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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Smärta är ett stort samhällsproblem som drabbar människor urskillningslöst. Sjukdomen 

långvarig smärta är komplex och multidimensionell och kan ha många konsekvenser för de 

påverkade personerna, som sällan är helt smärtfria. 

 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av långvarig smärta. 

 

 

Metod  

Arbetet är en litteraturöversikt med 19 vetenskapliga artiklar av kvantitativa respektive 

kvalitativa design, med sökning i databaserna CINAHL och PubMed. De 

kvalitetsgranskades enligt bedömningsunderlaget modifierat utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Resultatet kategoriserades 

sedan enligt vilka aspekter som identifierades: Fysiska konsekvenser, Upplevelser av 

sjukvården och Psykiska konsekvenser. Dessa kategorier delades sedan upp i 

underkategorier som presenteras i resultatet.  

 

Resultat 

Personer med långvarig smärta beskriver negativa konsekvenser relaterade till smärta. 

Fysisk, psykisk och social lidande på grund av långvarig smärta och begränsad förståelse 

och dåligt bemötande från vårdens sida kan påvisas i artiklarna. 

 

Slutsats 

Smärta och lidande är nära sammankopplat och långvarig smärta är sällan utan lidande. 

Undermålig vård med okunskap av vårdpersonal ökar lidandet och ökad kunskap behövs 

inom vården. 

 

Nyckelord: Långvarig smärta, lidande, patientupplevelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

ABSTRACT 

 

Background 

Long term pain is common and affects people in all walks of life. The disease is very 

complex and multidimensional and can have many consequences for the people afflicted, 

who are very rarely completely pain free. 

 

Aim 

The aim was to describe the patient experience of people living with long term pain. 

 

Method 

The method used is literature review with both quantitative and qualitative articles 

compiled from searches in the databases CINAHL and PubMed. They were put through 

quality control using assessment bases modified from Berg, Dencker and Skärsäter (1999) 

as well as Willman, Stoltz and Bahtsevani (2011). The result was then categorised 

according to what aspects were identified: Physical consequences, Experiences in the 

Healthcare system and Psychological consequences. These categories were then divided 

into subcategories presented in the result.  

 

Results 

People living with long term pain describe negative consequences related to their pain. 

Physical, mental, and social suffering because of long term pain and limited understanding 

and poor reception from the care system can be shown in the articles. 

 

Conclusions 

Pain and suffering are closely interlinked, and long-term pain is rarely without suffering. 

Subpar care with ignorance from health care personnel increases suffering and more 

knowledge is required within the care system. 

 

 

Keywords: Chronic pain, suffering, patient experience 
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INLEDNING 

Långvarig smärta är en av de vanligaste tillstånd som individer i samhället lever med 

dagligen. Fysisk och psykisk påverkan är vanligt hos drabbade och sjukvårdens okunskap 

lämnar många utan det stöd som de behöver. Smärta kan ses ur flera synvinklar, ett 

medicinsk, psykologiskt eller socialt perspektiv exempelvis. Detta arbete kommer att se 

smärtan ur patienternas synvinkel och hur de upplever lidande som en produkt av smärta. 

Smärta är ett komplext tillstånd och olika konsekvenser kan uppstå vilket kommer att 

utforskas, samt kopplas till lidande. 

 

BAKGRUND 

Ett ökande fenomen 

Långvarig smärta beskrivs som ett av samhällsproblemen i Sverige och prevalensen 

dokumenteras som cirka 40% av Sveriges befolkning (Läkemedelsverket, 2017). Denna 

smärta kan skapa allvarliga konsekvenser i form av ökat lidande med associerade problem. 

Vissa personer har ökad risk för att drabbas av långvarig smärta och påföljande lidande. 

Det finns ett påvisat samband mellan smärta och livskvalitet (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, 2019). Sjuksköterskor har som ansvar och arbetsuppgift 

att bedriva omvårdnad för dessa personer och ökad kunskap kan förbättra vården, 

bemötandet och upplevelsen för dessa personer. 

 

Begreppsdefinition 

Self Management – 

Det finns ingen direkt översättning på svenska för detta begrepp, men en översättning av 

den engelska förklaringen är: förmågan att själv kunna hantera symtom, behandling, 

fysiska och psykiska konsekvenser samt de livsstilsförändringar som kommer med att leva 

med en långvarig sjukdom (Karolinska Institutet, 2019). Då viss fokus kommer läggas på 

self management i detta arbete har självhantering valts som en svensk översättning till 

termen. Hädanefter kommer därmed självhantering ersätta self management. 

 

Person – 

Termen person kommer att användas i detta arbete gällande de drabbade av långvarig 

smärta. Denna term kommer därmed att ersätta termen patient. Detta dels då de drabbade 

av långvarig smärta inte alltid är patienter på vårdinrättningar, på grund av brist på hjälp 

eller långa väntetider (Socialstyrelsen, 2017), och dels för att termen patient kan ses som 

en negativ benämning på den som mottager vård och förstärker vårdgivarens maktposition 

(Neuberger, 1999). 

 

Definitionen av Smärta 

Smärta definieras enligt IASP (International Association for the Study of Pain) (Svenska 

Smärtläkarföreningen, 2020) som “en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 

förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” (Palliativt 

kunskapscentrum, 2017). Olika aspekter av smärta kombineras till den kompletta 

smärtbilden där den sensorisk diskriminativa, den emotionella och de kognitiva 

dimensionerna adderas till det som beskrivs som smärta. Dessa olika komponenter 
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påverkar varandra i hur smärtan upplevs och kan förstärka smärtupplevelsen i en negativ 

feedbackloop (Bushnell, Čeko & Low, 2013). 

 

Smärtetiologi  

De fyra olika smärtetiologierna är nociceptiv smärta, neuropatisk smärta, nociplastisk 

smärta och smärta av oklar orsak. Nociceptiv smärta aktiveras av stimulering av 

smärtreceptorer, nociceptorer, som signalerar smärtintryck till centrala nervsystemet 

(Kemp, Laycock, Costello & Brett, 2019). De flesta ytor av kroppen har nociceptorer, som 

efter obehagliga stimuli uppnår ett tröskelvärde som vidarebefordrar signalen till centrala 

nervsystemet där sensationen registreras och upplevs av individen (Rashiq, Schlopflocher, 

Taenzer & Jonsson, 2008). Neuropatisk smärta aktiverar på grund av sjukdom eller skada i 

det somatosensoriska nervsystemet. Det är dock inte en specifik sjukdom, utan ett 

samlingsnamn för olika åkommor där smärta uppstår i nervsystemet (Murnion, 2018). 

Nociplastisk smärta kan endast diagnostiseras då nociceptiv samt neuropatisk smärta har 

uteslutits. Störd smärtmodulering samt avsaknad av skada eller hot om skada av perifera 

nociceptorer och skada eller sjukdom i somatosensorisk nervvävnad måste konstaterats för 

diagnos om nociplastisk smärta (IASP, 2017a). Smärta av oklar orsak är de smärttillstånd 

som i nuläget ej kan förklaras (Läkemedelsverket, 2017). Psykosomatisk smärta kan räknas 

in i detta tillstånd och även om en fysisk åverkan inte kan fastställas, ska detta ses som ett 

verkligt tillstånd av problematisk smärta (IASP, 2017b). 

 

Definitionen av Långvarig Smärta 

Långvarig smärta är ett begrepp som inte endast påvisar duration av smärta. Tidsaspekten 

kräver minst 3 månader (Crofford, 2015) av pågående smärta, men även påverkan på 

nervbanor samt smärthämningssystem krävs för en diagnos av långvarig smärta. En 

kombination av smärta med olika etiologi är dock vanligt för de som lider av långvarig 

smärta (Crofford, 2015). 

  

Långvarig smärta påverkas kraftigt av psykologiska faktorer (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, 2006) och har stort inflytande på den drabbade 

personens beteende och upplevelser. Det ska dock inte ses enbart som ett psykologiskt 

problem, lika lite som enbart ett biologiskt tillstånd. En biopsykosocial modell 

rekommenderas i nuläget för behandling av långvarig smärta, där sjukgymnastiska, sociala, 

pedagogiska och psykologiska åtgärder tas itu med genom olika åtgärder (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2006).  

 

Patofysiologi av Långvarig Smärta 

Långvarig smärta har olika patofysiologi beroende på orsak till smärtan (Rashiq et al., 

2008). Det är vanligt med blandsmärta, där olika typer av smärta kombineras till det 

slutgiltiga smärtuttrycket (Fredenberg, Vinge & Karling, 2015). Alla olika sorter av smärta 

kan utvecklas till långvarig smärta, nociceptiv, neuropatisk, nociplastisk och smärta av 

oklar orsak (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2006). När smärta har 

pågått i minst 3 månader eller längre än den förväntade tidsperioden, existerar smärta som 

sjukdom för den drabbade personen (Fredenberg et al., 2015). 
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Konsekvenser av Långvarig Smärta 

Det finns ett kraftigt samband mellan långvarig smärta och depression, där depression 

tycks följa smärta (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2006). 

Långvarig smärta har en stor samsjuklighet där kardiovaskulära sjukdomar är vanligast 

näst efter depression. Dessa sjukdomar ökar då även mortaliteten hos patienterna och 

långvarig smärta bör därför ses som en tidig riskfaktor för prematur död (Mills, Torrence 

& Smith, 2016). 

 

Babadağ, Balcı Alparslan & Güleç (2017) beskriver i sin studie att det finns en signifikant 

koppling mellan patienter som lever med mycket smärta och att kunna självhantera den 

smärtan. Desto mer smärta en patient har desto sämre är patientens förmåga att kunna 

självhantera den. Därför behöver dessa patienter stöd och omvårdnad av sjuksköterskor i 

mycket större utsträckning än andra patienter. Samma studie visar också att finns  en direkt 

koppling mellan patienter som använder opioider som smärtstillande erhåller ett lågt 

självhanterings-score (Babadağ et al., 2017). 

 

Farmakologisk Behandling av Långvarig Smärta 

Vikten av korrekt behandling är stor när det kommer till långvarig smärta. Att leva med 

långvarig smärta påverkar hela personens livssituation och försämrar aktivt personens 

livskvalitet (Husky, Farin, Compagnone, Fermanian & Kovess-Masfety, 2018). Det är ofta 

svårt att helt bota långvarig smärta. Adekvat, anpassad behandling är någonting som kan 

behövas kontinuerligt resten av livet. Rädsla för långvarig smärta drabbar både patient och 

vårdare. Konsekvenserna av den allestädes närvarande smärtan och svårigheterna att 

behandla kan skapa hjälplöshet och avsky (Crofford, 2015). 

 

Läkemedelsbehandling för personer med långvarig smärta är komplicerad då det ofta rör 

sig om blandsmärta och en komplett smärtlindring är ofta omöjlig att uppnå (Fredenberg et 

al., 2015). Antiinflammatoriska läkemedel av olika slag är mycket vanligt, paracetamol 

och dylikt i kombination med detta och i vissa fall även antidepressiva och opioider (de 

Souza et al., 2017). Läkemedel fungerar bäst vid nociceptiv smärta, då inflammation kan 

hämmas och smärtlindring kan ske på en specifik lokalisation. Annan slags smärta är mer 

svårbehandlat med läkemedel och måste utvärderas från fall till fall. Antidepressiva 

läkemedel aktiverar de smärthämmande nedåtgående banorna och ökar den kroppsegna 

smärthämningen vilket kan lindra vissa smärttillstånd och kan vara ett bra alternativ för 

många drabbade av långvarig smärta (Fredenberg et al., 2015). 

 

Icke-farmakologisk Behandling av Långvarig Smärta 

Icke-farmakologisk smärtbehandling rekommenderas ofta som komplement till 

farmakologisk behandling där sjukgymnastik är vanligast. Akupunktur, massage och 

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) är andra alternativ som kan ses som bra icke-

farmakologisk smärtlindring (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 

2006). TENS är en smärtlindringsmetod som stimulerar känselreceptorer nära 

smärtreceptorer genom elektriska impulser och lindrar smärta genom portteorin (Gibson, 

Wand, Meads, Catley & O’Connell, 2019). Icke-farmakologisk smärtbehandling kan stå 
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för sig självt men är ofta ett bra komplement till farmakologisk smärtbehandling (Franco et 

al., 2018). 

 

Multimodal smärtrehabilitering rekommenderas i nuläget, där en kombination av 

psykologiska, manuella och fysikaliska metoder brukas, med fysisk aktivitet eller träning. 

Detta styrs av ett team där bland annat läkare, psykolog och fysioterapeut samarbetar med 

patienten för att hjälpa och lindra symtom (Statens beredning för medicinsk och social 

utveckling, 2010). Om läkemedel ska användas, ska de vara en del av den multimodala 

smärtlindringen, inte en ersättning. Läkemedelsanvändningen ska alltid vara väl utvärderad 

samt i möjligaste mån väljas utifrån patientens smärtmekanismer och smärtgenererande 

strukturer (Läkemedelsverket, 2017). 

 

Lidande inom Vården 

Det vårdvetenskapliga kärnbegreppet lidande stöts på inom alla vårdinrättningar i hela 

världen, att lindra det lidandet är ett gemensamt mål för all vård- och medicinsk personal 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a; Olsson Lilja, 2017). Samtidigt är lidande ett etiskt 

fenomen, lidande kan uppfattas från två sidor. Den ena sidan, det hemska i lidandet, den 

outhärdliga smärtan och den rivande sorgen som ingen människa vill behöva genomlida. 

