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Abstrakt 

Bakgrund: Långvarig smärta är ett stort problem världen över. Egenvård är en viktig faktor för 

hanteringen av smärta för att uppnå livskvalitet. Syfte: Syftet var att undersöka patienters 

upplevelse av att leva med och hantera den långvariga smärtan i det dagliga livet. Metod: En 

allmän litteraturöversikt baserad på 15 kvalitativa artiklar, analyserade med en innehållsanalys 

med en manifest ansats. Resultat: Acceptans upplevdes vara det första steget mot hanteringen 

av smärta. Att leva med långvarig smärta upplevdes påverka både fysiska och psykiska 

aspekter. Genom att utöva egenvård upplevdes hanteringen av den långvariga smärtan 

underlätta. Patienterna upplevde ett behov av stöd från familj, vänner och hälso-och sjukvård. 

Diskussion: Upplevelsen av att leva med långvarig smärta i det dagliga livet varierade och det 

fanns både positiva och negativa erfarenheter. Slutsats: Hanteringen av smärta visade sig vara 

en pågående process. Om sjuksköterskan har kunskap och kompetens om hur patienterna 

upplever sitt långvariga tillstånd så kan det vara lättare att förstå och vägleda dessa patienter. 

Det ger en kunskap om hur patienterna kan uppleva smärt situationen och hanteringen av 

smärtan. 

Nyckelord: Acceptans, Egenvård, Långvarig smärta, Patienters upplevelse, Smärthantering, Stöd 

 

Abstract 

Background: Chronic pain is a major problem worldwide. Self-care is an important factor when 

it comes to managing pain to achieve quality of life. Aim: The purpose was to investigate 

patients' experience of living with and manage the chronic pain of daily life. Method: A general 

literature review based on 15 qualitative articles, analyzed with a qualitative content analysis 

with a manifest approach. Result: Acceptance was perceived to be the first step towards the 

management of pain. Living with long-term pain was felt to affect both physical and mental 

aspects. By practicing self-care, the management of the chronic pain was made easier. Patients 

experienced a need for support from family, friends and healthcare. Discussion: The experience 

of living with chronic pain in daily life varied and there were both positive and negative 

experiences. Conclusion: The management of pain proved to be an ongoing process. If the nurse 

has knowledge and skills about how patients experience their chronic condition, it may be easier 

to understand and guide these patients. It provides a knowledge of how patients can experience 

the pain situation and the management of pain. 

Keyword: Acceptance, Chronic pain, Patients' experience, Pain management, Self-care, Support 
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Introduktion 

 

Långvarig smärta är ett utbrett problem världen över. Drygt en av fem utav befolkningen i 

Europa drabbas någon gång av långvarig smärta. Den långvariga smärtan har en betydande 

inverkan i hänseende av livskvalitet. Detta kan leda till en negativ påverkan i form av en 

förändrad uppfattning om den egna allmänna hälsan och kan resultera i depressiva symtom 

(Reid et al., 2011). 

 

Bakgrund 

 

Smärta 

 

Smärtan kan förklaras som en obehaglig, sensorisk och känslomässig upplevelse förknippad 

med egentliga eller eventuella vävnadsskador eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är 

en personlig upplevelse som inte kan påvisas eller uteslutas med objektiva metoder. Därför går 

det aldrig att ifrågasätta en persons smärtupplevelse, då det är en subjektiv upplevelse 

(International Association for the Study of Pain, 1994).  

 

Smärta kan bedömas som akut eller långvarig och det är tidsförloppet som avgör. Smärta brukar 

betecknas som långvarig när den har varat minst tre månader (Anwar, 2016). Karaktären på 

smärtan kan variera och upplevs olika. Smärtan kan beskrivas som brännande, stickande, 

värkande och molande. Även intensiteten kan variera (Koskinen, Aho & Nyholm, 2016; Clauw, 

Noyes-Essex, Pitman & Jones, 2019). Att leva med långvarig smärta påverkar patientens 

uppfattning om den egna hälsan negativt. Efter en längre tid med smärta tillstöter ofta andra 

symtom som problem med sömnlöshet, nedstämdhet, dålig livskvalitet, utmattning, försämring 

av den fysiska förmågan och sociala relationer (Reid et al., 2011). 

 

 

 

https://www.sbu.se/sv/pressmeddelanden/tidigare-pressmeddelanden/pressmeddelanden/samordnad-behandling-bast-vid-langvarig-smarta/
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Behandling och hanterbarhet 

 

Smärta uppdagas oftast genom att hindra patienten från att göra något som brukar vara en 

rutin, exempelvis utförandet av hushållssysslor eller någon uppgift på sitt arbete. Smärtan är 

oftast kopplad till en viss situation eller aktivitet. Patienterna ignorerar oftast de tidiga stadierna 

av smärtupplevelsen och väntar med att uppsöka vård. Många patienter försöker till en början 

att behandla sig själv innan de kontaktar hälso- och sjukvården (Calnan, Wainwright, O’Neill, 

Winterbottom & Watkins, 2007). En dominerande smärta leder ofta till begränsningar och 

förluster. Långvarig smärta begränsar det dagliga livet på åtskilliga vis och leder till att 

patienten behöver planera livet kring smärtan. På något sätt behöver patienten behärska och 

hantera smärtan för att kunna leva ett meningsfullt liv (Koskinen et al., 2016). 

Behandling som ett sätt att hantera långvarig smärta, inkluderar traditionella behandlingar som 

medicin, fysioterapi, kognitiva strategier, vila, fysisk aktivitet och alternativa sätt. För att 

undvika en ökning av smärtan används alternativa sätt vilket kan vara att förändra 

kroppshållningen, använda tekniska hjälpmedel eller att utföra saker i ett lugnare tempo 

(Hensing, Sverker & Leijon, 2007). Farmakologisk behandling med smärtstillande läkemedel 

användes som ett komplement till icke farmakologiska. Behandling med läkemedel startar 

vanligtvis med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), såsom Ibuprofen och / 

eller smärtstillande läkemedel och ofta i kombination med vila. Får patienten inte tillräckligt 

med effekt av behandlingen kan steroidinjektioner vara aktuella. Användning av smärtstillande 

läkemedel exempelvis kortikosteroider ska användas med försiktighet då smärtan kan maskeras 

vilket kan leda till mer skada på lång sikt (Calnan et al., 2007).   

 

En långvarig smärta har en betydande påverkan på patientens kognitiva, psykosociala och 

beteendefaktorer som är relaterade till smärtan. KBT (kognitiv beteendeterapi) används för att 

identifiera tankar och negativa tankemönster och har en god effekt för hantering och 

smärtreducering. Med denna behandlingsmetod lär patienterna sig att ändra sitt sätt att tänka 

till positivt tänkande, för att lättare kunna hantera situationen kring smärtan. Genom att få en 

bättre självförståelse och acceptans av situationen samt fokus på realistiska möjligheter så kan 
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patientens lidande lindras och på så vis få ett bättre liv (Dysvik, Kvaløy & Furnes, 2014). 

 

För att kunna hantera konsekvenserna av smärtan så finns det mycket som patienten kan göra 

själv. Egenvård är det som vuxna personer utan andras inblandning gör för att sköta sin hälsa 

och för att klara av sina personliga behov i den miljö där de lever sitt dagliga liv (Orem, 1995, 

s.104). Andra strategier för hantering är self-management och coping. Self-management är 

förmågan att hantera symtom, behandling, fysiska och psykosociala konsekvenser och 

livsstilsförändringar förenade med att leva med ett långvarigt tillstånd (Barlow, Wright, 

Sheasby, Turner, & Hainsworth, 2002). Coping enligt Lazarus och Folkman (1984, s.141) är en 

ständig förändring av de kognitiva förmågorna. Med det menas att patienter hela tiden värderar 

sina känslor och hur det påverkar deras välmående, och utifrån värderingar väljer vilken 

copingstrategi eller hanteringsstrategi som bör användas. 

 

Smärta är en stressfaktor som kan minskas genom att använda coping som är kognitiva och/eller 

beteendemekanismer. Genom tankar och handlingar i form av hanteringsstrategier försöker 

patienten att hantera smärtan. Dessa strategier kan vara komplexa beroende på patienten och 

den personliga situationen. Den långvariga smärtan påverkar ofta gången, rörelsemönstret och 

humöret. Då behöver patienten hitta specifika sätt att hantera, anpassa sig till och minska eller 

minimera smärtan och de besvär som smärtan orsakar. Hantering av smärtan är en pågående 

process som kan förändras beroende på situation (Richardson & Poole, 2001).  

