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Sammanfattning    

40-65 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av långvarig smärta. Smärtan 

leder inte bara till konsekvenser för individen utan även för samhället. Smärta är en 

subjektiv upplevelse och därför är det av största vikt för sjuksköterskan att 

uppmärksamma och tro på patientens berättelse för att kunna hjälpa och lindra. 

Sjuksköterskor möter patienter med långvarig smärta oavsett var de arbetar. Därför är 

det är viktigt att ha kunskap om hur patienter hanterar sin smärta. En stor del av 

smärtlindringen kretsar kring läkemedel men det är viktigt att även andra hanteringssätt 

blir belysta. Syftet med denna studie är således att belysa hur patienter hanterar, lindrar 

och upplever sin långvariga smärta. Syftet besvaras genom att en litteraturöversikt med 

10 kvalitativa artiklar genomfördes. I resultatet framkommer fyra huvudteman: kampen 

för att försonas med smärtan behandlar acceptans, hoppet och viljan att inte låta 

smärtan ta över. I temat att försöka lindra lidandet beskrivs distraktion av tankarna, 

sökandet efter kroppslig balans och läkemedel som försök till att undkomma smärtan. 

Tredje temat handlar om att finna nya vägar. Här framhålls vikten av kunskap, ett nytt 

sätt att leva och vaksamhet mot kroppen. I det sista temat möten med människor 

behandlas möten med sjukvården och alternativa behandlare samt önskan av att bli 

förstådd och uppfattad som ”normal”. Sjuksköterskan bör vara öppen för patientens 

berättelse, samverka med andra yrkesgrupper inom såväl traditionell sjukvård som 

alternativa behandlare samt involvera närstående i vårdprocessen. 
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INLEDNING 

Vi har under vår praktik mött patienter med långvariga smärttillstånd och 

uppmärksammat att de allt som oftast behandlas med smärtlindrande läkemedel. Det 

talas sällan om andra sätt att hantera smärtan eller strategier som kan vara tillägg till 

läkemedels- och övriga traditionella behandlingar. Som sjuksköterskor kommer vi att 

möta patienter som lider av långvarig smärta och finner det därför viktigt att förstå deras 

smärta och hur de hanterar sin situation. Genom att undersöka hur patienten hanterar sin 

vardag med smärta får vi kunskap som kan vara till nytta i vårt framtida arbete som 

sjuksköterskor. Kunskapen kan vi dela med oss av vilket bland annat kan vara till hjälp 

för de patienter som ännu inte funnit sätt att lindra sin smärta.  

 

BAKGRUND 

Smärta 

Nästan alla människor har upplevt smärta någon gång och det är en naturlig upplevelse. 

Att känna smärta är viktigt för överlevnaden för att människan inte ska skada sig. 

Samtidigt är människan utrustad med mekanismer som hjälper oss att undvika eller 

minska smärta så gott det går (Linton, 2005). Smärta är en subjektiv upplevelse som 

påverkas av en rad faktorer i och kring den drabbade människan. Personliga, sociala och 

kulturella faktorer har betydelse för upplevelsen och synen på smärta och kan antingen 

förvärra eller reducera smärtupplevelsen. Att en upplevelse är subjektiv innebär att 

endast personen som upplever smärtan vet hur den känns. Smärtupplevelsen varierar 

hos olika personer, liksom intensiteten kan skilja sig från en situation till en annan. 

Beskrivning av smärtan blir oftast ofullständig eftersom det är svårt att uttrycka smärtan 

i ord. Även om smärtan kan uttryckas i ord är personen ensam i sin upplevelse. Denna 

ensamhet kan för många kännas svår. Om sjuksköterskan inte uppfattar patientens 

smärtbeskrivning som trovärdig kan känslan av ensamhet, hjälplöshet och övergivenhet 

öka. Vid långvariga smärttillstånd är patienten beroende av att sjuksköterskan tror på 

patienten eftersom det kan finnas få eller inga observerbara tecken på smärta. Att inte 

bli trodd bland familj, vänner och sjukvårdspersonal är ett problem och kan vara 

plågsammare än själva smärtan (Almås, Valand, Bilicz & Berntzen, 2002).  

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som: ”en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller 

hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (SBU, 2010, s. 29). Det 

finns olika typer av smärta: nociceptiv smärta, neurogen smärta, smärta av oklar orsak 

och psykogen smärta. Nociceptiv smärta förekommer till exempel vid akuta trauman 

och aktiva faser av reumatisk sjukdom. Smärtan uppstår när receptorer aktiveras av hög 

temperatur, kraftigt tryck eller smärtframkallande substanser. Smärtan kan komma från 

huden, djupare strukturer eller i form av överförd smärta. Neurogen smärta orsakas av 
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skador i antingen perifera eller centrala nervsystemet, ibland hittar man dock inte någon 

påvisbar skada. Smärtan kan uppstå i samband med kirurgiska ingrepp, strålbehandling 

och långvariga inflammatoriska tillstånd. Smärta av oklar orsak uppstår utan påvisbar 

vävnadsskada. Psykogen smärta kan människor med psykiatrisk diagnos, så som 

panikångest och schizofreni, uppleva. Smärta måste ingå i symtombilden för den 

psykiatriska diagnosen för att kunna betecknas som psykogen smärta (Almås et al., 

2002; Ekselius & von Knorring, 2010). Smärtan kan även delas in i akut och långvarig 

smärta. Akut smärta är vanligt vid bland annat trauma och operativa ingrepp där en mer 

omfattande vävnadsskada förekommer. Den akuta smärtan är tillfällig och försvinner 

efter att eventuell vävnadsskada har läkt, ibland kan den dock övergå i långvarig smärta 

(Werner, 2010a). 

 

Långvarig smärta 

En definition av långvarig smärta är att den inte har något biologiskt värde och att den 

finns kvar efter mer än 3-6 månader (Werner, 2010a). Inom engelsk litteratur talar man 

oftast om kronisk smärta istället för långvarig smärta. Det är däremot mer lämpligt att 

använda begreppet långvarig smärta i vardagen för att inte ge uttryck för en alltför 

uppgiven syn på prognosen (SBU, 2006). Det är ofta svårt att finna en sjuklig 

förändring i kroppen som orsak till smärtan. Smärttillstånd som ofta är långvariga är 

lumbago, artros, huvudvärk och diskbråck (Werner, 2010a). Utveckling av långvarig 

smärta är en komplex process där flera faktorer samverkar. En orsak kan vara att stimuli 

kvarstår, det vill säga att skadan eller inflammationen inte läker som förväntat. Skada på 

nerver eller nervsystem kan också vara en orsak. Ett långvarigt smärtsyndrom utvecklas 

när smärttillståndet leder till bristande anpassning och beteendeförändringar hos 

människan. Detta medför att smärtan tar överhanden och dominerar livssituationen. Det 

finns flera faktorer som är relaterade till förekomst och uppkomst av långvarig smärta. 

