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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som kan vara svårbehandlad på grund av 

olika faktorer, vilket kan bero på brister i vården och patienters egna livsvillkor. Patienter 

som lever med kronisk smärta kan påverkas på många olika plan som kan innebära 

förändringar i livet. Kronisk smärta medför fysisk -och psykisk påfrestning för patienter när 

livet inte längre kan levas som tidigare och när varje aktivitet noggrant måste tänkas ut. 

Syfte: Att beskriva vilka erfarenheter patienter har av att leva med kronisk smärta. Metod: 

Detta är en systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes utifrån vårdvetenskapliga 

artiklar. Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i två teman; smärtans påverkningar 

och leva med en kropp i smärta, och fem subteman; att förlora sitt jag och samhöriget med 

andra, att sakna stöd och resurser, att utmanas känslomässigt, att inte känna igen eller 

kunna hantera sin kropp samt att utveckla strategier för att hantera smärta.  Slutsats: Det 

som beskrivs är de erfarenheter patienter har av att leva med kronisk smärta. Utifrån 

patienters egna erfarenheter beskrivs flera faktorer som visar hur patienters liv påverkas av 

kronisk smärta. Det visar även vilka brister som kan finnsa i vården utifrån denna 

patientgrupp.  

Nyckelord: Begränsningar, kronisk smärta, kvalitativ, lidande, smärthantering, 

strategier. 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Pain is a subjective experience that can be difficult to treat due to various 

factors, including lack of care and patients‟ own living conditions. Patients living with chronic 

pain can be affected on many different levels that changes life. Chronic pain causes physical 

and mental stress when patients‟ lives no longer can be lived like before and when every 

activity has to be carefully thought out. Aim: To describe the experiences patients have of 

living with chronic pain. Method: This is a qualiative litteratur review with a descriptive 

synthesis based on caring science. Results: The analysis of the articles resulted in two 

themes; the effects of pain and living with a body in pain, and five sub-themes; to lose 

yourself and the solidiarity with others, the lack of support and resources, to be emotionally 

challenged, not recognizing or being able to manage your own body, and to develop 

strategies for managing pain. Conclusion: The result described is the experiences of 

patients living with chronic pain. Based on patients' own experiences, several factors describe 

how patients' lives are affected by a life in chronic pain. It also shows the flaws that can be 

found in care. 

Keywords: Chronic pain, experiences, pain management, qualitative, strategies, suffering. 
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1 INLEDNING 

Denna litteraturstudie beskriver patienters erfarenheter av att leva med kronisk smärta. När 

vi läste på om kronisk smärta såg vi att det är ett vanligt förekommande problem inom 

vården, och att det kan finnas brister som gör att patienter inte får den vård som motsvarar 

deras behov. Kronisk smärta kan medföra förändringar i många aspekter, vilket kan påverka 

patienter kroppsligt och känslomässigt och därmed skapa ett lidande. Detta intresserade 

författarna som önskar att få utökade kunskaper om hur det är att leva med kronisk smärta 

utifrån ett patientperspektiv. 

I vår blivande yrkesroll som sjuksköterskor är det väsentligt att ha kunskap om kronisk 

smärta för att kunna ge denna patientgrupp en god vård. Det har också betydelse för att vi 

som sjuksköterskor ska kunna stödja dem i deras smärta och lindra deras lidande på bästa 

möjliga sätt. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras smärta och kronisk smärta som begrepp. Vidare redogörs den 

omvårdnad som ges vid kronisk smärta, och därefter beskrivs tidigare forskning utifrån 

lidande och anhörigas perspektiv. Därefter redogörs begreppet lidande utifrån ett 

vårdvetenskapligt perspektiv, även sjuksköterskans roll beskrivs. Slutligen finns en 

problemformulering beskriven. 

2.1 Definitioner av smärta 

Smärta som begrepp har med tiden utvecklats och definierats annorlunda. På 1500-talet 

ansågs smärta vara orsakad av en obalans i människans kroppsvätskor och att hjärtat var det 

centrala organet för att känna smärta. Definitionen av smärta har med tiden förändrats och 

numera finns en definition som The International Association of the Study of Pain 

publicerade år 1979 som används än idag (Khan, Raza & Khan, 2015). Definitionen innebär 

att smärta beskrivs om en obehaglig och känslomässig upplevelse som är kopplad till en 

pågående eller möjlig vävnadsskada. Smärtupplevelsen är subjektiv och uppfattas olika från 

person till person (IASP, 2012). Trots att smärta kan beskrivs som en upplevelse förenad med 

vävnadsskada behöver det inte alltid vara orsaken. Smärta är kroppens sätt att varna och 

säga ifrån om att något är hotande (Werner, 2010a). Orsakerna till smärta kan både vara 
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patologisk och fysiologisk, däremot behöver smärta inte uppstå direkt till följd av fysisk skada  

(Werner, 2010b).  

Werner (2010a) beskriver smärta som ett symtom som kräver utredning av bakomliggande 

möjliga orsaker för att rätt behandling ska kunna ges. Patienter som söker sjukvård upplever 

ofta någon form av smärta och det finns olika behandlingsstrategier beroende på vilken 

smärttyp patienten uttrycker. Patientens smärta bedöms utifrån graden av intensitet och kan 

skattas som ingen, lätt, moderat till svår smärta. International Association  of the study of 

Pain (IASP, 2012) beskriver att akut smärta är lättare att diagnotisera och behandla än icke-

akut smärta. 

2.1.1 Kronisk smärta 

Smärta övergår till kronisk smärta när smärtan är ständig eller är återkommande (Stanos, 

Brodskyb, Argoffc, Clauwd, D‟Arcye & Donevanb, 2016). Kronisk smärta ses som allvarlig 

smärta som varat i mer än sex månader från skador som inte är livshotande på grund av 

malignitet, men som är ihållande (West, Stewart, Foster & Usher, 2012) och fortsätter att ge 

besvär efter minst sex månader. I vissa fall kan tidsgränsen vara tre månader (Slørdal & 

Rygnestad, 2009).  Kronisk smärta karaktäriseras enligt Norrsell (2017) av smärta som är 

molande, huggande, stickande och/eller brännande. Smärtubredningen är oftast diffus och 

den bakomliggande orsaken till smärta saknas ofta. Den kroniska smärtan medför ofta en 

påtaglig trötthet och en störd dygnsrytm. 

Kronisk smärta är en hälsoutmaning och ett folkhälsoproblem som definieras som en 

obehaglig och känslomässig upplevelse, vilken är en följd av eventuell vävnadsskada. Kronisk 

smärta definieras vidare som smärta utan en uppenbar biologisk orsak, men som har 

kvarstått efter en normal läkningstid (Barrie, 2011). Mellan 20-25% av befolkningen lider av  

kronisk smärta (Uysal, Asicgil & Turunc, 2016), och den kan vara svår att behandla då den är 

individuell och vanligtvis komplex (Furnes, Natvig & Dysvik, 2015), där flera 

smärtmekanismer kan vara inblandade (IASP, 2012). På grund av de begränsade 

behandlingsmöjligheterna fortsätter kronisk smärta att vara en krävande utmaning för 

patienter och sjukvårdspersonal (Jeong & Cho, 2016).  

3 TIDIGARE FORSKNING 

Under tidigare forskning definieras den omvårdnad som ges vid kronisk smärta. Vidare 

beskrivs lidande som ett allmänt begrepp och i samband med kronisk smärta. Slutligen 

beskrivs anhörigas perspektiv för att få en insikt och förståelse för den stöttande roll anhöriga 

har, men även vilka utmaningar de kan ställas inför. 
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3.1.1 Omvårdnad vid kronisk smärta 

En god vård för patienter med kronisk smärta förutsätter ett teamarbete där professioner 

som bland annat läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter samarbetar (Howarth, Warne & 

Haigh, 2012).  

Läkare har huvudansvaret gällande ordination av läkemedel och behandling. Det kan vara 

svårt för läkare som arbetar inom primärvården att kunna erhålla den kunskap som behövs 

gällande kronisk smärta. En del läkare gör en bedömning och ordinerar läkemedel för att 

patienter ska få hjälp med smärtan, och många läkare kan se en helhet och fokuserar på 

patienters egna upplevelser av smärtan. En viktig målsättning som många läkare har handlar 

om att försöka hitta individuella lösningar för att kunna ge patienter med kronisk smärta ett 

så funktionellt liv som möjligt (Harle, Bauer, Hoang, Cook, Hurley & Fillingim, 2015). Läkare 

kan ha en tendens att ändra på ordinationer av läkemedel beroende på om patienter blir 

vårdade eller när de befinner sig hemma, vilket medför att patienter kan få för en för låg eller 

för hög dos av läkemedel som inte gynnar patienten i slutändan (Siedleck, Modic, 

Bernehofer, Strumble & Kato, 2014). Läkare kan dock se försiktigheten med att ordinera 

läkemedel på grund av bland annat nytta/risk jämförelser, sidoeffekter av mediciner, en 

rädsla för att patienten kanske inte är helt uppriktig om sin smärta samt en eventuell risk för 

missbruk (Harle et. al, 2015). 

Sjuksköterskor har huvudansvaret för att skatta patienters smärta och administrera 

läkemedel. När smärtskattningen inte fungerar kan det emellertid leda till svårigheter i att ge 

patienter en optimal smärtlindring. Organisatoriska faktorer såsom tidsbrist, 

arbetsbelastning och när det inte finns läkemedelsordinationer på smärtstillande kan fösvåra 

sjuksköterskans arbete (Blondal & Harsdottir, 2009). Sjuksköterskor menar att det kan 

finnas hinder i kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare. Detta kan leda till att 

sjuksköterskor kan känna sig frustrerade om de inte får tillräckligt med stöd från läkare i att 

lindra patienters smärta. Sjuksköterskor kan uppleva att läkare har en bristande kunskap  

avseende smärta och smärtbehandling (Bernhofer & Sorrell, 2015). 

Smärtlindring för patienter med kronisk smärta kan vara en utmaning om sjuksköterskor 

kontinuerligt behöver fatta beslut avseende smärtlindring. En utmaning för sjuksköterskor  

kan vara att läsa av patienter som kan innebära att se hur patienter verkligen mår, genom att 

exempelvis samtala med patienterna och tolkakroppsspråk. Det kan upplevas som svårt att 

fråga patienter om deras smärta och samtidigt försöka förstå graden av verklig upplevd 

smärta eftersom en del patienter inte alltid kan förklara hur smärtan upplevs (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009). Sjuksköterskor kan beskriva situationer där de själva tagit beslut 

avseende olika typer av behandlingar utifrån patienters upplevda smärta. Medicinering kan 

inte alltid få bort smärtan och därför kan sjuksköterskor vilja lindra patienters smärta på 

andra sätt. Massage och avslappning i  form av musikterapi, värme och fokus på andning är 

exempel på behandlingar som kan ha en positiv effekt för en del patienter (Siedleck et.al, 

2014).  

Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal bör ha i åtanke att smärta är en subjektiv upplevelse 

och att patienter upplever smärta individuellt (Shaw, 2006). Sjuksköterskors attityder är en 

viktig del i vårdandet av patienter med kronisk smärta. En vanlig attityd kan vara hur 
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patienter med kronisk smärta ständigt försöker få tag i mer smärtstillande. Dessa patienter 

riskerar att betraktas  som ‟missbrukare‟ eftersom de inte anser att läkemedlet de får är 

tillräckligt, utan vill ha mer (Siedleck et.al, 2014). Hur samspelet mellan olika professioner 

fungerar kan ha en påverkan på vårdandet av patienter med kronisk smärta. Fysioterapeuter 

är delaktiga i rehabiliteringen hos patienter med kronisk smärta (Afrell & Rudebeck, 2010). 