Samtidigt kan lidandet, å andra sidan, ses som en livsprövning, en storm man kommer 

starkare ur på andra sidan, en svår situation som hos många leder till personlig utveckling 

och uppskattning för livet (Arman, 2017). 

 

Ordet lidande får också olika betydelser om det används som verb, lida, eller substantiv, 

lidande. Som verb blir akten att genomlida, uthärda eller gå igenom något som oftast är 

smärtsamt eller svårt. Det kan också beskriva sättet som vissa sjukdomar tär på en 

människa som t. ex. kan “lida av cancer” eller “lida av depression” (Arman, 2017). 

Som substantiv kan lidande liknas med plåga, elände, vånda, pina eller tålande, ord som 

lägger mer fokus på den mänskliga upplevelsen av att leva med något svårt. Även ordet 

patient blir en direkt språklig koppling till lidande då det kommer från engelskans patient - 

tålmodig. En patient är rent språkligt någon som tålmodigt lider (Arman, 2017). 

 

Begreppet lidande kan liknas med ett antal andra termer inom vården, så som smärta, 

ångest eller sjukdom. Det är dock viktigt att belysa att smärta och lidande inte är 

synonymer. De kan existera helt separat från varandra, lika väl som de kan existera 

tillsammans.  När smärta specifikt fokuserar på något som gör ont, fysiskt eller psykiskt, 

handlar lidande om att pinas och våndas. Någonting som måste kämpas och stås ut med. 

Någonting personen tillslut måste försonas med för att kunna leva vidare (Eriksson, 1994). 

Då smärta, ångest eller sorg är kliniskt närliggande till lidande är de inte helt synonyma. 

Smärta, sorg och ångest är en orsak till lidande, inte tvärtom. Man lider inte och sedan får 

smärta, man har smärta och börjar lida (Arman, 2017). 

 

Sjuksköterskans ansvar att lindra 

Som sjuksköterska är det en del av de fyra grundläggande arbetsområdena att just lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). En sjuksköterska jobbar oftast inte med 

personligt livslidande, utan lidande som gör att en person söker vård, må det vara fysiskt 

eller psykiskt. Som en del av omvårdnaden och patientens välmående är det väsentligt att 
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lindra så mycket som möjligt av det som gör att en patient lider. Detta kan vara direkt 

relaterat till ohälsa eller sjukdom, men också biverkningar av eventuell behandling. 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016) 

 

Hur patienter upplever sig leva med smärta har fått ett ökat intresse av medicinsk och 

vårdfokuserad litteratur de senaste åren. Övergripande ses det som att lidande består av 

fyra olika beskrivna typer. Den första är lidandet som ett holistiskt, mångdimensionellt 

koncept. Denna typ av lidande kan inte drabba en person, utan är ett filosofiskt koncept. 

Nummer två inkluderar lidande när det upplevs psykiskt, så som vid depression eller 

ångest, men även när en person känner avsaknad av kontroll i sitt liv, kanske angående en 

sjukdom eller ett syndrom. Den tredje är fysiska symptom såsom smärta, illamående eller 

andningssvårigheter. Denna typ är väldigt vanlig när lidande diskuteras inom vården. Och 

sist, den fjärde, där lidande är existentiellt eller spirituellt och personen i fråga har förlorat 

sin känsla av mening eller ändamål i livet, inre harmoni eller tron i sin livsåskådning. För 

att då kunna mäta lidandet hos en patient bör en vårdgivare bedöma, men hjälp av enkla, 

direkta frågor, vilken av de tre senare typerna av lidande som patienten känner (Monin & 

Schulz, 2009). 

 

Genom livet kommer varje människa att gå igenom någon form av lidande. Vad detta 

lidande är relateras till personens situation och förväntningar, men brukar oftast kopplas till 

någon form av förlust eller smärtsam händelse. Därför finns det inte någon människas 

lidande som är det andra likt; vi är alla olika. Att leva med lidande kan kännas som att inte 

ha någon kontroll över sin situation eller sin kropp (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Teoretisk utgångspunkt - Katie Erikssons syn på lidande 

Erikssons vårdteori har en stark förankring i lidande och hur en vårdare kan förebygga 

lidande. Då smärta kan vara en form av lidande (Eriksson, 1994) och långvarig smärta 

innebär ett långvarigt lidande valdes Erikssons omvårdnadsteori och litteratur som 

teoretisk utgångspunkt för detta arbete samt för att ge en syn på hur lidande fungerar för 

människor och inom vården.  

Erikssons teori bygger i att vårdande alltid har funnits, åtminstone i någon form. Det fanns 

inom människan innan människan blev till; tydliga vårdtecken ses tydligt hos primater och 

de flesta djurarter. Hon visar till den mest basala typen av vårdande, vårdandets naturliga 

ursprung, relationen mellan förälder och avkomma. Utan det vårdandet och den kärleken 

skulle människan inte finnas till, så en människas existens bekräftas av den. Därmed är 

vårdandet något naturligt och mänskligt, den renaste kärlekshandling som finns. Och när 

en människa kan ge och ta emot kärlek får hon kraft. Kraft att växa, utvecklas och bli 

bättre (Eriksson, 2018). 

Och det är just den helande kärlekskraft som Eriksson menar att vårdandet tar nytta av. 

Genom närhet, ömhet, och ansning förmedlas helandet till patienten. Ansning kan 

översättas som en gärning en person gör för en annan genom att sörja för hennes 

kroppsliga, själsliga och andliga välbefinnande. Det är upplevelsen av det välbefinnandet 

som hjälper till att hela. När en vårdare stöttar och vårdar en patient på detta sätt får hon 

också kraft till att växa och utvecklas. Kraft att skapa. Och när människor skapar får 

hjärnan uttrycka sig och leka. Detta lekande leder också en väg till eller tillbaka till hälsa. 
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Tron är den sista byggstenen på denna väg till hälsa. Tron, som ligger så nära kärlek och 

hopp, är också ovärderliga inom vården. Tron är den inre styrka och ro en människa 

känner, som hon kan lita på och luta sig mot när livet är svårt. Hoppet är livsgnistan inom 

varje människa, det som gör att hon ta språnget mot det osäkra. Och för att sluta cirkeln, är 

kärlek en mänskligt helande kraft (Eriksson, 2018). 

  

Denna del av Erikssons vårdteori skulle därmed kunna sammanfattas och uttryckas 

följande: “Vårdande (caring) innebär att genom olika former av ansning, lekande och 

lärande åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag 

samt en känsla av att vara i utveckling i syfte att förändra (upprätthålla, igångsätta eller 

stödja) hälsoprocesserna” (Eriksson, 2015). 

  

Katie Erikssons beskriver sundhet, friskhet och välbefinnande som byggnadsstenar av 

hälsa i form av materia vilket ger vårdare möjlighet att arbeta med olika substanser i försök 

att främja hälsa. Eriksson definierar vidare, människan som en kombination av kropp, själ 

och ande, och livet som denna helhet (Eriksson, 2015) Eriksson baserar mycket av sin teori 

i en kristen värdegrund med stor fokus på människan och vad hon ser som människans 

relation till Gud (Eriksson, 1994). 

  

Katie Eriksson (1994) beskriver de tre typer av lidande som påträffas i vården. 

Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande innefattar allt lidande 

patienten upplever som är relaterat till sin sjukdom, men också sin behandling. Det kan 

vara fysisk smärta eller en psykisk, själslig smärta. Den kan vara så svår att den försämrar 

patientens hela tillvaro och sina chanser för att bli fri från sitt lidande; det gör för ont att 

göra de saker som gör henne lycklig. Därför hävdar Eriksson (1994) att smärta “bör lindras 

med alla buds stående medel”. 

 

Den själsliga delen av detta lidande kan mycket väl gå hand i hand med vårdlidandet. 

Själva vårdinrättningen kan förstärka patientens psykiska lidande genom att inte hjälpa 

patienten med relationen till sin sjukdom. Patienten kan utveckla en stark skam och skuld 

relaterat till sin diagnos, eller avsaknad av, diagnos (Eriksson, 1994). 

 

Hur patienter i praktiken lever med skam och förnedring i sin sjukdom har historiskt inte 

varit intressant för forskare. Ericsson (1994) använder sig av Lazares modell kring lidande 

när hon beskriver och tolkar hur patienter känner lidande i form av förnedring och skam. 

För att lägga det i kontext är skam ett inre framställt lidande på grund av sin egen känsla av 

att inte vara tillräcklig, inte uppnå sina mål eller att vara ett problem. Förnedring är dock 

ett lidande som läggs på patienten utifrån, från andra människor. Det kan komma från 

främlingar eller vänner, men även från vården själv. Det kan vara så enkelt att patienten 

känner sig förnedrad av de ord som används av vårdpersonalen; till exempel steril, 

borderline eller handikappad. Men även av det bemötande de får kan åsamka förnedring 

hos patienten; att vårdgivaren ger ett intryck av att tycka patienten borde tagit bättre hand 

om sig och därför själv är att skylla för sin sjukdom och lidande.  

 

Att ta en patients lidande på allvar samt att bekräfta den oro och smärta som patienten 

upplever är det enda sättet att kunna gå vidare med behandling och kunna lindra eller bota 

patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vårdens agerande i att inte ta en patient på 

allvar gör att den patienten kan uppleva stort lidande. När då en patient redan lider av 
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någonting, kan lidandet bli ohållbart och, i längden, olidligt (Eriksson, 1994). Så när 

lidandet är svårbotat, oförklarligt eller inte möjligt att göra någonting åt är det därför så 

viktigt att möta patienten i deras lidande. Att vårdaren förstår patientens situation hjälper 

patienten att försonas med sitt lidande och leva i sin tillvaro (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Problemformulering  

Smärta är vanligt problem i Sverige. Det finns i många former och i synnerhet långvarig 

smärta kan vara ett gissel för de drabbade. Det kan vara en svår upplevelse att leva som 

människa med långvarig smärta och uthärda det lidandet som smärtan innebär, samt de 

konsekvenser i vardagen och vården som följer. Att som sjuksköterska veta vad dessa 

personer genomlider, samt hur denna i stort sett konstanta smärta påverkar dem, fysiskt, 

psykiskt, socialt och ekonomiskt, gör att dessa personer kan få bättre vård. Detta gäller 

båda om det personen söker vård för är relaterat till den långvariga smärtan eller någonting 

annat. Då långvarig smärta är ett så pass vanligt problem, kommer många svenskar förr 

eller senare att vara en av de drabbade. Att därför kartlägga hur livet med långvarig smärta 

ser ut är av vikt för en bättre, mer förstående och inkluderande vård än Sverige har idag.  

 

Arbetets relevans styrks av det faktum att smärta är så vanligt att det är omöjligt att 

undvika det som vårdare. Sjuksköterskor specifikt har ett ansvar att utbilda sig om aktuell 

forskning, enligt Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning (2017b). Inom ny 

kunskap ingår information om långvarig smärta och hur de drabbade lever med sitt lidande. 

Arbetet kommer, genom en litteraturöversikt, undersöka den nuvarande situationen för 

personer med långvarig smärta och hur deras lidande påverkas av smärta. 

 

SYFTE  

Syftet är att beskriva personers upplevelser och erfarenheter av att leva med långvarig 

smärta. 

 

METOD  

Design 

Författarna valde att göra en litteraturöversikt för detta arbete. Litteraturöversikter, till 

skillnad från litteraturstudier, analyserar både kvalitativa och kvantitativa studier vid 

sammanställning av arbetet med målet att kartlägga området och ge en översikt av det 

kunskapsläge som finns (Friberg, 2017). Användandet av både kvalitativa och kvantitativa 

vetenskapliga artiklar gör att både specifika patientupplevelser kan beskrivas och 

undersökas, men också insamlade data som berättar om många patienters problem med och 

kring långvarig smärta (Polit & Beck, 2017).  
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Urval  

En matris sammanställdes i enlighet med Friberg (2017) där varje vald artikels titel, syfte, 

design, urval, datainsamling, analys, resultat och kvalitet listades (Bilaga B). Detta för att 

kunna bedöma deras tillförlitlighet samt att kunna ställa alla artiklarnas resultat mot 

varandra. Med hjälp av matrisen (Bilaga B) kunde sedan syftet med denna artikel, samt 

dess resultat, sammanställas och besvaras. 

 

Avgränsning 

Den avgränsning av artiklar som gjordes var baserat på vilket land de var publicerade i, 

denna litteraturstudie använder sig av artiklar som är publicerade i västvärlden (Kirth, 

2004), dvs. Angloamerika (USA och Kanada), Europa och vissa delar av Oceanien 

(Australien och Nya Zeeland). 

 

Inklusion 

De inklusionskriterier som användes i detta arbete var att endast artiklar publicerade de 

senaste 10 åren, 2009–2019, inkluderades, och endast artiklar som följde god etik. 

 

Exklusion 

De exklusionskriterier som utgicks ifrån och artiklar uteslöts genom var att inte använda 

artiklar som ej var skrivna på engelska, on studierna hade utförts på barn eller endast en 

viss åldersgrupp. 

 

Datainsamling  

Databaser som använts är Cinahl (Cumulative Index to Nursing & Allied Health 

Literature) Complete och PubMed. Cinahl har ett specialiserat fokus på omvårdnad, hälsa 

och sjuksköterskeyrket (EBSCOHealth, 2019), vilket var en relevant fokus för arbetet, och 

PubMed är en stor internationell medicinsk databas med över 30 miljoner publicerade 

artiklar (PubMed, 2019) som i största delen består av Medline, databasen för vetenskapliga 

ariklar inom medicin, men även vissa artiklar som ännu inte är indexerade i Medline. 