 

Relation mellan patient och vårdgivare 

 

Det är viktigt som vårdgivare att kunna kommunicera på ett genuint sätt och inte förminska 

eller ifrågasätta patienters smärta. Patienter med långvarig smärta vill ses och betraktas som en 

unik individ. En patients smärta är inte samma som en annans. Om vårdgivaren tar sig tid att 

försöka förstå sig på patientens smärta kan vårdgivaren och patienten tillsammans hitta ett sätt 

att lindra smärtan och lidandet. Patienten bör ses och vårdas som en hel människa (Koskinen et 

al., 2016). Patienten är expert på sin egen smärta men hälso- och sjukvården är istället expert på 
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läkning av kropp och själ samt undervisa och ge redskap till patienten hur smärtan kan 

hanteras. För att bättre hantera smärtan och dess relaterade symtom så är det viktigt med en bra 

relation mellan patient och sjukvårdspersonal samt en ömsesidig respekt. Det är viktigt att 

hälso- och sjukvården tar hänsyn till patientens oro och ha förståelse för dennes situation (Fu, 

McNichol, Marczewski & Closs, 2016b). Ofta används begreppet kronisk smärta istället för 

långvarig smärta inom hälso- och sjukvården. Då vårdpersonal talar med patienter är det 

lämpligt att använda begreppet långvarig smärta då begreppet kronisk kan uttrycka en allt för 

uppgiven syn på framtiden (Weaver et al., 1995). För att täcka alla patienters behov så arbetar 

hälso- och sjukvårdens olika professioner inom en teambaserad modell. Att arbeta i ett team 

vidgar alla professionernas kunskap genom att de samarbetar till en förbättrad hanteringen av 

långvarig smärta samtidigt som belastningen på enskilda professioner minimeras (Dubscha, 

Corson & Perrin, 2009; Reiss-Brennan et al., 2016). 

 

Sjuksköterskans ansvar och personcentrerad vård 

 

Sjuksköterskan har det primära omvårdnadsansvaret för patienter med långvarig smärta och 

bör fokusera på att kunna ge patienterna tillgång till sjukvård och kontinuitet i vården. Om 

sjuksköterskan engagerar sig i en dialog med patienten så skapar det en motivation till egenvård 

(Matthias et al., 2010). Sjuksköterskan ska kunna organisera för en individanpassad behandling 

och uppföljning för patienterna (Dysvik & Stephens, 2010). Sjuksköterskan ska undervisa 

patienterna i utförandet av egenvård och finnas som ett stöd. Vid undervisningen så delas 

skriftlig information ut samt att sjuksköterskan berättar för patienterna hur de ska gå tillväga i 

utförandet av egenvård (Kennedy et al., 2014).  

 

En sjuksköterska bör arbeta med en holistisk syn och ge vård utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt. Inom personcentrerad vård så beskrivs det att alla människor någon gång kan 

drabbas av ohälsa men att diagnosen inte ska bli personens identitet. Det innebär att 

sjuksköterskan aldrig ska namnge sina patienter utifrån deras sjukdomstillstånd. 

Personcentrerad vård innebär att patienterna sätts i centrum. För att detta ska vara 
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genomförbart för sjuksköterskan krävs det att uppmärksamt ta till sig personens tankar och ord 

(Nilsson, Edvardsson & Rushton, 2019). Att som sjuksköterska arbeta personcentrerat innebär 

att visa respekt för sina patienter, samordna och integrera vård, informera samt kommunicera 

och utbilda dem. Sjuksköterskan ska även respektera patienternas autonomi, vårdplanen ska 

utformas och anpassas till patienternas individuella behov och ska tillgodose patienternas 

fysiska och emotionella behov (Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2013). Kompetenser som krävs 

för att uppnå en personcentrerad vård inkluderar att sjuksköterskan skapar ett utrymme för att 

lyssna och ställa öppna frågor, hjälpa patienterna att förstå deras långvariga smärta samt vilka 

underliggande faktorer den långvariga smärtan har (Blakeman, Macdonald, Bower, Gately & 

Chew-Graham, 2006).  

 

Orems egenvårdsteori 

 

Egenvård enligt Orem (1995, s.103) är en handling som utförs av vuxna personer som har 

utvecklat förmågan att ta hand om sig själva. Personer som utför egenvård har en bra 

hanteringsförmåga. Det handlar om förmågan eller kraften att handla medvetet för att kunna 

reglera interna samt externa faktorer som kan komma att påverka deras egen funktion och 

utveckling. Egenvård syftar till att utföras enligt ett visst mönster och ordningsföljd. När 

egenvården utförs effektivt så bidrar det till en mänsklig integritet, funktion och utveckling. 

Sjuksköterskans roll blir specifik i faktiska omvårdnadssituationer genom kunskap om varför 

och hur en individ, enskilt eller som en familjemedlem kan och bör få hjälp genom vården 

(Orem, 1995, s. 59). Sjuksköterskor måste kunna vara kvalificerade till att utforma och 

tillhandahålla omvårdnad till personer som kräver någon form av vård. Omvårdnad är den 

komplexa förmågan att kunna bidra till att en persons vanliga och terapeutiska egenvård kan 

uppnås. Detta genom att exempelvis kunna duscha, äta, klä på sig eller utföra andra vardagliga 

saker självständigt. Genom att kompensera och hjälpa personen att återfå fysiska faktorer eller 

övervinna den nedsatta funktionsförmågan som orsakar att personen inte kan agera, att avstå 

från att agera eller att agera ineffektivt i egenvården. Detta kräver en sjuksköterskas kompetens 

för att kunna få bukt på dessa problem (Orem, 1995, s. 119).  
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Problemformulering 

 

Att tvingas leva med långvarig smärta kan orsaka stora förändringar i livet och kan därigenom 

även påverka livskvaliteten för patienten. Sjuksköterskan behöver kunskap hur patienterna 

känner kring sin livssituation, sitt långvariga tillstånd och hur de upplever hanteringen av 

smärtan för att kunna tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. Denna kunskap kan hjälpa 

sjuksköterskan att vägleda och bemöta dessa svårigheter tillsammans med patienten. 

 

Syfte 

 

Syftet var att undersöka patienters upplevelse av att leva med och hantera den långvariga 

smärtan i det dagliga livet.  

 

Metod 

 

Design 

 

För att besvara syftet passade det att göra en litteraturöversikt med kvalitativ design och en 

induktiv ansats. Induktiv ansats användes för att ge beskrivningar av verkligheten och härleda 

slutsatser (Polit & Beck, 2016, s.535–538). Kvalitativ design har ett syfte att skapa förståelse för 

en person och dennes livssituation (Segersten, 2017, s.107). Litteraturöversikten utgår utifrån en 

problemformulering, en tydligt formulerad fråga som går att besvara. Systematiska metoder 

användes för att identifiera, välja ut och kritiskt bedöma relevanta artiklar. Arbetet utfördes i 

tydliga steg och en strävan var att söka, granska och sammanställa all funnen litteratur inom 

området (Friberg, 2017, s.141–152).  
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Inklusions- och Exklusionskriterier 

 

De inklusionskriterier som sattes upp var att artiklarna skulle ha en kvalitativ design, vara 

vetenskapligt granskade, skrivna på engelska samt begränsade årtalen till 2009–2019. Patienter 

med smärta som varat i minst 3 månader samt patienter över 18år inkluderades. Kontexten i 

litteraturöversikten är patienter inom öppenvården. Med öppenvård menas behandlingar och 

hälso- och sjukvårdstjänster som utförs på icke inneliggande patienter. Exklusionskriterier som 

sattes upp var specifika sjukdomar där patienter lider av smärta relaterad till livshotande 

sjukdom samt malign smärta. Studier som utförts ifrån utvecklingsländer (U-länder) 

exkluderades, detta för att inte landets ekonomi och tillgänglighet för vård skulle ha en 

påverkan på patienternas upplevelse.  

 

Litteratursökning 

 

Nyckelord togs ut baserat på litteraturöversiktens syfte. Dessa var: Långvarig smärta, patientens 

perspektiv, self-management och hälso- och sjukvård. Nyckelorden användes sedan för en 

sökning i Svensk MeSH. Alla sökord som användes vid databassökningarna utgick ifrån svensk 

MeSH. Sökorden formades i olika kombinationer för att få fram relevanta artiklar. Insamling av 

data utfördes i databaserna Cinahl som innehåller information inom omvårdnadsvetenskap 

samt PubMed som främst innehåller medicin men även omvårdnadsrelaterade artiklar 

(Östlundh, 2017, s. 59–82). Artikeln av Finlay & Elander (2016) hittades i PubMed via 

sekundärsökning. PubMed har en speciell funktion som heter ”similar articles” där databasen 

automatiskt gör en sökning genom att använda en ortviktad algoritm för att jämföra ord från 

titel och abstrakt för varje citat samt de tilldelade MeSH-rubrikerna. Se Tabell 1 för översikt av 

sökningarna där alla inkluderade artiklar återfinns samt vilken artikel som funnits via 

sekundärsökning. En översikt av artiklarna redovisas i bilaga 1.  
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Tabell 1 
Översikt av sökningar 

Databas 

Datum  

Sökord  Avgränsning  Antal 

relevanta 

träffar  

Urval*  

1  

Urval*  

2  

Urval*  

3  

Urval*  

4  

Antal 

valda  

Artikel 

Cinahl 

190903 

Chronic pain AND 

Self Management 

AND Patient 

perspective OR 

Patient experience*  

Peer Reviewed, 

English 

Language, Year 

2009-2019 

257 257 62 12 10 5 Casey et al. (2019); 

Fu et al. (2016); 

Haraldseid et al. (2014); 

Kovačević et al. (2018); 

Nilsen & Anderssen 

(2014); 

Cinahl 

190919 

Chronic pain AND 

coping AND 

Patient experience 

Peer Reviewed, 

English 

Language, Year 

2009-2019 

127 127 16 5 4 3 Arman & Hök. (2016); 

Biguet et al. (2016); 

Traska-Kengen et al. 

