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SAMMANFATTNING 
  

Bakgrund 
  

Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som är subjektiv 

och unik för varje individ. Långvarig smärta är ett vanligt förekommande problem och 

orsakar stort lidande för den drabbade. Coping är personens egna sätt att försöka hantera 

och lindra smärta. Att lindra lidande är ett av sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden och sjuksköterskan har ett stort ansvar i omvårdnad och behandling av 

smärta. För att god omvårdnad ska kunna bedrivas måste kunskap och förståelse finnas för 

de personer som lever med långvarig smärta. 

  

Syfte 
  

Att beskriva personers upplevelser av lidande i samband med långvarig smärta samt vilka 

copingstrategier personerna använder för att hantera smärta. 

  

Metod 
  

En allmän litteraturöversikt med deduktiv ansats tillämpades för att besvara studiens syfte. 

Artikelsökningar gjordes i databaserna CINAHL Complete och PubMed samt via manuella 

sökningar vilket resulterade i 15 inkluderade artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades och 

analyserades enligt kvalitativ analys utifrån upplevelser av sjukdoms-, livs- och 

vårdlidande samt coping. 

  

Resultat 
  

Personernas upplevelser av lidande samt copingstrategier för att hantera smärta relaterat till 

långvarig smärta identifierades genom kodning av meningsenheter innehållande 

sjukdomslidande, livslidande, vårdlidande samt copingstrategier. Upplevelserna av att leva 

med långvarig smärta tydliggjorde smärtans mångdimensionella påverkan i personernas 

liv. 

  

Slutsats 
  

Lidandet bland personer med långvarig smärta är mångdimensionellt och ger upphov till 

sjukdoms-, livs- och vårdlidande vilket kräver ett holistiskt perspektiv från sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan kan stödja personerna i att upptäcka och att använda copingstrategier för att 

hantera smärta. Litteraturöversikten kan ses som en resurs för sjuksköterskor vid stödjande 

insatser till personer med långvarig smärta. 
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INLEDNING 

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet har författarna 

till denna litteraturöversikt mött personer med långvariga smärttillstånd. Mötet med dessa 

personer har väckt reflektioner kring vilket komplext tillstånd långvarig smärta kan vara. 

Långvarig smärta är svår att behandla, går sällan att bota och orsakar stort lidande. Med 

denna litteraturöversikt önskar författarna beskriva personers upplevelser av lidande i 

samband med långvarig smärta samt vilka copingstrategier personerna använder för att 

hantera smärta så att lidandet ska kunna lindras. 

 

BAKGRUND 

 

Smärta 

 

Definition 

Definitionen av smärta lyder enligt International association for the study of pain, (IASP) 

"smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller 

möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada" (IASP, 2018). Norrbrink och 

Lundeberg (2014) beskriver hur smärtimpulser leds via ryggmärgen och når olika 

strukturer i hjärnan. Smärtupplevelsen kan beskrivas utifrån följande tre komponenter, den 

sensoriskt diskriminativa, den affektiva samt den kognitiva komponenten och upplevs till 

följd av att olika strukturer i hjärnan nås av smärtimpulser. Den sensoriskt diskriminativa 

komponenten handlar om smärtans karaktär, intensitet, lokalisation och duration. Den 

affektiva komponenten handlar om de känslor och obehag som uppstår till följd av smärta 

medan den kognitiva komponenten handlar om den inverkan smärtan har på tankar och 

handlingar. Smärta är komplex och det finns ingen teknik för att mäta smärta. Smärta är en 

individuell och subjektiv upplevelse och ter sig olika från person till person (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014). 

 

För att rätt behandling ska initieras krävs att smärtan diagnostiseras korrekt (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014). Smärta klassificeras utifrån etiologi, den bakomliggande orsaken, och 

smärtan delas in i att vara nociceptiv, neuropatisk, idiopatisk eller psykogen. Nociceptiv 

smärta uppstår då vävnad som inte är nervvävnad är skadad. Neuropatisk smärta är orsakad 

av skada eller sjukdom i nervsystemet. Idiopatisk smärta betyder att den bakomliggande 

orsaken till smärtan är okänd, och psykogen smärta är uppkommen till följd av psykisk 

sjukdom eller ohälsa (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

 

Långvarig smärta 

 

Smärta klassificeras även utifrån tid, beroende på om smärtan är akut uppkommen eller om 

smärtan har pågått under en längre tid (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Långvarig smärta 

definieras som smärta vilken har pågått mer än tre månader och inte har ett förväntat eller 

förutsägbart slut, medan akuta smärtan kan upphöra då den vävnadsskada som orsakat 

smärtan har läkt. Orsaken till utveckling av långvariga smärttillstånd beror på förändringar, 

antingen i kroppens uppåtstigande smärtbanor som utgår från ryggmärgen och leds till 

hjärnan, eller på grund av förändringar i de smärthämmande mekanismerna. 

Förändringarna leder till att smärtstimuli förmedlas till hjärnan trots att skadan som 

utgjorde smärtan från början har läkt ut (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 
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International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) 

delar in långvarig smärta i sju grupper utefter bakomliggande orsaker till smärttillståndet; 

primär smärta, cancersmärta, posttraumatisk eller postkirurgisk smärta, neuropatisk smärta, 

huvudvärk och orofacial smärta, visceral smärta samt muskuloskeletal smärta (World 

Health Organization [WHO], 2018). Då etiologin, den bakomliggande orsaken, till smärta 

är okänd benämner ICD den som långvarig primär smärta. Denna typ av smärta är varken 

nociceptiv eller neuropatisk och påverkas av biologiska och psykosociala faktorer (WHO, 

2018). 

 

Oavsett bakomliggande orsak är långvarig smärta en stor anledning till lidande. Cirka 20 

procent av världens befolkning lider av långvariga smärttillstånd och cirka en femtedel av 

alla läkarbesök sker på grund av långvarig smärta (Treede et al., 2015). Studier visar på ett 

samband mellan långvarig smärta och ökad risk för suicid. Den ökade risken för suicid kan 

också ha ett samband med andra psykologiska faktorer som depression, sömnsvårigheter 

och läkemedelsberoende. Dessa psykologiska faktorer går att koppla till långvarig smärta 

(Hassett, Aquino & Ilgen, 2014). Samsjukligheten mellan långvarig smärta och psykiska 

besvär är vanligt förekommande (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2006). Vid långvarig smärta ökar även risken för att drabbas av depression och 

livskvaliteten kan försämras (Crowe et al., 2016). 

 

Riskfaktorer 

Vissa grupper är mer benägna än andra att drabbas av långvarig smärta. Att ha utsatts för 

trauma eller stress i tidig ålder har visat sig vara riskfaktorer för att utveckla långvarig 

smärta senare i livet (Burke, Finn, McGuire & Roche, 2017). Att vara kvinna innebär en 

ökad risk. Kvinnor drabbas oftare av en mer intensiv smärta, har lägre smärttröskel och det 

smärthämmande systemet är mindre effektiv jämfört med mäns (Bartley & Fillingim, 

2013). I ett flertal smärttillstånd är kvinnor överrepresenterade. Även förekomsten och 

upplevelsen av smärta har påvisats skilja sig mellan könen. Dessa skillnader går inte att 

förklara enkelt utan uppges vara orsakade av ett samband mellan flera faktorer av 

biologisk, psykologisk och sociokulturell karaktär (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

 

Den hormonella skillnaden verkar vara en faktor som bidrar till att kvinnor oftare drabbas 

av långvarig smärta (Bartley & Fillingim, 2013). Det kvinnliga könshormonet östrogen 

anses ha en pro- nociceptiv funktion, vilket innebär att receptorerna som aktiveras till följd 

av smärtsamt stimuli blir känsligare och aktiveras tidigare. Testosteron som är det manliga 

könshormonet fungerar däremot omvänt (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Andra faktorer 

som bidrar till att kvinnor oftare drabbas av långvarig smärta är på grund av att kvinnor 

oftare får sin smärta underbehandlad och att kvinnor oftare har katastroftänkande (Bartley 

& Fillingim, 2013). Katastroftänkande innebär att fokus läggs på negativa värden. Den 

egna förmågan till att hantera smärtan upplevs som låg och personer med 

katastroftänkande lägger stort fokus på smärtupplevelsen (SBU, 2006). Negativa tankar om 

smärta kan leda till att smärtintensiteten ökar (Mun et al., 2017). Finns förväntningar på att 

smärtan kommer att förvärras så kan förväntningarna leda till att smärtan tilltar. 

Smärtförväntan påverkar inte enbart efterföljande smärta utan har också visat sig ge 

konsekvenser i sociala funktioner för personer med långvarig smärta. Den stegrande 

smärtintensiteten bidrar till ökad smärtförväntan, vilket har negativa effekter på sociala 

funktioner. Individens resurser upptas av smärthantering, smärtan tar över och hamnar 

därmed i konflikt med andra livsmål och sociala mål (Mun et al., 2017).  
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Enligt SBU (2006) kan faktorer som bidrar till ökad risk för långvarig smärta även vara 

den initiala smärtintensiteten och hur länge smärtimpulserna pågår. Ju längre tid 

smärtimpulserna pågår desto större blir risken för irreversibla förändringar. Psykologiska 

faktorer som rädsla, ångest eller känsla av hjälplöshet spelar också roll för utvecklingen av 

långvarig smärta. Faktorer som också kan ha betydelse för uppkomsten av smärttillstånd är 

etnicitet, trauma, smärthantering, andra kroniska sjukdomar eller att vara ensamstående 

(SBU, 2006). 

 

Smärtskattning 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i smärtbehandling (Blomberg, Hållstam & Gottzén, 

2013). Det ingår i sjuksköterskans ansvar att kunna upptäcka och bedöma smärta, att vidta 

åtgärder för att lindra eller undanröja smärta, vid behov konsultera annan expertis, 

administrera läkemedel enligt ordination samt utvärdera effekten av genomförd behandling 

(Blomberg et al., 2013). Ett sätt att smärtskatta och utvärdera behandlingen är med hjälp av 

smärtskattningsinstrument. Ett välkänt smärtskattningsinstrument är en visuell analog 

skala, VAS, vilket är en endimensionell skala där intensiteten av smärta skattas (Breivik et 

al., 2008). Sjuksköterskan ska, förutom personens skattade VAS-värde, vidare 

dokumentera omvårdnadsåtgärder och behandling samt arbeta för att komplementära 

behandlingsmetoder används (Blomberg et al., 2013). 

 

Smärtans allvarlighetsgrad kan graderas efter intensitet, smärtrelaterad ångest samt den 

grad av funktionsnedsättning som smärtan leder till (Treede et al., 2015). Blomberg et al. 

(2013) konstaterar "Smärta är vad personen som upplever smärtan säger att den är, och 

existerar närhelst han/hon säger så". Sjuksköterskan har inte till uppgift att ifrågasätta 

personens upplevelse av smärta. Smärta ter sig olika hos olika personer och är alltid en 

subjektiv upplevelse som inte bara påverkas av själva skadan utan även av tankar, känslor, 

sociala omständigheter, tidigare upplevelser, kön, genus och kultur (Blomberg et al., 

2013). 

 

För att förstå människors upplevelser krävs ett försök att sätta sig in i personernas 

livssituation (Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2010). I ansträngningen att 

försöka förstå smärtupplevelsen måste frågor ställas om intensitet, psykologiska faktorer 

och om personens livssituation. Om det finns kunskap kring hur smärta kan påverka en 

person så kan det leda till bättre förståelse för personen (Hansson et al., 2010). 

 

Smärtbehandling 

Enligt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, rätten till hälsa, 

har människor rätt till preventiva åtgärder, behandling samt undersökning av sjukdom. 

Länder är därmed skyldiga att bistå med smärtbehandling som en del av sina 

grundläggande skyldigheter enligt lag (Office of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights & WHO, 2008). Hälso- och sjukvården har en skyldighet att ge personer 

med långvarig smärta adekvat smärtbehandling. Bristande behandling kan resultera i att 

personer utsättas för grymhet, inhumanitet eller nedvärderande bemötande (Lohman, 

Schleifer & Amon, 2010). Det är önskvärt att behandla och bota den bakomliggande 

orsaken till smärta, långvarig smärta är dock sällan behandlingsbar. Den bakomliggande 

orsaken spelar därför mindre roll då långvarig smärta ofta kan behandlas likartat oavsett 

ursprunglig diagnos (SBU, 2006). 

 

Personer med långvarig smärta har stora och komplexa rehabiliteringsbehov (SBU, 2006). 

Det är önskvärt att personer med långvarig smärta tidigt får tillgång till multidisciplinär 
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rehabilitering. Rehabiliteringen är en viktig del i behandlingen av långvarig smärta. I 

rehabiliteringen ingår ett interprofessionellt team vilket kan innefatta läkare, psykolog, 

sjukgymnast, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och personen själv. Det övergripande 

målet med rehabiliteringen är att lindra smärtupplevelsen, öka funktionsförmågan samt 

arbetsförmågan hos de personer som är yrkesverksamma (SBU, 2006). 

 

Läkemedel som används vid behandling av långvarig smärta är perifert verkande 

läkemedel som paracetamol, icke- steroida antiinflammatoriska läkemedel, injektioner med 

botulinumtoxin och capsaicin som appliceras på huden. Centralt verkande läkemedel som 

används är antidepressiva läkemedel, antiepileptika och opioida analgetika (SBU, 2006). 

Läkemedelsbehandling under lång tid kan medföra risker som utveckling av tolerans och 

beroende. Innan läkemedlen förskrivs måste riskerna vägas mot fördelarna med 

behandlingen (Dowell, Haegerich & Chou, 2016). I de flesta fall är den effektivaste 

smärtlindringen en kombination av farmakologisk behandling och icke-farmakologiska 

interventioner (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Icke- farmakologiska interventioner vid 

långvarig smärta kan exempelvis vara fysisk träning, fysioterapi, psykologisk terapi, 

massage, multidisciplinär rehabilitering, akupunktur, mindfulness eller 

avslappningstekniker. Avslappningsteknikerna innebär en samverkan mellan kropp och 

själ för att åstadkomma avkoppling och känslomässigt välbefinnande (Skelly et al., 2018). 

 

Smärtupplevelsen kan även påverkas av hur personen bemöts, en god omvårdnad är 

därmed en del av behandlingen (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Negativa känslor, oro och 

ångest leder till en ökad upplevelse av smärta. Hormon som verkar antagonistiskt i 

kroppens smärthämmande system frisätts och smärtan förvärras. Då otillräcklig behandling 

av smärta kan ge konsekvenser som nedstämdhet, isolation, depression, sänkt 

arbetsförmåga, rädsla och oro är god smärtbehandling av vikt (Norrbrink & Lundeberg, 

2014). 

 

Studier visar att hälso- och sjukvården brister i smärtlindringen av personer med långvarig 

smärta (Hadi, Alldred, Briggs, Marczewski & Closs, 2017). Resurs- och kvalitetsbrister 

som identifierats hos vårdpersonal är bristande intresse, brist på empati och 

specialistkompetens samt bristande kommunikation. Långa väntetider, kort 

konsultationstid samt brist på integrerade multidisciplinära tillvägagångssätt är andra 

brister inom hälso- och sjukvården vilka försvårar smärtlindringen för personer med 

långvarig smärta (Hadi et al., 2017). 

 

Lidande 

 

Lidande är en multidimensionell mänsklig upplevelse och innefattar emotionellt, 

existentiellt och fysiskt lidande (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012). Att lida är att leva 

med och stå ut med smärta, alternativt kännas vid smärtsamma omständigheter (Wiklund 

Gustin & Bergbom, 2012). Katie Eriksson är en nutida omvårdnadsteoretiker. Eriksson har 

bland annat utvecklat teorier inom omvårdnadsvetenskapen. En av dessa är hennes teori 

om den lidande människan (Rooke, 1995). Lidande beskrivs av Eriksson (2015) som när 

något måste uthärdas, en kamp eller när något negativt eller ont drabbar en människa. 