Individrelaterade, arbetsrelaterade samt sociala och psykologiska faktorer kan ha 

betydelse för utvecklingen av smärta (Andersson, 2010). 

Flera svenska undersökningar har visat på att 40-65 procent av Sveriges befolkning 

lider av långvarig smärta. Undersökningarnas resultat stämmer överens med studier 

gjorda i Australien och Storbritannien (SBU, 2006). Den långvariga smärtan kan skapa 

personliga, sociala och arbetsmässiga förluster och är ett stort samhällsproblem då till 

exempel produktionsbortfall är en stor kostnad (Werner, 2010a). Andra ekonomiska 

konsekvenser för samhället är kostnaderna för behandling, rehabilitering och 

sjukpension. Fysiskt lidande, sociala problem, minskat självförtroende och i många fall 

sämre ekonomi är personliga konsekvenser (Almås et al., 2002). Smärta kan även leda 

till inskränkningar och negativa konsekvenser i det dagliga livet. Ökad förekomst av 

symtom som till exempel depression, oro och andra somatiska symtom är vanligt. 

Livskvaliteten hos personer med långvariga smärtor rapporteras vara lägre än hos 

personer med andra medicinska tillstånd (SBU, 2006).  
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Behandling och lindring 

Att patienter med långvarig smärta får en diagnos eller förklaring till smärtan är viktigt 

av flera orsaker, till exempel skapas bättre möjligheter för patienten att acceptera 

situationen om smärtan kan förklaras. Många patienter som inte fått en förklaring lider. 

Dels av smärtan i sig och dels av oron för att det bakom smärtan döljer sig en allvarlig 

sjukdom som ännu inte upptäckts (Almås et al., 2002). 

Sjuksköterskan kommer möta patienter med långvarig smärta överallt inom hälso- och 

sjukvården. Eftersom sjuksköterskan ofta har kontakt med dessa patienter under en lång 

tid har hon stora möjligheter till att utvärdera effekten av olika behandlings- och 

omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan bör därför ha god kunskap om långvarig smärta 

och vilka konsekvenser den kan ha för patienten (Almås et al., 2002). Baserat på 

humanistisk-etisk grundsyn är det grundläggande målet med all smärtbehandling att 

minska lidandet som smärtan kan orsaka. Behandlingen av smärta bör minska de 

smärtrelaterade komplikationerna och ge ökad livskvalitet. Sökandet efter en enda 

lösning som kan ”bota” patienten är ett vanligt fel vid behandling av långvarig smärta. 

Det är viktigare att göra en ordentlig utredning av tillståndet då man tar ställning till de 

behandlingsmöjligheter som kan erbjudas än ett långvarigt sökande efter en lösning som 

inte finns. Även kompetent information och realistisk prognos är viktigt för att patienten 

ska få tillbaka kontrollen över smärtan. För att patienten ska kunna gå vidare med 

bearbetningen och rehabilitering är det viktigt att få en diagnos (Werner, 2010a). 

Det finns många sätt att behandla och lindra långvarig smärta. Coping kallas de 

strategier som människan använder för att hantera sin smärta. Cope eller ”cope with” 

kommer från engelskan och betyder ungefär ”hantera” Hur människan hanterar sin 

smärta beror på vilka erfarenheter som finns sedan tidigare och vilka konsekvenser 

smärtan leder till (Bergström, 2007). Läkemedelsbehandling är en av hörnstenarna i 

behandlingen av långvarig smärta. Behandlingen är inte botande utan lindrar endast 

symtomen (SBU, 2006). En annan behandling som blivit alltmer vanlig i västvärlden är 

akupunktur som har sitt ursprung i österländsk medicin. Akupunktur ska verka 

smärtlindrande genom instick i kroppen av tunna, vassa nålar. Akupunkturens 

smärtlindrande verkan är långt ifrån klarlagd, men en av de förmodade effekterna är att 

nålarna påverkar de nedåtgående banorna i det centrala nervsystemet (Almås et al., 

2002). TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) används också vid långvariga 

smärttillstånd och anses vara ett värdefullt komplement till övrig smärtbehandling. Via 

elektroder som appliceras på huden levererar nervstimulatorn elektrisk stimuli. 

Beroende av intensitet och frekvens kan stimulationerna aktivera både sensoriska 

hudnerver och djupare belägna nerver och skapa smärtlindring i det stimulerade 

området (Werner 2010b). Långvariga smärttillstånd kan även lindras genom massage. 

Massage har i många sammanhang en lindrande och avslappnande effekt. Effekten 

beror sannolikt på en kombination av själva massagen då hormonet oxytocin frisätts och 

lokal farmakologisk verkan, om smärtlindrandande salva används (Almås et al., 2002). 
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Homeopati och kiropraktik är andra alternativ till smärtbehandling. Homeopater 

behandlar personer med utspädda ämnen för att stimulera kroppens läkningsprocess. 

Tanken är att människan ses som en helhet där alla aspekter tas med i beräkningen 

(James, 2002). Kiropraktiker behandlar och rehabiliterar problem som har med nerv-, 

muskel- eller skelettsystemet att göra genom manipulation. Det är idag en allmänt 

accepterad metod och lindrar främst ryggsmärtor (Shealy, 1999). 

 

Vårdvetenskapliga begrepp relaterat till långvarig smärta 

Smärta är ett komplext fenomen och är en subjektiv och individuell upplevelse som 

påverkas av en rad faktorer kring människan. Att människan utgör en odelbar helhet har 

betydelse för smärtan då psykologiska, andliga och sociala faktorer är nära knutna till 

smärtupplevelsen (Almås et al., 2002). Enligt Wiklund (2003) är människan en helhet 

som består av kropp, själ och ande. Människan är alltid detta, ingen del är den andre 

överordnad. Att ha en helhetssyn syftar till att försöka förstå människan i det 

sammanhang hon lever i. Det innebär att ha förståelse för hur en kroppslig åkomma, 

exempelvis smärta, inte bara påverkar kroppen utan även helheten.  

 

Hälsa och Hopp 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s 49) är hälsa ”ett tillstånd som rör hela människan 

och är en upplevelse av att vara i jämvikt”. Därför kan människan känna hälsa trots 

smärta. Upplevelsen av att känna hälsa kan dock påverkas negativt om människan inte 

känner välbefinnande eller får en obotlig åkomma som exempelvis långvarig smärta. 