Termer som använts i sökning är “chronic pain”, “suffering” och “patient experience”. 

“Chronic Pain”, eller kronisk smärta på svenska, användes då det var en grundläggande del 

bakom problemet denna litteraturstudie önskar belysa. “Suffering”, lidande på svenska, är 

ingen MeSH term. Det har inkluderats i sökandet då “lidande” som term lägger vikt på 

patienters upplevelse, något som detta arbete önskade kunna beskriva. “Patient experience” 

användes också som sökord då detta arbete önskar belysa hur det är att leva med, 

upplevelsen av, just långvarig smärta. De akademiska termerna togs fram via hemsidan 

Svensk MeSH, både engelska och svenska, för att säkerställa korrekt formulering i både 

sökande och skrivande. Ett metodiskt arbetssätt minskar risk för felaktigheter och bias i 

resultatet. Enskild genomläsning av abstrakt och artikel med efterföljande diskussion 

författare emellan och sammanställning av resultat i ett separat dokument där resultatet 

kategoriserades för vidare bearbetning skedde för metodiskt arbetssätt. Studien baseras till 

slut på 19 artiklar som hämtades från Cinahl och PubMed med olika kombinationer av 

dessa sökord (tabell 1). 
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Tabell 1. Presentation av databassökning. 

Databas 

Datum 

Boolean/Phrase Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

191002 

CINAHL 

(“chronic pain”) 

AND 

(“suffering”) 

(“english”) 

AND (“all 

adults”) AND 

(“2009-2019”) 

243 61 43 10 

191003 

CINAHL 

(“chronic pain”) 

AND (“patient 

experience”) 

(“english”) 

AND (“all 

adults”) AND 

(“2009-2019”) 

58 25 10 7 

191017 

PubMed 

(“chronic pain” 

[MeSH Terms] 

AND 

(“suffering”) 

AND (“patient 

experience”) 

(“english”) 

AND (“adult”) 

AND 

(“2009/10/20 - 

2019/10/17”) 

50 23 6 3 

 

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskningen utfördes enligt bedömningsunderlaget modifierat utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga A) som 

rekommenderades av Sophiahemmets Högskola. Olika studiemodeller finnes i mallen för 

kategorisering och bedömning. Även kvalitet på studierna bedömdes med mallen som bas 

där varje studie numrerades (I-III) utifrån dess kvalitet (Bilaga B). Endast de studierna som 

klassades som att hålla hög eller medel kvalitet (I-II) användes i arbetet och de artiklar med 

låg kvalitet (III) uteslöts (Friberg, 2017). Sju artiklar klassade medel kvalitet, och 13 som 

av hög kvalitet enligt kvalitetsgranskningsunderlaget.  

 

Dataanalys 

Data från de utvalda kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades, för att nå ett tydligt 

resultat som både gav data och beskrev upplevelser. Både statistik och upplevelser 

granskades vilket gav en bredare syn på problemet syftet önskar belysa. 

De utvalda artiklarna lästes och resultatet sammanställdes i ett dokument utifrån dess 

författare. Resultatet kategoriserades sedan in i grupper beroende på vad de berörde: 

Fysiska konsekvenser, Upplevelser av sjukvården och Psykiska konsekvenser. Liknande 

tendenser kring deltagarnas upplevelser upptäcktes bland det kategoriserade resultatet 

vilket ledde till sub-kategorier. Dessa subkategorier, ordnade enligt hur många artiklar som 

beskrev problemet, och som sedan blev omarbetade till undertitlar i resultatet, var: 
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Depressiva tankar, Problem i Vardagen, Sömnproblem, Nedsatt arbetsförmåga, Ökad 

suicidrisk, Påverkan på relationer, Dåligt bemötande inom allmänvården, Orimliga 

förväntningar av vården och Bra upplevelser av smärtkliniker. Efter detta sorterades de 

bitar av artiklarna som passade in under kategorierna in i mer specifika sub-kategorier. 

Därefter kunde resultatet sammanställas och beskrivas utifrån de artiklar som tog upp dessa 

specifika sub-kategorier och vad de beskrev. 

 

Utifrån de resultat som analyserades syntes flera likheter i data som därefter presenterades. 

Liknelser och skillnader mellan de kvalitativa och kvantitativa studierna kommer sedan att 

identifieras. Likheter mellan studierna kommer att presenteras grupperat för att visa de 

övergripande teman och områden som identifieras. Skillnader kommer också att visas och 

diskuteras (Kristensson,2014). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Denna litteraturöversikt baserades på vårdens etiska grundstenar och följer de riktlinjer 

som stadgas enligt god forskningssed; plagiat att undveks, artiklarna granskades för 

etikprövning och korrekthet (Vetenskapsrådet, 2017). Även Helsingforsdeklarationen 

användes som bas för undersökning och artikelgranskning för behandling av de inblandade 

i forskning (World Medical Association, 2013).  

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det av stor vikt att författare till en 

litteraturöversikt väljer studier som blivit etiskt godkända av en kommitté, eller att 

författarna själva presenterar sitt etiska övervägande kring valet av artiklar. Att noggrant 

presentera artiklarna som ingår i litteraturöversikten är en viktig del av själva 

litteraturöversikten. Att även presentera all fakta, oberoende om den stödjer resultatet eller 

ej, är av största etiska vikt inom all forskning.  

För sjuksköterskor följs ICN (International Council of Nurses) för etisk vägledning i 

professionen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Det var en relevant utgångspunkt för 

värderingar som bör utgås ifrån för arbetets tilltänkta målgrupp: blivande och nuvarande 

sjuksköterskor. Som forskare krävs ansvar att betänka forskningsetiska principer i hela 

arbetet och dess utförande (Kjellström, 2017).  

I detta arbete kommer de utvalda artiklarna att granskas för huruvida de genomgått etisk 

prövning, hur de behandlat sina deltagare och hur etik format studierna, med etisk 

motivation (Kjellström, 2017). Metoden för arbetet baseras även på en etisk design och är 

planerad för att främja kunskap och förståelse för området (Kjellström, 2017). 

 

RESULTAT 

Depressiva tankar 

Förekomsten av depressiva tankar hos de som levde med långvarig smärta var hög i många 

undersökta studier (Arman & Hök, 2015; Cambell, Darke, Bruno & Degenhardt, 2015; 

Fenwick, Chaboyer & John, 2012; Franklin, Smith & Fowler, 2016; Furnes, Natvig & 

Dysvik, 2014; Hållstam, Stålnacke, Svensen & Löfgren, 2015; Jordan, Sim, Moore, 
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Bernard & Richardson, 2012; Larsson, Gerdle, Bernfort, Levin & Dragioti, 2017; Preis et 

al., 2018; Snelgrove, Edwards & Liossi, 2013; Dany, Roussel, Laguette, Lagouanelle-

Simeoni & Apostolidis, 2015). Tillsynes oändlig och konstant förvärrande smärta och brist 

på förbättring skapade sänkt humör och depressiva tankar (Snelgrove et al., 2013). En 

kvalitativ studie (Furnes et al., 2014) påvisar hur vanligt det var för deltagarna att leva med 

svåra och smärtsamma tankar och känslor som tog över deras vardag. Bland dessa beskrevs 

förtvivlan, frustration, depressiva tankar och utmattning. Samtidigt gömde många av 

deltagarna dessa känslor för att undvika att bli stigmatiserade eller bli behandlade 

annorlunda. Enligt Cambellet al. (2015) har personer som lever med smärta högre risk att 

lida av psykiska hälsoproblem (svår depression, generaliserat ångestsyndrom (GAD) och 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)) samtidigt som Fenwick  et al. (2012) beskriver att 

den konstanta smärtans uttömning av personens fysiska, emotionella och spirituella 

uthållighet leder till ett flertal olika svåra känslor så som depression, aggression, frustration 

samt att personen förlorar sin livstro. I en studie av Dany et al. (2015) påvisas att personer 

med långvarig smärta som hade barn levde oftare med depression, de som hade pre-

gymnasial utbildning hade mer ångest än de med högre utbildning, personer i svår 

socioekonomisk situation led oftare av depression och ångest och de som var arbetslösa 

under sjukdomstiden hade svårare depression än de som arbetade.  

 

Problem i vardagen 

Flertalet studier påpekade allvarliga problem i vardagen för de som led av långvarig smärta 

(Arman & Hök, 2015; Ekholm, Grønbæk, Peuckmann & Sjøgren, 2009; Fenwick et al., 

2012; Franklin et al., 2016; Hållstam et al., 2015; Larsson et al., 2017; Lönnstedt, Häckter, 

Ståhl & Rydholm Hedman, 2011; Snelgrove et al., 2013; Stensland & Sanders, 2018a; 

Stensland & Sanders, 2018b). Vardagssysslor som matlagning, tvätt, handling, 

dammsugning, strykning eller att bära sina barn blev mycket svåra för dessa personer 

(Lönnstedt et al., 2011). Även att försöka planera saker i förtid kunde vara väldigt 

besvärligt då det var svårt att veta hur de skulle må nästa dag. Deltagarna i studien 

(Lönnstedt et al., 2011) beskrev också att det var svårt för dem att acceptera att det nu tog 

längre tid för dem att göra saker, vilket i sig ledde till ännu mer problematik kring 

planering av vardagen. I studien av Franklin et al. från 2016 har deltagarna uttryckt hur 

deras långvariga smärta har förändrat deras vardagliga liv genom att minska antalet 

uppgifter och aktiviteter de kan utföra. Deltagarna beskrev hur de har påverkats fysiskt av 

sin smärta i vardagen genom nedsatt rörelseförmåga, fatigue samt svårigheter att stå eller 

sitta. Dessa faktorer gjorde att deltagarna kände att de hade förlorat sin självständighet, de 

var nu beroende av hjälp från andra för att klara av vardagen (Franklin et al, 2016; 

Snelgrove & Sanders, 2018a). Arman och Höks (2015) studie beskrev personerna i deras 

studie fick lägga sitt fokus på sina mest basala, nödvändiga behov för att kunna överleva. 

Allt annat blev överflödigt och orsakade för mycket smärta. I studien av Fenwick et al. 

(2012) beskrev deltagarna hur de känner rädsla inför det okända och saker de inte varit 

med om förut. De var rädda att dessa situationer skulle förvärra smärtan eller leda till mer 

smärta. Detta ledde i sin tur att dessa personer levde i konstant oro för en framtid med 

konstant smärta. Denna konstanta och upptrappade oro var uttröttande för många deltagare, 

vilket ledde till att de hade mindre energi att spendera på saker som behövdes göras, eller 

som de ville göra. Personer i studien av Snelgrove et al. (2013) beskrev hur tillochmed de 
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minsta av uppgifter bar med sig svåra överväganden och stor ansträngning för att minimera 

riskerna för mer smärta. Deltagarna hade upplevt att deras kroppar svek dem, stelhet och 

rigiditet blev påminnelser om smärtan och påverkade deras självbild negativt. Personer 

med denna typ av smärta kände sig ofta äldre än sin kronologiska ålder (Snelgrove et al., 

2013; Stensland & Sanders, 2018a).  

 

Sömnproblem 

Personer med långvarig smärta hade inte sällan smärta nattetid och sömnproblem på grund 

av smärta (Ekholm et al., 2009; Löfgren & Norrbrink, 2012; Lönnstedt et al., 2011; 

Snelgrove et al., 2013; Stensland & Sanders, 2018b). I Löfgren och Norrbrinks (2012) 

kvalitativa studie rapporterades att god sömnkvalitet kunde ge minskad smärta, men ökad 

smärta kunde ge försämrad sömn. I en kvantitativ studie av Ekholm et al. (2009) påvisades 

samband mellan sömnstörningar och långvarig smärta, där problemen förvärrades 

ytterligare vid användandet av opioider. I en kvalitativ studie av Lönnstedt et al. (2011) 

kopplades långvarig smärta till störningar i sömnmönster med konsekvenser som gick ut 

över de drabbades vardag då de led av extrem trötthet och hade svårt att klara av vardagen. 

Snelgrove et al. (2013) utförde en studie med kvalitativ design där deltagarna rapporterade 

långvarig smärta och sömnsvårigheter till följd av detta som ytterligare förstärktes deras 

bild av att vara annorlunda från friska personer och det placerade dem i den sfär tillhörande 

de sjuka. I en kvalitativ studie av Stensland och Sanders (2018b) beskrev deltagarna smärta 

som väckte dem ur deras sömn och försök att ändra position, sömnläkemedel och nattliga 

vandringar var vanligt för att försöka somna om, och om det inte lyckades drabbades de av 

fatigue nästa dag och de upplevde stor frustration över att inte kunna vara fria från smärtan 

ens vid medvetslöshet. 