Enligt Eriksson (1993) finns det ingen mening med lidandet, men försonas människan med 

sitt lidande kan lidandet tillskrivas en mening. Hon menar att lidande kan delas in i 

livslidande, sjukdomslidande eller vårdlidande (Eriksson, 2015). 
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Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är det fysiska och själsliga lidande som upplevs till följd av sjukdom, 

skada eller den behandling som en person genomgår (Eriksson, 2015). Kroppslig smärta 

som uppkommer till följd av en sjukdom eller behandling är en vanlig orsak till lidande. 

Det lidande som uppstår till följd av smärtan kan uppta hela personens uppmärksamhet Det 

andliga eller själsliga sjukdomslidande som kan drabba en person kan bero på upplevelser 

av skam, förnedring eller skuld i relation till sin sjukdom eller behandling. Som exempel 

kan en känsla av skuld uppstå då personen upplever sig ha förorsakat sjukdomen (Eriksson, 

2015). 

 

Livslidande 

Eriksson (2015) beskriver hur lidandet drabbar hela personens livssituation när det 

vanemässiga vardagliga livet tas ifrån den som drabbats av sjukdom. Personens existens 

hotas och det sociala livet blir begränsat vilket leder till ett livslidande då personen inte kan 

leva det liv, eller vara den människa som den vill (Eriksson, 2015). Långvarig smärta 

påverkar samtliga dimensioner i individens liv vilket har en negativ inverkan på individens 

välbefinnande och livskvalitet. Långvarig smärta påverkar även individens självständighet 

och självbild (Price et al., 2008). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande är det lidande som uppkommer av den vård som getts alternativt att vården 

varit otillräcklig eller att vården uteblivit (Eriksson, 2015). Om personen upplever en 

kränkning kan vårdlidande uppstå. När värdighet kränks fråntas möjligheten att fullt ut 

vara människa och personens resurser till hälsa minskar. Kränkning kan ske genom 

konkreta handlingar som att inte skydda personens integritet, till exempel genom att blotta 

personen i onödan. Det kan också handla om mer abstrakta handlingar som att negligera 

personen eller att inte ge personen utrymme (Eriksson, 2015). 

 

Utebliven vård är en annan orsak till vårdlidande (Eriksson, 2015). Orsaken till att en 

person inte får den vård som är nödvändig kan bero på personalens bristande 

bedömningsförmåga. Oavsett orsak till utebliven vård så innebär utebliven vård en 

kränkning av människans värdighet. Att inte tillgodose vård kan även vara en 

maktdemonstration. Att utöva makt är att åstadkomma lidande för personen (Eriksson, 

2015). 

 

Fördömelse och straff är ett annat sätt att orsaka vårdlidande (Eriksson, 2015). Fördömelse 

handlar om att en persons valfrihet nonchaleras men även att personen inte faller inom 

ramarna för vad en “bra patient” är och därmed får känna av fördömelse. Straff hör 

samman med fördömelse och är de handlingar som utförs eller inte utförs på grund av hur 

personalen fördömer personen (Eriksson, 2015). 

 

Coping 

 

Coping definieras som en persons förmåga eller handlingar som genomförs för att klara av 

något, såsom pågående smärta (Miller-Matero, Chipungu, Martinez, Eshelman, & 

Eisenstein, 2017). Lazarus och Folkman (1984) gör skillnad på anpassningsbeteenden och 

coping. Skillnaden är att copingstrategier brukas för att hantera något som är svårt eller 

övermäktigt medan anpassningsbeteenden används för att hantera något som inte är 

påfrestande. Coping beskrivs vidare som en process som förändras löpande och kan bestå 

av beteendemässiga och kognitiva insatser som används för att hantera en stressor. 
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Ansträngningarna som görs kan vara aktiva handlingar eller tankeprocesser. 

Copingstrategier kan vara väl fungerande, eller inte, men räknas ändå som coping (Lazarus 

& Folkman, 1984). Exempel på copingstrategier är positivt tänkande, distraktion, fysisk 

aktivitet eller avslappningsövningar (Edwards, Dworkin, Sullivan, Turk & Wasan, 2016; 

Miller-Matero et al., 2017). 

 

Skillnad görs på känslofokuserad coping och problemfokuserad coping där det första är att 

hantera de känslor som uppstår i relation till svårigheter, och det andra är aktiva handlingar 

som används för att hantera situationen (Lazarus & Folkman, 1984). Exempel på 

känslofokuserad coping är distansering eller undvikande. Målet med copingstrategierna 

kan vara att undvika, minska, tolerera, behärska eller acceptera en omständighet. En 

persons coping påverkas av vilka resurser som är tillgängliga och om personen hittar sätt 

att använda dem. Resurser som inverkar på möjligheterna till coping är hälsa och energi, 

färdigheter i problemlösning, positiv tro, social kompetens, socialt stöd och materiella 

resurser (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Ett positivt bemötande kan bidra med att förmågan till coping förbättras och personen 

inges hopp. Men ofta känner sig personer med långvarig smärta ifrågasatta kring sina 

erfarenheter och upplevelser (Hansson et al., 2010). Personer med smärta har olika 

strategier för att hantera sin situation och hur smärtan manifesterar sig kan skilja sig 

väsentligt (Hansson et al., 2010). Personer med långvarig smärta har oftast minst en 

copingstrategi för att hantera smärta (Miller-Matero et al., 2017). Läkemedelsbehandling 

ses som en av de vanligaste copingstrategierna vid hantering av långvarig smärta. Coping 

är ett viktigt komplement även i den icke- farmakologiska behandlingen. När personer med 

långvarig smärta känner förmåga att hantera sin smärta påverkas smärtupplevelsen på ett 

positivt sätt (Edwards et al., 2016). 

 

Professionellt ansvar 

 

När något går att kontrollera eller påverka och samtidigt anses vara värdefullt kan ansvar 

tas för det (Sandman & Kjellström, 2013). Ansvar handlar också om skyldigheter och om 

att ta konsekvenser när skyldigheterna brister. Ansvar innebär att kunna svara för varför 

agerande har utförts, eller inte. Det professionella ansvaret är det ansvar som människor 

har i sitt arbete. Det handlar om ansvar för konkreta uppgifter men också ett mer 

övergripande ansvarstagande. Att känna sig förpliktad till något är grunden för ansvar. Det 

kan bestå av lagar, kontrakt eller etiska principer. Inom vården är begreppet ansvar centralt 

och handlar om vårdarens ansvar för personen och vårdandet. Även personen kan 

tillskrivas ansvar för sin egen hälsa, vilket för individen innebär att leva hälsosamt och 

sköta förebyggande egenvård själv (Sandman & Kjellström, 2013). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd 

kan utföras som egenvård har sjuksköterskan ett ansvar att göra individuella bedömningar, 

analysera risker, planera samt följa upp och ompröva bedömningen av personens förmåga 

till egenvård (SOSFS, 2009:6, kap. 1, 2 §). Genom patientutbildning kan kunskap och 

förmåga att hantera sin sjukdom, symtom och behandling öka. Patientutbildning handlar 

om att genom dialog utforma utbildningen utifrån personens egna behov och önskemål. 

Målet är att öka personens kunskap om sjukdom och behandling och även att finna 

strategier för hur man på bästa sätt hanterar konsekvenser av sjukdomen (SBU, 2017). 
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År 2017 upprättade Svensk sjuksköterskeförening en ny kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). I den beskrivs 

sjuksköterskans självständiga ansvar över omvårdnaden av personer. Sjuksköterskan bär 

dessutom ett eget ansvar för sin yrkesutövning och ska själv analysera sin kompetens och 

kontinuerligt fördjupa och utveckla sin kunskap. I kompetensbeskrivningen definieras även 

sex kärnkompetenser som innefattar personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik. Även ledarskap och 

pedagogik är kunskaper sjuksköterskan ska behärska. Vidare beskrivs sjuksköterskans 

ansvar att ständigt utöva sitt yrke genom att ge god omvårdnad som uppfyller hälso- och 

sjukvårdslagen (SSF, 2017). Sjuksköterskans professionella utveckling startar redan under 

utbildningen och fortsätter genom hela yrkeslivet (Pennbrant, Nilsson, Öhlén & Rudman, 

2013). 

 

Sjuksköterskan ska förhålla sig till International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor, som har kommit till för att tillgodose svaga gruppers behov (SSF, 2017). 

Där beskrivs hur sjuksköterskans arbete ska utgå ifrån ett etiskt förhållningssätt vilket mer 

ingående beskrivs i fyra huvudområden (SSF, 2017). De grundläggande ansvarsområdena 

som beskrivs i koden är att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande med utgångspunkt i mänskliga rättigheter såsom rätten till liv och att bli behandlad 

med respekt (SSF, 2014). 

 

Ur det humanistiska holistiska perspektivet ses hälsa som en process där människan 

betraktas ur ett helhetsperspektiv utifrån kropp, själ och ande (William, 2014). Kropp, själ 

och ande samverkar och kan även orsaka störningar sinsemellan (Arlebrink, 1996). Ur ett 

holistiskt perspektiv formas hälsan av människans upplevelser och välbefinnande eller 

känsla av sammanhang. Hälsa är därmed en process som människan upplever i det dagliga 

livet (William, 2014). Den långvariga smärtan har en multidimensionell påverkan på 

människors liv och det har visat sig att hälso- och sjukvården brister i hantering av 

personer med långvarig smärta utifrån ett holistiskt perspektiv (Hadi et al., 2017). 

Vårdgivare hanterar ofta smärtan ur ett biomedicinskt synsätt, exempelvis när specialister 

fokuserar på det drabbade området. För att förbättra bemötandet ur ett holistiskt perspektiv 

krävs en biopsykosocial modell (Hadi et al., 2017). Enligt Socialstyrelsen (2014) utgår 

modellen från ett samspel av biologiska, psykologiska och sociala dimensioner av 

välbefinnande vilka påverkar resultatet av hälsa. Den biopsykosociala teorin bekräftas även 

av SBU (2006) som i sin rapport Metoder för behandling av långvarig smärta, visar hur 

smärta är en komplex och dynamisk process. Uppkomst och vidmakthållande av långvarig 

smärta påverkas av livsfaktorer i samspel med miljöfaktorer. Därav är det biopsykosociala 

synsättet där hänsyn tas till flera faktorer och en komplex helhetsmodell nödvändig. Det 

biopsykosociala synsättet bildar enligt SBU (2006) basen för modern diagnostik, 

behandling och rehabilitering vid långvarig smärta. 

 

Problemformulering 

 

Bakgrunden visar att långvarig smärta orsakar stort lidande för många människor. Smärta 

är inte enbart ett fysiskt fenomen utan en mångdimensionell upplevelse. Vid bristfällig 

omvårdnad finns risk för att personer med sjukdoms- eller livslidande även drabbas av 

vårdlidande. Smärtupplevelsen och lidandet kan då komma att förvärras. Personer med 

smärta har oftast minst en copingstrategi för att hantera smärtan. Coping är personens egna 

sätt att försöka hantera och lindra smärtan. Att lindra lidande är ett av sjuksköterskans fyra 
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grundläggande ansvarsområden och sjuksköterskan måste därmed ha förståelse för 

personers lidande för att kunna lindra lidande.  

 

SYFTE 

 

Att beskriva personers upplevelser av lidande i samband med långvarig smärta samt vilka 

copingstrategier personerna använder för att hantera smärta. 

 

METOD 

 

Val av metod 

 

En allmän litteraturöversikt valdes som metod för att undersöka formulerat syfte att 

beskriva personers upplevelser av lidande i samband med långvarig smärta samt vilka 

copingstrategier personerna använder för att hantera smärta. Metoden valdes för att skapa 

en översikt av forskningsläget för att kunna erhålla kunskap om befintlig forskning inom 

ämnesområdet. Genom att skapa sig en överblick av forskningsläget kan även 

kunskapsluckor och alternativt förbättringsområden belysas (Polit & Beck, 2017). 

Studiedesignen var deduktiv vilket enligt Polit och Beck (2017) är en metod som utvecklar 

specifika förutsägelser. Enligt Watt Boolsen (2007) innebär den deduktiva arbetsmetoden 

att forskningen genomförs via teorier och prövande av ideér som är sprungna ur hypoteser, 

vilket innebär att leta efter bestämda förhållanden. Även induktiva modeller kan 

kompletteras, testas och vidareutvecklas med hjälp av deduktiv analys (Elo & Kyngäs, 

2008). 

 

I litteraturöversikten inkluderades vetenskapliga artiklar som insamlats via sökningar i 

databaser och manuella sökningar. Artiklarna analyserades genom kvalitativ metod med 

deduktiv ansats. Den deduktiva kodmallen utgick från Katie Erikssons 

omvårdnadsvetenskapliga teori om lidande samt begreppet coping enligt Lazarus och 

Folkman (1984). Författarna sökte meningsenheter i insamlad data som kunde kopplas till 

begreppen sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande samt begreppet coping. 

 

Urval 

 

Forskning varierar kvalitetsmässigt beroende på typ av erhållen information, därav behöver 

urval göras (Polit & Beck, 2017). Den viktigaste typen av information till en 

litteraturöversikt är resultat från tidigare studier, dessa studier bör vara primärkällor, där 

författarna till studien är de som också genomfört studien (Polit & Beck, 2017). Typen av 

vetenskaplig litteratur som analyserats till denna litteraturöversikt bestod av 

originalartiklar, då orginalartiklar är av störst intresse i en litteraturöversikt enligt Polit och 

Beck (2017). Vetenskapliga artiklar, avhandlingar och forskningsrapporter som genomgått 

peer review ökar sannolikheten för att forskningen håller god vetenskaplig kvalitet, då 

artikeln har granskats av andra forskare inom samma område innan den publicerats i en 

vetenskaplig tidskrift (Karlsson, 2017). Avgränsningar under informationssökningen till 

litteraturöversikten bestod av originalartiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter 

samt att artiklarna var peer reviewed. Vidare skulle artiklarna vara publicerade senast år 

2008 fram till 2018, för att säkerställa aktualitet. Språket i artiklarna skulle vara engelska 

eller svenska då det var språken författarna behärskade. 

 



 9 

För att en litteraturöversikt ska vara en högkvalitetsstudie krävs tydliga beslut kring 

inklusions- och exklusionskriterier enligt Polit och Beck (2017). Dessa kriterier ska vara 

tydliga så att studien ska kunna reproduceras med liknande resultat och slutsatser av andra 

forskare (Polit & Beck, 2017). Deltagare med varierad erfarenhet och bakgrund ger mer 

rika beskrivningar än en homogen grupp (Henricson & Billhult, 2017). Inga begränsningar 

utfördes angående studiedeltagarnas kön, etnicitet, utbildningsnivå eller sociala 

förhållanden, då god variation av dessa förhållande ansågs kunna möjliggöra variation av 

upplevelser. Vidare begränsades inte långvarig smärta till någon specifik diagnos utifrån 

etiologi. 