(2011) 

Pubmed 

190923 

Chronic pain AND 

self-care AND 

Qualitative 

Research AND 

patient satisfaction 

English 

Language, Year 

2009-2019, 

abstract 

30 30 7 3 3 3 #Finlay & Elander. 

(2016); Franklin et al. 

(2016); MacKichan et al. 

(2013); Nøst et al. (2017) 

Cinahl 

190923 

Chronic pain AND 

self-care OR self 

management AND 

attitude to health 

Peer Reviewed, 

English 

Language, Year 

2009-2019, 

abstract 

174 174 24 4 4 4 Crowe et al. (2019); 

Gordon et al. (2016); 

Kawi (2012) 

 *Urval 1: Artiklarnas titel lästes, *Urval 2: Artiklarnas abstrakt läses, *Urval 3: Hela artikeln lästes, *Urval 4: 

Artiklarna kvalitetsgranskades, #sekundärsökning 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

 

Sökningarna som gjordes i databaserna resulterade i totalt 588 träffar där alla titlar lästes. Av 

dessa titlar lästes 109 abstrakt. Av dessa 109 abstrakt lästes 24 artiklar i sin helhet för att se om 

de uppfyllde inklusionskriterierna och var relevant för syftet. Därefter genomgick dessa 24 

artiklar en noggrann kvalitetsgranskning för att göra en totalbedömning av artiklarnas kvalité, 

för att se hur tillförlitlig resultatet bedömdes vara. Då flera av artiklarna föll bort på grund av 

för låg kvalitet eller inte besvarade frågeställningarna så återstod 15 artiklar som var relevanta 
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och användes i litteraturöversikten. Artiklarna som användes i resultatet var genomförda i 

Sverige, Irland, Nya Zealand, England, Scotland, USA, Kroatien och Norge. Alla utgick från 

patientens perspektiv och i olika vårdkontext så som primärvård, smärtklinik och andra öppna 

vårdformer.  

 

Endast artiklar med hög kvalité användes i resultatet. För att artiklarna skulle bli bedömda som 

hög kvalité så skulle studien innehålla ett tydligt, väldefinierat syfte och ett etiskt resonemang 

och godkännande. Datainsamlingen skulle vara tydligt beskriven och relevant i förhållande till 

syfte och med en noggrann utförd analys som var relevant till datainsamlingsmetoden. 

Slutligen skulle ett logiskt och begripligt resultat finnas med. Dessa kriterier behövde bli 

besvarade med påståendet JA för att anses som hög kvalité. Vid kvalitetsgranskningen utav de 

kvalitativa artiklarna användes mallen ”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser” som Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering har utformat (Friberg, 2017, s.134). Mallen innehåller 21 frågor och minst 16 av 

dessa skulle vara besvarade med påståendet ”JA” för att det skulle ses som hög kvalité.  

Frågorna besvarades med ja/nej/oklart/ej tillämpligt. Blir svaret ”ja” så finns det med i artikeln, 

men blir svaret ”nej så finns det inte med. Med ”oklart” menas det att uppgiften inte går att få 

fram i texten och ”ej tillämpbart” betyder att frågan är irrelevant.  

 

Analys 

 

Artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Båda författarna deltog aktivt i analysens alla steg och hade en gemensam 

diskussion. Vid den manifesta innehållsanalysen så analyserades textens synliga och uppenbara 

komponenter som framkom i texten. Artiklarna översattes från engelska till svenska och lästes 

flera gånger för att få en större helhetsförståelse för innehållet. Därefter diskuterades artiklarnas 

resultat och meningsbärande enheter som svarade på litteraturöversiktens syfte lyftes ut i 

samråd för att uppnå enighet. De utplockade meningsbärande enheterna genomgick sedan en 
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kondensering. Vid kondensering så minskas innehållet för att lättare kunna hantera texten. De 

kondenserade enheterna abstraherades och detta bildade koder som framkom från texten. 

Koderna markerades sedan med hjälp av olika färger för att markera kategorierna som hade 

identifierats. Färgerna användes för att lättare kunna sortera resultatet. Koderna som framkom 

granskades där skillnader och likheter diskuterades fram och tillbaka. Subkategorier skapades 

utifrån koderna, dock så ansågs inte koderna vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande. 

Detta innebar att alla meningsbärande enheter inte kunde höra till en relevant subkategori och 

flera meningsbärande enheter kunde hamna i mer än en subkategori. Därför valdes det att 

utesluta subkategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). En fullständig översikt av 

meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter och koder återfinns i bilaga 2. 

 

Etiska överväganden 
 

Alla artiklar som ingick i litteraturöversikten ska ha blivit godkända av en etisk kommitté 

(Forsberg & Wengström, 2015, s.56–74). Författarna har bearbetat materialet med en neutral 

inställning för att inte låta den egna förförståelsen påverka uppfattningen av artiklarnas innehåll 

samt förvränga dess budskap.  

 

Resultat 

 

Litteraturöversiktens resultat grundas på 15 vetenskapliga artiklar och beskrivs utifrån tre 

kategorier som är; Acceptans och sökande efter botemedel, att hantera smärtan och en 

förändrad livssituation och stöd i vardagen. Att acceptera den långvariga smärtan och att inse 

att det inte fanns något som kan bota smärtan upplevdes vara problematiskt. När livet 

förändrades så behövdes en ny livsstil som fungerade för att klara av de vardagliga sysslorna 

och orka upprätthålla sociala relationer. Patienter med långvarig smärta som får kunskaper i 

utförandet av egenvård upplevde att de hanterade sin smärta på ett bättre sätt. Patienterna 

upplevde både för- och nackdelar med egenvård. Trots att det fanns nackdelar med egenvård så 

upplevdes det vara ett bra sätt att hantera smärtan och kunna lindra lidandet. Att få stöd 
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upplevdes vara viktigt vare sig det kom från hälso- och sjukvården eller från någon i 

omgivningen. Att upprätthålla en god relation med hälso- och sjukvården upplevdes vara en 

annan viktig faktor.  

 

Acceptans och sökande efter botemedel  

 

Att leva ett liv med smärta upplevdes påverka många delar i livet och ledde till en förändrad 

vardag (Casey, Smart, Hearty, Lowry & Doody, 2019). Många patienter beskrev en stark oro och 

rädsla över hur den långvariga smärtan kommer att påverka framtiden. Patienterna upplevde 

att det var svårt att acceptera den långvariga smärtan och sökte ständigt efter någon behandling 

eller metod som kunde bota deras tillstånd (Casey et al., 2019; Kawi, 2014). Patienterna beskrev 

en återkommande besvikelse när ingen behandling eller metod fungerade för att bota deras 

smärta. Patienterna upplevde att en acceptans av smärtan kan ses som en förlust av identitet 

eller ett nederlag, en föreställning av att ge upp framtida ambitioner och en känsla av att inte 

vara samma person som innan smärtan tillträdde (Casey et al., 2019). 

 

Patienterna upplevde en känsla av sorg och hopplöshet vilket kunde leda till att de drabbades 

av en depression. Smärta upplevdes ofta kunna leda till en dålig psykisk hälsa med känslor 

såsom ensamhet, skuldkänslor, otillräcklighet och en osäkerhet på framtiden (Gordon et al., 

2016). Patienterna beskrev att dessa känslor till och med kunde ge upphov till självmordstankar 

(Arman & Hök, 2016; Gordon et al., 2016). Ibland upplevdes kroppslig smärta och mental 

smärta vara svår att skilja på (Biguet, Nilsson-Wikmar, Bullington & Löfgren, 2016).  