 

Nedsatt arbetsförmåga 

Många personer med långvarig smärta uppgav svårigheter att arbeta och hade nedsatt 

arbetsförmåga (Cambell et al., 2015; Furnes et al., 2014; Löfgren & Norrbrink, 2012; 

Lönnstedt et al., 2011; Stensland & Sanders, 2018a). Bristande arbetsförmåga skapade oro 

för framtiden och ekonomin, och viljan och önskan om att arbeta överskuggas endast av 

smärtan (Stensland & Sanders, 2018a). Många deltagare i den kvalitativa studien av 

Stensland och Sanders (2018a) hade tvingats till tidig pension på grund av sin 

smärtproblematik vilket sänkte deras självförtroende, dock led de av smärtfyllda dagar 

under sin arbetsperiod och flera deltagare i studien beskrev att de hade arbetat med tårar i 

ögonen på grund av smärta under arbetspass. I en kvantitativ studie av Cambell et al. 

(2015) rapporterades att det var vanligare att de med långvarig smärta ej hade arbete 

jämfört med de i samma situation och utan långvarig smärta. En kvalitativ studie av Furnes 

et al. (2014) där deltagare i ett behandlingsprogram för långvarig smärta intervjuades, 

delgav många sin önskan att få återgå till sitt arbete och sin frustration över att vara 

tvungen att vara hemma på grund av smärta. I Löfgren och Norrbrinks (2012) kvalitativa 

studie uppgav deltagarna att den fatigue de levde med på grund av smärta orsakade 
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problem i den fysiska och mentala prestationen på arbetet. Lönnstedt et al. (2011) 

intervjuade deltagare i en kvalitativ studie där personer som levde med långvarig 

neuropatisk smärta undersöktes; flera av dem uppgav önskan av att återgå till sitt arbete, 

blandat med frustration över problemen som uppstått då de arbetat och svårigheterna som 

arbetet orsakat i övriga livet och de upplevde att det inte fanns någon bra lösning så länge 

smärtan var kvar.  

 

Ökad suicidrisk 

Flertalet studier påvisade ökad suicidrisk för de som led av långvarig smärta i relation till 

övriga befolkningen (Arman & Hök, 2015; Cambell et al., 2015; Fenwick et al., 2012; 

McCracken, Patel & Scott, 2018). I Fenwick et al (2012) märktes att även vid avsaknad av 

direkt suicidala tankar, lämnade personerna sitt liv utan en fysisk död. Risktagande 

beteende, impulsivitet, svårighet att känna samhörighet med andra, nedbrytande av sin 

identitet och kapitulerade till smärtan var andra sätt som personerna gav upp på sitt liv 

(Fenwick et al., 2012). Den kvalitativa studien av Fenwick et al. (2012) påvisade mycket 

stor prevalens av suicidala tankar och alla deltagare i studien hade någon gång under åren 

de lidit av smärta övervägt suicid. I en kvantitativ studie av Cambell et al. (2015) 

rapporterades att personer med långvarig smärta hade 2.3 gånger så hög risk att drabbas av 

suicidala tankar någon gång i sitt liv, och det var 2.0 gånger så vanligt att de hade haft 

suicidala tankar det senaste 12 månaderna i jämförelse med de utan långvarig smärta. I en 

kvantitativ studie av McCracken et al. (2018) där samband mellan suicidala tankar och 

långvarig smärta undersöktes, rapporterades att 45.7% av deltagarna i studien hade haft 

suicidala- eller självskadetankar de senaste två veckorna. Ett basalt leverne med minskad 

glädje beskrevs av deltagarna i en studie av Arman och Hök (2015) och känslor av 

uppgivenhet och självföraktande ledde slutligen till suicidtankar. 

 

Relationer 

Långvarig smärta hade inverkan även på personer kring den drabbade och deras 

förhållande påverkades ofta negativt (Fenwick et al., 2012; Furnes et al., 2014; Lönnstedt 

et al., 2011; Stensland & Sanders, 2018a). Personer drabbade av långvarig smärta hade ofta 

ett ansträngt förhållande med sina närstående och hälso-sjukvårdspersonal (Fenwick et al., 

2012). I en kvalitativ studie av Furnes et al. (2014) beskrev deltagare att deras relationer 

hade drabbats negativt och de hade färre kontakter kvar på grund av smärtan. Lönnstedt et 

al. (2011) gjorde en kvalitativ studie där deltagarna uppgav problem med relationer, 

föräldrar som led av långvarig smärta var oroliga att deras smärta skulle påverka deras 

förmåga att leka med sina barn och barnens reaktioner och känslor kring detta. Studien 

(Lönnstedt et al., 2011) nämnde även att förstående närstående kunde underlätta 

situationen och göra smärtan mer uthärdlig för de drabbade av långvarig smärta. I en 

kvalitativ studie av Stensland och Sanders (2018a) uttryckte flertalet av deltagarna att 

smärtan var som en tredje part i förhållandet mellan dem och deras partner och de med 

långvarig smärta led av kraftiga skuldkänslor på grund av detta. Studien av Stensland och 
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Sanders (2018a) hade vissa deltagare som tog upp problem som smärtan orsakade sexuellt, 

och partners rädsla att förvärra smärtan ytterligare minskade de sexuella relationerna 

vidare och en deltagare ansåg att påverkan på sexlivet var det värsta med långvarig smärta 

för henne. 

 

Dåligt bemötande i allmänvården 

Personer drabbade av långvarig smärta uppgav upplevelser av dåligt bemötande av 

vårdpersonal i den allmänna vården (Arman & Hök, 2015; Fenwick et al., 2012; Franklin 

et al., 2016; Lehti, Fjellman-Wiklund, Stålnacke, Hammarström & Wiklund, 2017; 

Löfgren & Norrbrink, 2012; Lönnstedt et al., 2011). Detta negativa bemötande var även 

kopplat till vem den drabbade personen var i fråga om kön och status och hens utseende 

vid mötet, och påverkade bemötandet mot personerna (Lehti et al., 2017). Enligt denna 

studie kände deltagarna själva att långvarig smärta var en sjukdom med låg status inom 

vården. Dessa personer kände frustration kring att få vårdpersonal att ta dem på allvar. 

Fenwick et al. (2012) beskrev hur personerna i studien upplevde att personal på 

ospecialiserade vårdenheter var avvisande vilket gjorde att deltagarna kände sig dömda och 

att de inte fick tillräckligt stöd. Enligt samma personer hade allmänvården även svårt att 

fastställa behandlingsparametrar för dem. Detta samt att personalen inte utvärderade hur 

olika behandlingar hade fungerat ledde till att deltagarna själva fick förhandla sig till olika 

behandlingar (Fenwick et al. 2012). I Arman och Höks (2015) studie hade deltagarna 

beskrivit negativa upplevelser inom allmänvården där de hade känt sig invalidiserade och 

avfärdade av personalen. I en studie (Franklin et al., 2016) kände deltagarna stor frustration 

kring bemötandet de fick av allmänvården. Vissa kände att de inte fick svar på sina frågor 

eller funderingar medans andra upplevde att de konstant bara blev skickade från en läkare 

till en annan utan att något faktiskt gjordes. Majoriteten av deltagarna i denna studie hade 

förståelse att de skulle vara aktiva i sin smärtrehabilitering, men att behandlingsprocessen 

oftast var mer föreskrifter än konsultation. Deltagarna ville känna sig mer involverade i sin 

vård så att deras behandling var anpassad efter deras behov. Detta, menar de, skulle göra 

det mer troligt att de skulle följa de råd och rekommendationer vården gav dem. I studien 

av Lönnstedt et al. (2011) beskrev deltagare att det viktigaste för dem var att känna få 

känna sig betrodd angående sin smärta. När personal ifrågasatte deras lidande och inte 

visade empati kände deltagarna sig sårbara och helt ensamma i sitt lidande.  

 

Orimliga förväntningar av vården 

Personer med smärta under behandling hade orimliga förväntningar gällande sin vård och 

det resultat behandlingen skulle ge, och uppgav undermåliga förklaringar från 

vårdpersonalens sida och därmed bristande förståelse (Fenwick et al., 2012; Franklin et al., 

2016; Lehti et al., 2017; Wiering, de Boer, Krol, Wieberneit-Tolman & Delnoij, 2018). 

Även om många behandlade personer når eller till och med överskrider målen, gör 

orimliga förväntningar att dessa personer är missnöjda med resultatet (Wiering et al., 

2018). I en kvalitativ studie av Fenwick et al. (2012) visades att det som förbättrade 

behandlingsresultat och nöjdhet med vården mest var stöd och att bli trodd av hälso-
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sjukvårdspersonal. Franklin et al. (2016) gjorde en kvalitativ studie där individers 

nyckelfaktorer för självhanterandet av långvarig smärta undersöktes och en viktig faktor 

var kunskap om den behandling de genomgick och utan information kring sin åkomma och 

behandling blev deltagarna pessimistiska om behandlingens effekt vilket ledde till sämre 

slutresultat. Samma studie påvisade även att när personer med långvarig smärta hade större 

förståelse kring sitt tillstånd hade de andra förväntningar angående sina behandlingar än de 

som saknade samma förståelse (Franklin et al., 2016). I en studie av Lehti et al. (2017) 

uppgav patienter att läkare inom allmänvården inte hade tid att lyssna på dem och inte 

trodde på deras besvär vilket ledde till misstro och missnöjdhet från patienternas sida. 

 

Bra upplevelser av smärtkliniker 

Flera studier visade på bra upplevelser av de som deltagit i behandling på specialiserade 

smärtkliniker (Arman & Hök, 2015; Hållstam et al., 2015; Lönnstedt et al., 2011). Personer 

som fått specialiserad vård uppskattade kontinuiteten och upplevde att personalen litade på 

dem och deras smärtupplevelse (Lönnstedt et al., 2011). Efter tidigare dåliga upplevelser 

inom vården, upplevde deltagarna att de blev lyssnade till och de uppskattade att få ha kvar 

samma vårdgivare och slippa upprepa sin sjukdomshistoria varje gång de sökte vård 

(Lönnstedt et al., 2011). Arman och Hök (2015) utförde en kvalitativ studie med intervjuer 

av deltagare med långvarig smärta på en rehabilitationsklinik, där deltagare beskrev att det 

fanns en underförstådd tro att behandlingen på kliniken skulle kunna sätta stopp för deras 

lidande och utgöra en vändpunkt i deras liv. I en studie av Hållstam et al. (2015) beskrev 

deltagarna att efter påbörjan av rehabilitation på en smärtklinik kände de sig bekräftade i 

sin upplevelse och sin smärta och de fick verktyg att hantera sin smärta, kunskap om 

anatomi, patofysiologi och behandling, strategier och en inre styrka att hantera sin 

situation. 

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Att leva med en smärta är kanske det enklaste sättet att beskriva ett lidande, och det är just 

det som personerna som undersökts gör. De lider. De lider på alla tre delar som Katie 

Eriksson (1994) beskriver inom vården: De lider av sin smärta (sjukdomslidande), 

vårdenheters bemötanden (vårdlidande) och sin ohållbara situation (livslidande).  

Eriksson (2015) beskriver även att människan är en kombination av kropp, själ och ande. 

De är aldrig separata, och därför lider de även tillsammans. Detta syns tydligt i resultatet, 

den vanligast förekommande slutsatsen i de undersökta artiklarna var just att de som levde 

med långvarig smärta hade stor risk att också ha depressiva tankar. Det är också en form av 

sjukdomslidande, deras psykiska lidande är lika verkligt och viktigt att bota som deras 

fysiska smärta.  
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Inte nog med att risken för depressiva tankar ökade för personer med långvarig smärta, 

även suicidrisken ökar. Suicidala tankar var vanligare ju mer utbredd och handikappande 

smärta var (McCracken et al., 2018). Den enorma mängd lidande som leder till att någon 

börjar tänka att det vore bättre att inte finnas till måste vara olidlig. Det är vid dessa fall 

som Erikssons (1994) syn på att smärta måste lindras med alla möjliga medel ställs på sin 

spets. För detta är vad som kan hända om en person inte får tillräcklig behandling vid 

lidande; de kan dö. 

Mills, Torrence och Smith (2016) presenterade, som nämnt i bakgrunden, hur långvarig 

smärta har stor korrelation och samsjuklighet med andra sjukdomar, bland annat 

kardiovaskulära sjukdomar. Därför är det ju av direkt intresse för vården att förhindra och 

bryta långvarig smärta innan det leder till mer sjukdom och lidande för patienten. För att 

inte nämna de kostnader som sjukvården skulle spara på att inte behöva behandla patienten 

för ytterligare sjukdomar och åkommor. Hur är det inte av större intresse att hjälpa dessa 

patienter? Hur är det fortfarande så många som inte får tillräcklig hjälp med sin långvariga 

smärta när det ligger i vården egenintresse att bota dem? 

Tyngden av dessa personers livslidande blev också tydligt från artiklarna. Vardagen går 

inte ihop på grund av att smärtan var för stor för att kunna utföra basala sysslor eller att 

ekonomin blir lidande när det inte går att jobba. Att inte kunna planera ger stress, och 

stress gör att människan har svårt att fokusera. Det personer som lider bör fokusera på, 

enligt Eriksson (2018), är att finna välbefinnande så att de kan läka. Utan det 

välbefinnandet blir helandet svårare.  