 

Inklusionskriterier 

Då personers upplevelser av lidande i samband med långvarig smärta samt vilka 

copingstrategier personerna använder sig av för att hantera smärta avsågs att studeras 

ansågs vuxnas upplevelser mest lämpade till denna litteraturöversikt. Inkluderad forskning 

skulle vara gjord på vuxna personer från 18 år och uppåt. Artiklar som berörde personers 

upplevelser av långvarig smärta inkluderades. Enligt Forsberg och Wengström (2016) 

beskrivs kvalitativa studier som nödvändiga för att uppnå evidensbaserad omvårdnad då 

personers erfarenheter från hälso- och sjukvård, livet samt självkännedom måste inkluderas 

i evidensen för att kunna uppnå bästa möjliga vård. Deltagarna är ofta färre i kvalitativa 

studier än i kvantitativa vilket enligt Henricson och Billhult (2017) kan ge upphov till mer 

varierande erfarenheter av ett fenomen än en stor homogen grupp. Då varierande 

upplevelser av personers levda erfarenheter var av intresse att studera i denna 

litteraturöversikt skulle artiklarna ha genomförts med kvalitativ metod. Artiklarna skulle 

vidare vara etiskt försvarbara. För att inkluderas skulle artiklarna vara godkända i en 

etikprövning eller tydligt benämna hur studierna utformats i enlighet med 

Helsingforsdeklarationens forskningsetiska riktlinjer, detta för att värna om 

forskningspersonerna (World Medical Association, 2018). Vidare skulle de inkluderade 

artiklarna ha hög eller medel kvalitet enligt av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). 

 

Exklusionskriterier 

Sökningar som genererade i artiklar som var sekundärkällor exkluderades. Likväl 

exkluderades översiktsartiklar samt artiklar som saknade abstrakt eller patientperspektiv. 

Dubbletter av artiklar som återfanns genom olika sökningar i databaserna exkluderades. 

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen genomfördes i november månad år 2018. En viktig metod för att 

lokalisera referenser är elektroniska sökningar i databaser (Polit & Beck, 2017). 

Databaserna The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL) 

Complete och Public Medline (PubMed) användes för insamling av vetenskapliga artiklar. 

CINAHL Complete innehåller material inom omvårdnad medan PubMed innehåller 

material från biomedicinska områden som medicin och omvårdnad (Karlsson, 2017). 

 

Författarna deltog i databashandledning med bibliotekarie på Sophiahemmets Högskola 

den 8 november 2018 vilket resulterade i ökad kunskap kring blocksökningar med 

CINAHL headings och MeSH- termer vilket effektiviserade datainsamlingen genom att två 

eller fler ämnesord kombinerades med hjälp av booleska operatoren AND. På detta sätt 

kunde sökningarna expanderas, sökstrategin stöds av Polit och Beck (2017). 
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Databassökning 

CINAHL headings bygger på Medical Subject Headings, MeSH termer, vilket är 

ämnesord. Ämnesord är de begrepp som används för att beskriva innehållet i en artikel 

(Karlsson, 2017). Sökord översattes till MeSH-termer genom MeSH svenska version, 

Svensk MeSH (Karlsson, 2017). Ämnesord med aktualitet för litteraturöversiktens syfte 

inkluderade: Life Experiences, Chronic Pain, Suffering, Patient Reported Outcome 

Measures, Behavior, Adaptation, Psychological, Prevention and control, Coping, Adult, 

Psychosocial Factors och Rehabilitation. Booleska operatorer AND är mer avgränsande 

och gör sökningen mer specifik, OR fungerar expanderande och ökar sensitiviteten i 

sökningen och endast ett av orden behöver finnas med i träffen (Karlsson, 2017). Genom 

att använda booleska operatoren AND specificerades sökningarna. Genom CINAHL 

Completes edit-funktion begränsades sökningarna efter publikationsdatum: 20080101-

20181231 samt Peer Reviewed, Research Article och English Language. Begränsningarna i 

PubMed bestod av publikationsdatum: 2008-2018 och English Language. Sökningarna i 

databaserna som resulterade i inkluderade artiklar visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Databassökning 

Begränsningar i CINAHL Complete: 20080101-20181231, Peer Reviewed, Research 

Article och English Language. Begränsningar i PubMed: 2008-2018 och English 

Language. 

 

Databas 

datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2018-11-

14 

(MH "Life Experiences+") 

AND 

(MH "Chronic Pain") 

69 29 13 7 

  

CINAHL 

2018-11-

14 

(MH "Suffering") 

AND 

(MH "Chronic Pain") 

18 5 4 2 

  

  

  

PubMed 

2018-11-

14 

("Patient Reported Outcome 

Measures"[Mesh]) AND 

"Chronic Pain"[Mesh] 

21 3 1 0 

  

CINAHL 

2018-11-

15 

(MH "Adult+") 

AND 

(MH "Chronic 

Pain/PC/PF/RH") 

AND 

(MH "Coping+") 

68 22 7 3 

  

PubMed 

2018-11-

15 

(("Chronic Pain"[Mesh]) 

AND "Behavior"[Mesh]) 

AND "Adaptation, 

Psychological"[Mesh] 

169 23 7 0 

  

CINAHL 

2018-11-

27 

(MH "Life 

Experiences+")AND 

(MH "Chronic Pain") AND 

(MH "Qualitative 

Studies+") 

49 10 3 1 

  

  

  

TOTALT   200 66 35 13 

 + = Explode/utöka 
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Manuell sökning 

För att hitta relevant innehåll som berör det aktuella ämnet kan manuella sökningar göras 

ur litteratur- och referenslistor till vetenskapliga tidskrifter (Polit & Beck, 2017). Artiklar 

valdes genom att författarna undersökte referenslistor ur de inkluderade vetenskapliga 

artiklarna som funnits via databassökning. Ur dessa referenslistor valdes artiklar 

inledningsvis genom granskning av titel som ansågs besvara litteraturöversiktens syfte. 

Artiklarna eftersöktes i PubMed för att sedan granskas för bedömning om de skulle 

inkluderas eller inte. Den manuella sökningen genomfördes den 27 november 2018 och en 

artikel av Krohne och Ihlebaek (2010) inkluderades. Den inkluderade artikeln påträffades i 

referenslistan från artikeln av Carroll, Rothe och Ozegovic (2012). Vidare resulterade den 

manuella sökningen i ytterligare en artikel av Campbell och Cramb (2008), som valdes ur 

referenslistan till en översiktsartikel som var relevant för syftet. Artiklarna som inkluderats 

efter den manuella sökningen finns presenterade i matris över inkluderade artiklar (Bilaga 

B). 

 

Databearbetning 

Artiklar valdes efter titel som ansågs kunna svara på litteraturöversiktens syfte och 

granskades sedan vidare genom granskning av artiklarnas abstrakt. Efter att ha granskat 

titel och abstrakt till artiklar hämtade från databassökningarna valdes 35 stycken artiklar ut 

för vidare granskning. Dessa artiklar granskades närmare genom sammanställning i två 

separata dokument. I det ena dokumentet numrerades artiklarna efter sökhistorik, och i det 

andra sammanställdes artiklarna efter doi-nummer, titel, metod, resultat och eventuell 

kommentar från författarna. Kommentarerna handlade om artiklarnas relevans sett till hur 

de svarade på litteraturöversiktens syfte. 

 

Artiklarna granskades sedan vidare för en noggrann bedömning om vilka artiklar som 

skulle inkluderas alternativt exkluderas. Artiklarna som samlats in via databassökning i 

PubMed exkluderades i ett senare skede. En av dessa artiklar ansågs ej tydligt kunna 

benämna hur studierna utformats i enlighet med Helsingforsdeklarationens 

forskningsetiska riktlinjer för att värna om forskningspersoner som deltog i studien och 

resterande gallrades bort då de antingen inte svarade på studiens syfte eller var dubbletter, 

det vill säga artiklar som redan anträffats i tidigare sökningar. Efter detta urval återstod 12 

artiklar från CINAHL Complete. Då författarna önskade att inkludera minst 15 

vetenskapliga artiklar för att säkerställa ett tillräckligt stort underlag gjordes ytterligare en 

databassökning vilket resulterade i en inkluderad artikel. Manuella sökningar utfördes 

också vilket resulterade i två inkluderade artiklar. 

 

Genom att organisera artiklarna kunde en överblick av artiklarna genereras vilket 

underlättade databearbetningen. Detta sätt att utvärdera informationen stöds även av Polit 

och Beck (2017). Artiklarna kvalitetsgranskades vidare med hjälp av Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Artiklar med hög eller medelkvalitet inkluderades och samtliga 15 

artiklar återstod efter kvalitetsgranskningen (Bilaga B). För att få en överblick av de 

inkluderade artiklarnas innehåll, syfte, metod, resultat och kvalitet så sammanställdes 

artiklarna i en schematisk matris som finns presenterad i Bilaga B. 
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Dataanalys 

 

15 vetenskapliga artiklar analyserades utifrån en kvalitativ analysmetod med deduktiv 

ansats. Enligt Polit och Beck (2017) kan litteraturöversikter med fördel utgå ifrån liknande 

principer som vid en kvalitativ studie för att hålla ett flexibelt arbetssätt.  

 

Enligt Polit och Beck (2017) innebär deduktiv ansats att utveckla specifika förutsägelser 

vilket är användbart för att förstå och organisera fenomen inom forskning. Watt Boolsen 

(2007) beskriver det deduktiva arbetssättet som en arbetsmetod där forskning utförs via 

teorier och hypoteser som prövas. Då syftet med litteraturöversikten var att beskriva 

personers upplevelser av långvarig smärta utifrån Eriksson`s (2015) teori om lidande samt 

vilka copingstrategier personerna använder sig av för att hantera smärta, analyserades 

artiklarna vidare genom en kvalitativ analys med deduktiv ansats vilket innebar att 

författarna utgick ifrån begreppen sjukdoms-, livs- och vårdlidande samt coping som 

utgångspunkt i dataanalysen. 

 

De bärande begreppen sjukdomslidande, livslidande, vårdlidande och coping färgkodades 

och fick agera som koder i dataanalysen. Meningsenheter i artiklarna färgkodades efter de 

koder som författarna ansåg att de tillhörde enligt Erikssons och Lazaruz och Folkmans 

beskrivningar. Vid osäkerhet om vilken kod meningsenheterna skulle tilldelas fördjupade 

sig författarna i Katie Erikssons litteratur kring begreppen sjukdom-, livs- och vårdlidande 

samt Lazarus och Folkmans litteratur om coping (Eriksson, 2015; Lazarus & Folkman, 

1984). För att få tydlighet i analysformen och tillvägagångssättet lästes artiklarna 

upprepade gånger (Henricson & Billhult, 2017).  

 

Att använda sig av forskartriangulering för att analysera insamlad data är ett sätt att 

överkomma partiskhet (Polit & Beck, 2008). För att säkerställa att relevanta fynd 

inkluderades och för att öka validiteten under dataanalysen utfördes forskartriangulering 

genom att artiklarna delades upp mellan författarna för att sedan kunna sammanställa 

skillnader och likheter av fynden. Författarna läste artiklarna och sökte systematiskt efter 

meningsenheter som besvarade litteraturöversiktens syfte utifrån den deduktiva ansatsen. 

Meningsenheter färgkodades enligt tillhörande kod på varsitt håll. Resultaten jämfördes 

och forskartrianguleringen visade på god samstämmighet mellan författarnas kodning. 

Genom att samtliga artiklar lästes och kodades av båda författarna var för sig stärktes även 

förståelsen för analysens innebörd. Organiseringen av data underlättades genom att 

författarna konsekvent följde tidigare bestämda kriterier, vilket även rekommenderas av 

Polit och Beck (2017). 

 

Avslutningsvis fick koderna agera som rubriker i resultatet där kondenserade 

meningsenheter från samtliga artiklar samlades till varje kod. Under dataanalysen fick de 

kondenserade meningsenheterna även subkategorier för att underlätta strukturering av text. 

Dessa subkategorier raderades efter skrivprocessen. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Författarna har tagit hänsyn till att förförståelse kan ha påverkat författarnas förmåga till att 

förhålla sig objektiva. Genom att ha reflekterat kring sina bakgrunder och synliggjort 

eventuell påverkan eller värderingar från tidigare erfarenheter i enlighet med Priebe & 

Landström´s (2017) rekommendationer, har författarna haft ett medvetet förhållande till sin 

förförståelse. Viss tidigare förkunskap förekom i ämnet långvarig smärta samt hur 
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copingstrategier används för att hantera smärta. Förkunskaper fanns också om att lidande 

förekommer på ett eller annat sätt för personer med långvarig smärta. Dessa förkunskaper 

grundade sig i att författarna mött och vårdat personer med långvarig smärta under 

sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning samt i tidigare 

arbetserfarenheter som undersköterskor. Tidigare erfarenheter fanns även från livet utanför 

hälso- och sjukvården, då i form av personer som lever med långvarig smärta i författarnas 

bekantskapskrets. 

 

För att öka förståelse och kunna göra rättvisa bedömningar av de artiklar som ingick i 

litteraturöversikten tog författarna ställning till begränsningar i det engelska språket och 

metodologiska kunskaper, då förståelse och kunnande ökar rättvisa bedömningar och 

minimerar risker för feltolkningar eller att grupper beskrivs nedlåtande (Kjellström, 2017). 

Genom att inkludera artiklar som genomgått en etikprövning säkerställs att god 

forskningssed brukats. Forskning som avser människor får godkännande om den utförs 

med respekt för människovärdet (Vetenskapsrådet, 2017). Artiklar som inkluderades skulle 

med fördel genomgått etikprövning samt fått ett etiskt godkännande. Artiklar som ej 

genomgått en etikprövning skulle tydligt benämna hur studierna utformats i enlighet med 

Helsingforsdeklarationens forskningsetiska riktlinjer för att värna om forskningspersoner 

som deltog i studierna (World Medical Association, 2018). Fördelarna med 

forskningsetiska riktlinjer är att de även organiserar och kondenserar tankar om etiska 

frågor kring forskning och därmed påminner om viktiga värden och intressen inom ett visst 

forskningsområde (Helgesson, 2015). 

 

Vid forskning gällande människor måste hänsyn tas till forskningspersonernas intressen 

och personerna ska inte utsättas för skada eller risker. Personens autonomi och integritet 

ska respekteras och särskilt beaktande ska tas för personer som har större skyddsbehov än 

andra, som sjuka personer, barn och personer med kognitiva funktionsvariationer 

(Helgesson, 2015). Författarna valde att enbart inkludera studier utförda på vuxna personer 

från 18 år och uppåt då vuxna personers upplevelser ansågs bättre lämpat för att svara på 

litteraturöversiktens syfte än barns upplevelser. Författarna ansåg även att hänsyn till 

forskningspersonernas intressen skulle vara svårare att utvärdera om studierna utförts på 

barn. Vid uppstarten av litteraturöversikten togs även särskilt beaktande för att personer 

med långvarig smärta skulle beskrivas utifrån synsättet att personerna har ett 

sjukdomstillstånd, genom att undvika benämningen patient önskade författarna att minska 

risken för att sjukdomstillstånd skulle definiera personerna. 

 

I vetenskapligt arbete är hederlighet och ärlighet grundvärden. Forskning utgår ifrån att 

inte undanhålla eller utelämna vetenskapliga resultat som motsäger den egna 

argumentationslinjen, teorier eller hypoteser (Kjellström, 2017). Författarna har strävat 

efter att hålla god forskningsetik genom att undvika plagiering eller förvanskning. 

Artiklarnas resultat har granskats grundligt flertalet gånger och refereras till enligt 

referensmodellen från American Psychological Association (APA) (Helgesson, 2015). 

Under arbetets gång höll författarna ett kritiskt anförande till förväntade resultat eller 

eventuella önskningar om hur resultatet borde blivit. Författarna höll sig trogna 

forskningsmaterialet, där all data och resultat redovisades oberoende av slutgiltigt resultat. 

Litteraturöversikten har även plagiatkontrolleras i det automatiska textigenningssystemet 

URKUND. 
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RESULTAT 

 

Resultatet inkluderar 15 vetenskapliga orginalartiklar. 14 med kvalitativ studiedesign och 

en med randomiserad kontrollerad studiedesign (Bilaga B). Artiklarna analyserades utifrån 

studiens syfte att beskriva personers upplevelser av lidande i samband med långvarig 

smärta samt vilka copingstrategier personerna använder för att hantera smärta. Resultatet 

presenteras utifrån en allmän litteraturöversikt med deduktiv ansats ur begreppen 

sjukdomslidande, livslidande, vårdlidande och coping. 

