riskfaktorer för att drabbas av långvarig smärta omfattar bland annat 

dålig kondition, nedsatt styrka, ärftlighet, hög ålder, stress, dålig sömn, rökning samt 

övervikt. Sociala bekymmer, dålig arbetsställning/ensidigt arbetet, stress och allmänt 

dålig trivsel är yttre riskfaktorer (Nisell & Einhorn, 2007). 

 

Vid uteblivna kliniska tecken på långvarig smärta kan individer bli misstrodda vilket i 

sin tur kan resultera i nedstämdhet och känsla av hopplöshet och detta kan i sin tur 

leda till mer smärta (Jakobsson, 2007). Misstroheten från omgivningen kan vara 

svårare att leva med än själva smärtan (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). 

Individer med långvarig smärta känner ofta att de har tappat kontrollen över livet 

vilket många gånger resulterar i att depression uppstår. Att förlora kontrollen innebär 

att smärtan dominerar individernas liv och att självkänslan har förlorats (Howarth, 

Warne & Haigh, 2014). Berntzen et al. 2011) skriver att vid långvarig smärta utan 

observerbara symtom är det nödvändigt att hälso- och sjukvårdspersonalen tror på 

individens smärta, då misstrohet kan vara svårare att hantera än den aktuella smärtan. 

En förklaring och diagnos för smärtan gör det lättare att bli förstådd. 

Howarth et al. 2014) skriver att när individens smärta uppmärksammas inbringar det 

en förståelse för att senare göra smärtan hanterbar. Om hälso- och 

sjukvårdspersonalen är vänlig, stödjande och tror på individens smärta hjälper det att 

återfå hoppet och utvecklingen av personcentrerad vård. Den personcentrerade vården 

som ges av hälso- och sjukvårdspersonalen återger individerna kontroll över smärtan 

och deras liv. Då hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av en individs förnamn 

vid tilltal får det individen att känna sig bekväm och hälso- och sjukvårdspersonalen 

får då en chans att bekanta sig med individen i stället för patienten (Howarth et al., 

2014). 

 

Lidande 
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Lidande tillhör livet och är ett naturligt fenomen enligt Willman (2009). Upplevelsen 

av lidande kan förklaras med äkta känslor som smärta, förlust eller död och 

människor blir drabbade på olika sätt (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Lidande kan 

föreställas genom maktlöshetkänsla för det oundvikliga (Lindwall, 2004). Enligt 

Santamäki och Dahlqvist (2009) delas lidande upp i tre olika former; livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Att leva ett liv med allt det innebär och med 

vetskapen att livet tar slut i och med döden orsakar livslidande. Känsla av 

sjukdomslidande innebär att individen har ett visst sjukdomsförlopp och känner rädsla 

för vad det kan resultera i. Omsorg och/eller vård som en individ önskar men inte får 

vid kontakt med hälso- och sjukvården kan ge upphov till vårdlidande. Vårdlidande 

fokuserar på att individens upplevelser bagatelliseras istället för att tas på allvar 

(Santamäki & Dahlqvist, 2009). 

Enligt Lindwall (2004) talar kroppen sitt eget språk genom röst, blick och 

kroppsuttryck och kan genom detta förmedla känslor och tankar ibland tydligare än 

verbalt språk. En viktig aspekt i lidandet är att lyssna, tolka och försöka förstå en 

lidande individs kroppsspråk. Genom att uppmärksamma, bry sig och intressera sig 

för andras lidande ger tröst. Kroppen kan uttrycka olika känslor och när kroppen inte 

kan styra tempot i livet gällande sömn och vila får individen ofta kroppsliga symtom. 

Att kunna kontrollera och bestämma över kroppen tas ofta för givet men förändras då 

individen drabbas av sjukdom. När individen drabbas av sjukdom försvinner 

harmonin mellan kropp och själ och ett lidande framträder. Även om individen vill 

kunna påverka kroppen till att göra det som önskas kommer känslor såsom 

hjälplöshet och maktlöshet när sjukdomen begränsar livet och kroppen inte lyder 

längre. En frisk individ som drabbas av sjukdom upplever lidande eftersom kroppen 

blir oförutsägbar. Lyhördhet gentemot kroppens lidande är en viktig aspekt i 

värdighet mot jaget. Vanligt inom hälso- och sjukvården är att smärta och lidande inte 

mäts och individen känner sig missförstådd (Lindwall, 2004). För att kunna lindra 

lidande måste individen få tillåtelse att gråta, möjlighet till reflektion samt få berätta 

om sitt lidande (Arman et al., 2006). 

 

Smärta 

Smärta definieras utifrån tidsförlopp, sjukdomsbakgrund, uppkomstmekanism och 

lokalisation (Jakobsson, 2007). Smärtan är en obehaglig och/eller sensorisk 

upplevelse, sammansluten med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. Fyra typer 

av smärta är definierade, nociceptiv, neuropatisk, psykogen och smärta av oklar 

orsak. Nociceptiv smärta uppstår oftast vid till exempel akuta skador. Neuropatisk 

smärta uppstår då skadan är belägen i det perifera eller det centrala nervsystemet. 

Psykogen smärta innefattar psykiska besvär och sjukdomar där smärta är ett viktigt 

symtom. Smärta av oklar orsak uppstår då ingen vävnadsskada eller psykisk sjukdom 
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är påvisbar (Berntzen et al., 2011). Smärtan kan framträda i sex dimensioner. 

Fysiologisk-, sensorisk- affektiv-, kognitiv-, beteendets- och sociokulturell 

dimension. Den fysiologiska dimensionen innefattar smärtans duration och fysiska 

orsaker, sensorisk dimension; som innefattar intensitet, kvalitet och lokalisation vilket 

ingår i all smärta. Affektiv dimension; innefattar hur vi reagerar på smärtan, kognitiv 

dimension; inrymmer hur smärtan påverkar individens upplevelse av sig själv, 

beteendets dimension; innefattar hur individen kan förmedla sin smärta och slutligen 

sociokulturell dimension; som innefattar exempelvis kön, ålder, etnicitet, kulturella, 

sociala, religiösa, andliga och med deras närliggande faktorer (Bergh, 2011). Den 

akuta smärtan fungerar som en varningssignal för att skydda kroppen och den 

långvariga smärtan är ofta störande, obehaglig och kan till och med vara ett direkt 

handikapp för individen. Den akuta smärtan är kortvarig och framträder ofta genom 

konkreta och observerbara kroppsliga reaktioner. Att ha förståelse för smärtan, en tro 

på individen samt att lidandet kan föreställas av personal innebär hjälp vid mötet med 

en individ som lever med smärta (Bergh, 2011). Smärta är ett subjektivt fenomen som 

är komplext och unikt för individen (Berntzen et al, 2011). 