 

Fast det upplevdes svårt att acceptera ett livslångt lidande och att släppa strävan efter 

botemedel, så upplevdes det som en viktig faktor för att kunna gå vidare och blicka framåt för 

att istället koncentrera sig på att lindra smärtan (Casey et al., 2019). Smärtan upplevdes fungera 

som en påminnelse eller varningssignal för vad kroppen klarade av. Patienterna upplevde att 

det var svårt att förstå dess mönster då det inte alltid var tydligt. Men med tiden upplevde 

patienterna att de fick erfarenheter om hur de skulle hantera konsekvenserna av den långvariga 
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smärtan och accepterade till slut att de kommer tvingas leva med den ständiga värken (Biguet et 

al., 2016).  

 

Fast än att det upplevdes viktigt att acceptera smärtan så var det lika viktigt att ha kvar hoppet 

om att livet kunde bli bättre trots att smärtan existerar. Hoppet kan upplevas som en motivation 

till att hitta en fungerande livsstil och klara av att hantera vardagen med smärtan (Nøst, 

Steinbekk, Bratås & Grønning, 2017).  

 

Att hantera smärtan och en förändrad livssituation 

 

När patienterna upplevde att livet förändrades och förutsättningarna blev annorlunda på grund 

av smärtan, så var det nödvändigt att göra en del livsstilsförändringar för att klara av vardagen 

(Kawi, 2014). När patienterna flyttade fokus från att oroa sig för svårigheterna i livet till att 

anpassa sig till en ny livsstil upplevdes det leda till en bättre livskvalitet och en förmåga att orka 

leva med smärtan (Fu, McNichol, Marczewski & Closs, 2016a). Att leva med en ständig smärta 

upplevdes kunna resultera i ett brett spektrum av emotionella och fysiska symtom. Fysiska 

aspekter beskrivs som en nedsatt rörelseförmåga, brist på sömn, trötthet och svårigheter att stå 

och sitta. Förutom de fysiska effekterna beskrivs smärtan ha en betydande inverkan på 

emotionella och mentala aspekter såsom brist på självförtroende och negativt humör, vilket 

påverkade den sociala samverkan med familj och vänner (Franklin, Smith & Fowler, 2016). 

Patienterna upplevde också att det påverkar orken att upprätthålla sociala relationer och det 

blev lätt att hamna i isolering och ensamhet (Arman & Hök, 2016; Nilsen & Anderssen, 2014). 

Fokus hamnar på det grundläggande i livet och det som är nödvändigt för att överleva (Arman 

& Hök, 2016).  

 

Patienterna beskrev att de var vana att leva ett aktivt liv, att sköta allt från hushållssysslor, 

arbete och ta hand om sin familj. Smärtan upplevdes leda till en förändring i livet där de blev 

beroende av andra och alltid måste planera för att klara av och orka utföra en aktivitet. Detta 

upplevdes som en chockerande omställning (Franklin, Smith & Fowler, 2016). Att inte kunna 
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jobba upplevdes ge känslor som underlägsenhet och förlorad värdighet. Att ena dagen kunna 

jobba och nästa dag vara sängliggande upplevdes förvirrande (Nilsen & Anderssen, 

2014). Många patienter upplevde att smärtan var värst på morgonen. Beroende på hur lång tid 

och hur måendet var under morgonen så påverkade det resterande saker under hela dagen. De 

upplevde att personer i sin omgivning inte hade någon förståelse om beskedet att ställa in kom 

med kort varsel, eller att de inte kunde komma i tid till exempelvis ett möte (Franklin et al., 

2016). Smärta upplevdes många gånger kunna påverka den kognitiva förmågan med 

svårigheter att fokusera, minnesrubbningar och en känslighet för stimuli (Nilsen & Anderssen, 

2014). 

 

Patienterna beskrev att de hade testat de flesta möjliga ingripanden i form av farmakologiska- 

och icke-farmakologiska behandlingar. Patienterna upplevde att ingen av dessa behandlingar 

gav något långvarigt resultat och upplevde att det inte fanns så mycket hjälp tillgänglig och var 

tvungna att göra något åt det själva. Patienterna var då tvungna att upprätthålla enskilda 

individuella vårdhanteringsstrategier (Nilsen & Anderssen, 2014). Patienterna upplevde att 

egenvård i olika former var bra för hanteringen av smärtan (Kovačević et al., 2018). Att utföra 

egenvård upplevde patienterna vara något som krävde disciplin och noggrannhet för att 

smärtan skulle kunna hanteras på ett bra sätt (Gordon et al., 2016).  

 

Patienterna upplevde en rad fördelar med egenvård. Genom att få mer kunskaper kring sin 

egen förmåga till egenvård så kunde dem bemästra sin smärta på ett bättre sätt (Fu et al., 2016a). 

Patienterna upplevde att det blev lättare att se tidiga varningssymtom, en minskad användning 

av smärtstillande läkemedel, en upplevelse av att smärtan blev mer stabil och gav en positiv 

effekt på det psykiska tillståndet (Kovačević et al., 2018). Med hjälp av egenvård så minskades 

upplevelsen av smärta hos patienterna och de fick ett nytt perspektiv om hur det var att leva ett 

normalt fungerande liv. Med denna erfarenhet av förändringar så upplevde patienterna en 

strävan efter att förbättra andra delar i livet såsom arbete, relationer och utbildning (Fu et al., 

2016a).  
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Patienterna upplevde också nackdelar med att utföra egenvård. Dessa nackdelar kretsade kring 

att behöva utföra vardagliga uppgifter, oförutsägbarheten av smärtan och bristen på 

egenvårdsförmågor (Gordon et al., 2016). Andra patienter upplevde nackdelar som att inte ha 

någon erfarenhet av egenvårdsstrategier och en upplevelse av osäkerhet vid utförandet av 

egenvård (MacKichan, Paterson & Britten, 2013). Patienterna upplevde känslor som kretsade 

kring ett bristande självförtroende, mer smärta och ett sämre mående om de inte kunde 

genomföra effektiva egenvårdsstrategier under dagen. Att få mer kunskap kring olika 

egenvårdsstrategier upplevde flertalet patienter vara nyckeln till en förbättrad aktivitetsnivå 

(Franklin et al., 2016). Dock upplevdes det som en utmaning att översätta denna kunskap till 

praktisk handling (Nøst et al., 2017). Patienterna beskrev att egenvård är allt de gör själva för att 

hantera smärtan. Det kan vara metoder som att lindra smärtan med hjälp av värme, kyla, vila, 

avslappning eller fysisk aktivitet (Kawi, 2014).  

 

Patienterna upplevde att komma ut i friska luften och vara ute i naturen som smärtlindrande 

och upplevde att det hade en positiv effekt både på det fysiska och psykiska aspekterna. De 

upplevde att de fick ett bättre humör och en påfyllning av energi som underlättade hanteringen 

av smärtan i vardagen. Ett annat sätt som upplevdes bra för hanteringen var att flytta 

uppmärksamheten bort från smärtan till något som patienterna tyckte om och mådde bra av 

som ett djur, en hobby eller umgås med någon som de tycker om (Nilsen & Anderssen, 2014). 

Patienterna upplevde att distraktion var en givande teknik. De flyttade då fokus från smärtan 

till något som de uppskattade och mådde bra utav. Detta kunde också göras genom att 

meditera, lyssna på musik eller använda sig utav en andningsteknik (Traska-Kengen, Rutledge, 

Mouttapa, Weiss & Aquino, 2011). I vissa fall upplevdes smärtan uppstå på grund av att 

kroppens signaler hade ignorerats. Därför upplevdes det vara viktigt att kroppens 

välbefinnande var i fokus. Det upplevdes vara bra att ha en regelbundenhet i att äta bra, sova, 

ha en bra balans mellan att slappna av och vara fysiskt aktiv (Biguet et al., 2016). Patienterna 

upplevde att de ständigt behövde tänka sig för hur rörelser utfördes och behövde hitta en bra 

balans vid aktiviteter för att inte komma över smärtgränsen (Crowe et al., 2009). Att leva med 

den långvariga smärtan var mer än att hantera smärtan och sin situation. Det handlade om att 
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hitta ett sätt att leva vidare med ett meningsfullt liv (Biguet et al., 2016).  

 

Stöd i vardagen 

 

Patienterna upplevde att ett stöd i samband med egenvårdsstrategier var en viktig komponent 

för att kunna hantera sin smärta i vardagen. Då patienterna upplevde att hälso- och sjukvården 

inte alltid har tillräckligt med stödresurser så var det viktigt att få stöd från andra i sin 

omgivning (Fu et al., 2016a; Haraldseid, Dysvik & Furnes, 2014). Patienterna beskrev en 

frustration över att vårdpersonalen saknade empati och fick känslan av att vara obetydliga och 

övergivna (Casey et al., 2019). Patienterna upplevde att det kan vara svårt för människor i sin 

omgivning som inte lider av långvarig smärta att förstå vad de går igenom, speciellt när smärtan 

inte syns på utsidan (Traska-Kengen et al., 2011).  