När en person upplever att vården inte heller hjälper till med helandet eller välbefinnandet, 

eller till och med bidrar till lidande, blir situationen för patienten ännu värre. Som 

artiklarna i resultatet belyser har personerna i studierna upplevt att den allmänna vården 

inte bemöter dem på ett bra sätt, vilket Eriksson (1994), anser vara direkt skadande för 

patienten. Vad som även är så problematiskt med detta är att de första symtomen och 

tecknen vanligtvis upptäcks på vårdcentraler och de har därför ett stort ansvar att behandla 

de åkommor som negativt påverkar patienternas liv. Sjuksköterskan på vårdcentralen har, i 

samarbete med teamet, en viktig funktion med att informera, utbilda och främja 

kooperation mellan patient och övrig vård. Om detta inte sker, gör inte då sjuksköterskan 

ett tjänstefel? Idag behandlas långvarig smärta huvudsakligen på vårdcentraler och om 

sjuksköterskan på den institutionen inte är medveten om vikten av korrekt och anpassad 

smärtbehandling ökar lidandet hos patienten (Mills et al., 2016). Att lindra lidande är ju en 

av de fyra grundpelarna inom sjuksköterskeyrket (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

Att låta vården felbehandla dessa personer går därför emot själva grunden av att vara 

sjuksköterska.  

Sverige har via Läkemedelsverket (2017) utvecklat tydliga riktlinjer kring hur långvarig 

smärta ska behandlas. Denna publikation är 53 sidor lång och publicerades 2017, alltså i 

skrivande stund endast två år gammal. Troligtvis har smärtspecialiserade vårdinrättningar 

tagit del av dessa nya riktlinjer, men har resten av vården det? Har vårdpersonal i dagens 

vårdklimat hunnit läsa in sig i denna specialiserade, men inte lagligt bindande, publikation? 

Kan detta bidra till att personer i Sverige, som sitter i samma sits som personerna i 

studierna, aktivt får en vård som inte rekommenderas av Sveriges myndigheter? Då kanske 

det inte är så konstigt att långvarig smärta är så pass vanligt och stort samhällsproblem som 

det är idag.  
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När även relationer mellan patienten och dess närstående blir lidande, på grund av lidandet 

från smärtan, blir livslidandet ännu värre. Att känna en så svår smärta att personen i fråga 

inte orkar umgås med vänner och familj, eller göra saker som planerats måste vara 

fruktansvärt. Utifrån Erikssons (1994) tolkning av Lazare kan dessa känslor leda till skam, 

som Eriksson tolkar som en annan typ av lidande. Skam för sin diagnos, skam för att inte 

orka det personen brukade, skam för att de närstående kanske tycker att personen är ett 

problem. Och som kan utläsas från resultatet har många personer med långvarig smärta en 

ansträngd relation med närstående på grund av sin smärta.  

Dock så framkommer en positiv sida ur resultatet; hur väl fungerande den specialiserade 

smärtvården verkar vara för de som behandlas där. Att kontinuiteten och supporten från 

personalen var uppskattad samt att patienterna kände sig trodda på när de beskrev sin 

smärta och smärtupplevelse. Detta sammanfaller väl med hur Eriksson (2018) beskriver 

hur lidande kan motverkas: när en vårdare stöttar och möter någon med lidande på rätt sätt 

så får personen kraft att växa. Kraft att kunna hitta tillbaka till hälsa. En människa behöver 

något eller någon att kunna luta sig mot när livet är svårt, och när sjukvården kan vara det 

för den personen har vården och vårdaren gjort rätt.  

 

Metoddiskussion  

Metoden som användes för arbetet var litteraturöversikt, vilket är en bra metod för att 

sammanställa aktuell forskning kring det gällande ämnet förutsatt att det är välutforskat 

(Friberg, 2017). Smärta generellt och långvarig smärta specifikt är mycket vanligt och det 

finns mycket forskning, både medicinsk och omvårdnadsvetenskaplig. 

Artiklarnas ursprung kan påverka resultatet då hälso-sjukvården är uppbyggd och utförs på 

olika sätt i olika länder. En begränsad sökning på nordiska länder skulle ha kunnat ökat 

trovärdigheten för det aktuella läget i Norden och Sverige, då förutsättningarna är snarlika i 

dessa länder (Regeringen, 2002). Dock fanns inte tillräckligt med artiklar som besvarade 

syftet publicerade i Norden, så urvalet breddades för att inkludera västvärlden (Kirth 

2004). Detta gjordes medvetet istället för att bredda till hela världen då västvärlden har 

liknande kulturer och därmed liknande syn på människor och samhälle (TimeMaps, u.å.).  

Språk som användes som urvalskriterium uteslöt alla språk utom engelska. Detta på grund 

av att författarna av arbetet endast kan svenska och engelska. Svenska hade kunnat vara 

kvar som ett alternativt språk, dock är de flesta artiklar skrivna på engelska så bortfallet 

antogs vara minimalt. Resultaten begränsades även till att endast gälla de senaste 10 åren, 

2009–2019, för att få fram den aktuella forskningen och det nuvarande läget. Detta kan ha 

begränsat så att vissa relevanta artiklar uteslöts som kan ha skrivits åren innan, men som 

kan ha stämt in med arbetets syfte. En begränsning krävdes för att minska ner antalet 

artiklar till ett hanterbart antal och för att få aktuell forskning, men en sökning utan 

åldersbegränsning kunde ha gett relevant data. 

 

Den data som presenteras är korrekt utifrån alla artiklar som lästs, men dessa kan komma 

att bli motbevisade i framtiden. Dock är det ingenting som lästes av författarna i någon 

artikel som motbevisar det presenterade resultatet i skrivande stund. De artiklar som 

utvaldes i översikten kvalitetsgranskades, och de av hög eller medel kvalitet användes i 

arbetet, dock för en bättre kvalitet hade endast de av hög kvalitet kunnat användas i 

analysen. Två av artiklarna använde resultat från personer över 16 år, vilket inte klassas 
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som vuxna i Sverige och därmed kan anses ha bristande etik i sin forskning, samt i detta 

arbete då detta resultat ändå användes (CODEX, 2020). Detta arbete påverkas även genom 

att generaliseringar gjorts med vuxna som bas, dock kan det i vissa resultat alltså inbegripa 

16- och 17-åringar. 

 

Skillnader beskrevs mycket litet inom resultatet och detta kan bero på att informationen 

kan ha tolkats med förutfattade meningar av författarna, eller att resultatet huvudsakligen 

visade lika i de olika studierna. Oavsett kunde det ha styrkt resultatet om fler skillnader 

hade påvisats i resultatet då det ger högre trovärdighet för sammanställningen att jämföra 

det som stämmer med tesen och det som motsäger den (Friberg, 2017).  

En kontinuerlig granskning av kurskamrater, handledare och examinator förbättrade 

arbetets struktur och ökade chansen för en högre kvalitetet på arbetet (Henricson, 2017). 

 

Det upptäcktes under arbetets gång, en brist på studier som forskade särskilt på 

riskgrupper. Vad som utgör riskfaktorer och hur de påverkas särskilt gällande långvarig 

smärta och påföljande lidande. 

En bättre utvecklad och genomfört vård för långvarig smärta skulle kunna minska på 

materiell, läkemedelsförbrukning, utgifter och personal, förståelse kring personer som lider 

av långvarig smärta kan skynda processen och öka arbetskraften och minska behovet av 

assistans då de drabbade får lämplig vård och kan fortsätta bidra till samhället. Det kan 

alltså främja hållbar utveckling med ökad kunskap från vårdpersonal. För samhället skulle 

en förbättrad smärtvård kunna leda till minskat personalbehov då personer med långvarig 

smärta får den vård och hjälp de behöver från början istället för att konstant söka vård. 

Förbättrad smärtvård kan också leda till att dessa personer kanske kan arbeta mer än de kan 

utan effektiv smärtbehandling, och således fortsätta bidra till samhällsekonomin. 

Miljömässigt kan ökad förståelse även minska onödig användning av läkemedel och farliga 

läkemedelsutsläpp, och dessutom effektivisera omvårdnadsprocessen.  

 

Slutsats   

Denna litteraturöversikt påvisar upplevelsen hos personer som lever med långvarig smärta 

och hur de upplever sitt vardagliga liv. Konsekvenserna som de drabbas av är många och 

är olika former av lidande. Påverkan på det psykiska, själsliga planet kan ses på den ökade 

förekomsten av depression och suicidala tankar hos de som lever med långvarig smärta. 

Vardagsproblem i form av sömnsvårigheter, nedsatt arbetsförmåga och försämrade 

relationer med närstående skapade många problem och socialt lidande för de med 

långvarig smärta. Vårdpersonals okunskap och vanligt förekommande negativa attityd i 

allmänvården gör vården otrygg för drabbade personer och först i specialiserad vård 

upplevdes ett bra bemötande. 

 

Fortsatta studier   

Det fanns redan ett stort antal artiklar och smärta, dock var det svårt att hitta specifikt 

patientupplevelsen, det var mer forskning kring smärtfenomenet och behandling vid 

långvarig smärta. Mer forskning kring personer som lever med långvarig smärta och deras 
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upplevelse av sitt liv och vården skulle behövas för att vidare forska på en vanlig situation 

som många befinner sig i och vidga perspektivet. Studier kring riskgrupper och hur 

omvårdnad sker kring dessa personer och hur deras specifika erfarenheter och upplevelser 

och hur de skiljer sig från de personer som inte är i specifik riskgrupp för att utveckla 

långvarig smärta och ökat lidande. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

Sjuksköterskan ska enligt kärnkompetenserna både arbeta personcentrerat och 

evidensbaserat (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). En fokus på personers upplevelse 

och erfarenheter visar hur de drabbade upplever sin situation och vad sjuksköterskan bör 

fokusera på i sin omvårdnad för att främja hälsa och välmående. Som sågs i artiklarna, är 

vårdens bemötande är ofta baserat i okunskap och ökad kunskap om hur personer med 

långvarig smärta upplever sitt liv kan minska gapet i förståelse mellan patient och personal. 

Denna litteraturöversikt är en början till att utveckla en djupare insikt i de upplevelser och 

erfarenheter som personer med långvarig smärta har, och skapa en bättre vård för de 

drabbade av detta sjukdomstillstånd, med ökad förståelse, bättre behandling, bättre 

bemötande inom vården och förhoppningsvis minskat lidande. Lindra lidande är en fokus 

för sjuksköterskan, och först genom förståelse av vad som orsakar lidande kan detta 

lidande lindras för dessa personer. Rent konkret kan ökad kunskap hos vårdpersonal även 

leda till bättre anpassad vård, minskad läkemedelsanvändning och ökad hälsa, med 

lidandet som fokus istället för smärtan, hos berörda personer. 

 

 

 



25 

 

REFERENSER 

De artiklar som är inkluderade i resultatet är markerade med en asterisk (*). 

 

Arman, M. (2017). Lidande. L. Wiklund Gustin (Red.), I. Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (2:1. uppl., ss. 213-224). 

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Arman, M. & Hök, J. (2015). Self-care follows from compassionate care - chronic pain 

patients' experience of integrative rehabilitation. Scand J Caring Sci, 30(2), 374-81. doi: 

10.1111/scs.12258. 

 

Babadağ, B., Balcı Alparslan, G., Güleç, S. (2017). Coping with the pain of elderly pain 

patients: Nursing approach. Agri: The Journal of the Turkish Society of Algology, 29(2), 

55-63. doi: 10.5505/agri.2017.89106  

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling 

av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: 

SBU, SFF. 

Bushnell, M. C., Čeko, M. & Low, L. A. (2013). Cognitive and emotional control of pain 

and its disruption in chronic pain. Nat Rev Neurosci, 14(7), 502–511. doi: 10.1038/nrn3516 

*Campbell, G., Darke, S., Bruno, R. & Degenhardt, L. (2015). The prevalence and 

correlates of chronic pain and suicidality in a nationally representative sample. Aust N Z J 

Psychiatry. 49, 803-811. doi: 10.1177/0004867415569795. 

CODEX. (2020) Forskning som involverar barn. Hämtad 2020-06-13 från 

http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml 

  

Crofford, L. J. (2015). Chronic Pain: Where the Body Meets the Brain. Trans Am Clin 

Climatol Assoc, 126, 167–183. 

 

*Dany, L., Roussel, P., Laguette, V., Lagouanelle-Simeoni, M-C. & Apostolidis, T. 

(2015). Time perspective, socioeconomic status, and psychological distress in chronic pain 

patients. Psychol Health Med. 21(3), 295-308. doi: 10.1080/13548506.2015.1062900. 

 

EBSCOHealth. (2019). CINAHL Complete: Access the Best and Most Current Nursing and 

Allied Health Literature. Hämtad den 13 Oktober, 2019, från: 

https://health.ebsco.com/products/cinahl-complete/allied-health-nursing  

 

*Ekholm, O., Grønbæk, M., Peuckmann, V. & Sjøgren, P. (2009). Epidemiology of 

chronic pain in Denmark: an update. Eur J Pain, 13(3), 287-92. doi: 

10.1016/j.ejpain.2008.04.007. 

  

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber AB 

 

Eriksson, K. (2015). Vårdandets idé. Stockholm: Liber AB 

 

Eriksson, K. (2018). Vårdvetenskap: Vetenskapen om vårdandet Om det tidlösa i tiden. 

Stockholm: Liber AB 

https://dx.doi.org/10.5505/agri.2017.89106
https://dx.doi.org/10.1038%2Fnrn3516
http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml
https://health.ebsco.com/products/cinahl-complete/allied-health-nursing


26 

 

 

*Fenwick, C., Chaboyer, W. & St John, W. (2012) Decision-making processes for the self-

management of persistent pain: a grounded theory study. Contemp Nurse, 42(1), 53-66. 

doi: 10.5172/conu.2012.42.1.53. 