Välbefinnande är en inre, personlig och unik upplevelse som är viktig för att uppleva 

hälsa.  

 

Wiklund (2003) beskriver att tron är viktig för att kunna känna hopp och är kopplat till 

vad som upplevs meningsfullt. Att tro kan innebära förhoppning om att en behandling 

ska fungera. Hoppet kan ge patienten kraft och livsvilja. Enligt Haegerstam (2008) är 

hopplöshet en vanlig orsak till lidande hos patienter med långvariga smärttillstånd. När 

hoppet minskar ökar patientens lidande. I en studie av Carson och Mitchell (1998) 

beskrivs att hoppet om att få uppleva en smärtfri stund kan ge styrka till att hantera 

situationen och att gå vidare i livet. ”… I hope that sometime I will find something that 

will ease the pain. The people at the pain clinic may find a way to help me. I feel 

hopeful that someone is taking an interest” (Carson & Mitchell, 1998, s. 1245).  

 

Den subjektiva kroppen 

En människa utan smärta tänker vanligtvis inte på sin kropp utan lever tämligen 

oreflekterat genom den. Däremot för en människa som lever med långvarig smärta gör 
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sig kroppen påmind hela tiden vilket betyder att smärtan upptar tankeverksamhet och 

förbrukar energi (SBU, 2006). Människan har tillgång till livet genom sin kropp och den 

kan därför sägas vara ”navet” i människans existens. Människan ”är” sin kropp. 

Förändringar i kroppen medför därmed förändring av tillgång till världen och till livet. 

Förändringen blir tydlig när människan drabbas till exempel av långvarig smärta 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). I studien av Osborn & 

Smith (2006) beskriver människor med långvarig smärtproblematik att de försöker 

distansera sig från smärtan för att slippa kännas vid den. Smärtsamma delar av kroppen 

känns inte igen, de känns inte som en del av dem själva. Enligt Wiklund (2003) kan 

människans kropp sägas vara bärare av personens livshistoria, mening och självbild. Vi 

skapar en bild av oss själva och den värld vi lever i genom det vi ser, hör och känner. 

Smärta kan göra människan främmande för sin egen kropp och att världen upplevs på 

ett nytt sätt. En förändrad kropp kan också leda till att människor börjar behandla en 

annorlunda. Kroppen är även viktig för vår identitet eftersom vi kommunicerar med 

dess hjälp. Det är genom kroppen andra kan uppfatta oss som mer än bara fysiska 

varelser, det vill säga att vi är människor med känslor, tankar och intentioner. 

Uppfattningen vi själva och andra har av våra kroppar är därför ofta avgörande får vår 

sociala identitet.  

 

Livsvärldsperspektiv och den vårdande relationen  

Som sjuksköterska bör en medvetenhet finnas om att man tolkar andras smärta utifrån 

egna erfarenheter. Det är lätt att glömma att det inte är sjuksköterskans uppfattning av 

smärtan som är riktig utan patientens upplevelse (Almås et al., 2002). Därför är det 

angeläget att ha ett livsvärldsperspektiv vilket innebär att se, beskriva, förstå samt 

analysera världen så som den upplevs av människan. Som sjuksköterska är det viktigt 

att utgå från patientens perspektiv och försöka förstå personens upplevelser. Livsvärlden 

är verkligheten vi dagligen lever i och omedvetet tar för given, den verklighet vi lever 

genom våra kroppar. Vi finns till i världen via vår livsvärld, vi kan aldrig komma ur 

eller ifrån den så länge vi lever (Dahlberg et al., 2003). Sjuksköterskan har ett stort 

ansvar både vad gäller förebyggandet och lindrandet av patientens smärta. Att det finns 

en god relation mellan sjuksköterska och patient är viktigt för att vårdande och därmed 

lindring av smärtan ska kunna äga rum (Almås et al., 2002). I en vårdande relation ges 

patienten möjlighet till stöd samt möjlighet till att uttrycka problem, behov och begär. 

Det är i mötet och samspelet med människor vi utvecklas (Wiklund, 2003). 

 

Smärta som orsak till lidande 

”Lidande är en negativ reaktion … orsakad av upplevd smärta eller andra situationer 

som förlust av kär anhörig, stress, ångest och liknande” (Haegerstam, 2010, s. 79). 

Smärta kan vara en vanlig orsak till lidande men behöver inte alltid vara förknippat med 
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lidande. Det finns förutom lidande som orsakas av kroppslig smärta även själsligt och 

andligt lidande, vilket kan orsakas av till exempel att patienten känner förnedring eller 

skuld i samband med behandling. Genom att reducera smärtan kan lidandet lindras 

eftersom smärtan annars kan vara outhärdlig att leva med (Eriksson, 1994). Lidandet är 

en negativ följd av smärta och rör upp många känslor hos patienten. Förlust av 

kroppsfunktioner, egenvärde och personlig integritet kan skapa rädsla och ångest. Även 

hot mot personens fysiska, psykologiska eller existentiella välbefinnande kan skapa 

lidande (Werner, 2010a). Även Wiklund (2003) beskriver lidandet som ett hot mot 

människans själv. Lidandet kan också innebära en känsla av att förlora kontrollen. 

Lidandet är något som hör livet till och är en förutsättning för förändring och 

nyskapande. Det finns tre typer av lidande: sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Sjukdomslidande innebär lidande som uppkommer av fysiska symtom så 

som smärta. Enligt Dahlberg et al. (2003) kan sjukdomslidandet ha flera dimensioner 

och komma i uttryck genom ensamhet och en känsla av sårbarhet. Almås et al. (2002) 

beskriver att ensamhet kan uppstå då smärtan leder till att det blir svårt att delta i sociala 

sammanhang. Enligt Wiklund (2003) och Almås et al. (2002) hör livslidandet ihop med 

människans existens. Livslidandet berör hela människans liv, delar som sömn och 

relation till närstående kan påverkas. Andra delar som kan påverkas är hållningen till sig 

själv och den upplevda verkligheten. Wiklund (2003) beskriver den tredje formen av 

lidande som vårdlidande vilket kan upplevas av patienten på grund av brister i vården. 