Det kan förekomma problem mellan fysioterapeuter och andra professioner, utifrån att 

fysioterapeuternas roll inte alltid  tas på allvar eller förstås och vice versa. I samband med 

detta kan det också finnas hierarkiska problem inom vården mellan olika professioner inom 

vården vilket kan  orsaka bristande kommunikation och vård (Perreault, Dionne, Rossignol & 

Morin, 2014). 

3.1.2 Lidande vid kronisk smärta 

Lidande betyder att uppleva någonting som gör ont och betraktas som ett naturligt fenomen 

av den mänskliga existensen (Rudolfsson & Flensner, 2012). Lidande bör betraktas som en 

unik upplevelse som endast kan upplevas av den som lider (Furnes et. al, 2015). Ferrell & 

Coyle (2008) beskriver lidande som någonting en människa upplever och är inte enbart 

associerat till kroppen. Lidande kan betraktas som mer än en fysisk skada och kan därför 

påverka flera aspekter av människan hälsa. Detta kan exempelvis innefatta de psykiska och 

själsliga aspekterna som kan innebära ett hot mot människans förmåga att känna sig hel. 

Patienter med kronisk smärta kan uppleva någon form av lidande. Faktorer som kan spela in 

i hur patienter hanterar sin smärta kan bland annat bero på vilket stöd som finns i deras 

omgivning (Richardson, Adams & Poole, 2005). 

3.1.3 Anhörigas perspektiv 

I en tidigare studie av Strunin & Boden (2004) framkommer det att anhöriga spelar en viktig 

roll för patienter som lever med kronisk smärta, men det kan även leda till påfrestningar.  

Det framkommer att anhöriga försöker stötta patienter i sin smärta, dock kan detta innebära 

extra belastning när de får ta över fler uppgifter i hushållet. Partners till patienter med 

kronisk smärta är ibland tvungna att arbeta övertid för att få ihop det ekonomiska i hushållet, 

vilket upplevs som energikrävande. Anhöriga beskriver att detta kan vara tidskrävande och 

kan påverka deras relation.  

3.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I denna litteraturstudie har det vårdvetenskapliga perspektivet utgått från Erikssons (1994) 

teori som innefattar tre olika nivåer av lidande. Denna teori har relevans för detta 

examensarbete då ett liv med kronisk smärta kan medföra förändringar hos patienter, vilket 

kan medföra lidande och därmed påverka patienter som en helhet av kropp, själ och ande. 
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3.2.1 Kropp, själ och ande 

Människan är en helhet som består av kropp, själ och ande. Dessa tre dimensioner bygger på 

att kunna tillgodose människans alla aspekter, oberoende var det aktuella hälsohindret är 

koncentrerat. Kroppen utgör den biologiska dimensionen där sundhet och friskhet är blabla. 

Själen är den psykologiska dimensionen där relationer till andra människor innefattas. 

Anden är den andliga dimension och livsrum där människan får utrymme för etiska, estetiska 

och religiösa upplevelser. Oavsett om människan har en religiös tro eller inte behöver alla 

människor ett andligt livsrum (Eriksson, 2014;Eriksson, 2015).  

3.2.2 Lidande 

Eriksson (1994) beskriver lidande som en kamp mellan det onda och det goda, och när en 

människa lider betraktas det i allmänhet som någonting ont. Lidandet i sig saknar mening 

men när människan försonas med  sin situation och kommer till iniskt om den 

bakomliggande orsaken kan en mening skapas med lidandet. Människan bör därför inte 

förneka lidandet utan försöka anpassa det till en del av livet eftersom förnekelse kan medföra 

att människan inte kan uppleva sig själv som en helhet av kropp, själ och ande. Det finns 

olika former av lidande Eriksson (1994) beskriver; sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande.  

3.2.3 Sjukdomslidande 

Sjukdsomlidande innebär det lidande som orsakas av sjukdom och behandling. Inom 

sjukdomslidande finns en kroppslig smärta som alltid inom vården bör eftersträvas att 

lindras. Den kroppsliga smärtan påverkar hela människan som helhet. Om människan 

upplever förnedring, skam och/eller skuld på grund av smärta kan det skapa ett andligt och 

själsligt lidande. Det andliga och själsliga lidandet erfaras av patienten själv eller om 

vårdpersonal avfärdar patienten i sin sjukdom. Inom vården finns många situationer som 

kan medföra skam och förnedring till exempel när patienten redan från början söker sig till 

vården tvingas att själv leta information, utstå väntetider och behandling (Eriksson, 1994). 

3.2.4 Vårdlidande 

Vårdlidande kallas det lidande en patient kan uppleva som orsakas av vård eller utebliven 

vård. I vårdlidandet inkluderas kräkning av värdighet som innebär att patientens värdighet 

och egenvärde kränks. Fördömelse, straff och maktutövning är också någonting som räknas 

in i vårdlidandet. Detta innebär att en känsla av fördömelse och straff kan upplevas i 

samband med att patienten nonchaleras eller förnedras i vårdandet.Detta kan också höra 

ihop med att vårdpersonal utövar makt och berövar patientens frihet genom att tvinga denne 

till att utföra handlingar som patienten i fråga inte vill utföra av fri vilja. Att inte ta patienten 

på allvar är ett exempel på hur vårdpersonal kan utöva makt. Utebliven vård förekommer 

också inom ramen av vårdlidandet, som innebär att det finns en bristande förmåga på att 

kunna se och bedöma vad patienten behöver. En utebliven vård innebär alltid en kräkning av 

patientens värdighet (Eriksson, 1994). 
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3.2.5 Livslidande 

Eriksson (1994) beskriver också livslidande, det lidande som förorsakas av sjukdom, ohälsa 

och situationen av att vara patient. Livslidandet påverkar hela patientens livssituation och ses 

som ett hot mot dennes existens som människa. I livslidandet upplever patienten en känsla 

av förintelse av sin helhet, rädsla, förtvivlan och att inte orka; att ge upp. En påtvingad 

förändring av patientens livssituation går emot det naturliga och det krävs tid för att 

patienten ska kunna hitta en ny mening med livet. 

3.3 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskeprofessionen är ett legitimerat yrke med ansvar för att ge god vård, omvårdnad 

och leda ett patientnära arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2009) som ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet (SFS, 2017:30). Omvårdnad är 

sjuksköterskans specifika kompetensområde som bygger på det vetenskapliga 

kunskapområdet och en humanistisk människosyn i det patientnära arbetet. Den 

legitimerade sjuksköterskan har ansvar över att själv fatta kliniska beslut som ska kunna ge 

människor potential att förbättra, bibehålla eller återfå hälsa, hantera hälsoproblem, 

sjukdom, funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande samt livskvalitet fram 

till döden. Sjuksköterskan förväntas ha en humanistisk människosyn, och ett etiskt 

förhållningssätt utifrån evidensbaserade kunskaper (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Omvårdnaden ska fokusera på patientens grundläggande behov och upplevelser i det dagliga 

livet som baseras utifrån fysiska, psykosociala, andliga och kulturella dimensioner. Vidare 

ska sjuksköterskan ha kompetens att skapa förtroendefulla relationer till patienter och 

närstående. Sjuksköterskan ska arbeta för en personcentrerad vård gentemot patienter och 

närstående vilket innebär att kunna se och förstå varje människa som unik med individuella 

behov, resurser, värderingar och förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskan ska vara professionell i sitt arbete och visa lyhördhet, respektfullhet, 

medkänsla och trovärdighet (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014) samt ge vård med 

värdighet och respekt för alla människors lika värde (SFS, 2017:30).  

4 PROBLEMFORMULERING 

Kronisk smärta är ett vanligt förekommande hälsoproblem i samhället. Omkring 20-25% av 

befolkningen lever idag med kronisk smärta. Smärta är en krävande utmaning för patienter 

och sjukvården då den är subjektiv, vilket gör att behandlingsmöjligheterna är begränsade. 

Smärta kan medföra begränsningar i livet för patienter såsom att utföra vardagsysslor i 

hemmet, vilket kan komma att påverka deras välbefinnande. Patienter med kronisk smärta 

kan på grund av olika faktorer uppleva någon form av lidande då ett liv i kronisk smärta  kan 

leda till ofrivilliga förändringar. Kronisk smärta drabbar inte enbart patienter då även 

anhöriga kan påverkas. Tidigare forskning visar att anhöriga vill vara ett stöd men att det kan 
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upplevas som en påfrestning när de får ett större ansvar i hushållet. Sjuksköterskor bör ha ett 

helhetsperspektiv på patienter och finnas tillgängliga som stöd, vilket också inkluderar att 

göra anhöriga delaktiga i omvårdnaden. Sjuksköterskor har huvudansvaret för att ge en god 

vård och lindra lidande. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor kan uppleva svårigheter i 

att hitta bästa möjliga smärtlindring till dessa patienter. Denna litteraturstudie önskar att ge 

ökad kunskap och förståelse för fenomenet att leva med kronisk smärta. Detta kan bidra till 

att sjuksköterskor kan hitta individuella lösningar till patienter för att lindra smärta.  

5 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk smärta.  

6 METOD 

Detta är en kvalitativ litteraturstudie inom området av vårdvetenskap som har baserats på 

kvalitativ forskning. Enligt Segersten (2012) innebär kvalitativ forskning att bidra till en ökad 

förståelse för det valda fenomenet. Denna ansats var lämplig för detta examensarbete då det 

handlar om patienters erfarenheter av att leva med kronisk smärta.   

6.1 Datainsamling och urval 

Vid insamling av data har kvalitativa artiklar sökts fram. Sökningarna genomfördes på 

Cinahl+ där olika söktermer använts som passade in på syftet (se bilaga A). Vid sökandet av 

artiklar har det funnits inklusionskriterier och exklusionskriterer för att begränsa träffarna. 

Inklusionskriterierna till detta examensarbete har varit följande: artiklarna som eftersökts 

ska ha utgått ifrån patienter som haft erfarenheter av kronisk smärta och som varat i minst 

12 veckor då smärta anses vara kronisk efter minst tre månader, patienterna har varit över 18 

år, artiklarna har varit vårdvetenskapliga, peer reviewed, skrivna på engelska eller svenska, 

utgår från kvalitativa studier samt att de varit publicerade på 2000-talet. Artiklarna utgick 

från 2000-talet då författarna av examensarbetet önskade få ett bredare resultat utifrån 

patienters upplevda erfarenheter. Inklusionskriterierna har utgått från sökningar utifrån ett 

patientperspektiv och har varit till begränsande till söktermer såsom ”patient”, ”experience”, 

”experiences”, ”living with”, ”lived”, ”chronic pain”. Exlusionskriterierna har varit följande: 

artiklar skrivna utifrån kvantitativ metod, studier där patienter varit mindreåriga, artiklar 

som inte varit peer reviewd, skrivna på annat språk än engelska och svenska samt de artiklar 

som publicerats tidigare än på 2000-talet.   
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Först lästes artiklarnas titel, sedan kontrollerades studiernas ansats och abstrakt som var 

inriktade på att svara an på examensarbetets syfte och problemformulering. Metodavsnitten i 

studierna granskades också för att bekräfta att studierna var av kvalitativ ansats. Innan 

artiklarna användes till examensarbetet bearbetades artiklarnas innehåll och resultatdel för 

att avgöra om de passade in på syftet. Här utfördes också en kvalitetsgranskning (se bilaga 

C), för att säkerställa att de utvalda artiklarna var av hög kvalitet och kvalificerade för att 

användas i examensarbetet. Sammanlagt ingick 12 artiklar i granskningen, varav 10 höll 

sådan kvalitet så de kunde ingå i analysen.Resultatet från artiklarna har redovisats utan att ta 

bort, lägga till eller ändra data.  