 

Patienterna upplevde att i perioder när smärtan var outhärdlig och inte heller är synlig, så var 

det svårt att förklara för andra. Då upplevde patienterna sig ensamma i hanteringen av smärtan 

(Nilsen & Anderssen, 2014). Patienterna upplevde att konsekvenserna av smärtan hamnade i 

fokus och de kände sig oförmögna att upprätthålla relationer under en längre tid (Arman & 

Hök, 2016). Patienterna upplevde att vänner successivt försvann när smärtan tog över. Det 

kunde leda till en ömsesidig brist på motivation för att upprätthålla en sådan vänskap (Finlay & 

Elander, 2016).  

 

När patienterna upplevde ett otillräckligt stöd så fanns det specialiserade 

smärthanteringsprogram. Patienterna beskrev fördelarna med denna typ av program som en 

möjlighet att träffa och prata med människor som befann sig i en likartad situation (Finlay & 

Elander, 2016; Franklin et al., 2016; Haraldseid et al., 2014; MacKichan et al., 2013). Att träffa 

människor som förstår hur det är att leva med smärta upplevde patienterna vara som ett 

givande stöd. Att få höra och se andra människor som lider av smärtproblematik upplevdes 

stärka den egna självkänslan och den egna hälsostatusen sågs som något mer positivt. De fick då 
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en insikt om att situationen hade kunnat vara värre. Detta gav patienterna självförtroende att 

hantera sin smärta och inte låta smärtan kontrollera deras liv (Finlay & Elander, 2016).  

En bra relation mellan patienter och hälso- och sjukvården upplevdes som nödvändigt för att 

rätt stöd ska kunna ges och för att patienten själv ska kunna hantera sitt tillstånd (Fu et al., 

2016a). Att ha en bra allians med hälso-och sjukvårdspersonalen upplevde patienterna vara 

fördelaktigt för att kunna uppnå en förbättrad omvårdnad (Franklin et al., 2016; Fu et al., 2016a; 

Gordon et al., 2016). Patienterna beskrev att de förväntade sig att hälso- och 

sjukvårdspersonalen skulle vara professionell i sitt bemötande, ha god kunskap och en vänlig 

och empatisk attityd (Fu et al., 2016a). Patienterna beskriver relationen med hälso- och 

sjukvården som en kamp och en känsla av att bli misstrodd i sin smärta. Andra patienter 

upplevde att hälso- och sjukvården var omtänksam och upplevde att de blev sedda av 

personalen. Upplevelsen av en omtänksam miljö väckte en glädje för livet och en vilja och styrka 

att orka engagera sig i sin egen hälsa (Arman & Hök, 2016). Vid utförandet av egenvård 

upplevde patienterna att det var viktigt att få både råd och vägledning (Nilsen & Anderssen, 

2014). Patienterna upplevde att det var nödvändigt att hälso- och sjukvården gav 

rekommendationer kring näringslära, aktiviteter, lämpliga övningar för att lindra smärtan och 

skapa en rutin för fysisk aktivitet. Patienterna upplevde att det var viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen följde upp vårdplanen om det inte fungerade (Nøst et al., 2017).  

Kommunikationen upplevdes vara en annan viktig faktor för ett fungerande partnerskap mellan 

patient och hälso-och sjukvården. Patienterna upplevde att de ibland behövde övertyga 

vårdpersonalen om smärtans grad, vilket gav upphov till negativa känslor (Gordon et al., 2016). 

Patienterna upplevde att det var viktigt att hälso- och sjukvården hade en holistisk syn i 

samband med smärtbehandlingen. Patienterna upplevde att ett fungerande partnerskap kunde 

upprätthållas om hälso-och sjukvården fanns där för dem både vid egenvård och för den totala 

hälsostatusen (Fu et al., 2016a).   
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Designen var en litteraturöversikt med en kvalitativ ansats. Styrkan med att göra en 

litteraturöversikt var att det skapar en sammanställning av aktuell forskning som bidrar till att 

vårdpersonalen kan hålla sig uppdaterad om ny kunskap och utvecklas inom respektive 

område. Svagheten med att göra en litteraturöversikt var att en begränsad mängd relevant 

forskning fanns tillgänglig och det kan finnas en risk att artiklar som stödjer den egna 

ståndpunkten väljs ut (Friberg, 2017, s. 141–144). En kvalitativ ansats valdes för att få en 

fördjupad förståelse av det valda fenomenet som har med patienternas upplevelser, 

erfarenheter, förväntningar eller behov att göra (Segersten, 2017, s. 107).  

 

Tidsspannet var begränsat till de senaste tio åren för att få den senaste forskningen inom 

området. Detta gjordes eftersom vetenskapligt material är en färskvara (Östlundh, 2017, s. 77). 

Det ansågs som en rimlig tidsgräns då utvecklingen av upplevelser kring långvarig smärta 

borde vara likvärdig under denna tidsperiod. Därför valdes artiklar som var publicerade år 

2009–2019 som ett inklusionskriterie. Detta kan i efterhand ses som en svaghet då artiklar som 

var relevanta för syftet kunde påträffas innan år 2009. Specifika sjukdomar där patienter lider av 

smärta relaterad till livshotande sjukdomar valdes att exkluderas. Detta var för att utesluta en 

viss typ av upplevelse av en specifik sjukdom då fokus på helheten av smärtupplevelsen skulle 

studeras. I sökningarna valdes artiklar bort som var från sjuksköterskans perspektiv då 

litteraturöversikten ej skulle belysa problemet från denna vinkel. Kontexten som valdes 

inriktade sig mot patienter inom öppenvården vilket i efterhand kunde ses som en begränsning. 

Då upplevelsen var oberoende av kontexten så hade alla vårdformer kunnat inkluderats då det 

troligtvis inte hade påverkat resultatet (Dahlborg-Lyckhage, 2017, s. 174).  

 

Inför sökningarna i databaserna ansågs förförståelsen vara en svaghet då den inte hade beaktats. 
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Hade författarna beaktat sin förförståelse innan sökningarna utfördes så hade resultatet kunnat 

bli mer fylligt och varierande då artiklarna som valdes ut hade liknande innehåll och 

variationen i innehållet blev begränsat. Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl 

och PubMed. Till en början användes samma sökord och kombinationer i Cinahl och PubMed. 

Men då sökningen i PubMed gav för få och irrelevanta träffar så användes andra sökord som 

gav ett bredare sökfält. En förklaring på det kan vara att PubMed är främst inriktat på 

medicinvetenskap medan databasen Cinahl är inriktad på omvårdnad (Polit & Beck, 2016, s. 92). 

Därför användes Cinahl vid flest sökningar då sökträffarna var mer relevanta för syftet. Svensk 

MeSH har använts för att få fram relevanta termer inför databassökningarna. Alla sökord som 

användes gick att få fram som MeSH termer. Sökningen utgick från att hitta forskningsartiklar 

som handlade om samma fenomen med liknande vinklar för att smalna av och för att resultaten 

sedan skulle kunna sammanställas till en ny helhet (Dahlborg-Lyckhage, 2017, s. 177–180). I 

urvalet valdes artiklar som var från industriländer med likartade ekonomiska förutsättningar 

samt liknande tillgänglighet av vård. Detta anses som en styrka då slutsatserna lättare skulle 

kunna tillämpas inom den svenska sjukvården.  

 

De inkluderade artiklarna genomgick sedan en kvalitetsbedömning enligt SBU:s 

kvalitetsgranskningsmall där de sorterades efter låg, medel och hög kvalité. Utifrån mallen för 

kvalitetsgranskning så ansågs det att fem av frågorna inte behövde besvaras med påståendet JA 

för att uppnå hög kvalité. Dessa frågor var; om det fanns en teoretisk referensram, förförståelse 

mellan forskare och urval, om hypotes/teori/modell genereras och om resultatet var överförbart 

till liknande sammanhang eller till ett annat sammanhang (Friberg, 2017, s. 134). Detta kan ses 

som en svaghet och uppfattas som inkorrekt då författarna själva har tolkat vad som anses vara 

hög kvalité. Det som kan ses som en styrka är att kvalitetsbedömningen genomfördes separat 

för att sedan jämföra dessa mellan varandra för att få en rättvis och likvärdig bedömning av 

artiklarna. 

 

Alla artiklar som valdes var skrivna på engelska och översattes sedan till svenska tillsammans. 

Genom att översätta artiklarna så kan innehållet bli förvrängt vilket kan påverka resultatets 
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trovärdighet. Därför har artiklarnas resultat noggrant diskuterats tillsammans för att minska 

risken för feltolkning (Friberg, 2017, s. 129–138).  