 

Problemformulering 

Långvarig smärta är ett vanligt hälsoproblem då mer än en tredjedel av befolkningen 

erfar problemet. Den långvariga smärtan kan vara utmanande för hälso- och 

sjukvården att behandla då fenomenet är komplext och osynligt. Smärta är en 

subjektiv upplevelse och för en individ är det viktigt att inte bli nonchalerad eller 

ifrågasatt då problemet kan förvärras med sekundära tillstånd såsom nedstämdhet och 

depression. Genom att beskriva och få kunskap om individens upplevelse av 

långvarig smärta kan förståelsen öka hos hälso- och sjukvårdspersonalen.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva individens upplevelse av att leva med 

långvarig smärta. 

 

Metod 



 

 5 

Litteraturstudie enligt Friberg (2012) användes som metod för genomförandet av 

examensarbete vilket innefattar att synliggöra aktuell kunskap inom ett visst 

omvårdnadsrelaterat område. 

 

Datainsamling 

En artikelsökning gjordes i databaserna Cinahl, PubMed, Psycinfo och SweMed som 

täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Psycinfo och SweMed 

uteslöts då de inte gav några resultat i förhållande till syftet. Utifrån syfte och 

problemformulering utformades sökord som användes vid artikelsökningarna. Sökord 

som användes var: chronic pain, patient, person, experience, perception och redovisas 

i bilaga A. För att få alla böjningsformer av sökorden användes trunkering enligt 

Östlundh (2012). Sökorden sammanlänkades på olika sätt och användes både som 

Major Headings (Cinahl), MeSH-termer (PubMed) samt fritext. Boolesk sökteknik 

enligt Östlundh (2012) med operatorn AND användes för att tydliggöra sambanden 

mellan de utvalda sökorden. Artiklar exkluderades när det framkom ur titeln att de 

inte var relevanta för syfte. I de artiklar som uppfattades osäkra, lästes abstraktet och 

utifrån det togs ny ställning om artikelns relevans utifrån syftet. Artikelsökningen 

redovisas i tabell sökhistorik i bilaga B. 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes för att öka innehållsvaliditeten 

och bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2013). Inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle handla om individers upplevelser och erfarenheter av hur det är att 

leva med långvarig smärta och deltagarna skulle vara arton år och äldre. Artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2009-2014 för att innehållet i artiklarna skulle vara 

relevant och aktuell. Artiklarna skulle vara originalartiklar samt vara skrivna på ett 

språk som kunde behärskas av båda studenterna. Exklusionskriterier innefattade 

individer under 18 år, artiklar som fokuserade på långvarig smärta utifrån specifika 

sjukdomar och artiklar som inte tog upp individens upplevelse av att leva med 

långvariga smärtan.   

Artikelsökning Cinahl 

Databasen Cinahl är specialiserad på forskning inom omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). I den första sökningen som gjordes i databasen Cinahl användes 

sökordet ”Chronic pain” som major topic, vilket innebär att sökordet är det 

huvudsakliga i artikeln. Operatorn AND användes till sökorden ”patient” och 

”experience” som fritextord. Sökningen genererade 58 artiklar, varav 16 abstrakt 

lästes igenom och sex artiklar granskades. Sökningen resulterade i två resultatartiklar. 

I den andra sökningen i databasen var ”Chronic pain” ett major topic som 

kombinerades med sökorden ”person” och ”experience” med trunkering på båda 
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orden och AND som operator. Artikelsökningen genererade 63 artiklar. Av dessa 

artiklar lästes 27 abstrakt igenom och fyra artiklar granskades och samtliga valdes ut 

till resultatartiklar. I den sista sökningen i databasen Cinahl användes ”Chronic pain” 

som major topic, som kombinerades med ”patient” och ”perception” med trunkering. 

AND användes som operator och en gräns på att artiklarna inte skulle vara mer än 

fem år gamla lades upp. Sökningen resulterade i 64 artiklar, varav 17 abstrakt lästes 

igenom och en artikel granskades och blev en resultatartikel. 

Artikelsökning PubMed 

Databasen PubMed anses enligt Forsberg och Wengström (2013) vara en täckande 

databas gällande omvårdnad, medicin och odontologi. Artikelsökningen i databasen 

gjordes med ”chronic pain” som MeSH-term vilket innebär ett ämnesord. Operatorn 

AND användes till sökorden ”persons” och ”experiences” som fritextord. En gräns på 

att artiklarna inte fick vara mer än fem år lades till. Sökning genererade i 63 artiklar, 

varav 24 abstrakt lästes igenom. En artikel granskades och användes som 

resultatartikel. Ett flertal sökningar gjordes även med resterande sökord men gav inga 

kompletterande resultat. 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) kvalitativa och 

kvantitativa bedömningsmallar, där artiklarna graderas utifrån dess innehåll: grad I; 

om artikeln hade 80-100% vetenskaplig kvalitet, grad II; om artikeln hade 70-80% 

vetenskaplig kvalitet och grad III; om artikeln hade 60-70% vetenskaplig kvalitet. De 

artiklar som valdes ut till litteraturstudien hade grad I eller grad II. Av de artiklar som 

valdes ut hade sex stycken grad I vetenskaplig kvalitet och resterande var av grad II.  

 

Databearbetning 

Sammanlagt valdes totalt åtta artiklar ut för att ingå i resultatet. Artiklarna skrevs ut i 

pappersformat, lästes igenom noggrant ett flertal gånger av båda studenterna enskilt. 

Resultatet i samtliga artiklar översattes till svenska och granskades utifrån syftet, 

individers upplevelse av att leva med långvarig smärta. Delar från resultatet i 

resultatartiklarna som var signifikant för syftet sammanfattades av båda studenterna 

enskilt, jämfördes och diskuterades. Likheter och skillnader diskuterades för att bilda 

kategorier. Artikelöversikter, se bilaga C1-C8 skrevs gemensamt. 

 

Forskningsetiska överväganden 
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Lagen om etikprövning (SFS 2003:460) består av två delar. Den ena delen innefattar 

föreskrifter om etikprövning av forskning som gäller människor och biologiskt 

material av människor. Den andra delen tar upp samtycke till forskningen och syftar 

till att värna den enskilda människan och respekten för människovärdet. Informerat 

samtycke består av två delar enligt lagen om etikprövning (2003:460). 

Informationsdelen innebär att forskningspersonen ska ha fått information om 

forskningen redan innan deltagandet kan påbörjas Samtyckesdelen består av att 

forskningspersonen måste ha samtyckt till forskningen innan deltagandet kan 

påbörjas. Informationen som forskningspersonen ska tillhandahållas är: planen med 

forskningen, syftet med forskningen, vilka metoder som kommer att användas, följder 

och risker ska vara belysta, vem som är forskningshuvudman samt att deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare konsekvenser. Samtycke ska vara 

preciserat till viss forskning, uttryckligt samt frivilligt och vara dokumenterat. 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2014) innehåller etiska riktlinjer för 

humanforskning. Riktlinjerna innefattar forskarens kompetens och kunnighet i det 

aktuella området. Forskningen skall även generera kunskap och vinsterna med 

forskningen måste vara större än riskerna för deltagare.  