6.2 Dataanalys 

Dataanalysen utgår från Evans (2002) analysmetod som är en beskrivande syntes 

innehållande fyra steg, där det första steget handlar om att bestämma vad som ska analyseras 

för att därefter eftersöka relevanta studier i databaser och avgöra vilket material som ska 

användas. Steg två innebär identifiering av nyckelfynd, där artiklarna läses djupgående för 

att få en översikt om vad varje enskild artikel kommer fram till. Nyckelfynd plockas ut och 

sammanställs. Steg tre innebär att nyckelfynd sammanställs till gemensamma teman utifrån 

likheter och skillnader, och kategoriseras i teman som sedan identifieras i subteman. I det 

fjärde och sista steget beskrivs fenomenet som kopplas tillbaka till orginalartiklarna. 

Resultatet av analysen uttrycks i en syntes där teman och subteman ställs upp och förklaras. 

De tio artiklar som passade in på syftet, lästes noggrant ett flertal gånger för att få en klar bild 

av artiklarnas resultat. Efter detta plockade författarna ut nyckelfynd från artiklarnas resultat 

för att hitta resultat till examensarbetet som motsvarade dess syfte. Nyckelfynden från de 

olika artiklarna sorterades sedan ut utifrån dess likheter och skillnader. Sammanlagt 

plockades 138 nyckelfynd ut, varav 17 föll bort under sorteringen. Därefter kategoriserades 

dessa i två övergripande teman som därefter delades in i fem subteman som sammanfattade 

resultatet (se tabell 2). Subteman omarbetades under analysprocessens gång ett flertal 

gånger för att hitta sådana bra övergripande namn på de subteman som valdes ut och som 

passade in i det resultat som hittades. Under denna process hittades nyckelfynd i olika 

subteman som passade bättre in i andra subteman, och dessa kategoriserades därför om. För 

att beskriva det valda fenomenet sammanställdes och beskrevs de valda temana i respektive 

subtema. Under denna process kontrollerades artiklarnas resultat ytterligare för att 

säkerställa att temana som valdes stämde överens med analysen. Slutligen plockade 

författarna ut citat från artiklarna för att få en tydlig insikt i patienters erfarenheter av deras 

kroniska smärtor.  
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och  subteman.  

Nyckelfynd Tema Subtema 
 

The participants had 
changed in the way they 

related to the parts of the 
body that were involved in 

some way in their pain, 
these were the parts that 

were painful, involved 
altered sensation, 

weakness or were difficult 
to control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leva med en kropp i 
smärta 

 
 

 
 
 
 

Att inte känna igen eller 
kunna hantera sin kropp 

 
 
 
 

 

 
All the participants 

prioritised the use of 
physically centred coping 

strategies, such as 
adopting different 

postures, use of heat and a 
variety of avoidance 

behaviours as adjuncts to 
medication to alleviate the 

pain. 
 

 
 
 
 

Att utveckla strategier för 
att hantera smärta 

 

 

6.3 Etiska överväganden 

Innan vetenskapliga artiklar publiceras ska dessa undergå en vetenskaplig granskning 

(Codex, 2017). I detta examensarbete har endast artiklar som varit vetenskapligt granskade  

använts för att att säkerställa att etiska överväganden varit gjorda innan publicering. I 

examensarbetet har endast vårdvetenskapliga artiklar använts, som varit skrivna på engelska 

och är därför noggrant översatta för att undvika feltolkning av resultatet. Artiklarna som 

använts har varit peer-reviewed och noggrant refererats till orginalkällan. Arbetet har följt 

etiska koder utifrån Codex (2017), som innebär att fusk och ohederlighet inom forskning 

räknas som bland annat plagiering eller stöld av data. Examensarbetets resultat innefattar 

inga egna åsiker, plagiat eller förfalskning av innehållet. 

I denna litteraturstudie har tidigare forskning sammanställts till ett nytt resultat och därför 

har inte forskarna behövt något etiskt tillstånd. 
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7 RESULTAT 

Resultatet har enligt Evans analysmetod (2002) sammanställts i två teman och fem 

subteman (se tabell 1) som har beskrivits i löpande text utifrån de nyckelfynd som tagits 

fram. Utgångspunkten för resultatet är grundat på de erfarenheter patienter har av att leva 

med kronisk smärta. 

Tabell 2. Översikt av tema och subteman. 

Tema Subtema 
Smärtans påverkningar 
 

Att förlora sitt jag och samhörighet med andra 
Att sakna stöd och resurser 
Att utmanas känslomässigt 

Leva med en kropp i smärta Att inte känna igen eller kunna hantera sin kropp 
Att utveckla strategier för att hantera smärta 

7.1 Smärtans påverkningar 

Subteman tillhörande detta tema är att förlora sitt jag och samhörighet med andra, att 

sakna stöd och resurser samt att utmanas känslomässigt. En av de återkommande 

förändringar som patienter beskrev handlade om de förluster som förekom gällande 

arbetsliv, familj-och vänskapsroller samt aktiviteter. Den kroniska smärtan framkallade olika 

typer av känslor, såsom ilska, frustration och maktlöshet. Ofta ledde känslorna till ett sämre 

självförtroende hos dessa patienter då det gick ut över sina anhöriga, men även när deras 

smärta inte blev tagen på allvar av sjukvården. Patienter beskrev också utmaningarna med 

läkemedel då smärtstillande inte alltid var tillräcklig. De upplevde även att deras smärta 

kunde förminskas när de sökte vård och inte alltid upplevde att de fick samma vård som 

andra patienter.  

7.1.1 Att förlora sitt jag och samhörighet med andra 

Patienter beskrev hur den kroniska smärtan kunde dominera en större del av deras liv vilket 

lett till att de förlitat sig på andra och bett om hjälp. De upplevde att det var en utmaning att 

behöva förlita sig på andra då det gav dem en minskad känsla av kontroll. Många av dessa 

patienter kunde känna sig obekväma med detta då det bidrog till en ofrivillig förändring i 

deras liv. Att be om hjälp betraktades som svårt för de som tidigare varit självständiga i livet. 

En patient berättade: ”I have become the dependant instead of being the undependant upon 

and this has affected me deeply” (Snelgrove & Liossi, 2009, s. 742). Detta kunde skapa en 

ond cirkel som gjorde det svårare för dem att acceptera hjälp när de väl fick det (Campbell & 

Cramb, 2008).  En kvinnlig patient berättade:  

It [the chronic pain] disturbed my daily life, especially after having the younger boy. I couldn‟t sleep and 

the pain got worse and more constant. I couldn‟t do anything. I couldn‟t sit down, which meant I couldn‟t 

drive my car or sit in a car. I couldn‟t go shopping alone, if walking, because I was always falling. I had 

this paresis in my right foot. And having this little boy, meant difficulties. My husband was working and 
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my older boy couldn‟t help much, so my parents moved in temporarily (Skuladottir & Halldorsdottir, 

2011, s. 86). 

Patienter kunde uppleva saknad efter sådant de tidigare kunnat utföra, såsom fysiska 

aktiviteter och som då tagits för givet (Snelgrove & Liossi, 2009). En patient berättade: ” In 

my mind I want to do really active things like go tramping, walking, mountain biking, things 

like that. But my body says, „„go to sleep‟‟ or „„sit in a chair‟” (Crowe et. al, 2010, s. 590). De 

beskrev att de endast kunde göra en bråkdel av sådant som de tidigare kunnat utföra, vilket 

medförde att de undvek situationer som krävde fysisk ansträning (Campbell & Cramb, 

2008;Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, Pankhurst & Valledor, 2010). Patienter berättade att 

det  inte alltid var möjligt för dem att utföra dagliga sysslor (Snelgrove & Liossi, 2009). Detta 

kunde innebära en stor förlust av uppskattade aktiviteter då exempelvis trädgårdsarbete 

tidigare varit en glädje (Snelgrove, Edwards & Liossi, 2013). En patient berättade “I can only 

do a small fraction of the things I used to do. I have to psych myself up to do things” (Crowe 

et. al, 2010, s.590).   

Återkommande förändringar som patienter nämnde handlade om förlusten av  jobb och 

karriärer. Ett liv med kronisk smärta kunde begränsa deras möjligheter att arbeta och få en 

stabil inkomst, vilket kunde vara pykiskt påfrestande (Crowe et. al, 2010). De menade att ett 

liv med konstant smärta innebar en krävande process (Skuladottir & Halldorsdottir, 2011). 

Patienter med kronisk ryggsmärta beskrev hur de sociala rollerna ofta kunde dö ut och 

förkastats när deras fysiska funktioner minskat eller försvunnit helt. De menade att de lever 

runt sin smärta och inte med smärtan, genom att de har undvikit sociala aktiviteter vilket 

upplevdes som förödmjukande på grund av bristande möjlighet att vara närvarande (Crowe 

et. al, 2010;Snelgrove et. al, 2013). De blev ofta tvungna till att avstå från sociala 

tillställningar och aktiviteter, vilket kunde skapa en negativ spiral och leda till att de drog sig 

undan familj och vänner (Campbell & Cramb, 2008). Patienter beskrev hur familjeroller och 

det enskilda ansvaret påverkats och gått förlorat (Snelgrove et. al, 2013) när ansvaret lagts 

över på någon annan i familjen eller vänkretsen, vilket medförde svårigheter i att kunna 

uppleva normalitet i det vardagliga livet (Snelgrove & Liossi, 2009;Snelgrove et. al, 2013). 

Detta var någonting som kunde påverka en del manliga patienter med kronisk smärta starkt. 

En manlig patient beskrev hur han upplevde att han inte längre var den som tog hand om 

familjen då han inte kunde ta hand om familjen på samma sätt som tidigare och därmed inte 

hade  förmågan att kunna försörja  familjen (Snelgrove et. al, 2013). En patient berättade:  

I know there‟s things my daughter would like for me to be there to see her and I cannot and I get 

frustrated with myself and feel I m letting her down. My partner, he is more like a carer than a married 

partner. It is not fair but there‟s not a lot I can do (Snelgrove et. al, 2013, s. 128). 

Den fysiska smärtan kunde innebära att det var svårt att känna igen sig själv i jämförelse med 

sina tidigare, friska år (Snelgrove & Liossi, 2009). Patienter beskrev den överväldigande 

erfarenheten av kronisk smärta som innebar både förlust men också ett sämre förhållande till 

dem själva eftersom de inte längre kunde känna igen sig själva (Snelgrove et. al, 2013). Den 

kroniska smärtan var oförutsägbar och formade valen angående deras egna levnadssätt 

(Crowe et. al, 2010). Bristen på kontroll och hur de upplevde sig själva beskrevs som en 

faktor till att deras självförtroende blev försämrat (Snelgrove & Liossi, 2009).   
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7.1.2 Att sakna stöd och resurser 

Patienter upplevde att de kände sig osäkra gällande själva intaget av smärtlindrande 

läkemedel. De menade att det oftast inte gav tillräcklig smärtlindring, samt att det gav många 

biverkningar. Trots detta kunde de inte sluta använda dessa läkemedel eftersom det innebar 

en viss lindring, om än otillräcklig (Snelgrove et. al, 2013). De beskrev att smärtan inte alltid 

var möjlig att kontrollera trots medicinering eller andra behandlingar. De beskrev maktlöshet 

när smärtlindringen inte räckte till och att de helt enkelt försökte finna sig i situationen 

(Snelgrove & Liossi, 2009).  En patient berättade: 

I probably drank too much, I did end up drinking quite excessively because of the pain, I mean I don‟t 

normally drink spirits but I was drinking whiskey with my medication because I was in so much pain and 

because of the worry about what might happen to me (Campbell & Cramb, 2008, s. 387). 