 

*Franklin, ZC., Smith, NC. & Fowler, NE. (2016). A qualitative investigation of factors 

that matter to individuals in the pain management process. Disabil Rehabil, 38(19), 1934-

1942. doi: 10.3109/09638288.2015.1107782. 

 

Franco, J., Turk, T., Jung, J.H., Xiao, Y-T., Iakhno, S., Garotte, V. & Vietto, V. (2018) 

Non‐pharmacological interventions for treating chronic prostatitis/chronic pelvic pain 

syndrome. Cochrane Database System Review. 2018(5): CD012551. doi: 

10.1002/14651858.CD012551.pub3 

 

Fredenberg, S., Vinge, E. & Karling, M. (2015) Smärta och smärtbehandling. Hämtad 

2020-02-06 från 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html#facts_1 

 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3. uppl.,ss. 141-152). Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

*Furnes, B., Natvig, GK. & Dysvik, E. (2014). Therapeutic elements in a self-management 

approach: experiences from group participation among people suffering from chronic pain. 

Patient Prefer Adherence, 8, 1085-1092. doi: 10.2147/PPA.S68046. 

 

Gibson, W., Wand, B.M., Meads, C., Catley, M.J., O’Connell, N.E. (2019) Transcutaneous 

electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain ‐ an overview of Cochrane Reviews. 

Cochrane Database System Review, 2019(4): CD011890. doi: 

10.1002/14651858.CD011890.pub3 

 

Henricson, M. (Red). 2017 Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom 

omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

  

Husky, M. M., Farin, F. F., Compagnone, P., Fermanian, C. & Kovess-Masfety, V. (2018). 

Chronic back pain and its association with quality of life in a large French population 

survey. Health Qual Life Outcomes, 16, 195. doi: 10.1186/s12955-018-1018-4 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6158815/ 

 

*Hållstam, A., Stålnacke, B-M., Svensen, C. & Löfgren, M. (2015). Patients with chronic 

pain: One-year follow-up of a multimodal rehabilitation programme at a pain clinic. Scand 

J Pain, 10, 36-42. doi: 10.1016/j.sjpain.2015.08.008. 

 

International Pain Association (IASP). (2017b) IASP Terminology: Pain. Hämtad 2020-02-

06 från https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Pain 

 

https://dx.doi.org/10.1002%2F14651858.CD012551.pub3
https://lakemedelsboken.se/kapitel/smarta/smarta_och_smartbehandling.html#facts_1
https://dx.doi.org/10.1002%2F14651858.CD011890.pub3
https://dx.doi.org/10.1186%2Fs12955-018-1018-4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6158815/
https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Pain


27 

 

International Pain Association (IASP). (2017a) IASP Terminology: Nociplastic Pain. 

Hämtad 2020-02-06 från https://www.iasp-

pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Nociplasticpain 

 

*Jordan, KP., Sim, J., Moore, A., Bernard, M. & Richardson, J. (2012). Distinctiveness of 

long-term pain that does not interfere with life: an observational cohort study. Eur J Pain, 

16(8), 1185-1194. doi: 10.1002/j.1532-2149.2012.00118.x 

 

Karolinska Institutet. (2019). Chronic Pain. Hämtad 2019-05-04 från 

https://mesh.kib.ki.se/term/D059350/chronic-pain 

 

Kemp, H. I., Laycock, H., Costello, A. & Brett, S. J., (2019). Chronic pain in critical care 

survivors: a narrative review, Br J Anaesth, 123(2), e372-e384. doi: 

10.1016/j.bja.2019.03.025 

 

Kirth, J. (2004). Western Civilization, Our Tradition. Hämtad från 

https://web.archive.org/web/20170811111356/http://www.mmisi.org/ir/39_01_2/kurth.pdf  

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad. (2:1. uppl., ss. 57-80). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kristensson, J. (2014) Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter 

inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

*Larsson, B., Gerdle, B., Bernfort, L., Levin, LÅ. & Dragioti, E. (2017). A cross-sectional 

study of factors associated with the number of anatomical pain sites in an actual elderly 

general population: results from the PainS65+ cohort. J Pain Res. 2017(10), 2009-2019. 

doi: 10.2147/JPR.S143060. 

 

*Lehti, A., Fjellman-Wiklund, A., Stålnacke, BM., Hammarström, A. & Wiklund, M. 

(2017). Walking down 'Via Dolorosa' from primary health care to the specialty pain clinic - 

patient and professional perceptions of inequity in rehabilitation of chronic pain. Scand J 

Caring Sci, 31(1),45-53. doi: 10.1111/scs.12312. 

   

Läkemedelsverket. (2017). Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och 

vuxna - behandlingsrekommendation (Information från Läkemedelsverket: 3:2017). 

Hämtad från: https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-

sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information_fran_lakemedelsverket_nr_3_2017_b

ehandlingsrekommendation.pdf 

  

*Löfgren, M. & Norrbrink, C. (2012) “But I know what works” – patients’ experience of 

spinal cord injury neuropathic pain management. Disability and Rehabilitation, 

34(25),  2139-47. doi: 10.3109/09638288.2012.676146. 

 

*Lönnstedt, M., Häckter Ståhl, C. & Rydholm Hedman, A.-M. (2011) Living with long-

lasting pain – patients’ experiences of neuropathic pain. Journal of Nursing and 

Healthcare of Chronic Illness, 3(4), 469-475. doi: 10.1111/j.1752-9824.2011.01121.x 

 

https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Nociplasticpain
https://www.iasp-pain.org/Education/Content.aspx?ItemNumber=1698#Nociplasticpain
https://mesh.kib.ki.se/term/D059350/chronic-pain
https://mesh.kib.ki.se/term/D059350/chronic-pain
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.bja.2019.03.025
https://web.archive.org/web/20170811111356/http:/www.mmisi.org/ir/39_01_2/kurth.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information_fran_lakemedelsverket_nr_3_2017_behandlingsrekommendation.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information_fran_lakemedelsverket_nr_3_2017_behandlingsrekommendation.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Information_fran_lakemedelsverket_nr_3_2017_behandlingsrekommendation.pdf
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2Fj.1752-9824.2011.01121.x


28 

 

*McCracken, LM., Patel, S. & Scott, W. (2018). The role of psychological flexibility in 

relation to suicidal thinking in chronic pain. Eur J Pain, 22(10), 1774-1781. doi: 

10.1002/ejp.1273. 

 

Mills, S., Torrence, N. & Smith, B. H. (2016). Identification and Management of Chronic 

Pain in Primary Care: a Review. Curr Psychiatry Rep. 18(22). doi: 10.1007/s11920-015-

0659-9 

 

Monin, J. & Schulz, R. (2009). Interpersonal Effects of Suffering in Older Adult 

Caregiving Relationships. Psychology Aging. 24(3): 681–695. doi: 10.1037/a0016355 

 

Murnion B. P. (2018). Neuropathic pain: current definition and review of drug treatment. 

Australian prescriber, 41(3), 60–63. doi:10.18773/austprescr.2018.022 

 

Neuberger, J. (1999) Let’s do away with “patients”. BMJ. 318(7200): 1756-1758. doi: 

10.1136/bmj.318.7200.1756 

  

Olsson Lilja, L. (2017) Palliativa enheten. Hämtad 2020-06-11 från 

https://www.regionorebrolan.se/sv/Karlskoga/Patientinformation/Kliniker-och-

enheter/Palliativaenheten/ 

 

Palliativt kunskapscentrum. (2017) Smärta och obehag. Hämtad från 

https://pkc.sll.se/globalassets/verksamheter/kompetenscentrum/pkc/utbildning/forelasnings

anteckningar-mle-underskoterskans-roll-1-170403.pdf 

 

Polit, D. F., & Beck C. T. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence 

for nursing practice (10th international ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

(Valda delar). 

 

*Preis, MA.,  Vögtle, E., Dreyer, N., Seel, S., Wagner, R., Hanshans, K., Reyersbach, R., 

Pieh, C., Mühlberger, A. & Probst T. (2018). Long-Term Outcomes of a Multimodal Day-

Clinic Treatment for Chronic Pain under the Conditions of Routine Care. Pain Res Manag. 

1(2018):9472104. doi: 10.1155/2018/9472104. 

 

Psykologisktvetande.se. (2016). Deduktion och induktion. Hämtad 24 September, 2019, 

från: http://www.psykologisktvetande.se/deduktion-induktion.html 

 

PubMed. (2019) PubMed. Hämtad 2019-12-11 från 

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

 

Rashiq, S., Schlopflocher, D., Taenzer, P. & Jonsson, E. (2008) Chronic Pain: A Health 

Policy Perspective. (59-66). Weinheim: Wiley-Blackwell. 

 

Regeringen. (2002) Vårdsystem i andra länder. Hämtad från 

https://www.regeringen.se/49b6ba/contentassets/6e15ee7832c14088bebc86ad26c4c485/del

-2-t.o.m.-kap.-3 

 

Schoonenboom, J. & Johnson, R. B. (2017). How to Construct a Mixed Methods Research 

Design. Kolner Z Soz Sozpsychol, 69(2), 107–131. doi: 10.1007/s11577-017-0454-1 

 

https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11920-015-0659-9
https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11920-015-0659-9
https://dx.doi.org/10.1037%2Fa0016355
https://dx.doi.org/10.1136%2Fbmj.318.7200.1756
https://www.regionorebrolan.se/sv/Karlskoga/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Palliativaenheten/
https://www.regionorebrolan.se/sv/Karlskoga/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Palliativaenheten/
https://pkc.sll.se/globalassets/verksamheter/kompetenscentrum/pkc/utbildning/forelasningsanteckningar-mle-underskoterskans-roll-1-170403.pdf
https://pkc.sll.se/globalassets/verksamheter/kompetenscentrum/pkc/utbildning/forelasningsanteckningar-mle-underskoterskans-roll-1-170403.pdf
http://www.psykologisktvetande.se/deduktion-induktion.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.regeringen.se/49b6ba/contentassets/6e15ee7832c14088bebc86ad26c4c485/del-2-t.o.m.-kap.-3
https://www.regeringen.se/49b6ba/contentassets/6e15ee7832c14088bebc86ad26c4c485/del-2-t.o.m.-kap.-3


29 

 

*Snelgrove, S., Edwards, S & Liossi, C. (2013) A longitudinal study of patients’ 

experiences of chronic low back pain using interpretative phenomenological analysis: 

Changes and consistencies. Psychology and Health, 28(2), 121-38. doi: 

10.1080/08870446.2011.630734. 

 

Socialstyrelsen. (2017) Väntetid, kontinuitet och samordning vid vissa kroniska sjukdomar. 

Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-2-17.pdf 

   

de Souza, J. B., Grossmann, E., Perissinotti, D. M. N., de Oliviera, J. O., Jr., da Fonesca, P. 

R. B. & Posso, I. P. (2017). Prevalence of Chronic Pain, Treatments, Perception, and 

Interference on Life Activities: Brazilian Population-Based Survey. Pain Res Manag. doi: 

10.1155/2017/4643830 

  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2006) Metoder för behandling 

av långvarig smärta. Hämtad från 

https://www.sbu.se/contentassets/81ea041f1bc2441aa09868a4f29d3f1a/smarta_sammanfat

tning.pdf 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering., 2019. Samordnad behandling bäst 

vid långvarig smärta. Hämtad 2019-12-15 från 

https://www.sbu.se/sv/pressmeddelanden/tidigare-

pressmeddelanden/pressmeddelanden/samordnad-behandling-bast-vid-langvarig-smarta/ 

 

*Stensland(a), M & Sanders, S. (2018). “It has changed my whole life”: The systemic 

implications of chronic low back pain among older adults. Journal of Gerontological 

Social Work, 61(2), 129-150. doi: 10.1080/01634372.2018.1427169  

 

*Stensland(b), M. & Sanders, S. (2018). Living a Life Full of Pain: Older  Pain Clinic 

Patients’ Experience  of Living With Chronic Low Back Pain. Qualitative Health 

Research, 28(9), 1434- 1448. doi: 10.1177/1049732318765712. 

 

Svenska Smärtläkarföreningen. (2020) IASP. Hämtad 2020-06-11 från 

https://slf.se/svenska-smartlakarforeningen/kalender/asp-international-association-for-the-

study-of-pain-17th-world-congress-on-pain/  

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016) Värdegrund för omvårdnad. Hämtad från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017a) ICN’s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

  

Svensk sjuksköterskeförening. (2017b) Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Hämtad från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-

legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-2-17.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-2-17.pdf
https://dx.doi.org/10.1155%2F2017%2F4643830
https://dx.doi.org/10.1155%2F2017%2F4643830
https://www.sbu.se/contentassets/81ea041f1bc2441aa09868a4f29d3f1a/smarta_sammanfattning.pdf
https://www.sbu.se/contentassets/81ea041f1bc2441aa09868a4f29d3f1a/smarta_sammanfattning.pdf
https://www.sbu.se/contentassets/81ea041f1bc2441aa09868a4f29d3f1a/smarta_sammanfattning.pdf
https://www.sbu.se/sv/pressmeddelanden/tidigare-pressmeddelanden/pressmeddelanden/samordnad-behandling-bast-vid-langvarig-smarta/
https://www.sbu.se/sv/pressmeddelanden/tidigare-pressmeddelanden/pressmeddelanden/samordnad-behandling-bast-vid-langvarig-smarta/
https://slf.se/svenska-smartlakarforeningen/kalender/asp-international-association-for-the-study-of-pain-17th-world-congress-on-pain/
https://slf.se/svenska-smartlakarforeningen/kalender/asp-international-association-for-the-study-of-pain-17th-world-congress-on-pain/
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf


30 

 

 

TimeMaps. (u.å.) Western Civilization from the Renaissance onwards. Hämtad 2020-06-13 

från https://www.timemaps.com/civilizations/western-civilization/ 

 

Vetenskapsrådet. (2017) God forskningssed Hämtad från 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-

forskningssed_VR_2017.pdf 

  

*Wiering, B., de Boer, D., Krol, M., Wieberneit-Tolman, H. & Delnoij, D. (2018). 