 

Analysförfarandet gjordes med hjälp av en manifest innehållsanalys. Detta val av analysmetod 

användes för att kunna beskriva de synliga och uppenbara komponenterna som framkom i 

artiklarna. Att arbeta textnära för att återspegla originaltexten ansågs som en styrka då 

meningsbärande enheter, koder och kategorier framkom ur analysen. Att följa analysförfarandet 

systematiskt gör att trovärdigheten ökar. Att vara textnära och inte göra egna tolkningar vid en 

manifest innehållsanalys ansågs vara en utmaning då det var lätt att göra egna tolkningar vilket 

resulterar i felaktiga slutsatser. Om en latent innehållsanalys istället hade använts så hade 

resultatet däremot kunnat bli tolkande och gett ett annat perspektiv (Graneheim & Lundman, 

2004). Därför valdes denna analysmetod bort då den ej var aktuell för denna litteraturöversikt 

då en tolkning av resultaten inte skulle förekomma. Under analysprocessen har artiklarna 

studerats och sammanfattats fördomsfritt för att få ett neutralt intryck och på så vis minska 

risken för att dra felaktiga slutsatser (Dahlborg-Lyckhage, 2017, s. 177).  

 

Då studierna som ingått i litteraturöversikten har utförts på människor så är det en självklarhet 

att dessa ska innehålla etiska överväganden och blivit godkända av en etisk kommitté. Den 

etiska medvetenheten har även använts vid sammanställningen av resultatet (Segesten, 2017, s. 

19). 

 

Samarbetet har fungerat bra där varandras styrkor och svagheter har kompletterats. Inga 

konflikter eller motstridigheter har uppkommit under arbetets gång. När delade meningar har 

uppstått så har författarna kompromissat och sedan kommit överens. Metod delen har upplevts 

vara tuff då det var svårt att få rätt innehåll under rätt rubrik. 
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Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka patienters upplevelse av att leva med och 

hantera sin smärta i det dagliga livet. Huvudfynden som framkom i resultatet var att 

patienterna upplevde vikten av acceptans för att kunna börja hantera ett liv med smärta. 

Patienterna beskrev att smärtan orsakade stora förändringar i livet som att behöva ge upp sitt 

arbete och ändra sin livsstil. Patienterna upplevde att de måste acceptera att det inte fanns något 

botemedel och istället ta del av behandlingar som inriktar sig på smärtlindring och hanterbarhet 

i form av egenvårdsåtgärder. Patienterna beskrev att de upplevde att få stöd från vänner, familj 

samt hälso- och sjukvården som en viktig del i hanteringen av smärtan. 

 

I resultatet framkom det att släppa strävan efter att bota smärtan upplevdes vara det första 

steget för många patienter. Förståelsen och acceptansen av att det inte fanns något botemedel 

mot den långvariga smärtan upplevades stärka dessa patienter gällande hanteringen av sin 

situation. Detta kan även ses i en artikel av Clarke och Iphofen (2007) där patienterna beskriver 

att de upplever att acceptans av smärtan var som en hörnsten i behandlingen.  

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde en stark oro och rädsla över hur framtiden 

kommer att påverkas då smärtan orsakat en förändrad vardag. Patienterna upplevde att en 

dålig psykisk hälsa kunde leda till en depression. Dessa känslor beskrevs ge upphov till 

självmordstankar. I studien av Clarke & Iphofen (2007) upplever patienterna liknande känslor 

kring självmordstankar och beskriver till och med faktiska försök till att ta sitt liv. 

 

Att kunna acceptera sin smärta upplevdes som en viktig komponent i resultatet. Detta motsägs i 

studien av LaChapelle, Lavoie och Boudreau (2008) där patienterna beskriver att acceptans inte 

är nödvändigt för hanteringen av smärta och tror inte heller att smärtan kommer att lindras av 

att acceptera den. De beskriver att det är viktigt att ha kvar hoppet om att det kan komma nya 

behandlingsalternativ som kan bota deras smärta. Denna motsägelse visar på att acceptans är 

högst individuell och det är svårt att kunna dra slutsatser om att acceptans är en viktig del för 
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att kunna gå vidare i smärthanteringen. 

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde en känsla av att smärtan begränsade det 

dagliga livet på många sätt. De beskrev ofta att de kände sig ensamma och isolerar sig för att 

undvika möten med en oförstående omgivning. Detta påverkade också patientens sociala 

relationer med familj och vänner. Dessa upplevelser beskrivs även i studien av Koskinen et al. 

(2016) där patienterna beskriver samma problematik och känslor kring mötet med en 

oförstående omgivning.  

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde känslor som bristande självförtroende och ett 

negativt humör som en konsekvens av deras smärta. Vidare beskrev de att fokus hamnar på de 

grundläggande och nödvändigaste behoven då orken för andra aktiviteter inte fanns. I artikeln 

av Kostova, Caiata-Zufferey och Schulz (2014) beskriver patienterna också att de upplever att 

smärtan påverkar deras humör vilket resulterar i känslor som att vara uppretad, lättirriterad och 

otålig. Patienterna upplever att smärtan tar mycket energi vilket leder till att de endast orkar 

med det mest nödvändiga.  

 

När det kommer till att hantera smärtan så lyftes egenvård som en viktig del i resultatet som 

upplevdes ge en positiv effekt på den psykiska hälsan. Detta är något som återspeglas i artikeln 

av Barlow et al. (2002) där de beskriver egenvård som fördelaktigt vid hanteringen av smärtan 

och en positiv effekt på de psykologiska konsekvenserna.  

 

I resultatet så framkom det en osäkerhet hos patienterna vid utförandet av egenvårdsåtgärder 

samt att de upplevde en brist på kunskap och erfarenheter. Detta kan ses i artikeln av Kielmann 

et al. (2010) där patienterna beskriver en oro kring sin egenvård, de upplever att hälso- och 

sjukvården inte kan erbjuda tillräckligt med vägledning och hjälp till att finna resurser som 

behövs. Detta upplever patienterna skapa en osäkerhet och en känsla av övergivenhet.  

 

I resultatet så framkom det att vikten av att hälso- och sjukvården har god kompetens om 
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egenvård, detta ansågs vara viktigt för att kunna undervisa och informera patienterna. Stöd i 

samband med egenvårdsstrategier var en viktig komponent för att kunna hantera sin smärta i 

vardagen. Detta kan återspeglas i egenvårdsteorin av Orem (1995, s.104) som beskriver att den 

sjuka eller funktionsnedsatta personen behöver hjälp i form av undervisning om vilka 

egenvårdsåtgärder som borde utföras. Vidare beskriver Orem (1995, s. 19) att sjuksköterskan 

måste identifiera patientens behov av lärande och utifrån det planera undervisningen och 

genomförandet för att stödja patienten i sin egenvård. För att sjuksköterskan ska kunna 

motivera patienten till en förändring så är det av betydelse att en långvarig relation och ett 

fungerande partnerskap utformas tillsammans.  

 

Hälso- och sjukvården bör uppmuntra patienten att se den friska delen av sig själva istället för 

att bara se det sjuka och det som patienten inte klarar av att utföra. Orems egenvårdsteori och 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten är en viktig del i omvårdnadsarbetet (Orem, 

1995, s. 19). Det är även viktigt att som sjuksköterska ha ett personcenterat förhållningssätt 

gentemot sina patienter och att kunna se hela personen och inte bara en diagnos eller sjukdom. 

Att ge personcentrerad vård bidrar till att förstå patientens fysiska status och bygga på en bättre 

förståelse för personen. Att grundligt dokumentera patientens fysiska och psykosociala historia 

skapar en grund för personcenterad vård (Nilsson, Edvardsson & Rushton, 2019). Detta kan 

bidra till en bättre vård och en trygghet för patienten. 

 

I resultatet så framkom det att det fanns ett stort behov av stöd hos patienterna. Vid upplevelser 

av ett otillräckligt stöd så fanns det specialiserade smärthanteringsprogram. Detta upplevdes ge 

en möjlighet att träffa och prata med människor som befann sig i en likartad situation och såg 

det som ett bra stöd och en gemenskap där alla förstod varandra. Liknande upplevelser beskrivs 

i artikeln av Finlay, Peacock och Elander (2018) där patienterna också beskriver upplevelsen av 

ett samhälle som inte förstår smärtan. Patienterna upplever deltagandet i 

smärthanteringsprogrammet som mycket stödjande med en god gemenskap. 

 

I resultatet framkom det att patienterna också upplevde ett behov av stöd från hälso- och 
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sjukvården där en god och fungerande kommunikation var nödvändig. Patienterna upplevde 

ett behov av att hälso- och sjukvårdpersonalen lyssnade och uppmuntrade dem kring sin 

situation. Det var även viktigt för patienterna att få bra information om sitt hälsotillstånd, att de 

fick känna sig delaktiga i sin vård och beskriva sin livssituation och känslorna de hade kring 

smärtan. Dessa behov ses även i artikeln av Fu et al. (2016b) där patienterna också upplever att 

det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen finns där som ett stöd. De lyfter också vikten av 

en god kommunikation och gärna ett personligt möte då de får dem att känna sig i centrum för 

deras vård och en delaktighet i behandlingsprocessen. Patienterna beskriver att de förväntar sig 

att hälso- och sjukvårdspersonalen ska förstå deras smärta och livssituation.  