Vissa patienter upplevde att de fick mer vård än andra, men en gemensam faktor var vikten 

av att  få information och vård av sjukvården. Många av dem kunde uppleva att de inte blev 

trodda och att den kroniska smärtan enbart skulle vara påhittad (Snelgrove & Liossi, 2009), 

vilket försämrade deras självförtroende eftersom de hade förväntningar om att bli bemötta 

med respekt och värdighet (Säll Hanssson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011). En 

patient berättade: 

I gritted my teeth and felt, no you bloody swine. That‟s what I thought … I couldn‟t manage to say 

anything…. I was in such pain and was so disappointed. I felt he didn‟t believe me. He hadn‟t a clue as to 

how much pain I had (Säll Hansson et. al, 2011, s. 448). 

Patienter menade att de kunde förstå vårdpersonalens situation som utifrån stress och 

jobbiga situationer, men att de förtjänat hjälp, som en ”vanlig” patient med en ”riktig” 

sjukdom (Säll Hansson et. al, 2011). De upplevde att vårdpersonal inte alltid gav tillräckligt 

med information (Snelgrove & Liossi, 2009). De menade att de hade egen insikt avseende sig 

själva och den egna smärtan, men vårdpersonalen kunde sakna tillräckligt med kunskap om 

kronisk smärta (Skuladottir & Halldorsdottir, 2011), Sjuksköterskor upplevdes inte ha 

tillräckligt med medicinsk kunskap för att förstå patienters tillstånd och varför 

läkemedelsbehandling inte alltid var effektiv (Snelgrove & Liossi, 2009). Patienter beskrev 

att den bristande kunskapen kunde leda till att de inte fick möjlighet att ta del av en god vård, 

vilket innefattade möjligheter till att skatta deras egen smärta och att de inte blev tillfrågade 

om hur intensiv smärtan var (Säll Hansson et. al, 2011).  

Att inte erfara en god vård innebar att dessa patienter kunde känna sig förminskade, vilket 

ofta kunde innebära svårigheter med att söka vård igen (Peolsson, Hydén & Larsson, 

2000;Säll Hansson et. al, 2011;). De menade att det borde ha varit en självklarhet att bli 

tagen på allvar och få vård (Säll Hansson et.al, 2011).   

7.1.3 Att utmanas känslomässigt 

Resultatet visade att kronisk smärta framkallade olika typer av känslor hos patienter. Det 

som främst kunde drabba dem var ilska och frustration (Snelgrove & Liossi, 2009;Snelgrove 

et. al, 2013). Dessa känslor uppstod oftast på grund av att de inte ansåg att de förtjänade att 

leva med ständig smärta (Snelgrove et. al, 21013). En patient berättade “I know I sound 
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bitter, but I did not ask for this curse upon mybody, this living hell” (Snelgrove et. al, 2013, 

s.128) 

Ilskan kunde oftast vara vänd inåt och de beskrev hur de kunde bli arga på sig själva för att de 

inte kunde kontrollera deras smärta. Mycket av ilskan var också riktad mot sjukvården när de 

inte upplevde att sjukvården trodde på dem och ständigt fick höra samma saker, som att de 

stod på väntelista för att få tid till besök. Patienter berättade också om hur ilskan i samband 

med minskad kontroll drabbade deras närstående. Detta kunde leda till problem med 

familje-och vänskapsrelationer då frustration och ilska ofrivilligt riktades mot dem 

(Snelgrove & Liossi, 2009). Patienter upplevde att de var medvetna om de delar av kroppen 

som smärtade, vilket kunde leda till känslor av maktlöshet, uteslutning och avvisning 

(Osborn & Smith, 2006). En annan dominerande känsla var ångest, speciellt när de tänkte på 

framtiden och vad de inte längre kunde klara av (Snelgrove et. al, 2013). De berättade att 

smärtan dock varierade och att de ofta kunde pendla mellan oro och rädsla och tacksamhet 

då smärtan i sig kunde hjälpa dem att anstränga sig att försöka få ett bättre liv. De beskrev ett 

liv i konstant smärta som en känslomässigt krävande process (Skuladottir & Halldorsdottir, 

2011). En patient berättade: 

It affects every part of your life and it affects all the family. It affects your sex life it affects every part of 

your life. I tell you what gets to me most is when I see my wife carrying the black bags out and I cannot 

do it; I go upstairs out of the way (Snelgrove et.al, 2013, s. 127) 

7.2 Leva med en kropp i smärta 

Subteman tillhörande detta tema är att inte känna igen eller kunna hantera sin kropp och 

att utveckla strategier för att hantera smärta. I resultatet beskrivs hur patienter upplevde 

förändringar till sina kroppar och sina vardagliga liv. Smärtan sågs som ett hot som 

successivt tog över deras kroppar, vilket kunde leda till en minskad kontroll över sina liv. 

Detta medförde att patienter inte kände samma tillhörighet och insikt till sig själva som de 

tidigare gjort i sina liv. Patienter med kronisk smärta beskrev också att de är i behov av ett 

nödvändigt intag av smärtlindrande läkemedel för att leva med smärtan, trots att det oftast 

inte alltid givit tillräckligt god effekt, samt det faktum att de drabbas av många biverkningar. 

Patienter beskrev att de behövde lära sig att utforma egna strategier för att kunna hantera 

sina smärtor utöver smärtlindrande läkemedel, och därmed kunna leva så normala liv som 

möjligt. De beskrev också vikten av att vara positiv och att försöka se framåt för att kunna 

leva ett så bra liv som möjligt trots smärta då den alltid kommer vara en del av deras liv.  

7.2.1 Att inte känna igen eller kunna hantera sin kropp 

Patienter med kronisk smärta beskrev smärtan som en inlärningsprocess som grundade sig 

på att vara känslig och medveten om sin situation (Peolsson et. al, 2000). De beskrev att de 

kroppsdelar som var relaterade till smärta var svåra att hantera, vilket innebar att de inte 

kunde veta vilka aktiviteter eller rörelser som kunde utlösa smärta (Crowe et. al, 2010). Den 

kroniska smärtan upplevdes som ett hot mot dem själva och sina kroppar (Snelgrove et. al, 

2013). Patienter med kronisk ryggsmärta beskrev hur smärtan inte gick att förutspå när den 
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kunde slå till (Osborn & Smith, 2006). De menade att smärtan ständigt tolkades som ett hot 

som gradvis tog över deras kroppar  (Snelgrove & Liossi, 2009). En patient berättade: 

Oh yeah, its in two parts, the old good bit and the pain bit, which has gone wrong […] one bit works, the 

other doesn‟t, like a section has gone wrong, when it‟s bad and I can‟t move properly, its like its not part 

of me, it won‟t obey (Osborn & Smith, 2006, s. 219). 

Patienter förklarade sin kroniska smärta som en atmosfär som påverkade varenda del av 

kroppen (Snelgrove et. al, 2013), vilket gjorde att de inte längre kunde känna tillhörighet till 

den egna kroppen eftersom den inte upplevdes som samarbetsvillig till dem själva utifrån vad 

patienterna ville göra och vad de kunde göra (Afrell, Biguet & Rudebeck, 2007). De beskrev 

att de delar av kroppen som gjorde ont inte upplevdes tillhöra dem och att de friska delarna 

lätt glömdes bort när fokus riktades mot det onda. De menade att den kroniska smärtan 

innebar ett liv med en kropp som inte kändes som deras egen, vilket kunde leda till att de 

kände sig svaga som om någonting främmande tog över (Osborn & Smith, 2006). De beskrev 

att kronisk smärta medförde att de inte längre kände igen sig själva och att de till slut var 

tvungna att finna sig i smärtan (Afrell et. al, 2007). Ett liv med kronisk smärta beskrev 

patienter som ett ständigt pendlade mellan att acceptera en kropp i smärta och att förneka 

sin kropp (Afrell et. al, 2007). En patient berättade: 

I spent a long time believing that it would be better, I‟ve given up. I just now live in a state of managing 

what I live with, rather than looking because I think for me, looking for things to get better just was 

emotionally too hard when it didn‟t happen, so I just don‟t and I just accept things for the way they are 

now (Afrell et. al, 2007, s. 589). 

Patienter berättade hur de ofta behövde inta läkemedel regelbundet för att kunna leva ett liv 

med mindre smärta (Snelgrove et. al, 2013;Snelgrove & Liossi, 2009). De ansåg att intaget av 

smärtstillande mediciner kunde vara alldeles för hög och samtidigt inte heller ha så stor 

effekt (Snelgrove et. al, 2013). En patient berättade ”All I do is taking tablets; I take loads of 

tablets” (Snelgrove et. al, 2013, s. 129). 

7.2.2 Att  utveckla strategier för att hantera smärta   

En vanlig strategi var att kämpa för att kunna ha en sådan normal vardag som möjligt. Det 

innebar möjligheten att utföra dagliga aktiviteter trots smärta (Campbell & Cramb, 

2008;Skuladottir & Halldorsdottir, 2011). En annan strategi var att försöka lära sig att känna 

igen och kontrollera smärtan genom att hantera den egna förmågan att utföra aktiviteter. Att 

anpassa livet var ett annat sätt att lära sig hantera den nya situationen, exempelvis genom att 

ändra livsstil. (Crowe et. al, 2016;Peolsson et. al, 2000;Skuladottir & Halldorsdottir, 2011; 

Snelgrove et. al, 2013). Att fokusera på det som gav glädje kunde vara ett stöd i att 

upprätthålla en balans mellan egna fysiska resurser och krav (Peolsson et. al, 2000). De 

försökte lära känna sina kroppar (Afrell et. al, 2007;Peolsson et. al, 2000), vilket innebar att 

hitta och identifiera gränser genom att lyssna på kroppssignaler. Detta innebar 

begränsningar, beroende på hur intensiv smärtan var samt deras förmåga att kunna utföra 

aktiviteter (Afrell et. al, 2007;Crowe et. al, 2016;Snelgrove et. al, 2013). En viktig strategi 

enligt patienter handlade om att vara stark och bibehålla en positiv attityd där den smärtande 

kroppen sågs som en integrerad del av dem själva genom att de kunde tro på sina egna 
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förmågor att hantera smärtan. Att acceptera smärtan och inte kämpa emot den hade stor 

betydelse för att kunna leva ett så gott liv som möjligt (Afrell et. al, 2007;Skuladottir & 

Halldorsdottir, 2011). Genom att bibehålla ett realistiskt tankesätt och ta kontroll över 

smärtan var det möjligt att kunna se en hoppfull framtid. En patient berättade “…growing 

consciousness is the only, the only way to take control of the pain” (Afrell et.al, 2007, s. 293). 

För att lära sig leva med kronisk smärta betonade de vikten av att hålla modet uppe, se 

framåt och acceptera smärtan och de förändringar som den medförde i livet. Detta kunde 

upprätthållas genom en positiv attityd och inte låta smärtan dominera. Den kroniska smärtan 

kunde bli en del av livet när patienter lärde sig att acceptera den, samtidigt som det bidrog till 

en känsla av inre kontroll när livet inte begränsades på grund av smärta. Vid smärtfria 

perioder var det möjligt för dem att känna hopp om framtiden och möjligheter att kunna 

återgå till det normala livet (Campbell & Cramb, 2008;Peolsson et.al, 2000;Snelgrove et. al, 

2013). En patient berättade: 

There are times when I feel totally desperate and I scream and I cry you know, have a bit of a fit and 

realize that really there is only one person that‟s going to go down the pan, it‟s yourself, so you have to 

pick yourself up (Campbell & Cramb, 2008, s. 387). 

Genom att hitta egna strategier som passde deras egna kroppar kunde det leda till ett 

normalt liv utan större begränsningar (Crowe et. al, 2016;Skuladottir & Halldorsdottir, 

2011;Snelgrove & Liossi, 2009; Snelgrove et. al, 2013). Fysiska strategier kunde innebära 

användning av värmekuddar och undvika läkemedel som enda medicinering (Snelgrove & 

Liossi, 2009). Det fanns ett behov av att hitta andra smärtlindrande strategier (Skuladottir & 

Halldorsdottir, 2011). Acceptans av smärtan och situationen de befann sig var en viktig del i 

detta, samt engagemang till att förändra deras vardagliga liv (Afrell et. al, 2007). En kvinnlig 

patient berättade: 

If you are determined to live a satisfying life, you have to find a new purpose. Have something else to do. 