Entertaining accurate treatment expectations while suffering from chronic pain: an 

exploration of treatment expectations and the relationship with patient- provider 

communication. BMC Health Services Research, 18(1), 706. doi: 10.1186/s12913-018-

3497-8. 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 

omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk praktik (4:e uppl.).  Lund: 

Studentlitteratur. (Valda delar). 

World Medical Association. (2013) WMA Declaration of Helsinki - Ethical principles for 

medical research involving human subjects. Hämtad 2019-09-06 från 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/ 

https://www.timemaps.com/civilizations/western-civilization/
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


I 

 

BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal 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 deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 



II 

 

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. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

  



III 

 

BILAGA B 

 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, Urval, 

Datainsamling, Analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Arman, M. 

& Hök, J. 

2015 

Sverige  

Self‐care follows 

from 

compassionate care 

– chronic pain 

patients’ 

experience of 

integrative 

rehabilitation 

Undersöka patienters 

upplevelse av egenvård i 

relation till ett 

rehabilitationsprogram på 

en antroposofklinik. 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie. 

Deltagare: Deltagare i ett 

ett-årigt 

rehabilitationsprogram för 

långvarig smärta på en 

antroposofklinik. 

Datainsamling: Flertalet 

individuella intervjuer med 

en hermeneutisk vinkel 

under årets gång. 

Analys: Analyserades 

genom först genomläsning, 

sedan tematisk analys och 

slutligen en 

sammanställning av de olika 

intervjuresultaten. 

N=10 

(-)  

Deltagarna upplevde 

behandling främst av 

deras lidande vilket 

hjälpte i många 

aspekter och gjorde 

livet och egenvården 

enklare. Programmet 

hjälpte deltagarna att 

lära sig egenvård och 

minskade deras lidande 

med den holistiska 

metoden. 

K 

II 

  



I 

 

Campbell, G., 

Darke, S., 

Bruno, R. & 

Degenhardt, L. 

 

2015 

 

Australien  

The prevalence and 

correlates of chronic 

pain and suicidality in a 

nationally 

representative sample. 

Dokumentera prevalens 

och korrelation av 

långvarig smärta och 

suicidalitet och undersöka 

om långvarig smärta bidrar 

till suicidalitet. 

Design: Kvantitativ design. 

Urval: 16–85 år, vanligt 

boende australiensare. 

Datainsamling: Data från 

Australiska 

statistikmyndiheten 

kombinerat med 

intervjustudie. 

Analys: Vägd data med 

kontroll för stratifiering och 

kluster med hjälp av 

STATA, version 12.0. 

N=8841 

(5964)  

De med långvarig 

smärta har högre risk 

för suicid och många av 

de som utövar suicidalt 

beteende har en 

bakgrund av långvarig 

smärta. 

R 

II  



I 

 

Dany, L., 

Roussel, P., 

Laguette, V., 

Lagouanelle-

Simeoni, M-C. 

& Apostolidis, 

T. 

2015 

Frankrike 

 

 Time 

perspective, 

socioeconomic 

status, and 

psychological 

distress in 

chronic pain 

patients 

Syftet var att studera 

sammanhanget mellan Time 

Perspective/Tidsperspektiv 

(TP) och Psychological 

Distress/Psykologiskt Ohälsa 

(PD) inom kontexten ‘kronisk 

smärta’ 

Design: Frågeformulär 

Deltagare: Patienter med 

kronisk smärta som besökte 

sjukhuset för första gången. 

Personer med sjukdomar 

som gav dem svårigheter att 

förstå studien, samt personer 

som talade begränsad franska 

exkluderades. 

Datainsamling: Baserat 

variabler inom 

sociodemografiska och 

medicinska aspekter som 

visat sig påverka PD 

samlades data in i olika 

kategorier.  

Analys: Analysen studerade 

samband mellan 

sociodemografiska, kliniska 

och psykologiska variabler.  

N=264 

(10) 

 

Patienter som hade barn 

var mer deprimerade, de 

med lägre utbildningsnivå 

hade mer ångest, patienter 

som var socioekonomiskt 

utsatta var både mer 

deprimerade och hade mer 

ångest, och de som saknade 

anställning under 

sjukdomstiden hade högre 

depressions-score. 

Patienter med fibromyalgi 

var också mer deprimerade 

och hade mer ångest. 

P 

I 

 



I 

 

Ekholm, O., 

Grønbæk, M., 

Peuckmann, V. 

& Sjøgren, P. 

 

2009 

 

Danmark  

Alcohol and 

smoking behavior 

in chronic pain 

patients: The role 

of opioids. 

Undersöka samband mellan 

långvarig cancerfri smärta med 

och utan opioidbehandling och 

alkohol och tobaksvanor. 

Design: Epidemiologisk 

kvantitativ studie. 

Urval: 16+ år 

Datainsamling: Personliga 

intervjuer och självifyllda 

frågeformulär. 

Analys: Multipla logistiska 

regressionsanalyser. 

N= 

5292 

(5624)  

Individer med kronisk 

smärta dricker mindre än 

den allmänna 

populationen. De röker 

dock mer och har mer 

kontakt med vården. 

P 

I  

Fenwick, C., 

Chaboyer, W. 

& St John, W. 

 

2012 

 

Australien  

Decision-making 

processes for the 

self-management 

of persistent pain: 

A grounded theory 

study 

Undersöka betydelsen som 

beslutsfattande hade från 

individens perspektiv och 

utveckla en rik konceptuell 

förståelse av self-management 

av långvarig smärta och hur 

detta kan uppnås i en vanlig 

miljö. 

Design: Kvalitativ design. 

Urval: 18+ år, 

engelsktalande, ha 

långvarig smärta, möjlighet 

för egenvård och behandlas 

av klinisk smärtspecialist. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: En 

jämförelseanalys och en 

villkorlig/följdriktig matrix. 

N=13 

(-)  

Beslut om self-

management gjordes 

under extrema 

förhållanden, vilka 

inkluderade minskad 

fysisk kapacitet, 

förändrad psykisk 

reaktion och social 

isolering. 

K 

I  



I 

 

Franklin, ZC., 

Smith, NC. & 

Fowler, NE. 

2016 

Storbritannien 

A qualitative 

investigation of 

factors that 

matter 

to individuals in 

the pain 

management 

process 

 

Syftet var att identifiera 

nyckelfaktorer som 

påverkar en individs 

upplevelser gällande 

hanterandet av 

långvarig smärta. 

Design: Kvalitativ design. 

Urval: Patienter med 

långvarig smärta, över 18 

år och refererad till ett 

smärtprogram på sjukhus. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer i hem- eller 

sjukhusmiljö.  

Analys: Intervjuerna lästes 

igenom flera gånger, 

kodades och sorterades för 

att sedan analyserases med 

NVivo(v.10). 

N=8 

(-) 

 

Tre primära teman för deltagarnas 

perspektiv av 

smärthanteringsprocessen uppstod: 

påverkan på det dagliga livet; kliniska 

interaktioner; och hanteringprocessen. 

K 

II 



I 

 

Furnes, 

B., 

Natvig, 

GK. & 

Dysvik, 

E. 

2014 

Norge 

 

Suffering and 

transition 

strategies in 

adult patients 

attending a 

chronic pain 

management 

programme 

 

Får en djupare förståelse om 

lidande och användbara 

övergångsstrategier hos 

patienter efter deltagande i 

ett program hur de ska 

hantera sin långvariga 

smärta. 

Design: Kvalitativ design. 

Deltagare: Inklusionskriterier 

var ålder 18–67, långvarig 

icke-malign smärta i minst 6 

månader och färdig medicisk 

utredning. 

Datainsamling: Öppna 

intervjuer med guidning av 

omvårdnadsforskare som 

ledde intervjun. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades enligt tre steg: 

först lästes intervjuerna, 

sedan analyserades de kritiskt 

och slutligen en tolkning och 

diskussion av svaren. 

N=12 

(-) 

 

Att lida av långvarig smärta innebär 

att hantera jobbiga tankar och 

känslor. Uttryck av dessa tankar och 

känslor genom gruppstöd och 

terapeutiskt skrivande lindrar 

lidandet. Dessutom framkom nya 

perspektiv genom aktivt deltagande i 

KBT (kognitiv beteendeterapi) 

program som tycktes hjälpsam i att 

förbättra patienternas förmåga att 

hantera förändringar. Vikten av 

patienternas aktiva deltagande 

framkom också. 

K 

I 

 



I 

 

Hållstam, 

A., 

Stålnacke, 

B-M., 

Svensen, C. 

& Löfgren, 

M. 

2015 

Sverige 

 

“CHANGE IS 

POSSIBLE”: 

PATIENTS’ 

EXPERIENCE OF A 

MULTIMODAL 

CHRONIC PAIN 

REHABILITATION 

PROGRAMME. 

Utforska patientupplevelse 

av aktivitet, deltagande och 

livskvalitet ett år efter 

rehabiliteringsprogram för 

långvarig smärta och avgöra 

programmets påverkan på 

deras dagliga livssituation. 

Design: Kvalitativ studie 

med emergent design. 

Urval: Patienter deltagande 

i multi-modal 

rehabiliteringsprogram 

senaste året, över 18 år, 

svensktalande, smärta i mer 

än 3 månader och utan 

allvarlig sjukdom. 

Datainsamling: 

Individuella, semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Induktiv, kvalitativ 

innehållsanalys. 

N=14 

(2) 

 

Individer som lever med 

handikappande, långvarig 

smärta kan skapa ett bättre 

liv med mindre 

smärtorsakat lidande 

genom att integrera sig 

med sin sjukdom och att 

de inom hälso-sjukvården 

kan hjälpa med det genom 

att främja empowerment 

för patienter att ta kontroll 

över sitt dagliga liv 

K 

I 



I 

 

Jordan, KP., 

Sim, J., Moore, 

A., Bernard, M. 

& Richardson, 

J. 

2012 

Storbritannien 

Distinctiveness of 

long-term pain that 

does not interfere 

with life: an 

observational 

cohort study. 

Att bedöma om smärta 

som inte påverkar en 

patients liv kan vara 

ett långvarigt tillstånd, 

samt att jämföra denna 

grupp med de som 

kontinuerligt 

rapporterar noll smärta 

och de med kronisk 

smärta som påverkar 

dess liv. 

Design: Kvantitativ studie.  

Urval: Personer fyllda 50 år 

eller äldre som fanns 

registrerade hos 6 

vårdcentraler inom North 

Staffordshire-området.  

Datainsamling: Frågeformulär 

skickades ut med post 3 

gånger: vid studiens start, efter 

3 år och efter 6 år där 

deltagarna fyllde i prevalens 

av smärta samt var på kroppen 

smärtan satt.  

Analys: Deltagarna blev 

indelade i tre grupper: Grupp 

1. De som vid alla tre tillfällen 

inte levde med smärta, Grupp 

2. De som levde med smärta 

men kunde leva normala liv 

utan påverkan av sin smärta, 

vid alla tre tillfällen och Grupp 

3. De som levde med smärta 

och kände sig påverkade av 

smärtan i vardagen vid alla tre 

tillfällen.  

N=13 

986 

(9230)  

Av de kvarvarande 4756 

deltagarna vid år 6 hade 1880 

(40%) rapporterat samma nivå 

av livspåverkan av smärta vid 

studiens start, efter 3 år och 

efter 6 år. 899 (19% av de 

kvarvarande deltagarna efter 6 

år; 95% CI 18%, 20%) 

rapporterade smärta som 

påverkade deras vardag vid 

alla tre tillfällen. 560 (12%; 

95% CI 11%, 13%) 

rapporterade smärta som inte 

påverkade deras vardag över 

huvud taget vid de tre 

tillfällena; och 421 

rapporterade ingen smärta alls 

vid någon av de tre tillfällena. 

Långvarig smärta som inte 

påverkar en patients liv är 

vanligt, men trots att de ofta 

upplever hög smärtintensitet 

och utbredd smärta verkar 

personer i denna grupp kunna 

kontrollera sin smärta utan att 

låta det påverka deras vardag. 

Mer research behövs för att 

kunna bedöma hur denna 

grupp lyckas med detta.  

  P 

II  



I 

 

Larsson, B., 

Gerdle, B., 

Bernfort, L., 

Levin, LÅ. & 

Dragioti, E. 

 

2017 

 

Sverige  

Distinctive subgroups 

derived by cluster 

analysis based on pain 

and psychological 

symptoms in Swedish 

older adults with 

chronic pain - a 

population study 

(PainS65+). 

Identifiera subgrupper 

baserat på smärta och 

psykiska symtom i 

samhället och jämföra 

subgrupperna med 

hänsyn till 

socioekonomisk 

situation, hälsoaspekter 

och hälsokostnader. 

Design: Kvantitativ 

design. 

Urval: Svenska 

invånare 65 år och 

äldre. 

Datainsamling: En 

undersökning och 

fyra frågeformulär. 