Av de artiklar som valdes ut till resultatet har deltagare i sju av åtta artiklar fått 

informerat samtycke. Sex av totalt åtta artiklar som har använts i resultatet har en 

vetenskaplig kvalitet på över 80 %, resterande artiklar har 60-70 % vetenskaplig 

kvalitet. En artikel hade inte inhämtat informerat samtycke från deltagarna vilket 

anses som en risk då information om studien inte nått deltagarna. Artikeln ansågs 

likväl som relevant och deltagarna ansågs inte ha kommit till skada. Nytta kan 

innebära att individen blir hörd och bekräftad i sitt lidande. En risk kan vara att 

individen kan känna skuld av att inte kunna leva som vanligt i dess rutiner utan har 

drabbats av olika inskränkningar i livet som kan vara svåra att leva med. 

 

Resultat 

Individens upplevelse av att leva med långvarig smärta redovisas i resultatet utifrån 

tre kategorier som framkom under databearbetningen, Känslomässiga förändringar, 

Förändrad vardag samt Omgivningens bemötande. 

 

Känslomässiga förändringar 

Långvarig smärta är enligt individen en smärta som är oförutsägbar, uppenbarar sig 

varje dag i olika grader och kan fylla hela kroppen eller ändra lokalisation (Aegler & 
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Satink, 2009). Individen kan uppleva känslor såsom trötthet, frustration, förtvivlan, 

osäkerhet, upprördhet, värdelöshet, depression och minskad självkänsla (Robinson, 

Kennedy & Harmon, 2013). Ytterligare känslor som kan förekomma är sömnlöshet, 

minskad aptit, överdriven känslighet och frekventa humörsvängningar (Haraldseid, 

Dysvik & Furnes, 2014). Individen kan känna sig kränkt över att smärtan har kontroll 

över situationen och inte individen själv och livet ses som orättvist (McParland, 

Eccleston, Osborn & Hezseltine, 2011). En olust att tala om sin smärta finns och 

behovet av att tysta sin smärta resulterar i skuld till de närstående. Skulden kan 

innebära att inte kunna återgå till de normala roller och de ansvarsområden som 

tidigare funnits (Tollefson, Usher & Foster, 2011). Ytterligare en upplevd skuld är att 

det är individens fel som fallerar att vara frisk enligt rådande normer i samhället där 

familj ingår (McParland et al., 2011). 

Individen känner sig tvungen att omdefiniera sitt inre för att kunna acceptera de 

förändringar i livet som den långvariga smärtan har åsamkat dem (West, Stewart, 

Foster & Uscher, 2012). En känsla av ensamhet och sociala begränsningar upplevs 

som ett utanförskap (Persson, Andersson & Eklund, 2011). Genom att vara stark och 

fokusera på vad individen fortfarande är kapabel till att utföra samt att ha en positiv 

attityd innebär att inte ge upp kampen för smärtan (West et al. 2012). Med tiden blir 

smärtan en vana att leva med och upplevs till sist som en partner eller vän (Aegler & 

Satink, 2009). Ett accepterande av den långvariga smärtan är för många att smärtan 

har blivit en del av identiteten (Bugde, Carryer & Boddy, 2012). 

Personlighetsförändring och andra tankar om sig själv uppstår (Haraldseid et al., 

2014).  

 

Förändrad vardag 

Flera aspekter av individens liv förändras på grund av den långvariga smärtan och 

framtiden ses med en känsla av osäkerhet. Långvarig smärta påverkar negativt i 

vardagen eftersom orken till fysisk aktivitet minskar (Robinson et al., 2012), vilket 

kan resultera i en social isolering (Tollefsson et al., 2011). Individen kan ha både bra 

och dåliga dagar, vilket gör att planering i förväg är omöjligt. Vid förändrade 

aktivitetsvanor kan upplevelser av tristess, förlust av glädje och rutiner uppkomma 

(Robinson et al., 2013). För att möta utmaningarna i det dagliga livet krävs det att 

ändra sina vanor såsom att ta pauser eller ge upp en aktivitet (Aegler & Satink, 2009; 

Persson et al., 2011). Individen känner sig positiv till att påbörja en aktivitet men har 

svårt att slutföra den på grund av smärtan. Vetskapen om att smärtan är enorm efteråt 

behöver inte hindra individen från ett försök till ett slutförande (Aegler & Satink, 

2009). Improvisation och ändringar görs under dagen på grund av smärtans intensitet 

och duration (Persson et al., 2011). Oförutsägbarheten i den långvariga smärtan gör 

att individen får svårigheter att klara av samt kontrollera smärtan och dess verklighet 
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(Robinson et al., 2012). Individen kan ha blivit tvungen att sluta arbeta på grund av de 

fysiska begränsningar som långvarig smärta kan ge, trots att arbetet är en betydande 

del av livet (Haraldseid et al., 2014). Individen upplever finansiella konsekvenser av 

den långvariga smärtan på grund av inkomstbortfall och sjukvårdskostnader 

(Robinson et al., 2013). Ansvarsroller i vardagslivet förändras, ansvar tas från 

individen och läggs över till andra familjemedlemmar (Tollefson et al., 2011), vilket 

kan betraktas som en börda för de närstående. Svårighet att uppfylla de sociala roller 

som finns i individens liv kan då framträda (Robinson et al., 2013). Många individer 

döljer sin smärta för att undvika att belasta eller uppröra sina närstående (Tollefson et 

al., 2011). Förlusten av den nära relationen med makar, barn och vänner upplevs som 

den största förlusten av individen (Haraldseid et al., 2014). Det finns en svårighet att 

passa in i samhället med sin smärta och individen kan behöva hjälp för att kara av det 

(McParland et al., 2011). Genom att inte kunna bidra eller delta i vardagslivet kan 

leda till en minskad social kontakt (Haraldseid et al., 2014). Individen vill 

upprätthålla sin autonomi, värdighet och integritet och lider därför i tystnad 

(Tollefson et al., 2011). 

När individen accepterar sin smärta blir det möjligt att kunna hantera den (Budge et 

al., 2012). Genom att omvärdera livet och dess värden kan individerna uppskatta 

alternativa förväntningar och därigenom få nya värderingar (Persson et al., 2011). För 

att individen ska få en känsla av delaktighet i livet är det av betydelse att lära sig olika 

hanteringstekniker gentemot smärtan (West et al., 2012). 