 

Slutsats 

 

Patienterna upplevde svårigheter med att acceptera att smärtan var långvarig och var inte redo 

eller mottaglig till att finna ett sätt att hantera smärtan på. Patienterna kan med hjälp av 

sjuksköterskan upptäcka hanterbarhet genom egenvård för att återfå livskvalitet. Stöd och en 

bra relation upplevdes som en bidragande faktor till en bättre hälsa. Hanteringen av smärta 

visade sig vara en pågående process. Om sjuksköterskan har kunskap och kompetens om hur 

patienterna upplever sitt långvariga tillstånd så är det lättare att förstå och vägleda dessa 

patienter. Det ger en kunskap om hur patienterna känner kring situationen och hur de upplever 

hanteringen av smärtan. 

 

Som förslag till vidare forskning så anses det kunna vara givande för dessa patienter att kunna 

erbjuda utbildning för deras anhöriga som skulle kunna bidra till en bättre förståelse. Om 

anhöriga fick information från hälso- och sjukvården om vilken påverkan som smärtan kan ha 

både fysiskt, psykiskt och psykosocialt så skulle en bättre förståelse för situationen skapas. Detta 

för att gynna patienternas relation så stöd kan ges från dess närstående på bästa vis. 
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Bilaga 1 

Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte  Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Arman & 

Hök. 

2016 

Sverige 

Undersöka patienters upplevelser av 

egenvård i relation till ett 

rehabiliteringsprogram vid en 

antroposofisk klinik.  

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

studie 

10 st 

(45%) 

Enskilda intervjuer med 

hjälp av intervjuguide 

Tematisk analys 

 

Deltagarna beskrev en process där de återfick kontakt med sina kroppar 

och medmänniskor. De kunde identifiera sina behov och när de skulle stå 

upp för dessa behov. 

HÖG 

Biguet et al. 

2016 

Sverige 

Belysa betydelsen av acceptans i 

förhållande till den levda kroppen 

och självkänslan när man går in i ett 

smärtrehabiliteringsprogram. 

Kvalitativ metod 

Longitudinell 

design 

9 st 

(10%) 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Tolkande 

fenomenologisk analys 

Betydelsen av acceptans var relaterad till acceptans av smärta, hur 

individen relaterade till kroppen och behovet av förändringar i 

kärnaspekterna av jaget. 

HÖG 

Casey et al. 

2019 

Irland 

Utforska individens perspektiv 

relaterade till acceptans efter 

deltagande i ett åtta veckors 

multidisciplinärt smärthanterings 

System. 

Kvalitativ metod  

Fenomenologisk 

metod 

26 st 

(38%) 

Fokusgrupps-intervjuer 

med semistrukturerad 

inriktning 

 

Deltagarna tycktes ha nått en acceptanspunkt eller övervägde acceptans, 

rapporterade positiva beteendeförändringar som ledde till förbättrad 

livskvalité. Dock trodde inte alla deltagare att acceptans av kronisk smärta 

var möjlig. 

HÖG 

Crowe et al. 

2009 

Nya Zealand 

Undersöka människors upplevelser 

av effekterna av kronisk 

ländryggssmärta. 

Kvalitativ metod 64 st Semistrukturerade 

intervjuer 

Induktiv tematisk analys 

Sjuksköterskor har en viktig roll att spela i arbetet med patienter som 

upplever kronisk ländryggsmärta för att identifiera alla mönster som är 

förknippade med förvärringar av deras tillstånd. 

HÖG 

Franklin, 

Smith & 

Fowler 

2016 

England 

 

Studien använde sig av 

patientintervjuer för att identifiera 

de viktigaste faktorerna som 

påverkar individernas upplevelser i 

hanteringen av kronisk smärta. 

Kvalitativ metod 

 

8 st Semi-strukturerade 

intervjuer 

dataprogramvara NVivo 

10 

Att förstå tillståndet var en nyckelfaktor för patienterna, särskilt 

förklarningen från kliniken. Patienter rapporterade faktorer som 

familjedagar och uppföljningssessioner skulle förbättra deras behandlings 

upplevelse. 

HÖG 



 

2 
 

Fu et al. 

2016 

England 

Utforska hur patienters partnerskap 

med vårdpersonal kan påverka 

deras förmåga att självhantera 

smärta genom att utforska 

patienternas upplevelse. 

Kvalitativ metod 

Grounded 

theory 

26 st 

(75%) 

Djupgående individuella 

semi-strukturerade 

intervjuer 

Dataprogramvara Nvivo 

10 

Denna studie tyder på att gott patient-professionellt partnerskap har en 

positiv effekt på patientens självhanteringsförmåga. En teoretisk modell 

som förklarade hur ett sådant partnerskap kan påverka självhantering 

utvecklades. 

HÖG 

Gordon et al. 

2016 

Scotland 

Undersöka åsikter från 

vårdpersonal inom primärvård och 

personer med kronisk smärt och 

deras vårdare för att identifiera 

möjliga hinder för att underlätta 

och utöva self-management. 

Kvalitativ metod 101 Fokusgruppsintervjuer 

Nvivo 10 & tematisk 

analys 

Om self-management ska vara ett bra tillvägagångssätt för kronisk smärta 

så måste primärvårdstjänster utformas för att hantera de identifierade 

hinder. 

HÖG 

Haraldseid, 

Dysvik & 

Furnes 

2014 

Norge 

Undersöka vilka fenomen hos 

patienter med kronisk smärta kan 

beskrivas som upplevelser av 

förlust, och huruvida en KBT 

baserad gruppstrategi kan hjälpa 

dem att bearbeta sådana förluster. 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

studie 

6 st Semi-strukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

forskningsanalys 

utformad av Kvale och 

Brinkmann (2009) 

Studien indikerar att deltagarna i en KBT-baserad grupp som fokuserar på 

att hantera dessa förluster kan vara fördelaktigt för att hjälpa patienter att 

acceptera förlusterna och förändringarna de upplevt. Därmed förändrade 

detta deras beteende mot ett meningsfullt liv trots sin kroniska smärta. 

HÖG 

Kawi 

2014 

USA 

Beskriva uppfattningarna av 

kronisk ländryggssmärts patienter 

och deras self-management, self-

management support och 

funktionsförmåga. 

Kvalitativ metod 110 st Öppna frågor 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Deltagarnas oro kring deras funktionsförmåga centreras kring ångest och 

rädsla. Det finns ett ökat behov av utbildning och stöd för patienters 

mentala tillstånd för att underlätta self-management. 

HÖG 

Kovačević et 

al. 

2018 

Kroatien 

Undersöka erfarenheter och 

attityder hos patienter och 

vårdgivare för egenvård av kronisk 

muskuloskeletalsmärta. 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

studie 

35 st Inspelade intervjuer 

Tematisk analys 

De flesta deltagarna har en positiv inställning till egenvård och detta är det 

första steget till smärtbehandling och att ta hand om sig själv. Vårdgivarna 

tror att egenvård av kronisk muskuloskeletal smärta kan vara en 

bidragande faktortill klinisk behandling. 

HÖG 

MacKichan 

et al. 

2013 

England 

Att beskriva patienternas 

upplevelse av egenvård för 

långvarig ryggsmärta och deras 

åsikter om att tillhandahålla stöd 

för egenvård. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

 

23 st 

(42%) 

Inspelade intervjuer 

Iterativ analys 

De flesta av deltagarna kände ett ansvar för sin egenvård. Den individuella 

kapaciteten för egenvård var dock varierande och kunde hämmas av 

faktorer som exempelvis vårdande roller eller brist på diagnos och 

information. 

HÖG 
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Nilsen & 

Anderssen 

2014 

Norge 

Undersöka patienter med kronisk 

icke-malign smärta och hur dem 

hanterar sitt tillstånd. 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

20 st Djupintervjuer  

Narrativ och tematisk 

analysmetod 

För alla patienter var smärtan som en del av deras liv som krävde enorma 

ansträngningar för hantering. Patienter upplevde ensamhet, rädsla för 

stigmatisering och förtvivlan på grund av deras oförutsägbara tillstånd. 

HÖG 

Nøst et al. 

2017 

Norge 

Syftet var att utforska 

förväntningar hos människor med 

kronisk smärta i deltagande i lätt 

tillgängliga smärthanteringsinsatser 

levererade i offentlig primärvård. 

Kvalitativ metod 

Randomiserad 

kontrollerad 

studie (RCT) 

21 st 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Systematic text 

condensation (STC) 

Deltagarnas förväntningar gällde främst ett hopp att vara med i studien 

och att kunna leda till en bättre vardag. Förhoppningen fungerade som en 

drivkraft för att försöka få nya insikter och upprätthålla motivation till att 

göra aktiviteter som de upplevt som fördelaktiga. 