 

Sjukdomslidande 

 

Personer med långvarig smärta berättade om hur smärtan varierade i intensitet. Intensiteten 

kunde plötsligt öka och den typen av plötslig och intensiv smärta beskrevs som den mest 

besvärande och orsakade stort lidande (Mudge, Meaume, Woo, Sibbald & Price, 2008). 

Smärtan var svår att ignorera, (Lönnstedt, Häckter Ståhl & Rydholm Hedman, 2011) 

upplevdes som dominerande, outhärdlig (Krohne & Ihlebaek, 2010) och som en del av 

personernas liv (Budge, Carryer & Boddy, 2012). Mental terror var en liknelse för att 

beskriva upplevelsen av smärta (Lönnstedt et al., 2011). Smärtan beskrevs i ord som 

explosiv och liknades med att få en elektrisk chock (Koskinen, Aho & Nyholm, 2016; 

Lönnstedt et al., 2011). Det var svårt att beskriva smärtan i ord (Koskinen et al., 2016; 

Krohne & Ihlebaek, 2010) och svordomar räckte inte till för att beskriva hur svår smärtan 

var (Koskinen et al., 2016). Ord som användes var brännande (Koskinen., 2016.; Mudge et 

al., 2008) bultande, skjutande, (Mudge et al., 2008) irriterande, dov, naggande, strålande, 

stickande, bedövande och smärtan liknades även med tandvärk (Lönnstedt et al., 2011). 

Smärtan beskrevs som konstant (Koskinen et al., 2016; Krohne & Ihlebaek, 2010; 

Lönnstedt et al., 2011; Mudge et al., 2008) och som en dom som personerna var tvungna 

att leva med (Koskinen et al., 2016). Alla delar av livet uppgavs penetreras av smärtan 

(Snelgrove, Edwards & Liossi, 2011). Personer som deltog i studien av Koskinen et al. 

(2016) beskrev även hur smärtan förändrade deras utseende och uttryck. Smärtupplevelsen 

var mångdimensionell, (Koskinen et al., 2016) påfrestande för kroppen och det var svårt att 

särskilja den kroppsliga smärtan från den psykologiska smärtan (Biguet, Nilsson Wikmar, 

Bullington, Flink & Löfgren, 2015). Smärtan var omtumlande och söndrande (Koskinen et 

al., 2016) men även diffus och ofta sammanfogad med andra symtom som illamående, oro 

och depression (Biguet et al., 2015). 

 

I studien av Biguet et al. (2015) beskrev personer med långvarig smärta hur kroppen var 

oförmögen till att skänka glädje och att de inte hade några positiva upplevelser eller 

känslor. Att ha ständig smärta påverkade humöret negativt (Arman & Hök, 2015; Krohne 

& Ihlebaek, 2010; Robinson, Kennedy & Harmon, 2012; Snelgrove et al., 2011). En känsla 

av depression förekom ofta (Krohne & Ihlebaek, 2010; Robinson et al., 2012 Snelgrove et 

al., 2011). Oro fanns för framtiden (Robinson et al., 2012; Snelgrove et al., 2011) och 

hoppet gick förlorat på grund av smärtan (Arman & Hök, 2015; Biguet et al., 2015; 

Lönnstedt et al., 2011). Personer med långvarig smärta rapporterade även att de var 

frustrerade och arga (Bagcivan et al., 2016; Biguet et al., 2015; Krohne & Ihlebaek, 2010; 

Robinson et al., 2012; Snelgrove et al., 2011). I studien av Snelgrove et al. (2011) 

rapporterades ilska som vanligast förekommande hos de manliga deltagarna. En anledning 

till frustration och ilska var känslan av att vara oförtjänt drabbad av smärta (Snelgrove et 

al., 2011). Känslor av rädsla (Bagcivan et al., 2016; Robinson et al., 2012) och förtvivlan 

förekom (Snelgrove et al., 2011) även känslor av hjälplöshet rapporterades (Lönnstedt et 

al., 2011). Att leva med långvarig smärta och de begränsningar som smärtan orsakade, 
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gjorde att personer kände att de förlorat värdet som människa (Koskinen et al., 2016; 

Lönnstedt et al., 2011; Robinson et al., 2012) och att de var otillräckliga (Lönnstedt et al., 

2011). Att livet begränsats av smärta orsakade en sorg hos personerna (Bagcivan et al., 

2016). Människor i personernas närhet uttryckte tvivel och misstro till att smärtan kunde 

vara så svår. Att bli bemött med ointresse och tvivel gjorde att personer med långvarig 

smärta såg sig som klagande (Robinson et al., 2012). Känslor av skam fanns också hos 

personer med långvarig smärta. Skamkänslorna var överväldigande och uppstod när 

personerna kände ansvar för sin smärta. Det kunde handla om tankar som att smärtan var 

självförvållad. När smärta kom efter en olycka eller lång tids belastning på kroppen så 

kunde dessa känslor uppstå (Biguet et al., 2015). 

 

Två studier visade hur förändringar i aktiviteter och fysiska hinder bidrog till förluster i 

rutiner med emotionella konsekvenser som uttråkning, minskat självförtroende, lägre 

självkänsla och frustration (Robinson et al., 2012; Snelgrove et al., 2011). Emotionella 

symtom som trötthet, utmattning, lågmäldhet och irritation begränsade livet för personer 

med långvarig smärta (Arman & Hök, 2015). I studien av Arman och Hök (2015) beskrevs 

hur lidande bidrog till en överkänslighet för vardagliga sysslor och plikter i livet. 

Personerna kände sig fångade i en passiv existens där fokus lades på de mest basala 

behoven för att överleva. Lidandet skildrades som på gränsen för vad personerna klarade 

av (Arman & Hök, 2015). 

 

På grund av smärtan fanns svårigheter att tillgodose de basala behoven. Nutrition, 

elimination och skötseln av hygien ansågs vara besvärlig (Bagcivan et al., 2016). Andra 

fysiska symtom var stelhet, (Bagcivan et al., 2016) viktnedgång och förändringar i 

hårkvalitet (Robinson et al., 2012). Minnet uppgavs bli försämrat liksom förmågan till att 

koncentrera sig. Symtomen uppgavs vara ett hinder för att kunna delta i det sociala livet 

men gjorde också att smärtupplevelsen förvärrades. Personerna uttryckte en känsla av att 

symtomen tog kontroll över dem (Krohne & Ihlebaek, 2010). Även en känslighet för 

stimuli uppgavs, vilket var en konsekvens av att leva med smärta (Arman & Hök, 2015). 

 

När den bakomliggande orsaken till smärtan var okänd ledde ovissheten till oro och 

osäkerhet om framtiden (Koskinen et al., 2016; Pietilä Holmner, Stålnacke, Enthoven & 

Stenberg, 2018). Ovissheten var påfrestande för individerna med långvarig smärta vilket 

påverkade hälsan negativt samt orsakade än mer lidande och smärtan kunde därmed 

förvärras (Koskinen et al., 2016). Personer med långvarig smärta förväntade sig inte att 

smärtan skulle gå att bota även om den bakomliggande orsaken blev känd, men vissheten 

kunde leda till att det blev lättare att acceptera att smärtan var en del av livet (Koskinen et 

al., 2016). Smärtan upplevdes sakna mening (Koskinen et al., 2016) och det var svårt att 

förstå att smärtan inte skulle försvinna samt att försonas med tanken att smärtan skulle 

kvarstå livet ut (Koskinen et al., 2016; Pietilä Holmner et al., 2018). Denna oro för 

framtiden ledde till många frågeställningar hos personer med långvarig smärta (Koskinen 

et al., 2016). De berättade om sin oro för hur smärtan skulle utvecklas vilket också skapade 

osäkerhet och oro för framtiden (Bagcivan et al., 2016; Robinson et al., 2012). Oron för att 

smärtan skulle bli värre skapade även tankar för hur den egna förmågan kunde komma att 

minska i framtiden (Robinson et al., 2012). Vid tillfällen då smärtan ökade i intensitet 

skapades också oroskänslor om framtida planer (Bagcivan et al., 2016). 

 

Studier visade att självbilden kunde bli hotad när en person levde med långvarig smärta, 

vilket kunde ta sig i uttryck som ett hot mot jaget (Biguet et al., 2015; Campbell & Cramb, 

2008; Snelgrove et al., 2011). Smärtan beskrevs som ett parasiterande intrång vilket ledde 
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till en känsla av att förlora sig själv (Campbell & Cramb, 2008). Personerna jämförde sig 

själva med vänner vilket gjorde att de kände sig annorlunda. Personerna ville inte sticka ut 

utan de önskade att framstå som normala (Campbell & Cramb, 2008). Deltagare i studien 

av Snelgrove et al. (2011) upplevde sin personlighet som förändrad, de kunde även komma 

att identifiera sig med smärtan (Budge et al., 2012). När personligheten förändrades 

uppstod också känslor av skuld (Biguet et al., 2015). 

 

När livet begränsades på grund av smärtupplevelsen beskrevs känslor av hopplöshet, 

förlust och att vara otillräcklig samt värdelös (Lönnstedt et al., 2011). Upplevelser av att 

känna sig värdelös beskrevs även i studien av Pietilä Holmner et al. (2018). Vidare beskrev 

personer med långvarig smärta hur de såg sig själva som hjälplösa åskådare som upptogs 

och överväldigades av smärtupplevelsen (Snelgrove et al., 2011) och självkänslan blev 

försämrad (Robinson et al., 2012). Manligheten kunde gå förlorad (Nygaard Andersen, 

Kohberg, Gram Herborg, Søgaard & Roessler, 2014) och personer med långvarig smärta 

kunde även uppleva sig åldras i förtid (Robinson et al., 2012; Snelgrove et al., 2011). 

  

Långvarig smärta ansågs i olika stor utsträckning ha en negativ påverkan på sömnen 

(Bagcivan et al., 2016; Budge et al., 2012; Koskinen et al., 2016; Lönnstedt et al., 2011; 

Snelgrove et al., 2011). Koskinen et al. (2016) visade att påverkan av sömn var en 

bidragande faktor till att aktiviteter som att resa, sågs som utmanande. Lönnstedt et al. 

(2011) visade på negativa upplevelser kring smärtans påverkan av sömnmönster och hur 

det vardagliga livet karaktäriserades av trötthet (Lönnstedt et al., 2011). Under 

smärtsamma episoder bedömdes sömnen som en av de största svårigheterna (Bagcivan et 

al., 2016). Personer i studien av Snelgrove et al. (2011) beskrev att sömnen ofta avbröts 

och att den dåliga sömnen var en bidragande faktor till att personer med långvarig smärta 

kände sig annorlunda i jämförelse med andra (Snelgrove et al., 2011). 

 

Att behandla smärtan med analgetika skapade en oro hos personer med långvarig smärta. 

Oro för toleransutveckling (Campbell & Cramb, 2008; Mudge et al., 2008) och 

läkemedelsberoende var vanligt förekommande hos personer med långvarig smärta 

(Campbell & Cramb, 2008; Lönnstedt et al., 2011; Mudge et al., 2008). I en studie av 

Campbell och Cramb (2008) framkom det att de manliga deltagarna var mer bekymrade 

för eventuellt beroende. Att använda sig av antidepressiva läkemedel gjorde att 

självrespekten blev hotad (Campbell & Cramb, 2008). Läkemedelsinducerade biverkningar 

var vanligt och var också en anledning till oro (Campbell & Cramb, 2008; Lönnstedt et al., 

2011). Personer upplevde en misstro till smärtstillande läkemedel samt en oro för stigma 

kring att använda sig av potenta läkemedel och riskerna det innebar för beroendeutveckling 

(Mudge et al., 2008). Användning av flera läkemedel samtidigt skapade oro (Mudge et al., 

2008). Enligt studien av Cambell och Cramb (2008) ansågs den bakomliggande orsaken till 

oron vara bristfällig kommunikation med vårdpersonalen och att vårdpersonalen inte var 

öppna för diskussion kring läkemedel. 

 

Livslidande 

 

Alla aspekter av livskvalitet påverkades för personer med långvarig smärta då de 

drabbades både fysiskt, socialt och emotionellt (Bagcivan et al., 2016; Koskinen et al., 

2016; Snelgrove et al., 2011). Smärtan dominerade samtliga vardagliga aktiviteter och 

begränsade och upptog personers hela uppmärksamhet (Biguet et al., 2015; Krohne & 

Ihlebaek, 2010). Smärtan styrde den vardagliga planeringen genom att personerna undvek 

aktiviteter eller situationer som försvårade smärtan (Koskinen et al., 2016). Vardagliga 
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aktiviteter och relationer förvärrade smärtan och gav negativa konsekvenser i form av 

fysiska, ekonomiska och emotionella konsekvenser vilket också påverkade individens 

förväntningar på framtiden. Den långvariga smärtan upplevdes även som en tragedi då 

flera aspekter av livet gick förlorade (Bagcivan et al., 2016; Robinson et al., 2012). Den 

långvariga smärtan begränsade vardagliga aktiviteter och bidrog till att vardagliga sysslor 

tog längre tid att genomföra än tidigare (Budge et al., 2012). Flera studier visade på 

svårigheter med acceptans relaterat till fördröjningen av genomförande av vardagliga 

sysslor (Lönnstedt et al., 2011; Pietilä Holmner et al., 2018). Att behöva be om hjälp med 

saker som personerna tidigare klarat av att genomföra orsakade känslor av värdelöshet 

(Pietilä Holmner et al., 2018). Självbilden blev hotad när personer med långvarig smärta 

hindrades från att göra saker de tidigare utfört själva (Biguet et al., 2015). Smärtan bidrog 

till att sociala sammankomster undveks (Snelgrove et al., 2011) och personer kom att 

isolera sig i hemmet, vilket även påverkade personernas livsmål (Bagcivan et al., 2016). 

Ökad smärtintensitet bidrog till ökad tillbakadragenhet (Tollefson, Usher & Foster, 2011). 

Enligt studien av Koskinen et al. (2016) isolerade sig personer med långvarig smärta för att 

slippa möta en osympatisk omgivning. Medan Arman och Hök (2015) beskrev isolering 

och ensamhet som ett resultat av känsligheten mot stimuli (Arman & Hök, 2015). Social 

isolering kunde också inträda när något fick ställas in på grund av smärta. Dessa situationer 

av isolering upplevdes öka smärtintensiteten ytterligare (Tollefson et al., 2011). Livet med 

smärta ledde till sensorisk dysfunktion med hypersensitivitet för ljus och ljud, vilket ledde 

till vardagliga utmaningar och hade stor påverkan på livet (Krohne & Ihlebaek, 2010). 

 

Studien av Mudge et al. (2008) och Robinson et al. (2012) visade att långvarig smärta 

bidrog till försämrad rörelsefunktion och ett ökat behov av stöd. Deltagare i studien av 

Campbell och Cramb (2008) beskrev konsekvenserna av smärta som en ovälkommen 

förändring då de behövde förlita sig till andra vilket kom att påverka sociala roller samt 

arbetsroller. Enligt studien var kontrollförlust den största svårigheten i livet för personerna 

(Campbell & Cramb, 2008). Självständighet beskrevs som en norm som gjorde det svårt 

för deltagare i studien av Tollefson et al. (2011) att be om assistans. Begränsningar i att 

vara fysiskt aktiv gjorde att aktiviteter som att handla, tvätta, laga mat, dammsuga, stryka 

eller bära barn upplevdes som extremt utmanande för personer med långvarig smärta 

(Lönnstedt et al., 2011). Biguet et al. (2015) visade på hur fysiska begränsningar skapade 

svårigheter med att leva ett hälsosamt liv. Rutiner kring hälsosamma matvanor, sömn, 

avslappning och fysisk aktivitet upplevdes överväldigande (Biguet et al., 2015). 