 

Omgivningens bemötande 

Individen upplever både bra och mindre bra möten med hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Budge et al., 2012). Tidigare erfarenheter från hälso- och 

sjukvården är förödmjukande, upprörande, omyndigförklarande och överväldigande 

(Robinson et al., 2013). En del tror sig klara av sin smärta genom sin självständighet 

och söker därför inte hjälp (Budge et al., 2012). Relationen mellan hälso- och 

sjukvården och individen är ibland mycket ansträngd beroende på bristen av 

tillgänglighet (Tollefson et al., 2011). Attityder från läkarna gentemot individen 

förklaras med ett avvisande, defensivt samt osympatiskt beteende (Budge et al., 2012; 

Robinson et al., 2013). Individen upplever att läkarna inte alls är intresserade av eller 

tror på smärtan, vilket anses ansträngande (Budge et al., 2012; Robinson et al., 2012). 

Det upplevs att smärtan måste demonstreras för att få stöd av hälso- och sjukvården 

(McParland et al., 2011). 

Individen upplever att felaktiga undersökningar, ofullständiga utredningar och 

remisser och avsaknad av provresultat förekommer inom hälso- och sjukvården 

(Robinson et al., 2013). I relation till långvarig smärta finns en ovilja att inta 
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läkemedel på grund av rädsla finns både för biverkningar och över de långsiktiga 

effekterna. Individen ansåg att smärtan inte talades om och att fenomenet ska uthärdas 

vilket resulterar i undermedicinering. Det finns även en rädsla att det inte ska finnas 

smärtstillande när det behövs i högre grad. Individen har därför upptäckt icke 

farmakologiska metoder för att klara av sin smärta i vardagen (Budge et al., 2012). 

Individen upplever att det finns en oförståelse för smärtan och blir ofta ifrågasatta av 

omgivningen. Smärtan hålls därför i tystnad för att inte klaga och för att hålla skenet 

uppe (Haraldseid et al., 2014). Tvivel från omgivningen är mer vanligt än ovanligt 

och individerna känner att bevisbördan per automatik hamnar hos individen själv för 

att påvisa verkligheten i smärtan. Det gäller både graden av smärtan samt på vilken 

nivå smärtan befinner sig i samtidigt som individen inget hellre vill än att kunna 

minimera tvivlen från sin omgivning (Robinson et al., 2012). Det finns en oro hos 

individen över att inte bli tagen på allvar gällande sin smärta utan bli misstänkt för att 

vara inbillningssjuk (McParland et al., 2011). 

Individen önskar att få träffa samma personal vid kontakt med hälso- och sjukvården 

för att få kontinuitet i omsorgen och för att minska känslan av frustration och öka 

förtroendet (Budge et al., 2012). Om delaktighet gällande individuell medverkan inte 

tillåts undergrävs förtroende till hälso- och sjukvården (Tollefson et al., 2011). 

Individen vill inte att psykisk sjukdom ska ses som orsak till långvarig smärta 

samtidigt som långvarig smärta kan ge depressiva problem (Robinson et al., 2013). 

Individen kan känna sig diskriminerad på grund av den långvariga smärtan och vill bli 

bemött som vem som helst. En förståelse och ett erkännande från omgivningen 

önskas för att de ska våga söka hjälp för att försöka hitta en normalitet i sin 

långvariga smärta. Det som individen önskar mest är att bli uppskattad, respekterad 

och framförallt bli betrodd i sitt lidande (McParland et al., 2011). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Artikelsökningarna genomfördes i olika databaser som har omvårdnadsfokus och 

därmed ökar möjligheten att hitta fler relevanta artiklar som leder till ökad 

trovärdighet (Henrikson, 2012). Relevant litteratur samt artiklar som svarar mot syftet 

var svårt att hitta då tiden för litteraturstudien är begränsad. Sökord som användes vid 

artikelsökningen diskuterades fram gemensamt utifrån syftet. Ett tidsintervall på fem 

år lades upp vilket resulterade i åtta artiklar. Ett flertal databaser användes till 

artikelsökningarna men två av databaserna gav dock inga resultat i förhållande till 
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syftet. Sökningar gjordes med alla sökord i samtliga databaser. Då artiklar återkom i 

artikelsökningarna sågs en mättnad. Sju utav artiklarna som användes till resultatet 

var av kvalitativ ansats och en var av kvantitativ ansats. Ett stort antal artiklar som 

beskrev individers upplevelse av långvarig smärta i förhållande till en specifik 

sjukdom valdes manuellt bort då syftet var att beskriva individers upplevelse av 

långvarig smärta. Resultatet genererade i relevanta artiklar i förhållande till syftet. De 

delar som var signifikant för syftet sammanfattades enskilt av båda författarna och 

jämfördes och diskuterades tills dess att konsensus var nådd. Detta kan ses som en 

styrka då materialet är bearbetat ett flertal gånger och troligen inget material har 

missats. En översättning till svenska gjordes av materialet och jämfördes sedan med 

originaltexten för att få en så säker översättning som möjligt. Erfarenhet av 

artikelsökning, granskning och analys saknas vilket kan ses som en svaghet. Titlar i 

artikelsökningen som inte ansågs svara till syftet valdes bort och vid osäkerhet lästes 

abstraktet igenom och utifrån det togs ny ställning. Det visar på en styrka då troligtvis 

inga relevanta artiklar har missats.  

Artiklar som överensstämde med syftet att beskriva individers upplevelse av att leva 

med långvarig smärta bedömdes och granskades enligt Carlsson och Eimans (2013) 

kvalitativa och kvantitativa bedömningsmallar vilket klargjorde artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet. Mallarna valdes då de var kända sedan tidigare av båda 

studenterna till litteraturstudien. Artiklarna granskades enskilt för att sedan diskuteras 

tills dess att konsensus var nådd, vilket kan ses som en styrka då artiklarna har 

granskats utifrån båda studenterna enskilda synvinkel och sedan diskuterats. Sex av 

totalt åtta artiklar fick grad I i sin vetenskapliga kvalitet och resterande artiklar var av 

grad II. Alla artiklar bedömdes ha tillräckligt bra kvalitet för att tas med i resultatet. 

Överförbarhet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och trovärdighet diskuteras vid kvalitativ 

design (Wallengren & Henricson, 2012). Alla deltagare som deltog i studierna i 

resultatartiklarna lever med långvarig smärta vilket kan ses som en trovärdighet då 

informationsrika informanter har studerats. Trovärdighet kan också styrkas då 

intervjuer har skett med individer i olika åldrar, kön och bakomliggande orsak till den 

långvariga smärtan. En styrka kan ses då samtliga resultatartiklar har tillstånd från 

etisk kommitté och studierna kan därför ses som pålitliga. I en av resultatartiklarna 

framgår det inte att informerat samtycke har inhämtats. I artikeln beskrivs det att data 

som transkriberades ordagrant blev anonymiserat då nummer ersatte namnen på 

deltagarna. Artikeln togs med som resultatartikel då deltagarna inte ansågs ha kommit 

till skada. . I sex utav åtta artiklar, alla med en kvalitativ ansats, angavs inte bortfall 

eftersom artiklar med en kvalitativ ansats sällan diskuterar bortfall. Däremot artiklar 

skrivna med en kvantitativ ansats diskuteras bortfall vilket visas i artikelöversikterna. 