Almås et al. (2002) menar att det kan till exempel innebära att sjuksköterskan inte tar 

patientens smärtbeskrivning på allvar. Dahlberg et al. (2003) menar att vårdlidande även 

kan skapas när rutiner och scheman får styra istället för de individuella behoven och 

önskningarna. Vidare beskrivs att om patienters lidande inte blir uppmärksammat har de 

svårt att medverka i vården och värdigheten kränks. Även känslor av maktlöshet kan 

uppstå då patienten inte får möjlighet att delta i sin egen vård och förstå vad som 

händer.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Smärta är en subjektiv upplevelse och det är bara den unika människan som upplever 

den som egentligen vet hur det känns. Att uttrycka sin smärta är ingen enkel uppgift för 

patienten och därför har sjuksköterskans omvårdnad, förhållningssätt och bemötande 

stor betydelse. Patienten som lever med smärta varje dag har mycket kunskaper som 

ofta förbises. Eftersom det bara är patienten som lider av långvarig smärta som vet vad 

som lindrar är det viktigt att lyssna och ta till sig den information som förmedlas. Som 

sjuksköterska kommer man att möta patienter med långvarig smärta oavsett inom vilken 

verksamhet man arbetar och det är därför viktigt att ha kunskap om hur patienten 

hanterar sin smärta. Om sjuksköterskan och patienten kan samarbeta öppnas möjligheter 

till att man tillsammans kan komma fram till lösningar som lindrar smärtan. Inom 

sjukvården kretsar mycket av smärtlindringen kring läkemedel men det är viktigt att 
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även andra sätt att hantera långvarig smärta blir belysta. Smärtlindring har en hög 

prioritet för sjuksköterskan. Att inneha kunskap om hur man kan hjälpa patienten att 

lindra sitt lidande och öka välbefinnandet är därför av största vikt. Långvarig smärta 

drabbar inte bara individen utan ger också konsekvenser för samhället. Därför är det 

viktigt att inte endast sjukvårdspersonal innehar kunskap som kan hjälpa människor 

med långvariga smärttillstånd, utan även andra yrkesgrupper som har kontakt med dem. 

 

Forskningsfrågor:  

På vilka olika sätt hanterar människan smärta?  

Vad krävs för att människan ska kunna hantera långvarig smärta? 

Hur upplever människan livet med smärta? 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa hur människan hanterar, lindrar och upplever sin långvariga smärta. 

 

METOD 

Litteratursökning 

Vi har valt att göra en litteraturöversikt och har utgått från Friberg (2006) i arbetet med 

litteratursökningen. Databaser som Cinahl, PubMed och Scopus användes vid sökandet 

av artiklar. Som sjuksköterskor har vi omvårdnad som huvudämne. Därför valde vi att 

söka i dessa databaser som innehåller vårdvetenskapliga artiklar. Inför sökningen i 

databaserna valdes ord utifrån problemområdet. Vi tog hjälp av databasernas 

ämnesordlista för att finna de ord som fungerar i just den databasen. Sökord som 

användes var pain, chronic pain, pain management, experience, qualitative studies, 

qualitative research, self-care, analgesia, pain intractable och caring. Sökorden 

användes tillsammans i olika kombinationer beroende på vilken databas vi sökte i. 

Trunkering användes på vissa ord för att sökningen inte skulle utesluta vissa böjningar 

av ordet. Vi valde att inkludera endast kvalitativa artiklar som var publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift. Vi använde begränsningen peer reviewed i de databaser där 

möjligheten fanns. Eftersom vi ville undersöka hur vuxna hanterar sin smärta och vad 

de upplever som lindrande var kvalitativa artiklar lämpliga att använda sig av. 

Artiklarna skulle handla om långvarig smärta, (inte akut) och vara publicerade mellan 

2000 - 2011. Vi valde att inkludera båda män och kvinnor. Vidare skulle artiklarna vara 

skrivna på språk vi behärskar, det vill säga engelska, svenska och finska. Vi ville 

fokusera på hur vuxna, inte äldre eller barn, hanterar smärta därför valde vi att 

exkludera de artiklar som endast inriktade sig på personer över 65 år eller barn. 

Sökalternativet 19 – 64 år valdes för att exkludera studier där endast personer över 65 år 

deltog. Vi fann dock studier där åldersfördelningen var stor och personer över 65 år 

medverkade. Vi valde att inkludera dessa studier eftersom de äldre deltagarna var i 
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minoritet och fokus inte låg på den äldre människans hanteringssätt. Vi valde att inte 

fokusera på en specifik smärta eftersom vi ville få en täckande bild av människors 

hanteringssätt oberoende av vilken smärta de lider av. Vi sökte även manuellt i 

tidskrifter som verkade inrikta sig på vårt problemområde samt i funna artiklars 

referenslistor. Vi valde ut artiklar som verkade passa vårt syfte och läste abstraktet. 

Artiklar som inte svarade på vårt syfte sållades bort. De resterade artiklarna 

kvalitetsgranskades och lästes igenom noggrant. Vi valde ut 10 artiklar som skulle ingå 

i resultatet efter kvalitets- och lämplighetsbedömning. Artiklarna presenteras 

översiktligt i bilaga 1. 

 

Analys 

Vi utgick ifrån Evans (2003) beskrivning av analysgång. Artiklarna lästes översiktligt 

flera gånger för att vi skulle få en känsla av vad de handlade om. Sedan läste vi, var för 

sig, artiklarna igen och texten delades i delar och färgmarkerades efter att nyckelfynd av 

betydelse för vårt syfte hittats. Tillsammans jämfördes sedan fynden för att se att vi 

tolkat artiklarna på liknande sätt. Artiklarnas resultat sammanställdes och likheter och 

skillnader identifierades. Utifrån likheterna och skillnaderna bildades övergripande 

teman. Vi fortsatte analysera texterna tills vi hade sorterat in innehållet under passande 

teman och subteman. Analysen resulterade i fyra teman med tillhörande tretton 

subteman. Som sista analyssteg kontrollerades de teman vi skapat mot artiklarnas 

resultat för att se att vår tolkning överensstämde med det artiklarna ville belysa. Vi 

började med en helhet som delades i nya delar och delarna sammanfogades till sist till 

en ny helhet. Vi har valt att behålla citaten från artiklarna på originalspråk för att inte 

tappa innebörden och för att minska fel som kan uppstå på grund av egen tolkning. De 

teman och subteman vi kom fram till presenteras i tabellen på sidan nio.  