Sexualiteten påverkades negativt av långvarig smärta och bidrog till svårigheter med att 

utföra samlag (Bagcivan et al., 2016) och intima roller i sexlivet gick förlorade (Tollefson 

et al., 2011). 

 

Enligt flertalet studier försvårades planeringen i livet på grund av smärtans oförutsägbarhet 

(Bagcivan et al., 2016; Lönnstedt et al., 2011; Mudge et al., 2008; Robinson et al., 2012; 

Tollefson et al., 2011). Oförutsägbarheten gjorde det svårt att prata om smärtupplevelsen 

med familj och vänner och hanteringen av smärta försvårades (Mudge et al., 2008). 

 

Att leva med långvarig smärta begränsade och försvårade sociala relationer och familjeliv 

(Nygaard Andersen et al., 2014; Arman & Hök, 2015; Bagcivan et al., 2016; Biguet et al., 

2015; Campbell & Cramb, 2008; Koskinen et al., 2016; Lönnstedt et al., 2011; Pietilä 

Holmner et al., 2018; Robinson et al, 2012; Snelgrove et al., 2011). Svårigheter med 

sociala relationer och oförmåga till att upprätthålla relationer sågs som de största 

konsekvenserna av att leva med långvarig smärta (Arman & Hök, 2015). Deltagare i en 

studie av Koskinen et al. (2016) beskrev hur smärtan berövade dem från vänner och familj. 
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Personer med långvarig smärta beskrev även sinnesstämningen som förändrad vilket 

påverkade sociala relationer negativt (Lönnstedt et al., 2011; Robinson et al., 2012). 

Upplevelser av hjälplöshet och upplevelser av att vara i beroendeställning framkom 

(Bagcivan et al., 2016). I familjelivet innebar detta problem i form av oförmåga att 

uppfylla rollen som familjemedlem, speciellt för gifta, kvinnor och föräldrar (Bagcivan et 

al., 2016; Tollefson et al., 2011). I en studie av Snelgrove et al. (2011) beskrev manliga 

deltagare att de upplevde det som ett misslyckande att vara i beroendeställning av sin 

partner och att inte vara kapabel till att fylla sin roll som familjeförsörjare. Rädsla inför att 

svika familjen på grund av smärta gav upphov till känslor av skam och skuld (Snelgrove et 

al., 2011; Tollefson et al., 2011). Att vara förälder och ha långvarig smärta innebar en oro 

över barnens reaktioner och känslor samt rädsla för att smärtan skulle begränsa förmågan 

att kunna delta i barnens fritidsaktiviteter (Lönnstedt et al., 2011). Biguet et al. (2015) 

visade även att livskamrater och barn även kunde fungera som en påminnelse kring 

misslyckanden för personer med långvarig smärta och av den anledningen kunde 

personerna distansera sig. 

 

I flertalet studier framkom även hur långvarig smärta resulterade i begränsningar och 

problem med sociala relationer i arbetslivet (Nygaard Andersen et al., 2014; Arman & 

Hök, 2015; Bagcivan et al., 2016; Pietilä Holmner et al., 2018). Den förändrade 

arbetssituationen beskrevs som speciellt drabbande för personer med långvarig smärta 

(Nygaard Andersen et al., 2014). Smärtan bidrog till kognitiva nedsättningar som minskat 

minne, minskad kapacitet, läs- och skrivsvårigheter samt svårigheter att arbeta vid dator. 

Dessa nedsättningar förhindrade bibehållandet av professionell kompetens och ansågs vara 

ett stort hinder vid anställning och deltagande i det sociala livet (Krohne & Ihlebaek, 

2010). Oförmåga att genomföra arbete gav emotionella konsekvenser av att ständigt vara 

illa till mods och därav uppstod problem med kollegor och anställda (Bagcivan et al., 

2016). Även i studien av Pietilä Holmner et al. (2018) framkom emotionella konsekvenser 

av att inte vara tillräcklig i arbetet. Nygaard Andersen et al. (2014) belyste långvarig 

smärta relaterat till sjukskrivning med emotionella konsekvenser som depressiv 

sinnesstämning (Nygaard Andersen et al., 2014). Frustration över att inte längre vara 

kapabel till att arbeta, en saknad efter arbetet och längtan att kunna återvända resulterade i 

känslor av besvikelse och maktlöshet (Lönnstedt et al., 2011). Smärtan hade även negativa 

finansiella konsekvenser i form av inkomstförluster och sjukvårdskostnader (Robinson et 

al., 2012). Dessa konsekvenser bidrog till oro för nuvarande och framtida arbetskapacitet 

och ekonomi (Lönnstedt et al., 2011; Pietilä Holmner et al., 2018). 

 

Vårdlidande 

 

Personer med långvarig smärta hade erfarenheter av att vårdpersonal misstrott dem när de 

berättade om sin smärtupplevelse (Budge et al., 2012; Koskinen et al., 2016; Lönnstedt et 

al., 2011). I studier framkom upplevelser om att ständigt behöva förklara sig (Koskinen et 

al., 2016) och att behöva rättfärdiga sitt lidande (Campbell & Cramb, 2008). Att inte bli 

tagen på allvar skapade lidande (Koskinen et al., 2016). Känslor av oro och ångest uppstod 

när vårdpersonalen missförstod tillståndet hos personer med långvarig smärta (Budge et 

al., 2012). Personer berättade om hur de anklagats för att vara hypokondriker eller mentalt 

instabila när de sökt vård för sin smärta (Koskinen et al., 2016). Upplevelser av att bli 

misstrodd eller mötas av bristande empati från vårdpersonal resulterade i en känsla av 

ensamhet och sårbarhet samt minskade förtroende till vårdpersonalen (Lönnstedt et al., 

2016). I en studie av Tollefson et al. (2011) framkom att förtroendet till vårdpersonalen 

blev skadat när personerna inte involverades i sin egen vårdplanering. Det upplevdes som 
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att vårdpersonalen inte hade tid att lyssna till hur personerna upplevde smärtan (Budge et 

al., 2012) och vårdpersonalen upplevdes som nonchalanta och arroganta (Koskinen et al., 

2016; Robinson et al., 2012). Smärtupplevelsen förvärrades när personer med långvarig 

smärta möttes av vårdpersonal med bristande förståelse (Koskinen et al., 2016). 

 

Upplevelser delgavs att läkarna inte hade nog med kunskap (Budge et al., 2012; Robinson 

et al., 2012; Tollefson et al., 2011) samt ett ointresse för långvarig smärta (Budge et al., 

2012; Tollefson et al., 2011). Att behöva kämpa för att få gehör skapade känslor av oro för 

personer med långvarig smärta (Budge et al., 2012). Personer med långvarig smärta 

uttryckte en önskan om att vårdpersonalen skulle lita på dem och inte ifrågasatta 

smärtupplevelsen (Koskinen et al., 2016; Lönnstedt et al., 2011). Personer med långvarig 

smärta upplevde det besvärande att hälso- och sjukvården inte erbjöd kontinuitet i vården 

(Arman & Hök, 2015; Budge et al., 2012; Koskinen et al., 2016; Mudge et al., 2008; 

Robinson et al., 2012; Tollefson et al., 2011). Bristen på kontinuitet ledde till ett skadat 

förtroende till vården samt en frustration mot hälso- och sjukvården (Budge et al., 2012; 

Mudge et al., 2008). Deltagare i studien av Koskinen et al. (2016) beskrev hur den 

bristfälliga kontinuiteten ledde till att de kände sig övergivna och deltagare i studien av 

Budge et al. (2012) uttryckte att det ledde till ökad stress. Den bristfälliga kontinuiteten 

kunde också leda till att deltagarna värjde sig mot att vända sig till hälso- och sjukvården 

för att få hjälp (Budge et al., 2012). 

 

Personer med långvarig smärta uppgav att vårdpersonal hade dålig förståelse för deras 

smärtupplevelse (Mudge et al., 2008; Tollefson et al., 2011). En önskan om att 

vårdpersonalen skulle ha förståelse för att varje smärtupplevelse var unik uttrycktes i en 

studie av Koskinen et al. (2016). Behovet att bli lyssnad till uppgavs vara stort (Budge et 

al., 2012) och flera uppgav att de blivit ignorerade eller att de inte blivit hörda (Budge et 

al., 2012; Krohne & Ihlebaek, 2010). Personer med långvarig smärta beskrev hur 

vårdpersonalen fick dem att känna sig invalidiserade (Arman & Hök, 2015) och vidare 

beskrevs det hur personer förlorat kontrollen i relationen med vården (Nygaard Andersen 

et al., 2014; Robinson et al., 2012). 

 

Att känna sig otillräckligt undersökt (Koskinen et al., 2016; Robinson et al., 2012) och 

feldiagnostiserad förekom hos personer med långvarig smärta (Robinson et al., 2012). Att 

bli diagnostiserad och få reda på vad som orsakar smärtan var viktigt för många (Budge et 

al., 2012; Koskinen et al., 2016) samt att få bekräftat att smärtan var verklig (Biguet et al., 

2015). Att bli diagnostiserad tog lång tid (Robinson et al., 2012). Vissa berättade om 

erfarenheter av att bli avvisade av vården (Arman & Hök, 2015). Upplevelsen av vården 

beskrevs som upprörande, krävande, överväldigande (Robinson et al., 2012) och som en 

kamp (Arman & Hök, 2015; Budge et al., 2012; Robinson et al., 2012). Denna kamp 

uppgavs kräva energi och var kostsam vilket var ett hinder för att fortsätta kämpa enligt 

deltagare i studien av Budge et al. (2012). Personer med långvarig smärta uppgav 

dessutom att de var missnöjda med dåvarande behandling (Budge et al., 2012) och det 

fanns de som hade erfarenheter av att ha blivit felbehandlade (Robinson et al., 2012). 

Upplevelser av misstro till vården framkom (Arman & Hök, 2015) samt känslor av att det 

inte fanns någon mening med att kontakta vården, eftersom det endast resulterade i ett nytt 

läkemedelsrecept (Budge et al., 2012). Då nuvarande läkemedel inte gav någon effekt 

ansåg sig personerna inte vara i behov av fler förskrivningar (Budge et al., 2012). 

Uppföljningen ansågs vara dålig (Robinson et al., 2012) och informationen otillräcklig 

(Mudge et al., 2008). 
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Personer med långvarig smärta upplevde att de fått otillräcklig information om 

läkemedelsbiverkningar (Budge et al., 2012; Campbell & Cramb, 2008; Robinson et al., 

2012) och risker (Budge et al., 2012). De upplevde att läkemedel förskrevs planlöst 

(Robinson et al., 2012) och en känsla av att exkluderas i samtal med läkare kring 

medicinering skapade en dålig relation till läkaren (Nygaard Andersen et al., 2014; 

Campbell & Cramb, 2008). Deltagare i studien av Budge et al. (2012) berättade om 

vårdpersonalens attityder, som att smärta var något som personerna fick stå ut med, vilket 

resulterade i otillräcklig smärtlindring (Budge et al., 2012). Ett missnöje kring 

läkemedelsbehandlingen delgavs (Campbell & Cramb, 2008) och dålig tilltro till att 

behandlas med läkemedel uttrycktes i en studie av Snelgrove et al. (2011). 

 

Coping 

 

Betydelsen av coping beskrevs som en väsentlig och livsdefinerande attityd med kognitiva 

och beteendemässiga strategier för att hantera smärta. Coping ansågs vara mer än bara 

tekniker och strategier utan innebar även förståelse och insikt om förändring, vilket 

berörde individernas världsuppfattning, självuppfattning och övertygelse (Carroll, Rothe & 

Ozegovic, 2012). Coping beskrevs även som en process där personerna testade tillgänglig 

medicinering, alternativa behandlingar, olika träningssystem eller experimenterade på egen 

hand i försök att hitta strategier eller vägar för att hantera smärtan (Carroll et al., 2012; 

Krohne & Ihlebaek, 2010). Känsla av kontroll var viktig, att kunna hantera smärtan utan att 

behöva kompromissa med sin livsstil gav en känsla av att ha kontroll över smärtan 

(Campbell & Cramb, 2008). Betydelsen av att vara informerad kring långvarig smärta 

hjälpte till att reducera känslor av oro (Pietilä Holmner et al., 2018). Copingstrategier 

kunde vara både medvetna eller omedvetna strategier (Lönnstedt et al., 2011). Betydelsen 

av coping visade sig ursprungligen komma från inlärda mönster i tidig ålder. Det innebar 

att beroende på hur förebilder som föräldrar eller syskon hanterat smärta blev personernas 

sanning i hur smärtan borde hanteras (Carroll et al., 2012). Essensen av coping beskrevs 

som innehavande av positiv attityd och förmåga att se det positiva i vardagliga situationer 

oavsett svårigheter (Campbell & Cramb, 2008; Carroll et al., 2012). Positiv attityd 

förändrade negativt tänkande och möjliggjorde nya synsätt (Arman & Hök, 2015; 

Lönnstedt et al., 2011; Pietilä Holmner et al., 2018). Personer upplevde att positivt 

tänkande gav ny mening vilket ökade möjligheterna till smärthantering (Koskinen et al., 

2016). 

 

I flertalet studier sågs acceptans av smärtan som en viktig copingstrategi 

(Biguet et al., 2015; Budge et al., 2012; Campbell & Cramb, 2008; Carroll et al., 2012; 

Krohne & Ihlebaek, 2010; Lönnstedt et al., 2011; Pietilä Holmner et al., 2018). Acceptans 

av smärta som copingstrategi innebar att förstå eller att försöka förstå smärtan (Carroll et 

al., 2012; Lönnstedt et al., 2011). Att inte låta smärtan kontrollera livet och att anpassa sig 

till nuvarande smärta var viktiga komponenter kring acceptans av smärta (Pietilä Holmner 

et al., 2018). Utvecklingen av acceptans underlättades genom ett öppet sinne för 

möjligheter och framtidsvisioner samt förståelse för det egna ansvaret till att ha resurser att 

hantera smärtan (Biguet et al., 2015). Acceptans innefattade även en förståelse för att 

smärtan förändrade personligheten hos personer med långvarig smärta (Campbell & 

Cramb, 2008). Att acceptera att aktiviteter inte längre var genomförbara i samma 

utsträckning som tidigare och att omdefiniera vad som var betydelsefullt i livet var en 

viktig copingstrategi (Biguet et al., 2015; Carroll et al., 2012; Pietilä Holmner et al., 2018). 
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Genom fysisk aktivitet eller musik kunde smärtan distraheras och undflys för en stund 

(Koskinen et al., 2016; Krohne & Ihlebaek, 2010). Både vila och träning upptog tid och 

användes för att avleda smärta (Krohne & Ihlebaek, 2010; Robinson et al., 2012). Fysisk 

aktivitet kunde både öka och minska smärtupplevelsen (Lönnstedt et al., 2011). Enligt 

studien av Nygaard Andersen et al. (2014) gav fysisk aktivitet positiva hälso- och 

smärtlindrande effekter men var också en viktig komponent för att medvetandegöra den 

egna fysiska kapaciteten. Studien av Krohne och Ihlebaek (2010) visade att smärtan ökade 

med några dagars frånvaro av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet användes enligt studien som 

självmedicinering då bruket av smärtstillande läkemedel kunde reduceras genom fysisk 

aktivitet (Krohne & Ihlebaek, 2010). Beteendemässiga strategier för att distrahera smärta 

kunde exempelvis vara pacing, en teknik som används för att hushålla med energi 

(Robinson et al., 2012; Snelgrove et al., 2011). Vidare användes massage, fysioterapi, 

musik, vila, varma duschar, värmefiltar, varmvattenflaskor och värmedynor som 

copingstrategier för att hantera smärta (Budge et al., 2012; Koskinen et al., 2016). 