Alla resultatartiklar nämner faktorer som påverkar bekräftelsebarhet såsom urval och 

datainsamling. 
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Trovärdighet kan även säkras med triangulering då problemet ses utifrån fler 

synvinklar (Wallengren & Henricson, 2012). Författarna i resultatartiklarna har sett 

problemet ur olika åldrar, kön och livserfarenheter.  

En artikel kom från Nederländerna, en från Nya Zeeland, en från Norge, en från 

Irland, en från England, en från Sverige och två från Australien. Då artiklarna kom 

från flera olika länder ger det resultatet en överförbarhet då liknande kulturer 

representeras. I studierna har det inte framträtt några uppenbara skillnader mellan 

individers upplevelser med tanke på de olika länderna.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva individens upplevelse av att leva med långvarig smärta 

och i resultatet framkom tre kategorier: Känslomässiga förändringar, Förändrad 

vardag samt Omgivningens bemötande. 

I kategorin känslomässiga förändringar framkom det att individen som lever med 

långvarig smärta kan uppleva depressiva problem som en konsekvens av smärtan 

(Robinson et al., 2013). Individen som uppsöker hälso- och sjukvården för sin smärta 

lider vanligen även av ett depressivt stämningsläge och av dessa uppfyller 52 procent 

kriterierna för depression (Linton, 2013). Långvarig smärta är enligt SBU (2006a) i 

hög grad associerad med förekomsten av depression och vid ökande svårighetsgrad av 

smärttillståndet ökar risken för depression. Depression är även väl förankrat med 

minskad aktivitet då smärta minskar aktivitetsnivån för individen (Linton, 2013). 

Tidigare forskning bekräftar att individen som lider av långvarig smärta kan få 

bestående psykisk smärta och beskriver hur det påverkar deras liv. Känslor såsom 

ångest, frustration och förtvivlan kan drabba dem och det i sin tur kan leda till 

depressiva problem (Lavie-Ajayi, Almong & Krumer-Nevo, 2012). Som 

sjuksköterska finns möjligheten att ha en meningsfull dialog och med detta stärka 

individens förmåga att se och utföra egna satta mål (SSF, 2012). Ytterligare forskning 

bekräftar att genom att stå utanför familjens aktiviteter på grund av den långvariga 

smärtan skapas en ökad isolering samt ensamhet och detta kan leda till depression och 

dålig självbild (Skuladottir & Halldorsdottir, 2010). Som sjuksköterska finns 

möjligheten att stärka individens delaktighet och kunskap som hjälper individen att 

stärka sina hälsofrämjande resurser (SSF, 2012). 

I kategorin känslomässiga förändringar framkom det att ett accepterande av den 

långvariga smärtan är för många att smärtan har blivit en del av identiteten (Budge et 

al., 2012), även personlighetsförändring och andra tankar om sig själv kan uppstå 

(Haraldseid et al., 2014). Annan forskning menar att en acceptans av smärtan erhålls 

genom en aktiv och medveten förändring av vardagen. För att individen ska 
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upprätthålla självrespekt måste en realistisk hållning anpassas till livet och val göras 

(Afrell, Biguet, & Rudebeck, 2007). Även annan litteratur bekräftar detta och menar 

att grunden till acceptans är att långvarig smärta är ett problem som inte är botbart, 

acceptansen handlar även om att lösa ett problem, till exempel smärta på ett effektivt 

sätt (Linton, 2013). Även tidigare forskning visar att den långvariga smärtan inte bör 

undvikas utan istället erkännas och kontrolleras. Förändrade aspekter av jaget och 

individens identitet är det viktiga vid ett accepterande av smärtan, som blir en del av 

livet. Acceptansen av smärtan innebär att se begränsningarna i livet och individen bör 

ändra sina ambitioner för att möta den förändrade situationen (Risdon, Eccleston, 

Crombez & McCracken, 2003). 

Beträffande kategorin förändrad vardag framkom det av resultatet att individen ofta 

upplever att deras liv förändras på grund av den långvariga smärtan (Robinson et al., 

2013). SBU (2006a) bekräftar detta och menar att långvarig smärta medför problem 

och inskränkningar i vardagen. I resultatet framkom det även att förlust av rutiner 

uppkommer vid förändrade aktivitetsvanor, vilket kan leda till en svårighet att 

uppfylla de sociala roller som finns i individens liv (Robinson et al., 2013). Tidigare 

forskning visar att balansen inom familjeroller påverkas när en individ är drabbad av 

kronisk smärta vilket kan resultera i ett inblandande i partnerns hushållsaktiviteter 

(Snelling, 1994). Detta bekräftas av annan forskning som skriver att en individ med 

långvariga smärtproblem inverkar på hur familjen fungerar, samtidigt som familjen 

har en stor roll i individens smärtupplevelse. Smärtproblemen kan leda till en bättre 

solidaritet eller att problem bildas. Närståendes försök till att stödja och ta hänsyn till 

individens smärta kan resultera i en mer gedigen sammanhållning. Problem kan dock 

uppstå då närstående tar över ansvar och utför åliggande som individen i vanliga fall 

skulle gjort (Linton, 2013). Liknande resultat har framkommit och även den menar att 

smärta är en individuell upplevelse vilket dock får stora konsekvenser i 

familjestrukturen. Den emotionella- och sexuella relationen förändras på grund av de 

fysiska och emotionella begränsningar som orsakas av smärtan och relationen till den 

närstående får en annan innebörd. Den emotionella begränsningen förklarade 

individen som en skyddande åtgärd i relationen. I samhället är det inte ovanligt att 

vuxna familjemedlemmar är anställda för att möta de ekonomiska behoven. När 

individen drabbas av långvarig smärta och förlust av inkomst kan detta antingen leda 

till mindre ekonomiska svårigheter eller till katastrofala förändringar i vardagslivet 

(West, Usher, Foster & Stewart, 2012). Tidigare forskning visar att individer som 

lever med långvarig smärta behöver en förklarande och förstående support av dess 

allmänläkare (Kirby, Dunwoody & Millar, 2009). 