To be doing…It‟s impossible always to stay at home because of the pain. You have to go out, to the theatre 

or dancing, it is part of being human. Although it costs more disbelief and misunderstanding. Some say: 

„Well you can work, you are not that bad‟. They don‟t realize what it takes to be able to cope (Skuladottir & 

Halldorsdottir, 2011, s.87). 

8 DISKUSSION 

I diskussionsdelen presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion samt en etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning, lagar och styrdokument 

samt det valda vårdvetenskapliga perspektivet. Metoddiskussionen diskuteras till den valda 

metoden och analys som använts. I etikdiskussionen redogörs det slutligen för de etiska 

aspekterna som tagits hänsyn till i examensarbetet. 
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8.1 Resultatdisskusion 

Kronisk smärta beskrivs som en obehaglig och känslomässig upplevelse som är kopplad till 

en pågående eller möjlig vävnadsskada. Kronisk smärta definierar smärta som  som pågått 

längre än sex månader (Slørdal & Rygnestad, 2009;Berry, 2011). I resultatet framkom det att 

patienter ofta behövde begränsa sina liv på grund av smärtan. Det innebar ofta att deras 

fysiska funktioner försämrats eller försvunnit helt. Författarna till examensarbetet anser att 

sjukdomslidande kan relateras till detta då smärta i detta fall betraktas som sjukdom och kan 

medföra ett lidande och minskad livskvalitet. Många patienter hade erfarenheter av att nekas 

av vården och utstå väntetider, vilket kan relateras till Eriksson (1994) som menar att 

sjukdomslidande kan medföra skam och förnedring. Sjukdomslidandet kan enligt författarna 

till examensarbetet kopplas till smärtan i sig som medför fysisk och psykisk skada, samt 

tvingar patienter till att begränsa sina liv. Detta kan även associeras till Eriksson (1994) som 

menar att det inom sjukdomslidandet finns en kroppslig smärta som vården alltid bör 

eftersträva att lindra. Författarna såg  i resultatet att detta alla gånger inte uppfylldes då 

patienternas smärta förminskades och inte togs på allvar. När vårdpersonal avfärdar 

patienter i sin smärta kan det medföra ett andligt och sjäsligt lidande. I resultatet framkom 

det även att patienter tvingats till att ge upp tidigare intressen då de inte längre klarar av att 

utföra detta. Detta bidrar till att de måste anpassa livet utifrån smärtan och därmed tar 

smärtan kontroll över dem. Enligt Eriksson (1994) påverkar den kroppsliga smärtan 

människan som helhet. 

Författarna till examensarbetet såg i resultatet att patienter många gånger upplevde att deras 

kroniska smärta dominerade en större del av deras liv. Den kroniska smärtan medförde att 

de tvingades förlita sig på andra och be om hjälp, vilket sågs som en ofrivillig förändring i 

deras liv. Några av patienterna upplevde att familjeroller gick förlorade då ansvaret behövdes 

läggas över på någon annan i sin närhet. Detta ledde till att patienter drog sig undan sina 

sociala liv och därmed förlorade relationer till sina närstående -och vänner. Patienter som 

upplevde en förlust av dem själva och samhörighet med andra hade ett livslidande. 

Rudolfsson & Flensner (2012) beskriver att lidande innebär att uppleva någonting som gör 

ont. Furnes et. al (2015) betraktar lidande som en unik upplevelse som endast den som lider 

kan uppleva. Enligt Eriksson (1994) betraktar livslidande som ett lidande där patienter på 

grund av sjukdom och ohälsa påverkas i sina livssituationer. Patienter med kronisk smärta 

kan ha ett livslidande när livet får en påtvingad förändring. Denna förändring kan medföra 

att patienter väljer att dra sig undan socialt och familjeroller och arbetsliv går förlorade. 

Författarna till examensarbetet anser att detta kan relateras till Erikssons (1994) 

helhetsperspektiv. Detta kan ha samband med att patienter inte kan uppleva dem själva som 

en helhet av kropp, själ och ande. Det kroppsliga kan skildras när patienter inte längre hade 

förmåga att utföra sådant som de tidigare kunde göra på grund av smärta, och när de blev 

beroende av hjälp från andra. Det själsliga handlar om de emotionella lidande som smärtan 

medför, vilket kan associeras till patienters ångest, frustration och ilska över deras oförmåga 

att hantera situationen de befinner sig i.  Det andliga innefattar patienternas tankegång om 

att de inte förtjänar att leva med ständig smärta och att situationen är orättvis. Patienters 

lidande blir en utmaning för sjuksköterskor som bör ha ett helhetsperspektiv i vårdandet. Det 

handlar om att se människan bakom patienten och inte enbart sjukdomen.  



17 

I examensarbetets resultat beskrev patienter att de inte blivit tagna på allvar och att de ofta 

kände sig förminskade när de sökt sjukvård. Sjuksköterskan har ansvar för att ge god vård, 

omvårdnad och leda det patientnära arbetet. Vården ska baseras på respekt för patienters 

självbestämmande och integritet utifrån alla människors lika värde (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009;SFS, 2017:30). Sjuksköterskor beskrev i bakgrunden att det kan 

vara svårt att läsa av patienter som har kronisk smärta. Detta innebär förmågan att kunna se 

hur patienter verkligen mår genom samtal och att tolka kroppsspråk. Vidare beskrev 

sjuksköterskor att det upplevdes som svårt att fråga patienter om deras smärta och samtidigt 

förstå graden av verklig upplevd smärta då alla patienter inte alltid är uppriktiga med hur 

smärtan upplevs (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Författarna till examensarbetet anser att 

när patienter inte blir tagna på allvar när de söker vård kan det bidra till minskad tillit till 

sjukvården, vilket gör att de kan välja att undvika kontakt med vården. Utifrån 

sjuksköterskors perspektiv kan det dock vara väsentligt att ha förståelse för att det inte alla 

gånger är lätt att vårda patienter med kronisk smärta. Detta kan ställa krav på sjuksköterskor 

som inte alltid är enkla att uppnå. En annan möjlig orsak till att patienter inte blir tagna på 

allvar kan vara att det finns attityder inom vården. Siedleck et. al (2014) beskriver en attityd 

där  vårdpersonal anser att patienter med kronisk smärta ofta söker sjukvård för att få 

smärtstillande på recept. Bernehofer & Sorell (2015) beskriver att sjuksköterskor upplever att 

det kan finnas brister i organisationen, vilket gör att de upplever ett minskat stöd i möjlighet 

till att kunna lindra patienters smärta. Sjuksköterskor kan uppleva att läkare inte alltid har 

tillräcklig medicinsk kunskap när det handlar om kronisk smärta. Perreault et. al (2014) 

beskriver att det inom vården kan finnas hierarkiska problem mellan de olika 

vårdprofessionerna  vilket kan orsaka bristande kommunikation och vård. Författarna till 

examensarbetet anser att det bör finnas tydliga riktlinjer och ett nära samarbete mellan de 

olika vårdprofessionerna och patienter i vårdandet. När patienter inte får tillräckligt med 

hjälp anser examensarbetets författare att detta kan relateras till Erikssons (1994) 

vårdlidande där lidande orsakats på grund av vården. Utebliven vård förekommer i 

vårdlidandet och ses som kränkande, vilket även är någonting som framkommer i resultatet 

att några av patienterna har upplevt. Hos dessa patienter tydliggörs vårdlidandet när deras 

värdighet kränkts genom att smärtan förminskades och inte togs på allvar. Vårdlidandet 

skulle kunna påverka livet i ett större perspektiv om inte patienter får den hjälp de behöver, 

vilket kan vara en bidragande faktor till att få ett livslidande. Vid utebliven vård kränks 

egenvärdet, vilket även går emot det som vården styrs av då Hälso-och sjukvårdslagen (SFS, 

2017:30) menar att sjukvården har skyldighet att ge en god vård på lika villkor för hela 

befolkningen. För att en god vård ska kunna ges är det viktigt att det sker ett teamarbete där 

de olika vårdprofessionerna samarbetar (Howarth et. al, 2012). 

Det framkom i resultatet att patienter erfarat negativa upplevelser av sjukvården. Detta 

kunde innefatta ett bristande bemötande, otillräcklig information och vård som innebar att 

de inte alltid blivit tillfrågade om hur smärtan upplevdes. En annan brist var att de ansåg att 

sjuksköterskor och vårdpersonal inte hade tillräcklig medicinsk kunskap. Författarna till 

examensarbetet anser att då smärta är en subjektiv upplevelse kan det medföra svårigheter i 

vården. Sådana svårigheter kan vara att skatta patienters smärta och förstå hur smärtan 

upplevs. Det kan vara en utmaning för sjuksköterskor och vårdpersonal att vårda kronisk 

smärta då den är inidividuell och uttrycks på olika sätt, samt att behandlingar inte ger 
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likvärdig effekt på alla patienter. Det kan därför ta tid att hitta rätt behandling som fungerar 

för den enskilde patienten. Andra utmaningar inom vården kan vara korta vårdbesök till följd 

av personal-och tidsbrist samt att brist på tillgänglighet för vård ger långa väntetider.  Många 

gånger saknas resurser och det finns inte alltid tid att samtala med patienter om deras 

smärta. Det framkommer enligt Harle et. al (2015) att läkare har en målsättning om att hitta 

individuella lösningar för att kunna ge patienter med kronisk smärta ett så funktionellt liv 

som möjligt. Läkare ordinerar därför läkemedel med försiktighet på grund av eventuella 

biverkningar och har ett nytta/risk-tänk när de sätter in en ordination. Werner (2010a) 

beskriver att det finns olika behandlingsstrategier beroende på vilket smärttyp patienten 

uttrycker. Detta kan relateras till Furnes et. al (2015) som uppger att kronisk smärta kan vara 

svårbehandlad då den är individuell och vanligtvis komplex. 

I resultatet framkom det att patienter utmanades känslomässigt. Förlust av familjeroller, 

socialt liv och fritidsintressen var sådana aspekter som kunde påverka dem emotionellt. 

Känslor som återkom var ilska, frustration och depression, vilket är vanligt hos patienter som 

lever med kronisk smärta. En annan dominerande känsla var ångest vilket ofta uppstod när 

de tänkte på framtiden och vad de inte längre kunde göra. Richardsson et. al (2005) menar 

att konsekvensen av detta skulle kunna leda till att patienter hamnar i en negativ spiral vilket 

ger en förvärrad smärta som följd. I resultatet framkommer det att ilskan var vänd inåt, men 

även ofrivilligt riktades mot familj-och vänner, vilket kunde leda till problem i relationerna. 

Författarna till examensarbetet anser att detta kan relateras till Richardson et. al (2005) som 

beskriver att patienter har olika förutsättningar där stöd från omgivning kan spela in. Detta 

kan vara påfrestande för patienter som försöker leva ett liv med smärta och samtidigt kunna 

fokusera på sina privatliv. Svårigheter medför ofta känslor som även har en påverkan på 

anhöriga. I en tidigare studie av Strunin & Boden (2004) framkommer det att anhöriga ofta 

får ett större ansvar i hemmet och arbetslivet, vilket kan orsaka påfrestningar i relationer 

mellan patienter och anhöriga. Detta anser författarna av examensarbetet skulle kunna leda 

till ytterligare lidande när smärtan blir en orsak till att problem i relationer uppstår. 