Koskinen et al. (2016) nämnde även hur deltagande i välgörenhet kunde distrahera och 

bidra till meningsfullhet. Att vila och ta pauser användes som ett sätt att hantera smärtan 

(Krohne & Ihlebaek, 2010; Robinson et al., 2012). För att hitta effektiva copingstrategier 

behövde personer med långvarig smärta göra livsstilsförändringar och justera planer utifrån 

ambitioner, hinder och stress. Smärtan hanterades genom att tacka nej till inbjudningar till 

sociala sammanhang eller att undvika bullriga miljöer samt att stanna hemma och ladda 

batterierna i förebyggande syfte för att orken skulle bli större (Krohne & Ihlebaek, 2010). 

Genom socialt tillbakadragande och undvikande av situationer som provocerade eller 

ökade smärtan kunde bra perioder upprätthållas (Budge et al., 2012; Krohne & Ihlebaek, 

2010; Lönnstedt et al., 2011; Snelgrove et al., 2011; Tollefson et al., 2011). 

 

Miljön hade stor betydelse för hanteringen av smärta (Arman & Hök, 2015). Möjligheten 

att få vila i en lugn miljö ansågs som den viktigaste faktorn för upprätthållandet av balans 

(Krohne & Ihlebaek, 2010). Att balansera aktiviteter och vila kunde även vara ett sätt att 

acceptera smärtan (Arman & Hök, 2015). Flertalet studier visade på betydelsen av att hitta 

balans i livet, vilket ansågs vara en viktig copingstrategi (Arman & Hök, 2015; Budge et 

al., 2012; Krohne & Ihlebaek, 2010; Pietilä Holmner et al., 2018; Snelgrove et al., 2011). 

Huvudmålet med copingstrategierna var att upprätthålla bra perioder och undvika eller 

förkorta dåliga perioder genom att hitta en balans och att inte övervärdera den egna 

förmågan (Krohne & Ihlebaek, 2010; Snelgrove et al., 2011). Regelbundna pauser och att 

be om assistans nämndes också som copingstrategier i studien av Lönnstedt et al. (2011). 

För att uppnå balans i det vardagliga livet behövdes det sätta gränser och minska kraven, 

både för sig själv och andra (Biguet et al., 2015; Pietilä Holmner et al., 2018). 

 

Studier visade på betydelsen av stöd i grupp där familj, vänner eller föreningar gav nya 

insikter och känsla av att inte vara ensam i lidandet. Gemensam förståelse, tillit och 

öppenhet bidrog även till nya positiva perspektiv av den egna smärtupplevelsen (Nygaard 

Andersen et al., 2014; Koskinen et al., 2016; Lönnstedt et al., 2011; Pietilä Holmner et al., 

2018). Även husdjur ingick i familjestödet, de betraktades som kompanjoner som gav stort 

stöd och tröst (Tollefson et al., 2011). Personer med långvarig smärta hade erfarenheter av 

att få stöd från vårdpersonal och kollegor (Carroll et al., 2012). Relationer upplevdes som 

ett stort stöd och att kunna be om hjälp av släktingar ansågs som viktigt i hanteringen av 

smärta (Nygaard Andersen et al., 2014; Tollefson et al., 2011). Att be om hjälp var också 

problematiskt då det ökade insikten om att inte längre vara kapabel (Nygaard Andersen et 

al., 2014). Att förminska smärtan var en copingstrategi. Genom att försöka passa in och 

agera normalt i det sociala livet resulterade i att medmänniskor inte förstod smärtan då de 
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inte kunde se något avvikande (Campbell & Cramb, 2008). Personerna beskrev även hur 

de förminskade upplevelsen om smärta till familj för att undvika oro eller att sätta börda på 

andra (Tollefson et al., 2011). 

 

Personer med långvarig smärta använde sig av analgetika och antiinflammatoriska 

läkemedel för att reducera smärtan och för att kunna sova nattetid (Campbell & Cramb, 

2008; Krohne & Ihlebaek, 2010). Läkemedel var en copingstrategi som gjorde smärtan mer 

hanterbar. En del var beroende av sina läkemedel för att kunna hantera smärta även om 

medicineringen uppfattades som ineffektiv och med ogynnsamma biverkningar (Snelgrove 

et al., 2011). Några personer använde sig av receptfria läkemedel för att försöka lindra 

smärtan men samtidigt undgå biverkningar (Campbell & Cramb, 2008). Förhoppningar 

fanns om att vårdpersonal skulle ta sig tid för att hjälpa till med hanteringen av smärta 

(Koskinen et al., 2016). Behandling i form av terapi gav insikter om livsaspekter som 

behövde betraktas för att kunna hantera smärtan (Arman & Hök, 2015). Smärtbehandling 

gav smärtfria perioder och framtidstro (Snelgrove et al., 2011). Rehabilitering på 

smärtklinik gav nya copingstrategier, skapade målsättningar och aktivitetsplaner, vilket 

upplevdes som positivt i hanteringen av smärta (Nygaard Andersen et al., 2014). Att 

individuella målsättningar bidrog till ökad förståelse av smärta presenterades även i studien 

av Pietilä Holmner et al. (2018). Andra copingstrategier var läkemedelsbehandling, 

fysioterapi, transkutan elektrisk nervstinulering (TENS) och kognitiv beteendeterapi 

(Lönnstedt et al., 2011). Regelbundenhet kring måltider och sömn ansågs vara viktiga 

copingstrategier för att hantera smärta (Arman & Hök, 2015). Sömnförlust relaterat till 

smärta hade negativ påverkan på smärthanteringen (Budge et al., 2012). 

 

Handlingar kunde utföras i frustration och panik där personer med långvarig smärta gjorde 

vad som helst för att stoppa och kontrollera smärtan (Campbell & Cramb, 2008). Två 

studier tog upp bruk av alkohol som ett sätt att hantera smärtan. Personerna berättade hur 

alkohol användes för att stilla nerverna (Mudge et al., 2008). I försök att blockera och 

bedöva smärtan användes alkohol eller marijuana, även om insikt fanns hos männen i 

studien att användandet inte var något bra sätt att kontrollera smärtan då riskbruk kunde 

leda till beroende (Campbell & Cramb, 2008). 

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser av lidande i samband 

med långvarig smärta samt vilka copingstrategier personerna använder för att hantera 

smärta. Upplevelser av att leva med långvarig smärta kunde relateras väl till Katie 

Eriksson`s (2015) indelning av lidande och det framkom av resultatet att lidandet är 

multidimensionellt. 

 

I resultatet konstaterades som huvudfynd att långvarig smärta drabbar samtliga 

dimensioner i människors liv psykosocialt, psykiskt, kroppsligt, andligt och själsligt, vilket 

yttrar sig i ett sjukdoms-, livs- och vårdlidande. Fynden av lidande tydliggör behovet av ett 

holistiskt bemötande i omvårdnaden av personer med långvarig smärta. Eriksson (2015) 

tydliggör det individuella behovet av omvårdnad som nödvändigt för att lidandet ska kunna 

lindras. Varje individ ska ses som unik samt ges den vård som sjukdomen och människan 

behöver. Huvudfyndet av det komplexa lidande som personer med långvarig smärta 
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upplever visar på behov av sjuksköterskans professionella ansvar, vilket bland annat 

innefattar att lindra lidandet (SSF, 2014). Eriksson (2015) beskriver att lidande inte alltid 

kan elimineras men lidandet ska med alla medel lindras. Då resultatet visar att hela 

livssituationen drabbas för personer med långvarig smärta, tydliggör detta att 

sjuksköterskan inte kan lindra och eliminera allt lidande. Att konsultera annan expertis 

ingår i sjuksköterskans professionella ansvar (Blomberg et al., 2013). Därav bör även det 

interprofessionella teamet involveras i vården av personer med långvarig smärta för att 

vården ska kunna tillgodose alla behov personer med långvarig smärta kan ha. I teamet kan 

läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och personen själv 

ingå (SBU, 2006). Exempel på vad teamet kan tillgodose är individuell träning, 

avslappningsteknik, gruppterapi, kognitiv beteendeterapi, patientutbildning, fysioterapi och 

pacingstrategier. Dessa multidisciplinära interventioner bör ingå som minimum i 

rehabiliteringen för personer med långvarig smärta då de anses vara mer effektiva än 

läkemedelsbehandling och andra behandlingar som inte är multidisciplinära (Scascighini, 

Toma, Dober-Spielmann & Sprott, 2008). 

 

I resultatet framkom brist på tillit till vårdpersonal och upplevelser av att vårdpersonal var 

ointresserade av smärtupplevelsen. När vårdpersonal nonchalerar personen kränks 

personens värdighet, vilket Eriksson (2015) uppger vara den vanligaste orsaken till 

vårdlidande. Detta vårdlidande reducerar personens möjligheter till att använda sig av sina 

hälsoresurser (Eriksson, 2015). För att lidandet ska kunna lindras bör sjuksköterskan visa 

att hen finns till hands och skapa en god vårdrelation med kontinuitet (Eriksson, 2015). 

Även Arman och Rehnsfeldt (2005) beskriver att vårdgivaren måste se personens lidande, 

bekräfta lidandet, agera för att lindra lidandet och förmedla hopp och godhet till den 

lidande. Detta menar Arman och Rehnsfeldt (2005) utgör kärnan för att lindra lidande. Att 

bekräfta, finnas till hands och att se personen menar författarna till denna litteraturöversikt 

är fundament för att skapa tillit och få tillgång till personens lidande men också för att 

kunna ge stöd för att personen ska kunna använda sina resurser för att lindra sitt lidande. 

Detta argument stöds även av Svensk Sjuksköterskeförening som bekräftar att tillit är en 

förutsättning i vårdrelationen och möjliggörs genom vårdpersonalens öppenhet, 

engagemang, pålitlighet och förtroende (SSF, 2016). 

 

Även det faktum att resultatet pekar på att vårdpersonal inte lyssnat till upplevelser av 

smärta och att det fanns en misstro till personer med smärta orsakade ett vårdlidande. 

Enligt Eriksson (2015) ges upphov till vårdlidande när personens integritet kränks, när den 

blir negligerad eller inte ges utrymme, vilket är relaterbart till resultatet. Att 

smärtupplevelsen inte togs på allvar av vårdpersonal bidrog till ökat lidande och förvärrad 

smärta. Även Eriksson (2015) bekräftar att lidandet inte enbart är kopplat till 

smärttillståndet, även vårdrelationen kan ge upphov till lidande. Toye et al. (2013) 

poängterar att personen ska involveras i sin vård och visas förståelse vilket även Eriksson 

(2015) framhåller. Toye et al. (2013) menar att det då skapas möjligheter för personerna att 

gå vidare i livet trots smärta vilket även framhålls av Eriksson (2015) som anser att 

lidandet då kan lindras. 

 

Resultatet visar att det var en kamp för personer med långvarig smärta att få hjälp med 

smärtlindring. Då smärtupplevelsen är en mångdimensionell upplevelse spelar den 

affektiva komponenten stor roll i själva smärtupplevelsen. Negativa emotionella känslor 

kan ge upphov till att smärtupplevelsen förstärks (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Dessa 

negativa emotionella känslor som uppstår i mötet med vården kan därför orsaka mer 

smärta och lidande. Vårdpersonalens attityder om att smärta var något som personerna 
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skulle stå ut med, resulterade i otillräcklig smärtlindring. Resultatet visar på den uteblivna 

vårdens betydelse för personer med långvarig smärta. Vårdlidande i form av utebliven vård 

är enligt Eriksson (2015) något som uppstår på grund av vårdpersonalens bristande 

bedömningsförmåga vilket också leder till kränkning av människans värdighet. 

Upplevelser av att vårdpersonalen saknade kompetens framkom i resultatet vilket skulle 

kunna vara en förklaring till otillräcklig vård. 

 

Det framgick av resultatet att personer med långvarig smärta hade själsligt såväl som 

fysiskt lidande vilket Eriksson (2015) beskriver som sjukdomslidande. Det faktum att det 

var svårt att beskriva smärtan och att särskilja de fysiska och psykiska symtomen gör det 

svårt att möjliggöra en god smärtskattning med hjälp av endimensionella 

smärtskattningsverktyg, som den visuella analoga skalan. Detta stöds av Fillingim, Loeser, 

Baron och Edwards (2017) som beskriver att smärta ska bedömas utifrån ett 

helhetsperspektiv och att enbart skatta intensiteten av smärta inte är tillräckligt. I 

skattningen av smärta ska bedömning av personens fysiska såväl som psykosociala 

funktion ingå. Den emotionella och sensoriska upplevelsen av smärta samt utredning av 

smärtans utbredning och lokalisation bör ingå i skattningen av smärta (Fillingim et al., 

2017). 

 

Resultatet visade att behandlingen som personerna fick orsakade sjukdomslidande. 

Eriksson (2015) beskriver att när den behandling som personen får orsakar lidande, ges 

upphov till sjukdomslidande. Vidare visade resultatet på oro för biverkningar, 

toleransutveckling och att hamna i ett läkemedelsberoende. En annan anledning till oro var 

även det stigma personerna upplevde vid användandet av potenta läkemedel. Den 

bristfälliga kommunikationen och informationen kring behandlingen gavs som förklaring 

till oron, vilket tyder på att god information och kommunikation har betydelse för att lindra 

lidandet, vilket även Eriksson (2015) framhåller är nödvändigt. Att personen bör 

involveras i behandlingsplanen och behandlingsmålen samt informeras om biverkningar 

och risker stöds även av Blomberg et al. (2013). Personens rätt till information uttrycks 

även i svensk lagstiftning (SFS, 2014:821, kap. 3). 

 

I resultatet framkom även att bristfällig information till personer med långvarig smärta och 

kunskapsbrist hos närstående hade negativa effekter på relationerna. Familj och vänner 

sågs som copingstrategier i form av hjälp och stöd, men samtidigt framkom livslidande 

relaterat till beroendet av hjälp från vänner och familj där personerna inte ville utgöra en 

börda. Detta visar på att närståendestöd bör erbjudas till närstående till personer med 

långvarig smärta. 

 

Eriksson lyfter inte enbart vikten av god information utan betonar även betydelsen av 

personens deltagande (Eriksson, 2015). Resultatet visade på avsaknad av information till 

stöd för egenvård. Eriksson (2015) betonar att möjliggörandet av personens deltagande 

samt att personen informeras och får svar på sina frågor minskar oro och ängslan. I 

Socialstyrelsens föreskrift kring egenvård framkommer att vårdpersonal har ett ansvar i att 

göra individuella bedömningar av personens förmåga till egenvård (SOSFS 2009:6). 

Betydelsen av deltagande stöds även genom SBU´s (2017) sammanställning av 

vetenskapliga utvärderingar av metoder som kan påverka patientens förutsättningar för 

delaktighet. Sammanställningen visar att kunskap och förmåga att hantera sin sjukdom, 

symtom och behandling ökar genom patientutbildning (SBU, 2017). 
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Smärtan gav en negativ inverkan på aktivitetsförmågan för personer enligt resultatet. Detta 

ledde till förluster och begränsningar i det vardagliga och sociala livet vilket bidrog till 

livslidande. Personens hela existens hotas då personen inte längre kan leva det liv eller 

vara den människa som den vill, ger upphov till livslidande (Eriksson, 2015). Enligt 

Eriksson (2015) strider den plötsliga påtvingade förändringen av människans livssituation 

mot det naturliga och människan behöver finna ett nytt meningssammanhang. Detta 

samstämmer väl med det salutogena perspektivet att inneha en känsla av sammanhang, 

KASAM, som utgår ifrån att uppfatta tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull 

(Antonovsky, 2005). Att uppfatta tillvaron som meningsfull, trots att smärtan ansågs sakna 

mening, ökade genom positivt tänkande. Det positiva tänkandet kunde inge mening och 

även öka möjligheterna till smärthantering, vilket visar på betydelse av meningsfullhet.  