 

Vi har i uppsatsen använt oss av begreppen människa, patient och deltagare. Begreppet 

deltagare har vi bara använt i resultatet som benämning på de som deltagit i de 

analyserade studierna. Med begreppet patient syftar vi till personen som sjuksköterskan 

möter i sjukvården. Människa är ett mer allmänt begrepp som inkluderar även personer 

utanför sjukvården.  
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Tabell  

 

Huvudtema Subtema 

Kampen för att försonas med smärtan Att acceptera smärtans existens 

Att inte låta smärtan ta över 

Kampen om att hålla hoppet vid liv 

Att försöka lindra lidandet Att försöka distrahera tankarna 

Sökandet efter kroppslig balans 

Relationen till läkemedel 

Att finna nya vägar Att leva på ett nytt sätt 

Att försöka förstå smärtan 

Att lyssna till kroppen 

Möten med människor Att relatera till andra 

Önskan om förståelse 

Mötet med den traditionella sjukvården 

Mötet med den alternativa behandlaren 

 

 

RESULTAT 

Kampen för att försonas med smärtan 

Att acceptera smärtans existens 

Att acceptera smärtan beskrivs vara viktigt för hanterandet i flera av artiklarna 

(Campbell & Cramb, 2008; Closs, Staples, Reid, Bennett & Briggs, 2007; Cunningham 

& Jillings, 2006; Löfgren, Ekholm & Öhman, 2006; May, 2007; Widar, Ek & Ahlström, 

2004). För att kunna hantera smärtan behöver man först acceptera att man har förändrats 

av den, enligt deltagare i studien av Campbell och Cramb (2008). Vissa har kommit till 

en punkt där de accepterat smärtan eftersom de inte längre kan förvänta sig varken 

förbättring eller bot (Widar et al., 2004). De som funnit sig i situationen hanterar 

smärtan bättre än deltagare som ännu inte kunnat göra det. De som accepterat erkänner 

även sina begränsningar, är engagerade i livet trots smärtan och har en önskan om att 

inte låta smärtan få övertaget. De väljer att inte fokusera på smärtan utan leva i nuet 

(Closs et al., 2007; Widar et al., 2004).  

“And it´s got to, where I am at the moment that, I got just to sort of admit to myself that 

I can´t do what I could do before and just accept you need to take the tablets and you 

need to readjust your life around this pain and so I´ve got to manage it.” (Closs et al., 

2007, s. 429) 

Trots att många har accepterat smärtan finns det deltagare som finner det svårt. Det är 

svårt att acceptera smärtan när hjälp och stöd från sjukvården upplevs vara otillräcklig. 
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Andra beskriver sig ha gått igenom perioder av förtvivlan då de varit nära att ge upp och 

låta smärtan styra livet. Vissa upplever fortfarande missmod och har svårt att acceptera 

smärtan. Att acceptera beskrivs som en icke rätlinjig process, deltagarna upplevde både 

upp- och nedgångar innan de kunde försonas med smärtan. Försoning kunde äga rum 

om de kunde erkänna att det fanns saker de inte längre kunde göra och acceptera att 

livet behövde förändras (Closs et al., 2007; May, 2007).  

“I´ve just come to accept now, I mean it took a lot of years, that I´m always going to 

have this problem... It was very hard to start with, I couldn´t do the jobs I could do 

before, you know. And you had to rely on your workmates to give you a hand.” (May, 

2007, s. 130) 

Att behöva gå igenom en sorgeprocess kan vara nödvändigt för att acceptera oordningen 

smärtan skapat och för att kunna lindra lidandet. Deltagarna var tvungna att gå igenom 

förlusten av deras forna jag och kroppen så som de kände den. Besvikelse, förtvivlan, 

vemod och saknad efter de delar av livet som inte längre kan levas är känslor som 

sjukdomen rör upp. De kom till en vändpunkt genom att sörja, acceptera och försonas 

med situationen varvid ett nytt sätt att hantera livet på utvecklades (Campbell & Cramb, 

2008; Löfgren et al., 2006). Vissa deltagare uttrycker att endast de själva blir lidande 

om de inte kan hantera sin smärta (Campbell & Cramb, 2008).  

”There are times when I feel totally desperate and I scream and cry, 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) 

Att inte låta smärtan ta över 

Positivt tänkande är en strategi som används medvetet av vissa deltagare och det 

upplevs vara till hjälp i hanterandet av smärtan. Eftersom smärtan begränsar deras liv på 

åtskilliga sätt och väcker en mängd känslor betonar de vikten av positivt tänkande 

(Campbell & Cramb, 2008; Cunningham & Jillings, 2006; Löfgren et al., 2006). För att 

inte de negativa funderingarna ska ta över försöker deltagarna tänka att det finns mycket 

att glädjas över i deras liv om de bortser från smärtan. Det finns till exempel vissa 

fördelar med att vara deltidssjukskriven då det ger möjlighet till mer tid hemma med 

barnen. Att vara hemma och läsa eller ägna sig åt andra aktiviteter ser de också som 

något positivt. Att leva med smärta har gett deltagarna en ny synvinkel då de känner 

glädje över små ting i livet som tidigare varit oreflekterade (Löfgren et al., 2006). 

Deltagare i studien av May (2007) nämner att det är viktigt att vara delaktig och ha en 

positiv attityd mot behandlingarna. Vissa tror att delaktighet är nödvändigt för att 

behandlingen ska fungera. En deltagare uttrycker: 

“I take it for granted I´ve got to be part of it... You´ve got to be part of it. Nothing´s 

going to work if you mentally think it´s not going to.” (May, 2007, s. 131)  
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Att njuta av livet är också ett medvetet mentalt förhållningssätt där deltagarna tar till 

vara på de små sakerna i livet. Det handlar om att tillåta och ge sig själv vardagliga 

nöjen i livet som att duka fint, njuta av god mat och dryck samt skapa fina stunder både 

med sig själv och med familj och vänner (Löfgren et al., 2006).  

Vissa deltagare vägrar acceptera att smärtan ska dominera och ta över deras liv. Ett 

viktigt ämne är känslan av kontroll som hjälper dem att hantera smärtan. Att hantera 

smärtan utan att kompromissa med sin livsstil leder till känsla av kontroll (Campbell & 

Cramb, 2008). Deltagare som anser att de kan hantera sin smärta beskriver den som en 

del skild från sig själv, som “det”. “Det” anses inte vara en del av deras subjektivitet 

utan någonting utanför dem själva. De beskriver smärtan som bosatt inom dem, den 

behöver kontrolleras och hanteras, annars kan den släppas lös och skapa förödelse i 

deras liv (Campbell & Cramb, 2008; Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, Pankhurst & 

Valledor, 2010b). Det framkommer en känsla av inre motsättning, då kroppen och 

tankarna vill olika: 

“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., 2010b, s. 590) 

Kampen om att hålla hoppet vid liv 

Flera deltagare beskriver att alla behandlingsmöjligheter är förbrukade och att de är 

medvetna om att hoppet om att finna bot eller behandling som kan lindra är väldigt litet. 