Samtidigt kan detta bidra till en förståelse för att kronisk smärta kan ha en påverkan på 

anhöriga och inte enbart patienter. Detta kan vara viktigt för sjuksköterskan att ha i åtanke 

vid vårdandet för att kunna hjälpa och vara ett stöd för anhöriga som kan komma att 

påverkas. 

Det framkom i resultatet att patienter funnit strategier till att hantera den kroniska smärtan. 

För att lära sig leva med sin smärta var det viktigt att bibehålla en positiv attityd, inte låta 

smärtan ta över och se möjligheter att kunna återgå till deras normala liv. Detta kan relateras 

till Eriksson (1994) som beskriver lidande som en kamp mellan det onda och det goda och att 

lidandet alltid betraktas som någonting ont. Lidandet saknar mening men när människan 

försonas med sin situation och kommer till insikt om den bakomliggande orsaken kan en 

mening skapas. Författarna till examensarbetet såg att då patienter blivit införstådda med sin 

nuvarande situation kunde de komma till insikt med att livet kräver förändring. En annan 

strategi som framkom var att lära sig hantera den nya situationen genom att ändra sitt sätt 

att leva. Författarna anser att acceptans kan hos dessa patienter ske när de lär sig att leva i 

sin smärta och inte runt den. De kan komma till försoning med sitt lidande när de kan 

acceptera smärtan som en del av livet, och därmed kan de uppleva en helhet av kropp, själ 

och ande.  
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Sjuksköterskor försöker hitta strategier i vårdandet för att lindra patienters smärta utöver 

medicinering. Massage och avslappning i  form av musikterapi, värme och fokus på andning 

är exempel på metoder som kan ha en positiv effekt för patienter (Siedleck et.al, 2014). Dock 

är patienters upplevelse av smärta individuell och det är därför viktigt att anpassa metoderna 

utifrån den enskilde patienten. Examensarbetets författare anser att det kan vara en 

utmaning för sjuksköterskor att lindra smärtan optimalt då smärtupplevelser ser olika ut, 

men också då det beror på patienters resurser och levnadsvillkor. Beroende på vilka 

förutsättningar patienten har kan det avgöra vilka resurser som är tillgängliga att få. Faktorer 

som spelar roll i detta kan exempelvis vara ekonomi. Läkemedel kostar, vilket kan göra det 

svårt för patienter som har det sämre ställt att få de läkemedel som behövs. Detta kan även 

innefatta andra metoder då inte alla behandlingsalternativ kan vara gratis. Det tydliggörs i 

resultatet att vården ofta har brustit, det kan dock vara viktigt att lyfta fram att patienters 

egna resurser även spelar in i möjligheten till att få vård och att det inte alltid går att ge 

optimal vård till alla. Detta kan i sin tur relateras till den plikt sjuksköterskeprofessionen står 

för. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor arbeta för en 

personcentrerad vård gentemot patienter och närstående vilket innebär att kunna se och 

förstå varje människa som unik med individuella behov, resurser, värderingar och 

förväntningar. Författarna anser att det skulle kunna uppstå konflikter hos sjuksköterskor då 

det inte alltid är möjligt att ge vård till de patienter som inte har möjligheten till det. Detta 

kan orsaka konflikter hos sjuksköterskor som arbetar för att ge en god vård, främja hälsa och 

lindra lidande. När patienter inte har möjlighet att söka vård kan det leda till ett livslidande 

då smärtan kvarstår hos dem. Detta kan dock ses som någonting positivt när sjuksköterskor 

försöker hitta alternativa lösningar för patienter som inte enbart innefattar läkemedel som 

smärtlindring. Genom att hitta andra metoder behöver inte vården enbart baseras på det som 

kostar, och dessutom kan mycket av det föras över till det vardagliga livet utanför vården. 

Exempel på sådant kan då vara massage och avslappning som är möjligt att utföra i hemmet. 

Författarna av examensarbetet anser att det tydligt kan ses att både vården och patienter står 

inför olika utmaningar när det gäller kronisk smärta. Det krävs ett samarbete mellan båda 

parter för att vården ska kunna utvecklas på ett så bra sätt som möjligt vid 

omhändertagandet gällande kronisk smärta. 

8.2 Metoddiskussion 

Detta är en litteraturstudie inom vårdvetenskap som baseras på kvalitativ ansats. Enligt 

Segersten (2012) innebär kvalitativ forskning att bidra till en ökad förståelse för det valda 

fenomenet. Examensarbetet utformades enligt Evans (2002) analysmetod som är en 

beskrivande syntes, som innebär att kunna få en djupare förståelse för ett fenomen där 

resultatet ska beskrivas och inte tolkas. Denna metod lämpade sig då syftet med 

examensarbetet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med kronisk smärta. En 

av anledningarna till att Evans (2002) analysmetod användes baserades på att endast 

kvalitativa artiklar använts och att det ger en klar överblick över tidigare forskningsresultat 

och till detta examensarbetets resultat. I analysen plockades nyckelfynd ut som medförde att 

författarna av examensarbetet inte tolkade innehållet av de kvalitativa artiklarna. En annan 
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metod för att besvara an på examensarbetets syfte kunde vara att utföra en intervjustudie. På 

grund av tidsramen för detta examensarbete var det inte möjligt att utföra egna intervjuer 

eller observationer, därför var det lämpligt att använda Evans (2002) metod då den utgår 

från tidigare forskning. En kvalitativ ansats användes för att kunna besvara examensarbetets 

syfte då en djupare förståelse eftersträvades.  

Till examensarbetet gjordes sökningar i databaserna Cinahl+. Till resultatet eftersträvade 

författarna att finna artiklar från Cinahl som förstahandsval då denna databas inriktar sig på 

vårdvetenskapliga tidsskrifter. En fördel med att använda Cinahl i sökandet av artiklar var att 

sökningarna kunde begränsas för att få ett färre antal träffar som svarade an på 

examensarbetets syfte. I databasen Cinahl valdes “peer reviewed” för att få en garanti på att 

artiklarna var granskade, vilket sågs som en styrka då denna funktion inte är möjlig i andra 

databaser såsom Pubmed. I början var det en utmaning att veta hur sökorden skulle 

kombineras för att minska antalet sökträffar på det som skulle svara an på examensarbetets 

syfte. Sökningarna begränsades utifrån de inklusions-och exklusionskriterier som fastställts 

för examensarbetet vilket gav färre antal träffar. Vid sökningar användes booelska operatörer 

för att underlätta och specificera sökningarna till syftet. Exempelvis gjorde sökningar på 

chronic pain ”and” experiences. På detta sätt kunde författarna hitta lämpliga kombinationer 

av sökord, och därmed hitta artiklar till examensarbetet. Vid sökningar av artiklar användes 

tidsintervallet 2000-2017 då författarna till examensarbetet inte fann tillräckligt med ny 

forskning som svarade an på syftet. Resultatet baserades på tio vårdvetenskapliga artiklar 

som granskats och analyserats noggrant. När artiklarna valdes ut till examensarbetet gjordes 

också en kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2012) för att säkerställa artiklarnas kvalitet och 

tillförlitlighet. Detta utfördes genom att granska artiklarnas innehåll utifrån frågeställningar 

enligt Friberg (2012). I denna kvalitetsgranskning poängsattes artiklarna för att se om 

kvalitén var låg, medel eller hög, vilket ledde till att det enkelt gick att avgöra om artiklarna 

kunde användas i examensarbetet eller om någon behövde tas bort. Under 

kvalitetsgranskningen granskades totalt tio artiklar, där alla uppnådde tillräckligt hög kvalitet 

för att kunna användas i examensarbetet. Enligt författarna till examensarbetet var 

svårigheten under kvalitetsgranskningen att det var svårt att avgöra hurvida frågorna hade 

förståtts på rätt sätt eller inte.  

Resultatet för examensarbetet utgår från enskilda patienters levda erfarenheter av att leva 

med kronisk smärta. När granskningen gjorts påbörjades dataanalysen till examensarbetet 

utifrån Evans (2002) metod. Artiklarna lästes ett flertal gånger och sedan plockades 

nyckelfynd ut som ställdes mot varandra för att sedan skapa teman och subteman. 

Författarna såg ett genomgående resultat bland de sorterade nyckelfynden och kunde därför 

enkelt skapa två övergripandende teman. Fem subteman skapades därefter utifrån teman, 

vilket författarna upplevde som det svåra med resultatet då det ibland kunde vara en 

utmaning att kategorisera nyckelfynden under rätt subteman då resultatet från artiklarna på 

vissa sätt kunde gå in i varandra. Det som upplevdes som svårast var dock att komma på 

passande teman där alla subteman skulle sammanställas och vara övergripligt. Dock ansåg 

författarna att det var lätt att få en helhetsbild av nyckelfyndens innebörd när de väl hade 

ställts emot varandra. Genom att använda denna metod och efter att nyckelfynden delats in i 

teman, respektive subteman, kunde en röd tråd enkelt följas genom hela resultatet.    



21 

Inom kvalitativ forskning används tre centrala kvalitetskriterier. Dessa är  trovärdighet, 

giltighet och överförbarhet. En studies trovärdighet bedöms utifrån hur tillförlitlig innehållet 

anses vara, och att det ska finnas evidens som stödjer studien (Polit & Beck, 2012). 

Författarna till examensarbetet har använt sig sig av redan befintliga studier, som har 

kvalitetsgranskats. Genom att artiklarna noga granskats på detta sätt var det möjligt att 

säkertställa att studierna var tillförlitliga och trovärdiga. Gilitghet är det kriterie som 

bedömer hurvida studien mäter det som avses att mätas. Innehållet i studien ska inte ha 

tolkats eller förfalskats (Polit & Beck, 2012). Examensarbetets författare har granskat de 

artiklar som valdes ut noggrant och undersökt att artiklarnas innehåll stämt överens med 

examensarbetets syfte. Orginalartiklarna har på ett så noggrant sätt som möjligt översatts 

utan att ha förvrängts eller tolkats.   

Överförbarheten i en studie bedömer hurvida studien går att göras om eller överföras till 

andra grupper (Polit & Beck, 2012). Författarna till examensarbetet ansåg att denna typ av 

studie enbart var möjlig att utföra på de patientgrupper som endast haft erfarenheter av 

kronisk smärta, men är möjlig att göras om i framtiden.  

Examensarbetets resultat fick en ökad trovärdighet och ett bredare perspektiv på det valda 

fenomet då artiklarna som valdes ut har sina ursprung från olika länder; Sverige, 

Storbritannien, Island och Nya Zeeland. 

Detta examensarbete skrevs av två personer, vilket visade sig ha både fördelar och nackdelar. 

Att skriva ett sådant stort arbete kräver tid, engagemang och kompromisser. Ibland 

upplevdes det som svårt för båda parter att få sin vilja igenom, och därför krävdes det en hel 

del kompromisser för att författarna skulle bli nöjda med examensarbetet och sin delaktighet. 

Det positiva med att vara två författare är att det finns en annan att dela tankar och ideér 

med, samt att arbetet underlättar en hel del tidsmässigt när bägge parter kunnat hjälpts åt i 

sökandet av artiklar och skrivandet av arbetet.  

8.3 Etikdiskussion 

Författarna till examensarbetet har utgått från de etiska principerna utifrån Codex (2017), 

som har inneburit att ingen data har förfalskats, plagierats eller stulits. All data som använts 

till arbetet har varit peer-reviewd, vilket inneburit att de källorna har följt de etiska principer 

som använts inom kvalitativ forskning. Svårigheter som uppkommit har enligt författarna 

bland annat varit att på ett korrekt sätt översatt text från engelska till svenska. För att 

undvika misstolkning och felaktig översättning har engelsk-svensk lexikon använts. 