 

I resultatet presenterades acceptans av smärta som en viktig copingstrategi. Eriksson 

(2015) beskriver att försoning med lidandet kan göra att lidandet tillskrivs en mening. Hon 

förklarar vidare betydelsen av att försöka hitta förmåga hos personen att finna mening med 

lidande när smärta inte kan botas eller lindras. Acceptans av smärta kan därmed även 

utifrån Erikssons teori tolkas som en copingstrategi som väl kan tillämpas för att nå 

försoning med det lidande en person med långvarig smärta innehar. Resultatets och 

Erikssons samstämmighet kring acceptans som en viktig copingstrategi vid långvarig 

smärta har även ett gott vetenskapligt stöd genom forskning av terapiformen ACT, 

Acceptans and Commitment Therapy, vilket är en vidareutveckling inom kognitiv 

beteendeterapi i samband med långvarig smärta. Forskning visar hur effekten av acceptans 

ökar vid gruppbaserad terapi (Baranoff, Hanrahan, Burke och Connor, 2016). ACT handlar 

inte i första hand om att minska smärta utan om att träna upp sin förmåga att hantera 

smärta på ett effektiv sätt genom att agera i linje med sina personliga livsvärden. 

Acceptans anses därmed vara ett beteende som handlar om att hantera smärta för att öka 

möjligheten till att kunna ta tillvara på livet (Wicksell, 2014). 

 

I resultatet framkom även hur social isolering bidrog till livslidande och emotionella 

konsekvenser som lägre självkänsla och frustration. Samtidigt framkom det att socialt 

tillbakadragande och undvikande av situationer som provocerade eller ökade smärtan hade 

en positiv effekt som copingstrategi. Copingstrategier kunde därmed både ha en positiv 

effekt i hanteringen av smärta men samtidigt ge upphov till livslidande. Motsägelserna som 

framkom i resultatet gjorde livet svårare för personer med långvarig smärta och poängterar 

behovet av flexibilitet i omvårdnaden och bemötandet av personer med långvarig smärta. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser därmed att motsägelserna som framkommer i 

resultatet även kan ses som en resurs som bidrar till en ökad förståelse i mötet med dessa 

personer. 

 

Vidare framgår det motsägelser i resultatet mellan sjukdomslidande och coping. 

Personernas jämförelser mellan tidigare och nuvarande aktivitetsfunktion bidrog till ökat 

sjukdomslidande, samtidigt som värderingar och begränsningar av den egna förmågan var 

viktiga beteendemässiga copingstrategier för att finna en balans. Ett överraskande fynd i 

resultatet var användningen av aktivering och stimulans som copingstrategier trots vetskap 

om att de kunde förvärra smärtan. Författarna till denna litteraturöversikt anser att detta 

visar på desperationen att avleda smärta om så för en kort stund. Även Eriksson (2015) 

betonar desperationen genom att reflektera kring personers kamp i att försöka lindra sitt 

lidande och den ödmjukhet som vårdpersonal kan känna till denna uppfinnelserikedom i  

avledandet av smärta, som lidandet bidrar till. Desperationen att avleda smärta som visar 

även enligt författarna att personerna är i behov av stöd för att finna välfungerande 
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copingstrategier. I resultatet framkom även att personer med långvarig smärta omedvetet 

kunde använda sig av copingstrategier. Författarna anser att sjuksköterskan har möjlighet 

att stödja dessa personer i att använda sig av copingstrategier, både de medvetna och de 

omedvetna för att lindra lidande. 

 

Vidare visar resultatet hur långvarig smärta bidrog till lidande med upplevelser av skam 

och skuld relaterat till rädsla att svika närstående på grund av smärtan men även skam och 

skuld i relation till sjukdom och behandling. Känslor av skam och skuld anser författarna 

till denna litteraturöversikt kan kopplas till det onödiga lidandet vilket enligt Eriksson 

(2015) är ett lidande som bör elimineras (Eriksson, 2015). Enligt Turner-Cobb, Michalaki 

och Osborn (2015) förekommer skam och skuld oftare hos personer med långvarig smärta 

än hos friska personer. Lidandet påverkas även av oron över att bli dömd av andra, vilket 

kan påverka individens förmåga att fungera optimalt (Turner-Cobb et al., 2015). 

Psykosociala konsekvenser av den långvariga smärtan bör därav utredas. För att öka 

livskvalitet och funktion kan stöd i form av kognitiv beteendeterapi användas, vilket kan 

hjälpa personer med långvarig smärta att förändra vanor, tankar och beteenden relaterat till 

smärta (Blomberg et al., 2013). 

 

Metoddiskussion 

 

Allmän litteraturöversikt valdes för att svara på syftet och fördjupa kunskapen om 

personers upplevelser av att leva med långvarig smärta. Forskning som gjorts med 

kvalitativ metod inkluderades i denna litteraturöversikt, vilket var motiverat då metoden 

avser studera personers levda erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2017). 

Kvalitativa studier beskrivs som nödvändiga för att uppnå evidensbaserad omvårdnad. 

Personers erfarenheter från hälso- och sjukvård, livet samt självkännedom måste 

inkluderas i evidensen för att vårdtagaren ska få bästa möjliga vård (Forsberg & 

Wengström, 2016). I kvalitativa studier är deltagarantalet ofta färre än i kvantitativa. Få 

personer med varierande erfarenheter av ett fenomen är av större intresse än en stor 

homogen grupp. För att beskrivningarna av fenomenet ska variera är det fördelaktigt att 

deltagarnas kön, ålder, etnicitet, utbildningsnivå eller sociala förhållanden varierar 

(Henricson & Billhult, 2017). Därför gjordes inga begränsningar i urval avseende kön eller 

land där studien utförts. Trots detta kunde en trend identifieras i det inkluderade materialet 

gällande urvalet av deltagare då antalet kvinnor var överrepresenterade i 12 av de 15 

inkluderade artiklarna. 

 

Då författarna avsåg studera personers upplevelser hade en kvalitativ intervjustudie kunnat 

tillämpats för att svara på syftet, men då forskning redan finns presenterat i valt ämne 

valdes litteraturöversikt som metod. I en systematisk litteraturstudie inkluderas all relevant 

forskning. Systematiska litteraturstudier har större tillförlitlighet, men metoden är mer 

tidskrävande och var ej genomförbar då litteraturöversikten skulle förhållas till en 

tidsbegränsning. Det finns svagheter med allmän litteraturöversikt som metod. En 

begränsning är antalet inkluderade artiklar. En annan svaghet är att forskarna väljer vilken 

forskning som ska inkluderas, vilket kan leda till att urvalet som inkluderas stödjer den 

egna ståndpunkten. Dessa svagheter påverkar resultatets generaliserbarhet. Slutsatserna 

som görs i en allmän litteraturstudie kommer därför att variera beroende på forskaren 

(Forsberg & Wengström, 2016). Vi kan således inte göra några generella slutsatser utifrån 

resultatet. 
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Att designa arbetet utifrån en deduktiv ansats innebär att leta efter bestämda förhållanden 

(Watt Boolsen, 2007), vilket i litteraturöversikten var copingstrategier och Katie Erikssons 

(2015) indelning av lidande. Det deduktiva förhållningssättet fungerade väl då stor del av 

den insamlade datan gick att applicera till de förutbestämda begreppen. Kodmallen blev 

dock grov då ansatsen utgick från ett fåtal men breda koder som insamlade en stor mängd 

data. För att underlätta kodningen skapade författarna subkategorier under analysprocessen 

för att underlätta strukturering av insamlad data. Dessa subkategorier raderades när 

dataanalysen var färdig då de inte var kopplade till den deduktiva ansatsen. Det hade varit 

fördelaktigt att begränsa kodmallen ytterligare, exempelvis kunde Lazarus och Folkmans 

teori om coping delats upp i problemfokuserad, känslofokuserad och meningsbaserad 

coping för att underlätta dataanalysen. Trots detta anser författarna att valet av deduktiv 

design kan ses som en styrka i litteraturöversikten då ett induktivt förhållningssätt, som 

beskriver ett fenomen förutsättningslöst, riskerar att endast bli en beskrivande upprepning 

av det inkluderade materialet (Priebe & Landström, 2017). 

 

För att säkerställa artiklarnas aktualitet inkluderades endast artiklar som publicerats de 

senaste tio åren. Språket i de inkluderade artiklarna skulle vara engelska. Vid 

begränsningar i det engelska språket användes Google Translate 

(https://translate.google.se/) för att undvika feltolkningar. Författarna höll sig kritiska till 

Google Translates översättningar och vid osäkerhet nyttjades sökmotorn Google på 

internet för att finna orden i rätt sammanhang och därav öka förståelsen. De inkluderade 

artiklarna var publicerade i olika länder runt om i världen. Då författarna har utgått från 

personers upplevelser och inte från hur vården är utformad anser författarna att resultatet 

ändå är av relevans för svensk hälso- och sjukvård för att kunna möta personers lidande. 

 

Insamlingen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL Complete och 

PubMed. Genom att använda flera databaser med omvårdnadsfokus så stärktes arbetets 

reliabilitet (Karlsson, 2017). Under datainsamlingen upptäcktes att vissa artiklar från 

PubMed var dubbletter av artiklar som författarna tidigare anträffat genom andra sökningar 

från databasen CINAHL Complete, därav exkluderades dessa artiklar då dubbletterna 

endast skulle inkluderas en gång i litteraturöversikten. Att artiklarna från PubMed som var 

dubbletter exkluderades från litteraturöversikten menar författarna inte påverkar utfallet av 

litteraturöversiktens reliabilitet, då författarna använt sig av båda databaserna vid 

databassökningen och vissa inkluderade artiklar från CINAHL Complete återfinns även i 

PubMed. Att artiklarna återkom med olika sökkombinationer i båda databaserna stärker 

sensiviteten och därigenom litteraturöversiktens validitet enligt Henricson (2017). 

 

För att göra sökningen mer exakt användes MeSH- termer och CINAHL headings, så 

kallade ämnesord. Sökord som var relevanta för att få svar på syftet valdes ut och 

översattes till MesH- termer genom MeSH svenska version, Svenska Mesh. Vetenskapliga 

artiklar som inkluderades skulle genomgått peer review, vilket innebär att de granskats av 

andra forskare inom samma område innan den publicerats och därmed ökade sannolikheten 

för god vetenskaplig kvalitet (Karlsson, 2017). För att säkerställa artiklarnas kvalitet 

granskades de även med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Berg et 

al., 1999; Willman et al., 2011). De inkluderade artiklarna erhöll en hög kvalitet eller 

medel kvalitet i syfte att uppnå vetenskaplig kvalitet i litteraturöversikten. Ingen artikel 

exkluderades på grund av låg kvalitet. Att artiklarna delades upp sinsemellan författarna 

för kvalitetsgranskning påverkar litteraturöversiktens reliabilitet negativt jämfört med om 

artiklarna granskats gemensamt (Henricson, 2017). 
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Genom att analysera samtliga artiklar individuellt där författarna systematiskt sökte 

meningsenheter som besvarade litteraturstudiens syfte utifrån de förutbestämda koderna 

kunde samstämmigheten mellan forskarnas kodning kontrolleras (Polit & Beck, 2008). 

Analysen visade goda resultat då författarna på varsitt håll hade fått liknande resultat. 

Ibland skilde sig dock författarnas kodning gällande sjukdomslidande och livslidande. Vid 

de tillfällena återvände författarna till Katie Erikssons litteratur kring begreppen för att få 

klarhet i kodningen. Genom att använda forskartriangulering kunde bådas förståelse av 

resultatet säkerställas (Henricson 2017). Detta menar författarna är en styrka då 

litteraturöversiktens validitet ökade. Validiteten och reliabilitet i litteraturöversikten styrks 

även genom att litteraturöversikten kontrollerats av handledare och handledningsgrupp vid 

Sophiahemmet Högskola vilket kan anses öka försäkran om att analysen är grundad i data. 

 

Då författarna tidigare mött och vårdat personer med långvarig smärta fanns förkunskaper 

om att lidande förekom hos personerna på ett eller annat sätt. Enligt Priebe och Landström 

(2017) kan de förkunskaper forskaren innehar påverka resultatet. Samtidigt är viss 

förförståelse nödvändig för att ett forskningsämne ska kunna formuleras (Priebe & 

Landström, 2017). I enlighet med Priebe och Landström´s (2017) beskrivning av 

förförståelse upplevde författarna att viss förförståelse var av värde då tidigare erfarenheter 

av långvarig smärta och coping var vägledande i val av ämne och deduktiv ansats. 

Författarna var dock medvetna om att val av teori även grundats på författarnas 

förförståelse och intresse vilket kan ses som en svaghet för litteraturöversiktens reliabilitet 

och validitet. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) kan berättande till andra förtydliga 

den egna ståndpunkten. För att styrka litteraturöversiktens reliabilitet och validitet 

medvetandegjordes författarnas förförståelse genom att den synliggjordes och 

diskuterades. Analysens rimlighet samt att analysen inte påverkats av författarnas 

förförståelse kontrollerades av handledare och handledningsgrupp vid Sophiahemmets 

högskola (Graneheim & Lundman, 2004). Under tolkningen av meningsenheter upplevde 

författarna att den deduktiva ansatsen var en resurs som förenklade avståndstagande till 

tidigare erfarenheter och värderingar. Om litteraturöversikten utgått ifrån en induktiv 

design hade dataanalysen lättare påverkats av författarnas förförståelse då en induktiv 

design är förutsättningslös. Påverkan av förförståelse minskar vid deduktiv design då 

denna utgår ifrån vetenskaplig teori (Henricson, 2017). 

 

I litteraturöversikten har forskningsetiska överväganden vidtagits, dessa anser författarna 

har följts under processen. Genom att tidigt bestämma tydliga kriterier och konsekvent 

följa dessa förenklades bibehållandet av bestämda kriterier (Polit & Beck, 2017). 

Artiklarna som inkluderades skulle ha genomförts med god forskningssed för att värna om 

forskningspersonerna som deltagit i studierna. Inkluderade artiklar har genomgått 

etikprövning eller på ett tydligt sätt benämnt att studierna utformats i enlighet med 

Helsingforsdeklarationens forskningsetiska riktlinjer (World Medical Association, 2018). 

Enligt Kjellström (2017) ska forskning även utgå från att inte undanhålla eller utelämna 

vetenskapliga resultat som motsäger forskarens egna teorier eller hypoteser. Författarna har 

under arbetets gång varit trogna forskningsmaterialet utifrån den deduktiva ansatsen. 

 

Slutsats 

 

Lidandet bland personer med långvarig smärta är mångdimensionellt och ger upphov till 

sjukdoms-, livs- och vårdlidande vilket kräver ett holistiskt perspektiv från sjuksköterskan. 

Omvårdnaden måste individanpassas för att lidandet ska kunna lindras. Vårdrelationen kan 

ge upphov till lidande och det lidandet är onödigt och bör elimineras. Tillit och kontinuitet 
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i vårdrelationen ökar förutsättningarna för en god vårdrelation. När personen involveras i 

sin vård och god information tillgodoses ges möjlighet till lindrat lidande. Vårdlidande 

minskar personens möjligheter till att använda sig av sina hälsoresurser vilket kan försvåra 

personens möjlighet till coping. Sjuksköterskan kan stödja personerna i att upptäcka och att 

använda copingstrategier för att hantera smärta. Litteraturöversikten kan ses som en resurs 

för sjuksköterskor för att kunna lindra lidandet hos personer med långvarig smärta. 