I kategorin omgivningens bemötande framkom det att individen kan känna en misstro 

från omgivningen (Haraldseid et al., 2014) och att inte bli trodd på i sin smärta är 

påfrestande (Robinson et al., 2012). Individen möts med en misstro från hälso- och 

sjukvården och genom att få en diagnos eller förklaring till den långvariga smärtan 

blir individen trodd på (Bergh, 2011). SBU (2006b) bekräftar detta och menar att få 
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en förklaring eller diagnos på smärtan kan göra det lättare att genomlida långdragna 

besvär vilket i annat fall kan leda till en känsla av maktlöshet och förlorad värdighet. 

Tidigare forskning visar att upplevelsen av att inte bli trodd på i sin långvariga smärta 

härstammar i smärtans osynlighet (Mathias, Parry-Jones & Huws, 2013). Annan 

forskning bekräftar detta och menar att individen måste anstränga sig hårt för att bli 

tagen på allvar, bli trodd på och förstådd i sin osynliga smärta, både i möten med 

hälso- och sjukvården och i förhållande till sina närstående (Werner, Widding-Isaksen 

& Malterud, 2004). Genom att bli betrodd i smärtan ger bättre möjlighet för individen 

att acceptera tillståndet, vilket också är viktigt för individens upplevelse av sig själv 

(Berntzen et al., 2011). 

I resultatet framkommer det att en individ med långvarig smärta främst vill bli bemött 

med respekt och framförallt bli trodd på i sitt lidande (McParland et al., 2010). I 

annan litteratur framkommer det att lidande kan släppa loss känslor som sorg, smärta, 

hopplöshet samt förtvivlan och det uttrycks ofta från individen genom suckar, gråt 

samt ha ett behov av att gång på gång berätta om sitt lidande. Upplevelsen av lidande 

är individuellt och det finns olika faser av lidande. För att kunna känna att lidandet är 

hanterbart så bör individen bearbeta små mängder i taget, för mycket bearbetning 

samtidigt kan bli svårt att hantera (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Allt lidande går inte 

att lindra utan det är viktigt att fokusera på det lidande som går att lindra (SSF, 2010). 

För att kunna förstå sin situation och försonas med lidandet behöver individen få sitt 

lidande bekräftat (SSF, 2010). Individens smärta behöver bli förstådd för att bästa 

möjliga vård ska kunna ges. Vården behöver ges tidigt i smärtförloppet för att 

individens lidande ska kunna förebyggas (Linton, 2013). International Council of 

Nurses [ICN] (2007) består av fyra ansvarsområden: främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande och dessa är vägvisande för 

sjuksköterskors etiska handlande inom omvårdnadsarbetet (SSF, 2010). Genom 

försoning med sitt lidande kan individen erhålla en ny vishet och insikt i hur lidandet 

kan göras uthärdligt (Armany et al., 2006; Lindwall 2004). SSF (2010) fastställer att 

dialog, delaktighet samt jämlikhet ska arbetas med i mötet med individen för att 

kunna jobba hälsofrämjande. Vidare forskning om lidande krävs då brist uppfattas för 

att kunna säkerställa att patienten är i fokus. Alla resultatartiklar utom en förklarade 

könsfördelningen i studierna. I samtliga studier var merparten av deltagarna kvinnor. 

Studenterna såg ingen skillnad i upplevelsen av att leva med långvarig smärta utifrån 

genusperspektivet.   

 

 

Konklusion 
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När en individ drabbas av långvarig smärta uppstår livsförändringar och för att kunna 

acceptera smärtan måste en inre omdefiniering ske. Ansvarsroller i vardagslivet 

förändras och de närstående kan då få ta ett större ansvar. Förändringen kan betraktas 

som en påfrestning, både för den drabbade och de närstående vilket kan resultera i att 

den drabbade förminskar sin smärta. Smärtan måste demonstreras för att få stöd och 

individen känner att de blir misstrodd i sin smärta, både av hälso- och sjukvården och 

av närstående. För att minska känslan av frustration och öka förtroendet till hälso- och 

sjukvården önskas en kontinuitet i omsorgen. Att bli respekterad, uppskattad och 

förstådd i sitt lidande är de mest väsentliga faktorerna för individen.  

 

Implikation 

Långvarig smärta innebär en osynlig upplevelse som är väl förenat med lidande som 

hälso- och sjukvårdspersonalen måste uppmärksamma, respektera och framförallt tro 

på. Smärta som forskningsområde är ett utvecklat område där forskning ständigt 

bedrivs, men forskning om långvarig smärta som inte är kopplad till specifik 

sjukdoms saknas. Mer forskning inom området kan få hälso- och sjukvården att 

erhålla en klarare bild över upplevelsen av att leva med långvarig smärta, sekundära 

tillstånd som kan uppkomma och en djupare förståelse hos sjuksköterskan. Genom att 

utgå från sjuksköterskans etiska koder samt organisatoriska riktlinjer så genererar 

detta ett mindre lidande för individen. 
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Bilaga A: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed 

Kronisk smärta Chronic pain Chronic pain 

Patient Patient* Patient* 

Person Person* Person* 

Erfarenheter Experiences* Experiences* 

Uppfattning Perception* Perception* 
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 Bilaga B: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

20141009 Cinahl 

(MM”Chronic pain”) AND 

patient(fritext) AND 

experience(fritext). 

Limit: 2009-2014 58 16 6 2 

20141018 PubMed 

(("Chronic pain”[MESH]) AND 

persons[fritext]) AND 

experiences(fritext).  

Limit: 5 years 63 24 1 1 

20141105 Cinahl 

(MM"Chronic pain”) AND 

person* AND experience* 

Limit: 2009-2014 63 27 4 4 

20141105 Cinahl 

(MM"Chronic pain") AND 

patient* AND perception* 

Limit: 2009-2014 64 17 1 1 

   248 84 12 8 
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Tabell 1: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens  Aegler, B., & Satink, T. (2009). Performing occupations under pain: the experience of persons with 

chronic pain. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 16, 49-56. doi: 

10.1080/1103802512425 

Land  

Databas 
Nederländerna  

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur personer med långvarig smärta upplevde sitt 

yrkesutförande. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Grounded Theory 

Urval: Ändamålsenligt urval av åtta deltagare, fem kvinnor och tre män som tidigare varit deltagare i 

ett smärtprogram. Medelåldern var 46 år och alla deltagare hade haft långvarig muskuloskeletal, 

icke-malign smärta i minst tre år. 

Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer. Huvudämnena av intervjun testades för dess relevans, 

begriplighet och genomförbarhet genom pilotintervju. Intervjuerna varade i en till en och en halv 

timme, spelades in på band och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys: Dataanalys bestod av tre steg baserat på en komparativ metod. Efter intervjun med 

deltagarna skrevs kommentarer om tankar, tolkningar, frågor och påverkan. Data kodades och nya 

kommentarer skrevs. Koderna grupperades sedan till kategorier. 