Vården inriktar sig därmed på att deltagarna ska erhålla så mycket lindring som möjligt. 

Nya strategier och riktlinjer erbjuder nytt hopp och lite hopp anses som bättre än inget. 

De upplever dock djup besvikelse när ingen förbättring sker (Closs et al., 2007; 

Cunningham & Jillings, 2006; May, 2007). I studien av Huntington och Gilmour (2005) 

utsätter sig deltagarna för olika behandlingar trots obehag i hopp om att finna lindring: 

“You know you go into everything feeling positive so you start taking this drug feeling 

this is going to be it. You pick a particular surgery and you think right I will do this and 

it will be better, you wake up and you feel dreadful and you think okay that´s fine and it 

will pass. After two month you start feeling as bad as you did before and after three 

months you are as bad as you were before and you think what´s the point of doing it. I 

hate going under anaesthetics, I hate the feeling and yet I put myself through it and 

nothing works (Helen).” (Huntington & Gilmour, 2005, s. 1129) 

En känsla av uppgivenhet och frustration uttrycks över ineffektiviteten av strategier som 

kan lindra smärtan och att möjligheterna till bot är små (Crowe, Whitehead, Gagan, 

Baxter & Panckhurst 2010a; Widar et al., 2004). Deltagarna biter ihop och kämpar 

vidare eftersom korta avbrott med lindring ändå kan uppnås med till exempel 

läkemedel. Vissa uttrycker hopp om förbättring trots att de kan tänka sig leva vidare på 

samma sätt som nu om tillfriskning uteblir (Widar et al., 2004). En person som gett upp 
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hoppet väljer att tacka nej till en behandling eftersom det upplevs som det sista 

behandlingsalternativet: 

“Last time I went [to the pain clinic] I was adviced to go on morphine. And because of I 

refused - I said well, I don´t want to go on that because it seems like a last resort. And 

he said well it is really, and I don´t want to go on it and I´ve never heard from there 

since…” (Closs et al., 2007, s. 426) 

Enligt deltagare i studien av Crowe et al. (2010b) spenderades lång tid med tron att 

smärtan skulle bli bättre innan hoppet till slut gavs upp: 

“I spent a long time believing that it would be better, I´ve given up. I just now live in a 

state of managing of what I live wit, 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.” (Crowe et al., 2010b, s. 589) 

Deltagare beskriver hur energin minskat under åren och att de därmed inte orkar kämpa 

lika hårt. Även om de inte har gett upp förväntar de sig inte samma energi som de haft 

förut. Tidigare hade deltagarna mer ork att tampas mot smärtan beroende på att smärtan 

var ny och främmande. Nu har deltagarna vant sig vid ett liv med smärta och energin 

har minskat. Brist på hopp accepteras inte av vissa deltagare och de vill hellre fortsätta 

att försöka än att ge upp (Closs et al., 2007). 

Vissa deltagare i studien av Closs et al. (2007) upplever så stor desperation att de 

funderar på självmord. Det som hindrar dem från att begå självmord är tanken på deras 

närstående.  

“I understood what he was saying, there really was nothing they could do and he said 

to me “look people have to cope with pain, take some tablets and cope.” And that point, 

I were at my lowest you know, and I said ´but I feel that I can´t live with it´ and if I 

hadn´t have had my family, the way I felt that day I could have quite easily have come 

home and ended it…” (Closs et al., 2007, s. 428) 

 

Att försöka lindra lidandet 

Att försöka distrahera tankarna 

I flera av artiklarna används distraktion som en metod att få tankarna bort från smärtan 

(Campbell & Cramb, 2008; Closs et al., 2007; Crowe et al., 2010a; Huntington & 

Gilmour, 2005; Löfgren et al., 2006; Widar et al., 2004). Deltagarna ser miljöombyte 

som ett sätt att få avbrott i vardagen med smärtan. Att till exempel vara i naturen, titta 

på tv, läsa samt att lyssna på musik och ägna sig åt olika fritidsaktiviteter upplevs vara 

till hjälp för att glömma smärtan (Crowe et al., 2010a; Widar et al., 2004). Att arbeta 



 13 

kan vara ett annat sätt att avleda tankarna. För några deltagare är arbetet ansträngande, 

men glädjen och meningen det ger livet är värdefullt (Löfgren et al., 2006). 

“I have hobbies that I do so I like to get involved really stuck in with what I´m doing to 

take my mind off the pain. So I just basically keep going.” (Crowe et al., 2010a, s. 1482) 

Vissa deltagare vill döva sin smärta och tar i sin desperation till alkohol och illegala 

droger. Detta ger tillfällig smärtlindring och de kan slappna av för en stund och få ett 

välbehövligt andrum. Vissa sidoeffekter upplevs av deltagarna, så som beroende och 

känsla av panik. Beroendet kan skapa en känsla av att inte ha kontroll då sökandet efter 

droger upptar mycket av deras tid (Campbell & Cramb, 2008; Closs et al., 2007; 

Huntington & Gilmour, 2005). 

“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 drank 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) 

Sökandet efter kroppslig balans 

Att ha en kroppslig balans kan innebära jämvikt mellan fysisk aktivitet, vila och 

avslappning. För deltagarna betyder det även att undvika onödig stress och att hjälpa 

kroppen fungera så bra som möjligt. En lugn start på dagen är en förutsättning för att 

resten av dagen ska bli bra (Löfgren et al., 2006). Efter situationer som orsakat smärta 

kan vila vara ett sätt att återhämta sig. Även när smärtan är för svår tvingas deltagarna 

vila och det är en strategi som föredras i en sådan situation. Vissa vilar korta stunder 

flera gånger per dag eftersom de upplever att smärtan lättar, även om det endast är för 

en kort stund. Deltagarna behöver både fysisk och psykisk vila för att hantera smärtan 

(Closs et al., 2007; Huntington & Gilmour, 2005; Löfgren et al., 2006; May, 2007; 

Widar et al., 2004). Både dag- och nattetid försöker deltagarna eliminera eller lindra sin 

smärta genom att ändra kroppsposition. Svårigheter med att hitta en bekväm 

kroppsposition på natten och dålig sömn relaterat till flera uppvaknanden är problem 

som leder till att deltagarna sällan känner sig riktigt utvilade. Bristen på återhämtning 

leder till minskad energi för planerade aktiviteter (Widar et al., 2004). 