 

Fortsatta studier 

Litteraturstudien visar att personer med långvarig smärta upplever kunskapsbrist hos hälso- 

och sjukvårdspersonal i bemötande och omvårdnad, vilket bidrar till vårdlidande. Detta 

motiverar behovet av fortsatta studier av hälso- och sjukvårdens kompetens kring 

bemötande och omvårdnad av personer med långvarig smärta. Genom att belysa hälso- och 

sjukvårdens kompetens kan kunskapsluckor identifieras för utformning av riktlinjer för 

omvårdnaden av personer med långvarig smärta. 

 

Vidare vore narrativ forskning utifrån ett genusperspektiv önskvärt för att belysa 

eventuella skillnader i män och kvinnors upplevelser av att leva med långvarig smärta. 

Detta för att identifiera om utformning av omvårdnad är i behov av genusrelaterad 

anpassning. 

 

Klinisk betydelse 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva personers upplevelser av lidande i samband 

med långvarig smärta samt vilka copingstrategier personerna använder för att hantera 

smärta. Upplevelse av smärta är subjektiv och unik och därav både svår att förstå och dela 

med sig av till andra. Resultatet påvisar att långvarig smärta orsakar ett mångdimensionellt 

lidande för de drabbade och att hälso- och sjukvårdspersonal brister i både kunskap och 

bemötande av personer med långvarig smärta. För att kunna lindra lidandet för personer 

med långvarig smärta måste förståelse och kunskap för personens upplevelse finnas. 

Litteraturöversikten kan ses som ett hjälpmedel för sjuksköterskor vid bemötande och 

utformande av omvårdnad till personer med långvarig smärta. Förhoppningsvis kan 

litteraturöversikten bidra till en ökad förståelse för hur det är att leva med långvarig smärta 

vilket författarna hoppas kunna bidra till en bättre hälso- och sjukvård för denna stora 

patientgrupp. 
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Bilaga A 

 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Bilaga B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 
År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Nygaard 

Andersen, L. N., 

Kohberg, M., 

Gram Herborg, L.,  

Søgaard, K.,  

& Roessler, K. K. 

2014 

Danmark 

“Here we're all in 

the same boat” – a 

qualitative study 

of group based 

rehabilitation for 

sick‐ listed 

citizens with 

chronic pain 

Syftet var att: 

1) Utvärdera vilka faktorer 

som upplevs som 

problematiska för sjukskrivna 

medborgare i vardagen då de 

lever med långvarig smärta, 

och  

2) Utvärdera betydelsen av 

två tydliga rehabiliterande 

interventioner för de 

sjukskrivna medborgarnas 

framtida vardag. 

Design: Randomiserad kontrollerad 

studie. 

Urval: Sjukskrivna medborgare med 

smärta relaterad till ryggen eller 

överkroppen som max varit sjukskrivna 

i nio veckor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in och 

transkriberades. 

Analys:Systematisk textkondensation 

med fenomenologiskt tillvägagångssätt. 

7 

(-) 

Fyra teman 

presenterades. 

Arbetslöshet och 

långvarig smärta, att 

sätta ner foten och be 

om hjälp, uppskattning 

för gruppen och 

instruktörerna samt 

aspekter som är 

betydelsefulla för 

förbättring. 

(RCT) 

I 

Arman, M., 

& Hök, J. 

2015 

Sverige 

 

Self-care follows 

from 

compassionate 

care - chronic pain 

patients' 

experience of 

integrative 

rehabilitation 

Syftet var att undersöka 

patienters upplevelser av 

självomsorg i förhållande till 

ett rehabiliteringsprogram vid 

en antroposofisk klinik. 

Design: Kvalitativ intervjustudie med 

ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. 

Urval: Patienter med långvarig smärta 

som deltog i ett rehabiliteringsprogram. 

Datainsamling: Individuella intervjuer 

med öppna frågor spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

genom ett hermeneutiskt 

fenomenologiskt synsätt. 

10 

(-8) 

Livet för individerna 

uppgavs vara krävande 

och skapade lidande.  

Genom medkännande 

kunde individerna 

identifiera sina behov, 

vilket var ett första steg 

mot egenvård.  

 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  



 III 

Bilaga B 

 

Författare 
År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bagcivan, G.,  

Cinar, F. I., 

 Cinar, M., 

 Oflaz, F., 

 Uzun, S.,  

& Pay, S. 

2016 

Turkiet 

Living with pain in 

ankylosing 

spondylitis: a 

qualitative study 

Syftet var att undersöka 

patienters upplevelser av 

smärta och hur livet påverkas 

då de har ankyloserande 

spondylit. 

Design: Kvalitativ studie med ett 

deskriptivt fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 
Urval: Personer med diagnosen 

AS och smärta. 
Datainsamling: 
Individuella djupintervjuer som 

spelades in och transkriberades. 
Analys: Intervjuerna analyserades 

enligt kvalitativ innehållsanalys. 

23 

(-) 

Två huvudteman och sex 

subkategorier identifierades. 

Huvudtemana var fysiska 

samt sociala begränsningar 

och emotionella problem. 

Personerna upplevde 

svårigheter att vara aktiva, 

upprätthålla sociala 

relationer och familjära 

ansvarstaganden. Smärtan 

gav upphov till negativa 

känslor. 

(K) 
II 

Biguet, G., 

 Nilsson Wikmar, L.,  

Bullington, J.,  

Flink, B.,  

& Löfgren, M. 
2015 

Sverige 

Meanings of 

“acceptance” for 

patients with 

longterm pain when 

starting 

rehabilitation 

Syftet var att klargöra 

betydelsen 
av acceptans i 
relation till den 
levda kroppen och 

självkänslan vid inskrivning 

till ett 

smärtrehabiliteringsprogram. 
 

Design: Kvalitativ longitudinell 

studie. Fenomenologisk 

intervjuanalys. 
Urval: Patienter med långvarig 

smärta från pågående program på 

smärtklinik. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer vid tre 

tillfällen. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 
Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

9 
(-1) 

Tre teman identifierades. 

Acceptans som en 

självstärkande process “ 

den enda vägen framåt”, 

acceptans som en möjlig 

men krävande väg och 

acceptans som ett hot. 

(K) 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

  



 IV 

Bilaga B 

 

Författare 
År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Budge, C.,  

Carryer, J.,  

& Boddy, J. 

2012 

Nya Zeeland 

Learning from 

people with chronic 

pain: message for 

primary care 

practitioners 

Syftet var att lära mer om 

människors upplevelse av 

smärta i samband med 

långvarig sjukdom, för att 

informera vårdgivare inom 

primärvården.  

Design: Kvalitativ intervjustudie. 
Urval: Information och inbjudan 

skickades till personer som tidigare 

deltagit i en annan studie om långvarig 

smärta.  
Datainsamling: Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 
Analys: Kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. 

20 

(-3) 

Tre teman 

identifierades. 

Bekymmer kring 

medicineringen, coping 

och smärta och att söka 

hjälp för smärtan. 

(K) 

II 

Campbell, C.,  
& Cramb, G. 

 2008 
Storbritaninen 

 

‘Nobody likes a 

back bore’ – 

exploring lay 

perspectives of 

chronic pain: 

revealing the hidden 

voices of nonservice 

users 

Syftet var att undersöka hur 

det är att leva med långvarig 

smärta för personer som inte 

fått rehabilitering på 

smärtklinik. 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 
Urval: Personer med långvarig smärta 

som inte fått rehabilitering på 

smärtklinik. Snöbollsmetod användes 

för att rekrytera deltagare. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 
Analys: Tematisk innehållsanalys. 

12 
(-) 
 

Tre teman 

identifierades. Beroende 

och socialt 

tillbakadragande, att 

vara ”normal” jämfört 

med andra, och sträva 

efter att klara sig själv. 

(K) 
I 
 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 V 

Bilaga B 

 

Författare 
År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Carroll, L. J., 

Rothe, J. P., 

& Ozegovic, D 

2012 

Kanada 

 

 

 

What does coping 

mean to the 

worker with 

painrelated 

disability? A 

qualitative study 

 

Syftet var att utforska 

vilken personlig betydelse 

"coping" har för  
individer med smärta som 

är oförmögna till att 

arbeta. 
 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 
Urval: Arbetslösa individer som 

deltog på rehabilitering för långvarig 

smärta på grund av muskuloskeletala 

skador. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 
Analys: Intervjuerna analyserades 

enligt kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. 

13 

(-) 

 

 

 

 

Två huvudbegrepp för vad 

coping betyder 

identifierades. En 

inneboende och 

livsförändrande eller 

livsavgörande attityd och 

strategier för att hantera 

smärtan.  
 

 

(K) 

I 

 

 

Koskinen, C., 

 Aho, S.,  

& Nyholm, L. 

2016 

Finland 

Life with an 

unwelcome guest - 

caring in a context 

of protracted 

bodily pain 

Syftet var att belysa vad 

långvarig smärta betyder 

för människor och 

människors 
erfarenheter av 
omsorg i samband med 

långvarig smärta.  

Design: Kvalitativ empirisk design i 

fokusgrupp. 
Urval: Personer med långvarig smärta 

från en smärtförening. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 
Analys: Intervjuerna analyserades 

utifrån hermeneutisk metod. 

4 

(-) 

Långvarig kroppslig smärta 

visar en kontinuerlig 

närvaro och är en 

ovälkommen gäst, som 

inkräktar på människan och 

värdigheten går förlorad. 
Om personerna uppmuntras 

och om medkänsla visas 

kan lidandet lindras och 

hopp väckas. 
 

(K) 
II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Bilaga B 

 

Författare 
År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Krohne, K.,  

Ihlebaek, C.  
2010 
Norge 

Maintaining a 

balance: a focus 

group study on 

living and coping 

with chronic 

whiplash-associated 

disorder 

Syftet var att identifiera 

dominerande symtom 

hos individer med 

whiplashskada och 

deras copingstrategier. 

Design: Kvalitativ design med 2 

fokusgrupper. 
Urval: Personer med whiplashskada 

nåddes via patientorganisationer. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.  
Analys: Systematisk textkondensation 

med fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. 

14 

(-) 

Två subkategorier 

identifierades: dominerande 

symtom och 

beteendestrategier. Nack- och 

huvudvärk var tillsammans 

med sensorisk överkänslighet, 

kognitiv dysfunktion de 

dominerande symtomen för 

individerna med 

whiplashskada. De tre 

vanligaste copingstrategierna 

var att vila, träna eller att 

undvika social kontakt. 

(K)  
II 

Lönnstedt, M., Häckter 

Ståhl, C., & Rydholm 

Hedman, A. -M. 

2011 

Sverige 

Living with long-

lasting pain – 

patients’ 

experiences of 

neuropathic pain 

Syftet var att beskriva 
upplevelser av att leva 

med 
neuropatisk smärta. 

 

Design: Kvalitativ deskriptiv metod 

med induktiv ansats. 
Urval: Patienter diagnostiserade med 

långvarig neuropatisk smärta från en 

smärtklinik.  
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 
Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

11 

(-) 

 

Fyra kategorier identifierades. 

Att ha konstant smärta och 

behöva behandling, smärtans 

inverkan på det dagliga livet, 

anpassning till ett liv med 

smärta och att mötas av olika 

attityder från vårdpersonal. 

(K) 
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

  



 VII 

Bilaga B 

 

Författare 
År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Mudge, E. J., 

Meaume, S., Woo, 

K., Sibbald, G. R., 

Price, P. E. 
2008 

Frankrike 
Storbritannien 

Kanada 

Patients' experience 

of wound-related 

pain: an 

international 

perspective 

Syftet var att involvera 

patienter i diskussioner om 

deras erfarenheter av 

sårrelaterad smärta för att 

utveckla frågeformulär 

baserat på olika kulturella 

bakgrunder. Studien är en av 

flera i en internationell 

undersökning, där 15 länder 

var involverade, för att 

samla in data om patienters 

upplevelser av sårrelaterad 

smärta. 

Design: Internationell kvalitativ 

design med 4 fokusgrupper med 5 

till 6 deltagare i varje grupp. 
Urval: Patienter med svårläkta sår 

och smärta eller obehag. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.  
Analys: 
Tematisk innehållsanalys. 

23 

(-) 

Åtta teman identifierades. 

Livskvalitet, känsla av att 

vara isolerad, 

kroppsuppfattning, 

sömnbrist, sjukvårdssystem, 

förändringar med 

påklädning, läkemedel och 

infektioner. Patienterna i de 

tre olika 

ländernas upplevelser var 

liknande, men även 

skillnader kunde observeras. 

 

(K)  
 II 

Pietilä Holmner, E.,  

Stålnacke, B. M.,  

Enthoven, P.,  

& Stenberg, G. 

2018 

Sverige 

 

"The acceptance" of 

living with chronic 

pain - an ongoing 

process: A 

qualitative study of 

patient experiences 

of multimodal 

rehabilitation in 

primary care 

Syftet var att utforska 

patienters 

upplevelser av att delta i 

multidisciplinär 

smärtrehabilitering i 

primärvården. 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 

Urval: Patienter som tagit del av 

multimodal rehabilitering i 

primärvården. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

12 

(-1) 

Fyra kategorier 

identifierades. Från 

misskrediterad till att få 

uppgörelse, från osäkerhet 

till kunskap, från ensamhet 

till samhörighet 

och acceptans av smärta; en 

pågående process. 

Rehabiliteringen 

upplevdes vara till hjälp, 

men de fanns också de 

som inte kunde acceptera 

att smärtan kommer bestå 

livet ut. 

(K) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 VIII 

Bilaga B 

 

Författare 
År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Robinson, K., 

Kennedy, N.,  
& Harmon, D. 

2012 
Irland 

 

Constructing the 

experience of 

chronic pain 

through 

discourse 

Syftet var att 

undersöka 

uppfattningen av 

smärta hos personer 

med långvarig 

smärta. 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 
Urval: Deltagare med långvarig 

smärta från en smärtklinik. 
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 
Analys: Diskursanalys. 

5 

(-) 

 

 

Tre diskurser identifierades. En moralisk 

diskurs, en diskurs av smärta som 

personlig tragedi och den biomedicinska 

diskursen. 

(K) 
II 

Snelgrove, S., 

Edwards, S.,  
& Liossi, C. 

2011 
Storbritannien 

A longitudinal 

study of 

patients’ 

experiences of 

chronic low 

back pain using 

interpretative 

phenomenologic

al analysis: 

Changes and 

consistencies 

Syftet var att 

undersöka 

patienters "levda 

erfarenheter" av 

långvarig 

ryggsmärta. 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 
Urval: Deltagare med långvarig 

ryggsmärta, stress och 

funktionsnedsättning från en 

väntelista på en smärtklinik.  
Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 1 och 2 år efter första 

intervjuerna. 
Analys: Transkriberingen 

analyserades genom interpretativ 

fenomenologisk analys och resultat 

jämfördes med 
data från första intervjun. 

10 

(-2) 

Fyra huvudteman identifierades med 

subkategorier. De fyra temana var: det 

väsentligt naturliga med smärta, förlorad 

social roll och eget värde, hantera 

smärtan och smärthämning; möjligheter 

öppnas. 

(K) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

  



 IX 

Bilaga B 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tollefson, J.,  

Usher, K., 

& 

Foster, K. 

2011 

Australien 

 

Relationships in 

pain: The 

experience of 

relationships to 

people living 

with chronic 

pain in rural 

areas 

Syftet var att 

utveckla ny 

förståelse för 

upplevelsen av 

relationer hos 

personer som bor på 

landsbygden och 

lever med långvarig 

smärta. 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 

Hermatisk fenomenologisk design. 

Urval: Personer med långvarig 

smärta boendes på landsbygden. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Analys: Tematisk innehållsanalys. 

7 

(-) 

 

Fyra teman identifierades. Smärta som 

tystnad, avskildhet ett sätt att skydda sig, 

finns ingen plats här att få stöd och att 

hantera vårdpersonal som inte förstår. 

(K) 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 