HÖG 

Traska-

Kengen et al. 

2011 

USA 

Beskriva hur personer med 

fibromyalgi hanterar sina liv med 

tanke på de många symtomen de 

upplever. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

8 st Gruppintervjumetodik 

Innehållsanalys 

Studiens resultat visar på att kvinnor med fibromyalgi kan utveckla 

strategier som gör det möjligt för dem att klara av ett liv besvärat med 

kronisk smärta och trötthet. 

HÖG 

 Sekundärsökning      

Finlay & 

Elander 

2016 

England 

Undersöka den upplevda 

erfarenheten av samhällsbaserad 

smärthantering genom 

”livsvärlden” hos människor som 

upplever kronisk, icke-malign 

smärta. 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

studie 

12 st 

 

Öppen halvstrukturerad 

intervjumetodik 

Ideografisk analys och 

korsfallsanalys 

Socialt stöd och tillhörande sällskap är attraktiva hos blivande medlemmar 

i en kronisk smärtstödgrupp och konceptualiseras som möjligheter att 

delta i social jämförelse och vårda sin egenvård. 

HÖG 
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Bilaga 2 

 

Översikt av meningsbärande enheter, kondenserade meningsenheter och koder. 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod 

”Du kommer aldrig bli av med 
smärtan men om du lär dig 

hur du skall hantera den kan 
du ha ett ganska normalt liv” 

(3) 

Aldrig bli av med smärtan 
men lära dig hur du ska 

hantera den 

Hantera smärtan 

”Du känner dig väldigt 
ensam, särskilt när du har 
människor i din familj som 

inte förstår” (3) 

Känner dig ensam när 
familjen inte förstår 

Ensamhet 

”jag var på sjukgymnastik, de 
sa att jag skulle beskriva min 
smärta och jag säger 10 och 

de skrattade åt mig” (16) 

Beskriver smärtan och de 
skrattar åt mig 

Att inte bli trodd 

”Hälso- och sjukvården var 
tillmötesgående, de pratade 

och lyssnade” (6) 

Hälso- och sjukvården var 
tillmötesgående 

Tillmötesgående 

”jag uppskattar att 
vårdpersonalen ser hela mig” 

(15) 

Vårdpersonalen ser hela mig Se hela mig 

”Att vakna upp med smärta 
gör att du blir nedstämd. 
Nedstämdheten orsakar 
stress, stress ger dig mer 

smärta” (4) 

Smärtan gör att du blir 
nedstämd, nedstämdhet 
orsakar stress och mer 

smärta 

Nedstämdhet och mer 
smärta 

”smärtan påverkar mina 
kognitiva förmågor så att jag 

inte kan arbeta” (4) 

Smärtan påverkar de 
kognitiva förmågorna 

Påverkar kognitiva förmågor 

”Det hjälper att gå in och 
balansera din kropp och 
fokusera på annat” (4) 

Balansera din kropp och 
fokusera på annat 

Balansera din kropp 

”Om du litar på 
vårdpersonalen och vet att 

det dem säger är rätt och att 
du behöver utföra self-

management så blir du mer 
taggad att utföra det” (6) 

Lita på vårdpersonalen när de 
säger att du behöver utföra 

self-management 

Lita på vårdpersonalen 

”Nedstämdheten är en stor 
del i smärtan” (6) 

Nedstämdhet är en stor del Nedstämdhet 
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”Jag kommer klara av att 
förstå min smärta och jag 

kommer klara av att 
acceptera min smärta i det 

långa loppet” (6) 

Kommer förstå och 

acceptera smärtan i det 

långa loppet 

Förstå och acceptera min 
smärta 

"Att hitta människor som 
förstår och har samma 

erfarenheter som du hjälper 
till att ta dig igenom det" (4) 

Människor med samma 
erfarenheter hjälper dig att ta 

igenom det 

Samma erfarenheter 

”Smärtan kommer inte att 
försvinna, det handlar om att 

hantera den” (6) 

Smärtan försvinner inte, 
hantera den 

Lära sig hantera smärtan 

”Att inte kunna fortsätta mitt 
jobb kom som en hemsk 

chock” (2) 

Kan inte fortsätta arbeta, stor 
chock 

Kan inte fortsätta arbeta 

”Du får massa negativa 
tankar när du inte kan göra 
användbara saker själv” (2) 

Negativa tankar när 
användbara saker ej kan 

utföras 

Negativa tankar 

”Det bästa hade varit om du 
bröt din fot eller arm, då 

skulle de se att du var sjuk” 
(2) 

Att bryta en fot eller arm gör 
att folk ser att du är sjuk 

Folk ser att du är sjuk 

”jag har alltid använt 
promenader som medicin, 

både mentalt och fysiskt” (2) 

Använder promenader som 
medicin, mentalt och fysiskt 

Mental och fysisk medicin 

”Han gör mig så glad, han är 
mitt smärtstillande medel på 

ett sätt” (2) 

En person kan vara som ett 
smärtstillande medel 

Smärtstillande 

”Vi kan ge tips till varandra” 
(9) 

tipsa varandra Tips 

”Jag tror att en person kan 
hjälpa sig själv genom 

egenvård” (14) 

Hjälpa sig själva genom 
egenvård 

Egenvård 

”Jag blir riktigt arg när saker 
och ting inte fungerar, när jag 
inte kan göra saker och jag är 

trött och utmattad” (5) 

Blir arg när saker inte 
fungerar, blir trött och 

utmattad 

Trötthet och utmattning 

”Det är frustrerande när du 
inte längre kan göra saker du 

är van vid att göra” (5) 

Kan inte göra saker du är van 
vid, det är frustrerande 

Frustration  

”du känner ett kamratskap, 
inte för att gnälla eller klaga, 
utan du känner att folk vet 

Känner ett kamratskap och 
man känner att folk vet vad 

du menar 

Kamratskap och förståelse 
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vad du menar när du säger 
att du inte har kunnat 

komma in i duschen idag. 
Folk vet vad det betyder” (5) 

”Den värsta delen av att ha 
långvarig smärta är att ingen 
bryr sig, för ingen kan förstå 

vad du verkligen går igenom” 
(7) 

Den värsta delen är att ingen 
bryr sig eller kan förstå 

Ingen bryr sig eller kan förstå 

”Jag tror inte att jag kommer 
bli fri från smärtan men jag 

tror att jag kan hantera 
smärtan bättre” (7) 

Tron om att alltid ha smärta 
och att kunna hantera det 

Smärta och tron på 
hanterbarhet 

”Man kan göra skillnad…Jag 
är den som ansvarar för 

förändringen” (11) 

Jag är den som ansvarar för 
förändringen 

Ansvar för förändring 

”Jag har lärt mig att 
acceptera vad man kan göra 

och vad man inte kan 
göra…Jag har lärt mig att göra 

saker annorlunda…” (11) 

Läran om att acceptera vad 
som kan göras, lära sig göra 

saker annorlunda 
 

Läran om att kunna acceptera 

”Du måste på något sätt 
acceptera smärtan och förstå 

att du är ansvarig för din 
egen hälsa” (1) 

Acceptera smärtan och 
ansvara för din egen hälsa 

Acceptera och ansvara 

”Det handlar om att veta vart 
gränsen är och lyssna på min 

kropp” (12) 

Veta vart gränsen går och 
lyssna på kroppen 

Lyssna på kroppen 

”Det var många saker som jag 
var tvungen att ge upp” (12) 

Ge upp många saker Ge upp 

”Jag är inte den människa jag 
brukade, som jag är född till 

att vara” (12) 

Inte den människa jag 
brukade vara 

En annan människa 

”Jag letade alltid efter ett 
botemedel” (13) 

Letande efter botemedel Botemedel 

”Du måste acceptera smärtan 
och gå vidare” (13) 

Acceptera smärtan  Acceptera 

”Vi har alla smärta och vi vet 
att det inte finns ett magiskt 
piller, det handlar om hur vi 

hanterar allt själv i 
slutändan” (13) 

Vetskap om att magiskt piller 
ej finns, det handlar om 

hanterbarheten i slutändan 

Hanterbarheten i slutändan 
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”Att hålla ett positivt humör 
hjälper till med smärtan, jag 

inser att jag har ett 
hälsoproblem och arbetar 

med min livsstil” (10) 

Positivt humör hjälper till 
med smärtan, inser 

hälsoproblem och arbetar 
med livsstilen 

Positivt humör och insikt i 
livsstilen 

”Tro på mig när jag säger att 
jag har ont” (10) 

Tro på mig när jag säger 
något 

Tro på mig 

”Jag tappade alla av mina 
vänner eftersom jag inte 

kunde gå och göra saker med 
dem” (10) 

Tappade alla vänner när jag 
inte kunde följa med 

Tappade alla vänner 

 

 