Bortfall: 7 personer (46%) valde att inte ingå i studie av olika anledningar. 

Slutsats Tre teman identifierades i studien. Utförandet är en pågående aktivitet som innefattar; det medfödda 

mänskliga behovet av att vara aktiv och hur lustfyllt aktiviteter inte påverkar smärtan. Att vänja sig 

vid att ta pauser är inte lätt, innefattar; individerna beskrev att ta en paus i sin syssla blev vanligt vid 

långvarig smärta som beskrev hur de organiserade sina pauser. Utmaningen med att avsluta 

aktiviteten; individerna var alltid positiva till att påbörja en aktivitet men utmaningen var att slutföra 

den.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 
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Artikel 2 

 

 

Referens Budge, C., Carryer, J., & Boddy, J. (2012). Learning from people with chronic pain: messages for 

primary care practitioners. Journal of Primary Health Care, 4(4), 306-312. Hämtad från 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

Land  

Databas 
Nya Zeeland 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att lära mer om människors erfarenheter av smärta i samband med 

långvarig sjukdom, för att informera primär sjukvården. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Semi- strukturerade intervjuer. 

Urval: 20 individer, varav 17 kvinnor och tre män, som tidigare identifierats från en undersökning 

om kronisk sjukdoms vård intervjuades.  

Datainsamling: Intervjuerna var semi- strukturerade, varade i 30-90 minuter och spelades in på 

band. Deltagarna fick svara på frågor angående debuten och den pågående smärtans upplevelse, 

dess inverkan på livet, erfarenheter av att söka hjälp med smärta, erfarenheter och åsikter av 

läkemedel och vad som troddes kunna hjälpa i smärtan. 

Dataanalys: Intervjuerna analyserades separat av de tre författarna som läste dem och 

kategoriserade beskrivningar. Varje författare listade teman som jämfördes med de andra 

författarna för att nå konsensus. 

Bortfall: Invitation till 50 individer, 23 svarade ja men 20 intervjuer behölls. 

Slutsats Tre teman framkom ur studien. Medicinsk oro, att hantera smärtan och att söka hjälp för smärtan. 

Medicinsk oro innefattar att individer var oroliga för biverkningar och den långvariga effekten av 

smärtstillande läkemedel, vilket kunde resultera i att individer inte tog läkemedel och genom det 

blev undermedicinerade. Att hantera sin smärta innefattar att acceptera sin långvariga smärta 

hjälps patienten att hantera smärtan. Att söka hjälp för smärtan innefattar att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har varierande kunskap och godhet och att tid saknades. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad: I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Haraldseid, C., Dysvik, E., & Furnes, B. (2014). The experience of loss in patients suffering 

from chronic pain attending a pain management group based on cognitive-behavioral therapy. 

Pain Management Nursing, 15(1), 12-21. doi: 10.1016/j.pmn.2012.04.004 

Land  

Databas 
Norge 

Cinahl 

Syfte Syfte med studien var tvåfaldig. Författarna ville undersöka vilka företeelser i livet för patienter 

med kronisk smärta kan beskrivas som upplevelser som förlust, och om en kognitiv 

beteendeterapi skulle kunna hjälpa dem att bearbeta sådana förluster. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Fenomenologisk design. 

Urval: Sex patienter, varav tre kvinnor och tre män, mellan 32-55 år som var medlemmar i en 

smärtlindrings grupp i en pågående rehabiliterings program rekryterades. Sjuksköterskor från 

smärtcentret intervjuade patienterna innan de blev inkluderade i studien. 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer som varade mellan 40-60 minuter. 

Dataanalys: Intervjuerna spelades in och transkriberades och analyserades utifrån Kvale och 

Brinkmann´s kvalitativa undersökningsmetod som innefattar tre nivåer av tolkningar. 

Bortfall: Saknas 

Slutsats Studien resulterade i 2 kategorier som visar på flera förluster på grund av den långvariga 

smärtan, vilket har en inverkan på individens hela existens. Den första kategorin är; erfarenheten 

av en förlust; som kom fram till att en stor förlust var att delta i meningsfulla aktiviteter och 

visade på begränsningar i vardagen, på arbetet och i det sociala. Den andra kategorin var 

förlusten av sig själv, vilket innefattade hur individen ändrade sitt tankesätt om sin identitet och 

vad som händer kroppsligt vid långvarig smärta, till exempel nedsatt koncentrationsförmåga, 

minnessvårigheter och svårigheter att fullfölja en aktivitet.  

Den andra delen av studien kom fram till hur Cognitive-Behavioral therapy (CBT) gruppen hade 

hjälpt individerna att bearbeta förlusterna som de hade erfarit. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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Artikel 4 

 

 

Referens McParland, J., Eccleston, C., Osborn., & Hezseltine, L. (2010). It´s not fair: An interpretative 

phenomenological analysis of discourses of justice and fairness in chronic pain. Health, 15(5), 459-

474. doi: 10.1177/1363459310383593 

Land  

Databas 
Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Studien undersöker den fenomenologiska rättvisa och orättvisan vid långvarig smärta. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Metod: Kvantitativ metod 

Design: Ej angivet 

Urval: Femton individer, åtta kvinnor och sju män deltog i tre fokusgrupper. Deltagarna 

inkluderades om de hade upplevt smärta i minst sex månader, var mellan 18-65 år, talade engelska 

och hade inte någon mental diagnos som kunde hindra möjligheten att ge sitt medgivande till 

deltagandet. 

Datainsamling: Semi-strukturerade intervjuer som omfattade vardagliga uppfattningar av rättvise-

relaterade begrepp. Intervjuerna spelades in på band, transkriberades ordagrant.  

Dataanalys: En tolkningsfenomenologisk analys användes och utfördes i enlighet med det 

tillvägagångssätt enligt Smith et al. 

Bortfall: 200 tillfrågades och av 44 intresserad valde slutligen 15 att delta. 

Slutsats Tre tema framkom av studien. 

Söker jämställdhet var ett tema som tog upp rättvisor och orättvisor framförallt från andra i 

omgivningen. Kampen för kvalitet i livet med känslan där individen inte hade kontroll i sin situation 

utan tvärtom, problem med förståelse om smärtan från socialhandläggare. Känslan av att behöva 

överdriva smärtan för att få förståelse, stöd och hjälp. Det tredje temat handlade om hur det känns 

att hamna mellan systemen, ekonomiska och sjukvården och samtidigt se hur andra med mindre 

smärta får mer hjälp än individen själv. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Persson, D., Andersson, I., & Eklund, M. (2011). Defying aches and revaluating daily doing: 

Occupational perspectives on adjusting to chronic pain. Scandinavian Journal of Occupational 

Therapy, 18, 188-197. doi: 10.3109/11038128.2010.509810 

Land  

Databas 
Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur individer med långvarig smärta upplever deras 

vardagliga göranden, med speciellt fokus på eventuella anpassningar av smärta och förändrade 

levnadsvillkor för att hantera smärta och bibehålla välbefinnande. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Ej angivet 

Urval: Deltagarna valdes ut från en tidigare studie där långvariga smärttillstånd undersöktes. 12 

deltagare, mellan 25-74 år inkluderades i studien. Urvalet gjordes för att variera kön, ålder, typ av 

arbete och utbildningsnivå. 