Analys: De statistiska 

analyserna 

genomfördes med 

hjälp av mjukvaran 

SPSS v22.0. 

N=10000 

(7543)  

Då smärta kombineras med 

kraftiga psykiska problem 

orsakar det sänkt livskvalitet, 

sämre allmäntillstånd, 

sömnproblem och ökade 

hälso-sjukvårdskostnader. 

P 

I  

Lehti, A., 

Fjellman-Wiklund, 

A., Stålnacke, 

BM., 

Hammarström, A. 

& Wiklund, M. 

 

2017 

 

Sverige  

Walking down 'Via 

Dolorosa' from 

primary health care to 

the specialty pain 

clinic - patient and 

professional 

perceptions of 

inequity in 

rehabilitation of 

chronic pain. 

Analysera patienters och 

vårdares uppfattning om 

(o)jämlik vård och 

rehabilitering av patienter 

med långvarig smärta 

från primärvård till 

specialistklinik. 

Design: Kvalitativ 

Urval: 18–65 år, med 

handikappande, 

godartad långvarig 

smärta som påverkade 

arbetsfunktionen. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade 

individuella intervjuer 

med fokusgrupp 

följande en 

intervjuguide. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades, kodades 

och jämfördes med 

hjälp av Grounded 

Theory. 

N=25 

(-)  

Patienters lidande och smärta 

påverkas av faktorer som 

kön, ursprung, ålder, 

utseende, sociokulturellt 

sammanhang och de 

normativa uppfattningarna 

från både patient och 

vårdare. 

K 

I  



I 

 

Löfgren, 

M. & 

Norrbrink, 

C. 

2012 

Sverige 

“But I know 

what works” – 

patients’ 

experience of 

spinal cord 

injury 

neuropathic 

pain 

management 

Syftet var att utforska och få 

ökad kunskap om strategier och 

behandlingar som används av 

individer drabbade av 

neuropatisk smärta efter 

ryggmärgsskada för att hantera 

långvarig smärta, och deras 

upplevelse, behov och 

förväntningar gällande 

smärthanteringen relaterad till 

sin skada. 

Design: Kvalitativ design. 

Urval: Patienter med 

ryggmärgsskada i minst två 

år, neuropatisk smärta i 

minst 6 månader och ålder 

25–65 år. Exklusionkriterier 

var icke-svensktalande och 

diagnosticerad hjärnskada. 

Datainsamling: Deltagarna 

skrev dagbok om sina 

upplevelser och 

intervjuades med dagboken 

som utgångspunkt. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades enligt 

grounded theory, och 

jämfördes med hjälp av 

Open Code computer 

program, där ämnen 

framkom och 

kategoriserades enligt vikt 

för ämnesstudien. 

N=18 

(-) 

 

En modell med fyra katogorier 

framkom: “Smärta är mitt största 

problem”, “Läkemedel - 

sjukvårdens lösning”, 

“Avståndet i mötet med 

sjukvården” och “Men… detta 

funkar för mig” där vardera 

kategori bemöter problematiken 

på olika sätt och tillsammans 

skapas en bild av problemet och 

där sjukvården brister enligt 

patienterna. 

K 

I 



I 

 

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 

upplevelsen hos 

patienter som 

lever med 

neuropatisk 

smärta 

Design: Beskrivande kvalitativ 

design med ett induktivt 

förhållningssätt 

Urval: Vuxna patienter med 

neuropatisk smärta som diagnos i 

deras läkarjournal samt levt med 

denna smärta i minst tre månader 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer 

Analys: Intervjuerna analyserades i 

flera steg, transkriberades och 

utifrån dessa hittades 508 

patientbeskrivelser av upplevelser 

av att leva med smärta. Dessa 

patientbeskrivelser delades sedan 

in i sub.kategorier och sedan 

kategorier. 

N=11 

(-) 

 

Fyra kategorier som beskriver 

patienters upplevelse av att leva med 

neuropatisk smärta identifierades: 1. 

Att ha konstant smärta och behöva 

behandling, 2. Smärta påverkar det 

dagliga livet, 3. Anpassning till ett liv 

med smärta, 4. Att bli bemött med 

olika attityder från sjukvårdspersonal 

K 

I 

 



I 

 

McCracken, 

LM., Patel, S. 

& Scott, W. 

 

2018 

 

Storbritannien 

The role of 

psychological 

flexibility in 

relation to 

suicidal thinking 

in chronic pain. 

Att undersöka 

förhållandena mellan 

självmordstankar (ST) 

och komponenter 

av  psykologisk 

flexibilitet(PF) vid 

kronisk smärta. 

Design: Kvantitativ studie 

Urval: Vuxna som levt med 

kronisk smärta i 3+ månader. 

Exklusionskriterier var ifall 

patienterna hade svårigheter att 

fullfölja behandlingen. 

Datainsamling: Alla deltagare 

tillhandahöll 

bakgrundsinformation och 

rapporterade sin smärtintensitet 

på en skala från 0 till 10 med 

annan relevant information. 

Analys: Beskrivande statistik, 

frekvenser och medel och 

standardavvikelser, beräknades 

för att sammanfatta poäng för 

mått på smärta och relaterade 

funktionshinder, depression, ST 

och PF-mätningar. 

N=440 

(16) 

45,7% av deltagarna 

rapporterade sig ha ST.  

ST var ej relaterade till 

deltagarnas 

bakgrundskaraktäristik, tagna 

mediciner eller smärtintensitet. 

Det var dock korrelerat med 

förekomsten av utbredd smärta, 

smärtrelaterad livspåverkan och 

depression. 

P 

II  



I 

 

Preis, 

MA.,  Vögtle, 

E., Dreyer, N., 

Seel, S., 

Wagner, R., 

Hanshans, K., 

Reyersbach, 

R., Pieh, C., 

Mühlberger, A. 

& Probst T. 

2018 

Tyskland 

Long-Term 

Outcomes of a 

Multimodal Day-

Clinic Treatment 

for Chronic Pain 

under the 

Conditions of 

Routine Care. 

Undersöka 

effekterna av en 

multimodal 

dagkliniks 

behandling av 

smärta 

(smärtintensitet 

samt  affektiv och 

sensorisk smärta), 

depression och 

ångest hos 

patienter med 

kronisk smärta  

Design: Kvantitativ 

Urval: Alla patienter uppfyllde 

kriterierna för ICD-10-

diagnosen av en kronisk 

smärtsjukdom med somatiska 

och psykologiska faktorer. 

Datainsamling: Patienterna fick 

med hjälp 

av  självvärderingsinstrument 

beskriva smärtintensitet (NRS-

skala), och depression och 

ångest. Dessa enkäter gavs ut 

före och efter vid olika 

tidpunkter. 

Analys: SPSS 24 användes för 

de statistiska analyserna. 

Flernivåmodeller för 

diskontinuerlig förändring 

utfördes för att utvärdera 

framstegen för 

utfallsvariablerna 

(smärtintensitet, affektiv smärta, 

sensorisk smärta, depression 

och ångest) mellan de fem 

bedömningspunkterna. 

N=123 

(Pain 

intensity= 

60) (Pain 

Perception= 

86) 

(HADS= 

65) 

Smärtintensitet: Minskningar 

av smärtintensitet blev 

statistiskt signifikant från 

förbehandling till slutet av 

behandlingen. 

Affektiv smärta: Den 

affektiva komponenten av 

smärta förbättrades avsevärt 

från förbehandling till slutet 

av 

tolvmånadersuppföljningen. 

Sensorisk smärta:  Inga 

statistiskt signifikanta 

förändringar framkom från 

förbehandling till slutet av 

uppföljningsperioden. 

Depression: Depression 

förbättrades från 

förbehandling till slutet av 

ettårs-uppföljningen. 

Ångest: Resultaten indikerar 

starkt att ångesten minskade 

från förbehandling till slutet 

av uppföljningsperioden. 

P 

II  



II 

 

Snelgrove, S., 

Edwards, S. & 

Liossi, C. 

2013 

Storbritannien 

 

A longitudinal 

study of patients’ 

experiences of 

chronic low back 

pain using 

interpretative 

phenomenological 

analysis: Changes 

and consistencies. 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelsen av att 

leva med 

långvarig 

ländryggssmärta 

och patienters 

upplevelse och 

förändring under 

tre olika 

tidpunkter. 

Design: Longitudinell, 

kvalitativ design. 

Urval: Patienter från 

smärtklinikväntelista med 

långvarig, godartad, 

odiagnosticerad 

ländryggssmärta, utan tidigare 

smärtklinikerfarenhet, med ökat 

lidande, över 18 år och 

engelsktalande. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Undersökande 

fenomenologiskt analys och 

jämförd data från de olika 

tillfällen. 

N=8 

(2) 

 

De drabbade personernas liv 

kretsade på ett nästan olidligt 

sätt kring smärtupplevelsen 

och de konstanta försöken att 

hantera den samt det lidande 

som smärtan orsakade. 

K 

I 

 



I 

 

Stensland, 

M. & 

Sanders, S. 

2018 (a) 

USA 

 

“It has changed my 

whole life”: The 

systemic 

implications of 

chronic low back 

pain among older 

adults 

Syftet var att förstå hur 

äldre vuxna upplever 

“Chronic lower back 

pain” (CLBP) 

(Långvarig smärta i 

nedre ryggen) samt hur 

CLBP påverkar 

funktionen hos äldre 

vuxna 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie 

 Urval: Ålder 65+, har 

kontaktat en av de 

deltagande 

smärtklinikerna. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

djupgående intervjuer 

Analys: Intervjuerna 

transkiberades för att 

sedan analyseras och bli 

tilldelad “mening” 

N=21 

(-) 

Deltagarna var 13 kvinnor och åtta män. 

Deltagarna hade levt med långvarig 

smärta mellan tre och 50 år, medeltiden 

var 19 år. 

Deltagarna kände att deras allmänna 

funktion var nedsatt i många områden, 

samt att det kände att det påverkade hela 

deras liv. Smärtan påverkade dem 

negativt, de hade nedsatt själv-värde och 

självbild. Beskrev sig själva som “ett 

problem”, “inte lika rolig”, “lat” och 

“tråkig” osv. De kände sig fångade i en 

kropp som inte längre fungerade. Det 

påverkade deras familjerelationer. 

 

K 

I 



I 

 

Stensland, 

M. & 

Sanders, S. 

2018 (b) 

USA 

 

Living a Life 

Full of Pain: 

Older  Pain 

Clinic Patients’ 

Experience  of 

Living With 

Chronic Low 

Back Pain 

Syftet var att 

svara på frågan 

“Hur är 

upplevelsen att 

leva med 

CLBP?” för att 

öka kunskapen 

inom CLDB hos 

äldre vuxna. 

Design: Kvalitativ studie  

Urval: Personer som var 

65 år gamla eller äldre 

och gick till en 

smärtklinik för CLDB 

som varat i minste tre 

månader. Personer som 

inte talade engelska, 

bodde på äldreboende 

eller hade kognitiv svikt 

exkluderades.  

Datainsamling: 

Intervjuerna med 

deltagare spelades in och 

transkiberades. Därefter 

markerades stycken som 

tog upp problem, 

lösningar, känslor eller 

åsikter etc. och de blev 

sedan indelade utifrån vad 

de stycken tog upp.   

Analys: Data 

analyserades mha 

Manen’s process för 

tematiska analyser. 

N=21 

(-) 

 

Deltagarna var 13 kvinnor och åtta män. 

Deltagarna hade levt med långvarig smärta mellan 

tre och 50 år, medeltiden var 19 år. 

19 av de 21 deltagarna rapporterade att de levde 

med  åtminstone en ytterligare kronisk sjukdom än 

endast CLBP. De vanligaste var: artros (16), högt 

blodtryck (9), kranskärlssjukdom/förmaksflimmer 

(6) och diabetes (5).  

De följande upplevelser identifierades från 

intervjuerna: Kroppsligt: Smärtan är obeveklig 

och övervakas ständigt, Temtoralitet: Att leva med 

smärta är att leva vandrande dag och natt, 

Relationalitet: Smärta skapar gränser som kan 

testas eller följas och Rumlighet: Manipulera 

utrymmet runt mig för att rymma smärtan. 

K 

I 



I 

 

Wiering, B., de 

Boer, D., Krol, 

M., Wieberneit-

Tolman, H. & 

Delnoij, D. 

2018 

Nederländerna 

Entertaining accurate 

treatment expectations 

while suffering from 

chronic pain: an 

exploration of treatment 

expectations and the 

relationship with 

patient- provider 

communication. 

Utforska rollen av 

kommunikation hälso-

sjukvårdsutövare och 

de olika aspekterna av 

kommunikation för att 

uppnå mer korrekta 

behandlingsmål. 

Design: Kvantitativ design. 

Urval: Patienter med 

långvarig smärta, medelålder 

55–64 år. 

Datainsamling: 

Bakgrundskaraktäristika, 

patient rapporterad resultat 

och patient rapporterat 

upplevelse mätning(PREM). 

Analys: Principal Component 

Analysis(PCA) användes och 

kombinerades med 

mjukvaran SPSS 22.0. 

N=886 

(1717) 

Trots uppnådda 

behandlingsmål är många 

patienter inte nöjda med 

sin behandling och även 

om mål inte diskuteras 

med patienten bildar de 

egna ändå förhoppningar 

och affektiv 

kommunikation är 

viktigare än att endast dela 

information. 

P 

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 

 