“… it´s a way of coping. … it tires your body out you know, coping with the pain all the 

time, so you will try and lay down and get up and then you can cope.” (Closs et al., 

2007, s. 428) 

Fysisk aktivitet utförs för att lätta smärtan när den gör sig påmind. Aktiviteterna är en 

viktig del av hanteringen men följsamheten gentemot dessa minskar i takt med att 

smärtan lättar. En del av de olika övningarna har lärts ut av sjukgymnasten, andra har 

lärts ut av personer i samma situation och en del är självlärda efter egna erfarenheter 

(Crowe et al., 2010a; May, 2007). Att träna är en strategi som deltagare använder sig av 
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för att hantera smärtan. Träning som deltagarna upplever lindrande och 

smärtförebyggande är exempelvis promenader, jogging, simning och vattengymnastik. 

Kroppen blir starkare och träningen påverkar deras sinnesstämning i positiv riktning 

(Crowe et al., 2010a; Huntington & Gilmour 2005; Widar et al., 2004). Minskad fysisk 

och psykisk kapacitet är dock ett stort hinder i det dagliga livet bland annat för att det 

tar längre tid än vanligt att utföra saker (Widar et al., 2004). 

“But the exercises I was given, they seem to resolve the problem . . . Well once you 

know that certain exercises help it takes the worry away doesn´t it?” (May, 2007, s. 

131) 

Deltagarna upplever smärtlindring och avslappning genom varma bad och användning 

av elektrisk filt eller vetekudde. Att använda olika former av värmekällor bidrar även till 

att kroppen blir varm och uppmjukad. För att undvika nedkylning som kan öka smärtan 

använder deltagarna extra varma kläder (Crowe et al., 2010a; Huntington & Gilmour, 

2005; Löfgren et al., 2006; May, 2007; Widar et al., 2004).  

“I have a lot of baths. I like a really nice hot bath as well but I find, and right from the 

beginning I found the heat really always helped so that´s good.” (Crowe et al., 2010a, s. 

1482) 

Att försöka hålla sig borta från stressfyllda aktiviteter nämn som ett sätt att undvika 

smärta. Till exempel anses höga ljudnivåer på arbetsplatsen vara stressfyllt eftersom det 

stör koncentrationen och kan förvärra smärtan (Widar et al., 2004). För vissa är en 

hälsosam kost rik på frukt och grönt och koffeinfritt kaffe viktigt för välbefinnandet och 

är ett sätt att ta hand om sig själv. När deltagarna känner sig välmående är det lättare att 

hantera smärtan (Huntington & Gilmour, 2005; Peters, Abu-Saad, Vydelingum, 

Dowson & Murphy, 2004).  

“I have to think about avoiding putting myself into situations where I will become 

stressed. You also have to bear in mind that you´re tired, and that you have to go and 

lie down and take an afternoon nap or rest before you go out.” (Widar et al., 2004, s. 

220) 

Relationen till läkemedel 

I de flesta studier nämns läkemedelsanvändning som ett sätt att hantera smärtan. Dock 

finns ett allmänt missnöje relaterat till läkemedel och det anses ineffektivt eftersom det 

inte ger tillräcklig smärtlindring (Campbell & Cramb, 2008; Closs et al., 2007; Crowe et 

al., 2010a; Cunningham & Jillings, 2006; Huntington & Gilmour, 2005; Löfgren et al., 

2006; May, 2007; Peters et al., 2004; Widar et al., 2004). När smärtan förvärras och nya 

behandlingar aktualiseras uttrycks förtvivlan (Huntington & Gilmour, 2005). 
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 “... I was four year trying all different types of medication to try and control the pain ... 

They weren´t any good really...” (Closs et al., 2007, s. 426) 

Vissa deltagare använder läkemedel endast när smärtan är som svårast. De uttrycker en 

ovilja mot läkemedelsanvändning men inser att mediciner gör det möjligt för dem att 

fortsätta som vanligt. Vissa glömmer att de har tillåtelse att inta läkemedel när smärtan 

blir outhärdlig (Crowe et al., 2010a). Även om det finns en ovilja mot regelbunden 

läkemedelsanvändning anses det vara acceptabelt att använda det profylaktiskt i vissa 

situationer, exempelvis innan sociala aktiviteter i syfte att kunna röra sig mer fritt 

(Peters et al., 2004; Widar et al., 2004). 

”I keep forgetting I am allowed to take some painkillers so I suppose when I know it 

might escalate I will take some ibuprofen or [paracetamol]. That helps. When I 

remember I am allowed to; because I am not a pill person.” (Crowe et al., 2010a, s. 

1481) 

Flera deltagare har låga förväntningar och uttrycker otillfredsställelse över sina 

läkemedel eftersom de inte ger tillräcklig smärtlindring och kan ge upphov till 

biverkningar. Deltagarna föredrar därför att försöka hantera smärtan utan mediciner. Det 

finns dock deltagare som inte kan tänka sig vara utan läkemedel och kallar dem för sin 

“livlina”. Anledningen till att medicinerna kallas för ”livlina” är att deltagarna upplever 

tillräcklig smärtlindring av dem för att kunna leva ett aktivt liv. Deltagare som använder 

läkemedel har regler för när vissa mediciner ska intas beroende på ändamål, till exempel 

får vissa mediciner bara intas vid svåra smärtor (Peters et al., 2004).  

”… the trouble that I have with Zomig is, they advise that really you take it as soon as 

you think it´s a migraine coming. And the two problems is, one you don´t always know 

that it´s not just going to be a bad headache. So I was reluctant to take Zomig and then 

just find that it´s going to be a bad headache…” (Peters et al., 2004, s. 298) 

Biverkningar är vanligt bland deltagarna och en anledning till oro. I ett försök att lindra 

smärtan men undvika svåra biverkningar föredrar vissa att ta receptfria läkemedel 

istället för receptbelagda sådana. De vill inte heller förlita sig på mediciner under en 

längre period eftersom de anser att det kan förändra dem och påverka deras självbild på 

ett negativt sätt. Deltagarna känner att deras självrespekt sjunker när de tvingas förlita 

sitt välmående på mediciner (Campbell & Cramb, 2008).  

“The thought that you are relying on taking tablets to just move about, I just thought.... 

It was about self respect really.” (Campbell & Cramb, 2008, s. 387) 

Att avsluta sin läkemedelsbehandling är vanligt bland deltagarna på grund av 

otillräcklig smärtlindring och biverkningar eller rädslan för sådana (Peters et al., 2004; 

Widar et al., 2004). Fördelarna med läkemedel anses vara marginella och många har 

svårt att hantera biverkningarna. Vissa använder läkemedel trots problemen de skapar 
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eftersom medicinen möjliggör att de kan fortsätta leva ett aktivt liv (Closs et al., 2007; 

Cunningham & Jillings, 2006). 