Datainsamling: Intervjuerna hade en narrativ struktur med tillfällen för deltagaren att öppet om 

sina vardagliga göranden. Intervjuerna varade i 45-60 minuter och spelades in på band, 

transkriberades ordagrant anonymt. 

Dataanalys: Insamlad data analyserades med inspirations av Graneheim och Lundman´s översikt 

över viktiga begrepp i en kvalitativ innehållsanalys och processen genomfördes av alla tre 

författarna.  

Bortfall: Ej angivet 

Slutsats Resultatet av studien visar att deltagarna försöker upprätthålla sitt välbefinnande och hantera sina 

dagliga aktiviteter. Två tema med tillhörande åtta underkategorier blev resultatet av studien. 

Tema 1 berörde individerna som tog upp alternativ som de hade provat för att handskades med 

smärtan på vardaglig basis. På tema två togs upp abstrakta strategier om processer och 

erfarenheter som individen kämpar med varje dag. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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Artikel 6 

 

 

Referens Robinson, K., Kennedy, N., & Harmon, D. (2013). Constructing the experience of chronic pain 

through discourse. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 20,93-100. doi: 

10.3109/11038128.2012.720275 

Land  

Databas 
Irland 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka diskursen som används av individer med långvarig smärta. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Ej angiven. 

Urval: De fem första potentiella deltagarna blev tilldelad information. Alla fem individer deltog i 

studien, varav fyra kvinnor och en man. Inklusionskriterier var 18 år och över, hade erfarenhet av 

långvarig smärta och de skulle inte ha hörsel- eller talsvårigheter. 

Datainsamling: Djupgående strukturerade intervjuer som fokuserade på ett tema; vardagligt liv med 

långvarig smärta. Intervjuerna spelades in på band och varade mellan en och en halv till två timmar. 

Dataanalys: Foucaldians sex-stegs diskursanalys användes för att analysera de transkriberade 

intervjuerna. 

Bortfall: Saknas 

Slutsats Studien kom fram till tre diskurser. Moralisk diskurs; beskrivning av deltagarna själva, reaktioner av 

andra och variationer i den långvariga smärtan. Diskursen tar även upp tekniker för att hantera sin 

smärta. Diskurs av långvarig smärta som en personlig tragedi; förklarar negativa konsekvenser och 

känslor av den långvariga smärtan utifrån deltagarna. Biomedicinsk diskurs; handlar om sjukvårdens 

roll och bemötande gentemot deltagarna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

Referens Tollefson, J., Usher, K., & Foster, K. (2011). Relationships in pain: the experience of 

relationships to people living with chronic pain in rural areas. International Journal of Nursing 

Practice, 17, 478-485. doi: 10.1111/j.1440-172X.2011.01963.x 

Land  

Databas 
Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att ta fram ny kunskap om den levda erfarenheten av relationer för 

människor på landsbygden som lever med långvarig smärta.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Fenomenologisk design 

Urval: Ett ändamålsenligt urval av sju deltagare, fyra kvinnor och tre män mellan 23 och 55 år 

intervjuades. Inklusionskriterier för att delta var att vara över 18 år, har upplevt icke-malign 

smärta över två år och som har diagnosticerats av en läkare, talade flytande engelska, kan ge 

informerat samtycke och som bor i en lantlig stad. 

Datainsamling: Intervjuerna genomfördes med öppna frågor som varade 1 timme och som 

spelades in på band. Frågor som ställdes var: Kan du berätta om hur det är att leva med långvarig 

smärta och hur det har påverkat dina relationer med familj och andra i umgängeskretsen?  

Dataanalys: Analysen genomfördes med van Manen´s tematiska tillvägagångssätt. Varje 

ordagrann transkription lästes och lyssnades genom och motsättningar identifierades.  

Bortfall: Saknas 

Slutsats Studien kom fram till att det fanns en oro bland individerna för att inta läkemedel såsom 

biverkningar och de långsiktiga effekterna. Det fanns även en rädsla att det inte skulle finnas 

något bot vid förvärrad smärta. Hanteringen av smärta valdes att göra på olika sätt. Ovilja att ta 

läkemedel utformades till att hitta andra alternativa strategier för att kunna hitta en balans mellan 

energi och viljan att leva ett liv med långvarig smärta. Att söka hjälp för sin smärta och möta 

olika personal vid kontakt med hälso-och sjukvården resulterade i stress, frustration och brist på 

tillit hos individen. Oro för att läkare inte lyssnade, brydde sig eller vet visste vad de ska göra var 

ytterligare anledning till varför hjälp inte söktes. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 
 

 

Referens West, C., Stewart, L., Foster, K., & Usher, K. (2011). The meaning of resilience to persons living 

with chronic pain: an interpretive qualitative inquiry. Journal of Clinical Nursing, 21, 1284-1292. 

doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.04005.x 

Land  

Databas 

Australien  

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka betydelsen av resiliens eller anpassning till motgångar av 

människor som lever med långvarig smärta. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Metod: Kvalitativ metod 

Design: Mixad metod/Tolkande kvalitativ design 

Urval: Ändamålsenligt urval av tio deltagare med långvarig smärta. Inklusionskriterier var ålder 18 

år och över, förmåga att kommunicera på engelska, en diagnos med långvarig icke-malign smärta 

som diagnosticerades av medicinsk utövare eller vara en familjemedlem till en person med 

långvarig smärta. 

Datainsamling: Data samlades in genom djupgående semi-strukturerade intervjuer som varade 

mellan 30-60 minuter, spelades in på band med samtycke samt transkriberades ordagrant. 

Dataanalys: Tematisk analys med ett tolkande analytiskt förhållningssätt. Följdes av en 

hermeneutisk process. 

Bortfall: Ej angivet 

Slutsats Studien kom fram till 4 teman. Erkännande av individuell styrka; tar upp relevansen i att vara 

stark, att ha en positiv attityd och att inte ge efter för smärtan. Leta efter det positiva i livet; 

positiva tankar och beteende genererar välbefinnande. Acceptera smärtan; att erkänna 

förändringarna i livet på grund av smärtan och en omdefiniering av existensen. Att lära sig att ta 

emot hjälp; genom att öka kunskapen hos närstående, ökar därigenom förståelsen gentemot 

individen med långvarig smärta. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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