Författarna ansåg att det upplevdes som svårt att kunna översätta innehållet korrekt då det 

svenska och engelska språket skiljer sig åt. Det har också varit en utmaning att inte låta 

förförståelsen ta över när fenomenet har översatts och beskrivits, författarna har haft detta i 

åtanke och på ett objektivt sätt försökt lägga förförståelsen åt sidan.  

I examensarbetet har citat använts för att styrka resultatet då det har baserats på patienters 

egna upplevda erfarenheter. APA-manualen har använts för att citera och referera till källor i 

examensarbetet på ett korrekt sätt, detta för att inte plagiat eller förfalskning ska kunna 
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uppstå. I examensarbetet har det även gjorts en sökmatris och en artikelmatris för att det 

enkelt ska vara möjligt att följa upp data som använts. Detta har även gjorts för att 

information eller källor som använts inte ska kunna undanröjas. 

Då examensarbetet har utgått från tidigare forskning och sammanställts till ett nytt resultat, 

har därför inte något etiskt tillstånd behövts. Artiklar som redan blivit godkända och 

publicerade har använts, och därför har inte heller några etiska konflikter uppstått. 

9 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva de erfarenheter patienter har av att leva med 

kronisk smärta. Patienterna upplevde att kronisk smärta hade en påverkan på livet utifrån 

olika aspekter som medförde begränsningar och förändringar. Sådana begränsningar kunde 

innefatta möjligheterna till att arbeta och utföra aktiviteter. Förändringar i det vardagliga 

livet kunde orsaka känslomässiga utlopp där ilska och frustration var vanligt förekommande. 

Dessa känslor kunde ges i utlopp mot anhöriga, vänner och partners, vilket ofta kunde orsaka 

relationsproblem. Relationer kunde ofta ställas inför utmaningar när  familjemedlemmar och 

partners behövde ta ett större ansvar i hemmet när patienterna inte längre kunde göra detta 

på grund av smärta. Att leva med kronisk smärta innebar att patienter behövde utveckla 

strategier för att kunna leva ett normalt liv som inte nödvändigtvis krävde större 

begränsningar. Sådana strategier kunde innefatta intag av läkemedel, lyssna på 

kroppssignaler samt att acceptera smärtan som en del av dem själva. Som sjuksköterska är 

det viktigt att ha i åtanke att smärta är en individuell upplevelse som kräver olika 

behandlingsmetoder. Det är viktigt att sjuksköterskor ser patienter bakom smärtan ur ett 

helhetsperspektiv utifrån kropp, själ och ande. Sjuksköterskor bör även vara ett stöd för 

anhöriga då ett liv med kronisk smärta ställer krav på både patienter och anhöriga. 

10 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Författarna till examensarbetet såg i resultatet att kronisk smärta kunde innebära 

begränsningar i patienters liv vilket medförde både förändringar och uppoffringar. Kronisk 

smärta är individuell och svårbehandlad, därför kan det vara av värde att sjuksköterskor har 

förståelse för att se patienten som helhet och därmed kunna stödja dem utifrån deras 

enskilda behov. Författarna till examensarbetet kunde se att det saknades mycket evidens 

och forskning kring vilka erfarenheter patienter har av att leva med kronisk smärta, samt vad 

detta kan innebära i det vardagliga livet. Det kan därför vara av värde att bedriva nyare 

forskning inom vården för att vi som sjuksköterskor ska kunna bemöta dessa patienter och ge 

en god vård på bästa sätt. Det kan också vara av stor vikt att i nyare forskning bedriva frågor 
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till patienter om vilken typ av vård, bemötande och stöd de önskar få vid kontakt med 

sjukvården. 



24 

REFERENSLISTA 

Afrell, M., Biguet, G., & Rudebeck, C-E. (2007). Living with a body in pain – between 

acceptance and denial. Scandinavian Journal of Caring Sciences,21, 291-296. DOI: 

10.1111/j.1471-6712.2007.00475.x 

Afrell, M., & Rudebeck, C-E. (2010). „We got the whole story all at once‟: physiotherapists‟ 

use of key questions when meeting patients with long-standing pain. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences,24(2), 281-289. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2009.00718.x 

Barrie, J. (2011). Patient empowerment and choice in chronic pain management. Nursing 

Standard, 25(31), 38-41. DOI: 10.7748/ns.25.31.38.s52 

Bernhofer, E-I., & Sorrell, J-M. (2015). Nurses managing patients‟ pain may experience 

moral distress. Clinical Nursing Research,24(4), 401-414. DOI: 

10.1177/1054773814533124 

Blondal, K., & Halldorsdottir, S. (2009). The challenge of caring for patients in pain: from the 

nurse‟s perspective. Journal of Clinical Nursing,18(20), 2897-2906. DOI: 

10.1111/j.1365-2702.2009.02794.x 

Bullington, J., Nordemar, R., Nordemar, K., & Sjöström-Flanagan, C. (2003). Meaning out of 

chaos: a way to understand chronic pain. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences,17(4), 325-331. DOI: 10.1046/j.0283-9318.2003.00244.x 

Codex (2017). Oredlighet i forskning. Hämtad 2017-12-19, från  

http://www.codex.vr.se/etik6.shtml  

Eriksson, K. (2015). Vårdandets idé. 2 uppl. Stockholm: Liber. 

Eriksson,K. (2014). Vårdprocessen. 5 uppl. Stockholm: Liber. 

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

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data synthesis of 

 processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26. DOI: doi: 

10.1111/j.1365-2648.2009.05173.x 

Ferrell B-R., & Coyle, N.  (2008). The nature of suffering and the goals of nursing. Oncology 

 Nursing Forum, 35(2), 241-247. DOI: 10.1188/08.ONF.241-247 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I. F. Friberg (red.), Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133–144). Lund: 

Studentlitteratur. 

Furnes, B, Natvig G-K., & Dysvik, E. (2015). Suffering and transition strategies in adult 

 patients attending a chronic pain mangement programme. Journal of Clinical 

 Nursing, 24(5-6), 707-716. DOI: 10.1111/jocn.12651 

http://www.codex.vr.se/etik6.shtml


25 

Harle, C-A., Bauer, S-E., Hoang, H-Q, Cook, R-L., Hurley, R-W., & Fillingim, R-B. (2015). 

BMC Family Practice,16(48), 1-8. DOI: 10.1186/s12875-015-0264-3 

Howarth, M., Warne, T., & Haigh, C. (2012). "Let's stick together" - A grounded theory 

exploration of interprofessional working used to provide person centered chronic 

back pain services. Journal of Interprofessional Care,26(6), 491-496. DOI: 

10.3109/13561820.2012.711385 

IASP. (2012). Washington: International Association for the Study of Pain. Hämtat 2 maj 

2017 från http://www.iasp-pain.org/Taxonomy?navItemNumber=576#Pain  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. (2014). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

 Hämtat 13 april, 2017, från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

 vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/  

Jeong, S., & Cho, S. (2016). Acceptance and patient functioning in chronic pain: the 

mediating role of physical activity. Quality of Life Research,26(4), s 903-911. DOI 

10.1007/s11136-016-1404-5 

Khan, A-M., Raza, F., & Khan, A-I. (2015). Pain: History, culture and philosophy. Acta 

medico-historico Adriatica,13(1), 113-130. DOI:  

Norrsell, H. (2017).  Smärta, analys. Internetmedicin. Hämtat 23 februari 2018, från 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=173  

Perreault, K., Dionne, C-E., Rossignol, M., & Morin, D. (2014). Interprofessional practices of 

physiotherapists working with adults with low back pain in Quebec's private sector: 

results of a qualitative study. BMC Musculoskeletal Disorders,15(160), 2-10. DOI: 

10.1186/1471-2474-15-160 

Polit, D., & Beck, C-T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.  

Richardson, C., Adams, N., & Poole, H. (2005). Psychological approaches for the nursing 

management of chronic pain: part 2. Journal of Clinical Nursing,15(9), 1196-1202. 

DOI: 10.1111/j.1365-2702.2006.01456.x 

Roberts, A., Philip, L., Currie, M., & Mort, A. (2015). Striking a balance between in-person 

care and the use of eHealth to support the older rural population with chronic pain. 

International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being,10, 1-11. DOI: 

10.3402/qhw.v10.27536 

Rudolfsson, G., & Flensner, G. (2012). Suffering and suffering with the other – the 

 perspective of  perioperative nurse leaders. Journal of Nursing Management,20(2), 

 278-286. DOI: 10.1111/j.1365-2834.2011.01341.x 

Segersten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I. Friberg, F. (Red.), 

Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 97-100). 

Lund: Studentlitteratur.  

http://www.iasp-pain.org/Taxonomy?navItemNumber=576#Pain
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-%09vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-%09vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/
http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=173


26 

Siedleck, S-L., Modic, M-B., Bernehofer, E., Sorrell J., Strumble, P., & Kato I. (2014). 

Exploring how bedside nurses care for patients with chronic pain. A grounded theory 

study. Pain Management Nursing,15(3), 565-573. DOI: 10.1016/j.pmn.2012.12.007 

Shaw S-M. (2006) Nursing and supporting patients with chronic pain. Nursing Standard, 

20(19), 60-65. DOI: 10.7748/ns.20.19.60.s59 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtat 13 april 

 2017, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

 forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30    

Slørdal, L., & Rygnestad, T. (2009). Läkemedel vid smärta. I H. Nordeng & O. Spigset (Red.), 

Farmakologi och farmakologisk omvårdnad (ss. 402). Lund: Studentlitteratur. 

Stanos, S., Brodskyb, M., Argoffc, C., Clauwd, D.J., D‟Arcye, Y., Donevanb, S. et al. (2016). 

Rethinking chronic pain in a primary care setting. Postgraduate Medicin, 128(5), 

502-515. DOI: 10.1080/00325481.2016.1188319  

Strunin, L., & Boden, L. (2004). Family consequences of chronic back pain. Social Science & 

Medicine, 58(7), 1385-1393. DOI: 10.1016/S0277-9536(03)00333-2 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2009). Sjuksköterskans profession. Stockholm. Hämtat 31 

mars 2017, från https://www.swenurse.se/Sa-tycker

 vi/Publikationer/Svensk_sjukskoterskeforening_om/Sjukskoterskans-profession/ 

Svensk Sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm. Hämtat 16 maj 2017, från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-

legitimerad-sjukskoterska/  

Uysal, A., Ascigil, E., & Turunc, G. (2016). Spousal autonomy support, need satisfaction, and 

well-being in individuals with chronic pain: A longitudinal study. Journal of 

Behaviour Medicine,40(2), 281-292. DOI 10.1007/s10865-016-9783-1 

Werner, M. (2010a). Smärtfysiologi. I M. Werner & I. Leden (Red.), Smärta och 

smärtbehandling (ss.29-31). Stockholm: Liber. 

Werner, M. (2010b). Introduktion och kort historik. I M. Werner & I. Leden (Red.), Smärta 

och smärtbehandling (ss. 13, 16). Stockholm: Liber.  

West, C., Stewart, L., Foster, K., & Usher, K. (2012). The meaning of resilience to persons 

living with chronic pain: an interpretive qualitative inquiry. Journal of Clinical 

Nursing,21(9-10), 1284-1292. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2011.04005.x 

Zamanzadeh, V.,, Ahmadi, F., Foolady, M., Behshid, M., & Irajpoor, A. (2017). The Health 

Seeking Behaviours and Perceptions of Iranian Patient with Osteoarthritis about Pain 

Management: A Qualitative Study. Journal of Caring Sciences,6(1), 81-93. DOI: 

10.15171/jcs.2017.009 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-%09forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-%09forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.swenurse.se/Sa-tycker%09vi/Publikationer/Svensk_sjukskoterskeforening_om/Sjukskoterskans-profession/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker%09vi/Publikationer/Svensk_sjukskoterskeforening_om/Sjukskoterskans-profession/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/


 

 

BILAGA A SÖKMATRIS  

 

Databas 
 

Sökord Antal träffar Tidsbegränsning Antal lästa 
abstract 

Urval 

 
CINAHL+ 

 
Patients 
experiences 
living with 
chronic pain 

 
65 

 
2000-2017 

 
12 

 
2 

 
CINAHL+ 

 
Patients AND 
lived experiences 
AND chronic 
pain 

 
56 

 
2000-2017 

 

14 

 
1 

 
CINAHL+ 

 
Lived 
experiences AND 
chronic pain 

 
61 

 
2000-2017 

 

9 

 
3 

 
CINAHL+ 

 
Coping AND 
living AND with 
chronic pain 

 
101 

 
2000-2017 

 

20 

 
2 

CINAHL+ Patients AND 
experienced 
needs AND 
chronic pain 

 
67 

 
2000-2017 

 

17 

 
1 

 
CINAHL+ 

Meaning and 
experiences AND 
chronic pain 

 
120 

 
2000-2017 

 
4 

 
1 

 

 



 

 

BILAGA B ARTIKELMATRIS 

Författare, årtal, 
tidsskrift, land. 

Titel. Syfte. Metod. Resultat. 

Afrell, M., Biguet, 
G., & Rudebeck, 
C-E. (2007). 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences. 
 
Sverige. 

Living with a body 
in pain – between 
acceptance and 
denial.   

Att beskriva hur 
personer med 
kronisk 
muskelsmärta 
upplever sin 
smärta i 
förhållande till 
sitt existentiella 
liv. 

Kvalitativ, 
empirisk studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. Totalt 
genomfördes 20 
intervjuer på 
patienter med 
kronisk smärta. 
 

Patienter med 
kronisk smärta 
pendlar mellan 
acceptans och 
förnekelse av 
smärta. (1)  

Campbell, C., & 
Cramb, G. 
(2008). 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences. 
 
Storbritannien. 

’Nobody likes a 
back bore'- 
exploring lay 
perspectives 
of chronic pain: 
revealing the 
hidden voices of 
nonservice users.  

Att beskriva 
patienters 
erfarenheter av 
hur det är leva 
med kronisk 
smärta.  

Kvalitativ, 
empirisk studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. Totalt 
genomfördes 12 
intervjuer på 
patienter med 
kronisk smärta, 
nio kvinnor och 
tre män. 

Patienters 
erfarenheter 
beskrivs i tre 
teman efter hur de 
har anpassat sig 
till sin smärta; att 
vara beroende av 
andra och social 
tillbakadragenhet, 
att känna sig 
'normal' samt att 
uppnå 
självkännedom. 
(2) 

Crowe, M., 
Whitehead, L., 
Gagan, M-J., 
Baxter, D., 
Pankhurst, A., & 
Valledor, V. 
(2010). 
 
International 
Journal of 
Nursing Studies. 
 
Nya Zeeland. 
 

Listening to the 
body and talking 
to myself – the 
impact of chronic 
lower back pain: a 
qualitative study  

Att beskriva 
patienters 
erfarenheter av 
kronisk 
ryggsmärta och 
vilken påverkan 
den har på 
patienter.  

Kvalitativ, 
tematisk studie 
med 
semistrukturerade 
intervjuer. Totalt 
genomfördes 64 
intervjuer på 
patienter med 
kronisk smärta, 
varav 31 kvinnor 
och 33 män. 

Patienters 
erfarenheter 
beskrivs i fyra 
teman som 
handlar om 
oförutsedda 
konsekvenser av 
smärta, anpassa 
sig till smärta, 
förstå sin kropp 
och se 
begräsningar och 
förmågor, samt 
acceptans av ett 
liv med kronisk 
smärta. (3) 

Crowe, M., 
Gillonb, D., 
Jordana, J., & 
McCallb, C. 
(2016).  
 
International 
Journal of 
Nursing Studies. 
 
Nya Zeeland. 
 
 

Older peoples‟ 
strategies for 
coping with 
chronic non-
malignant pain: A 
qualitative meta-
synthesis. 

Att beskriva äldre 
patienters 
erfarenheter av 
att leva med 
kronisk smärta.  

Kvalitativ, 
beskrivande 
litteraturstudie 
där 17 studier 
inkluderats.  

Patienterna 
försökte hitta sina 
egna strategier att 
hantera smärtan 
på för att kunna 
leva med den, att 
få självkännedom 
över sin kropp 
samt att bibehålla 
sina egna 
förmågor. (4) 

Osborn, M., & 
Smith, J-A. 
(2006) 
 

Living with a body 
separate from the 
self. The 
experience of the 

Att undersöka och 
tydliggöra mening 
och upplevda 
erfarenheter av en 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie med 
semistrukturerade 

Patienters 
erfarenheter av 
kronisk smärta 
och olika 



 

 

Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences. 
 
Storbritannien. 

body in chronic 
benign low back 
pain: an 
interpretative 
phenomenological 
analysis.  

kropp i kronisk 
smärta. 

intervjuer. Totalt 
genomfördes sex 
intervjuer på 
patienter med 
kronisk smärta, 
varav två var 
kvinnor och fyra 
män. 

förhållningssätt 
till sin kropp i 
smärta. Självinsikt 
ansågs vara en 
viktig del för att 
kunna hantera 
smärta. (5) 
 
 
 

Peolsson, M., 
Hydén, L-C., & 
Larsson, U-S. 
(2000) 
 
Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy.  
 
Sverige. 

Living with 
chronic pain – a 
dynamic learning 
process. 

Att beskriva 
patienters 
erfarenheter av 
kronisk smärta 
och hur den 
hanteras i det 
vardagliga livet.  

Kvalitativ, 
empirisk studie 
med intervjuer. 
Totalt 
genomfördes 37 
intervjuer på 
patiente med 
kronisk smärta. 

Patienters 
erfarenheter av 
kronisk smärta 
beror på 
smärtintensitetens 
grad samt att livet 
måste anpassas 
efter graden av 
smärta och vad 
patienter klarar av 
att göra. (6) 

Snelgrove, S., & 
Liossi, C. (2009) 
 
British Journal 
of Health 
Psychology.  
 
Storbritannien. 

An interpretative 
phenomenological 
analysis of living 
with chronic low 
back pain.  

Att undersöka 
patienter som har 
kronisk 
ryggsmärta och 
deras 
erfarenheter av 
att leva och 
hantera kronisk 
smärta.  

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. Totalt 
genomfördes tio 
intervjuer på 
patienter med 
kronisk 
ryggsmärta. 

Patienter beskrev 
att bibehålla sin 
integritet, kunna 
förstå och hantera 
smärta var det 
väsentliga för att 
kunna leva med 
den kroniska 
smärtan. (7) 

Snelgrove, S., 
Edwards, S., & 
Liossi, C. (2013). 
 
Psychology & 
Health.  
 
Storbritannien. 

A longitudinal 
study of patients‟ 
experiences of 
chronic low back 
pain using 
interpretative 
phenomenological 
analysis: Changes 
and consistencies.  

Att beskriva  
patienters 
erfarenheter av 
att leva med 
kronisk 
ryggsmärta.  

Kvalitativ studie 
med 
semistrukterade 
intervjuer. Totalt 
genomfördes åtta 
intervjuer på 
patienter med 
kronisk 
ryggsmärta. 

Patienters 
erfarenheter 
beskrivs i fyra 
teman som 
handlar om att 
bevara sin 
integritet, förlorad 
social roll, psykisk 
och fysisk 
påverkan samt de 
förändringar som 
uppstår. (8) 

Skuladottir, H., & 
Halldorsdottir, S. 
(2011). 
 
International 
Journal of 
Caring Sciences.  
 
Island. 

The quest for well-
being: self-
identified needs of 
woman in chronic 
pain.  

Att beskriva 
kvinnors 
erfarenheter av 
kronisk smärta 
och deras behov 
av att leva med 
kronisk smärta 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
studie med 
intervjuer. Totalt 
genomfördes fem 
intervjuer på 
kvinnor med 
kronisk smärta. 

Kvinnor med 
kronisk smärta 
blir starkt 
påverkade i deras 
vardag. 
Erfarenheterna 
beskrivs i 4 teman 
som handlar om 
att lära sig leva 
med smärta, 
behov av 
stöd/support, 
vård och 
relationer, samt 
viljan att kunna 
leva ett normalt 
liv. (9) 

Säll Hansson, K., The meaning of Att beskriva de Kvalitativ, Patienter med 



 

 

Fridlund, B., 
Brunt, D., 
Hansson, B., & 
Rask, M. (2011) 
 
2011. 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences.  
 
Sverige. 

the experiences of 
persons with 
chronic pain in 
their encounters 
with the health 
service.  

erfarenheter 
patienter har med 
kronisk smärta 
och deras kontakt 
med vården.  

fenomenologisk 
studie med 
intervjuer. Totalt 
genomfördes åtta 
intervjuer på 
patienter med 
kronisk smärta.  
 

kronisk smärta 
beskriver att de 
ofta blir 
misstrodda och att 
det kan vara svårt 
att få vård när 
smärtan blir 
förminskad och 
inte tagen på 
allvar. (10) 

 

  



 

 

BILAGA C KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsgranskning av artiklar utifrån frågor av Friberg (2012). 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 
2. Är syftet klart formulerat? 
3. Är metoden tydligt beskriven? 
4. Är undersökningspersonerna väl beskrivna? 
5. Finns det väl beskriven dataanalys? 
6. Svarar resultatet på syftet? 
7. Har författarna tolkat studiens resultat? 
8. Argumenterar författarna för studiens resultat? 
9. Förs det några etiska resonemang? 
10. Finns det en metoddiskussion? 
11. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
12. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden? 
13. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
14. Har data analyserats väl? 

Poängsättning: Ja = 1 poäng, Ja, men vagt = 0,5 poäng, Nej = 0 poäng. 

Kvalitet: Låg = 0 – 4 poäng, Medel = 5 – 9 poäng, Hög = 10 – 14 poäng 

Artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kvalitet 
Living with a 
body in pain – 
between 
acceptance and 
denial. (1) 

1 1 1 0,
5 

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 Hög 

’Nobody likes a 
back bore'- 
exploring lay 
perspectives 
of chronic pain: 
revealing the 
hidden voices of 
nonservice 
users.  (2) 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Medel 

Listening to the 
body and 
talking to 
myself – the 
impact of 
chronic lower 
back pain: a 
qualitative 
study. (3) 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 Medel 

Older peoples‟ 
strategies for 
coping with 
chronic non-
malignant pain: 
A qualitative 
meta-synthesis. 
(4) 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Hög 

Living with a 
body separate 
from the self. 
The experience 

1 1 1 1 1 1 0 0 0,
5 

0 1 1 1 1 Hög 



 

 

of the body in 
chronic benign 
low back pain: 
an 
interpretative 
phenomenologi
cal analysis. (5) 
Living with 
chronic pain – a 
dynamic 
learning 
process. (6) 

1 1 1 1 1 1 0 1 0,
5 

0 1 1 1 1 Hög 

An 
interpretative 
phenomenologi
cal analysis of 
living with 
chronic low 
back pain. (7) 

1 1 1 1 1 1 0 0 0,
5 

0 0,
5 

0,5 1 1 Medel 

A longitudinal 
study of 
patients‟ 
experiences of 
chronic low 
back pain using 
interpretative 
phenomenologi
cal analysis: 
Changes and 
consistencies. 
(8) 

1 0,
5 

1 1 1 1 0 0 0,
5 

0,5 1 1 1 1 Hög 

The quest for 
well-being: self-
identified needs 
of woman in 
chronic pain. 
(9)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 Hög 

The meaning of 
the experiences 
of persons with 
chronic pain in 
their encounters 
with the health 
service. (10) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 Hög 
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