“...I felt a little bit sort of dizzy. But dizzy in; I don´t mean off balance, but just not quite 

with it... Because to be totally unaware of the police chasing you for three miles with a 

great big siren,  just indicates how spaced out I was... but anyway, they [beta-blockers] 

did help the headaches, but I couldn´t carry on like that because I was out of touch with 

life. So I gave them up...” (Peters et al., 2004, s. 299) 

Deltagare i studien av Peters et al. (2004) begränsar sitt användande av vissa läkemedel 

på grund av den höga kostnaden. Enligt deltagare i studien av Closs et al. (2007) är det 

ofta ett experimenterande att hitta en lämplig dos. Vissa deltagare är villiga att välja bort 

smärtlindring för att kunna behålla tankarna klara och inte känna osäkerhet. Vissa är 

oroliga över att effekten av läkemedlen avtagit med tiden och att de blivit beroende, 

men de anser att det är att föredra framför ingen medicinering alls. De ifrågasätter även 

varför det inte finns läkemedel som inriktar sig på deras smärtgrupp.  

” I mean I probably addicted to fentanyl that I have all the time, by this point taking for 

at least 4 years now.” (Closs et al., 2007, s. 426) 

 

Att finna nya vägar 

Att leva på ett nytt sätt 

Vissa deltagare är tvungna att ändra sina liv för att se till att de inte anstränger sig över 

sina kroppsliga resurser (Cunningham & Jillings, 2006; Löfgren et al., 2006). Många 

har fått ett långsiktigt perspektiv på sin smärta eftersom de levt med den i många år och 

fått finna sig i en viss grad av smärta. Erfarenheten hjälper dem att forma en ny 

inställning till smärtan och hanterandet. Att stå ut med smärtan och tänka att det kunde 

varit mycket värre är vanligt bland deltagarna. En person uttrycker att när man har en 

dålig dag finns det inget att göra åt saken, det blir som det blir (Crowe et al., 2010a; 

May, 2007). Deltagare uppger vikten av att förstå att de inte kan hålla samma tempo 

som tidigare. De uttrycker att man inte får vara för hård mot sig själv och känna skuld 

när man inte kan leva upp till sina egna förväntningar (Cunningham & Jillings, 2006). 

”You cannot always have a spotless, clean house . . . [or] keep your commitments, you 

have to understand that you do what you can . . . and not feel guilty when you can´t . . . 

You do have to learn to cut stresses out of your life because this is a also a stress – 

activated condition . . . You cannot keep up to a normal life. But you have to not be hard 

on yourself.” (Cunnigham & Jillings, 2006, s. 263) 

I studien av Crowe et al. (2010b) beskriver deltagare att smärtan ändrat deras beteende 

och syn på sig själv eftersom de hela tiden måste vara förberedda på ett 
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smärtgenombrott. Deltagarna är tvungna att ge upp mycket betydelsefullt i livet, till 

exempel arbetet, vilket påverkar deras självbild avsevärt. Vissa beskriver att de innan 

smärtdebuten varit glada och utåtriktade men att de nu inte känner igen sig själva. En 

deltagare beskriver oviljan att vara “personen med smärtan”: 

“I´m very conscious I don´t want to be one of these people that live off their injury for 

the rest of their lives because I couldn´t imagine anything more damaging to the self 

esteem and mentally debilitating than that so I have that sort of fear in my back of my 

mind that I´m trying to get past, it´s a good motivator shall we say” (Crowe et al., 

2010b, s. 590)  

Vissa deltagare tycker att ansvaret för hanteringen och livsstilsförändringarna ligger hos 

dem själva. Att kontrollera stress, få tillräckligt med sömn samt att byta arbetsplats är 

förändringar som enligt dem kan vara nödvändiga för att kunna hantera smärtan (Peters 

et al., 2004). Deltagarna i studien av Closs et al. (2007) upplever en ökad tolerans för 

smärta efter att ha levt med den konstant i många år. Stimuli som i normala fall skulle 

ha orsakat stor smärta upplevs som obetydlig vid jämförelse med smärtan de upplever 

varje dag.  

”When I had either of the wisdom tooth pulled it didn´t hurt at all, when I got tattooed I 

didn´t feel a thing and all them things that used to hurt you don´t even register as pain 

anymore. It´s just feeling because in comparison it´s, it´s nothing.” (Closs et al., 2007, 

s. 429) 

Att planera sina aktiviteter i ett försök att undvika smärta är viktigt för deltagarna i 

studien av Widar et al. (2004). För att undvika överansträngning utför de vissa 

aktiviteter, till exempel storhandling, tillsammans med sina närstående. Deltagarna 

förhindrar smärta genom att undvika vissa rörelser och använda sig av olika lösningar i 

samband med lyft eller påklädning, så som att stå upp och ta på sig skorna eller att ta på 

sig kläderna i en viss ordning.  

“When I put on a t-shirt over my head, I always put the left hand in first, and if I ´m 

standing up and putting on my shoes, I use my right hand rather than my left, since it 

hurts if I left my arm hang forward and downward.” (Widar et al., 2004, s. 220) 

När deltagarna blir fysiskt beroende av andra och inte klarar av sitt arbete och sociala 

liv upplever de att smärtan har kontrollen. Att bli beroende av andra för att klara av sina 

dagliga sysslor är en ovälkommen förändring. Att behöva acceptera mer hjälp är för 

många en kamp och kan betyda en förändring av sociala roller. Skillnaden mellan att 

vara beroende eller oberoende är slående för de som tidigare varit självständiga. De har 

aldrig tidigare behövt be om hjälp och upplever det nedsättande att behöva assistans av 

andra (Campbell & Cramb, 2008).  
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”I do ask for more help now, I have found it difficult in the past because I was so 

independent and I still struggle now” (Campbell & Cramb, 2008, s. 385) 

 

Att försöka förstå smärtan 

Att försöka förstå smärtan är viktigt för deltagarna (Closs et al., 2007; Peters et al., 

2004; Widar et al., 2004). 

 

“Bang it just hits and like, oh Christ what have I done and I`m trying to think what have 

I done to set it off and you spend, I mean I nearly drove myself mad at first coz you`re 

just questioning it all the time but why? Why is it happening? Why?” (Closs et al., 2007, 

s. 429) 

 

Vissa deltagare tänker ut olika förklaringar till deras smärta när de inte känner till 

orsaken. När ingen förklaring hittas tror vissa till och med att smärtan kan vara ett straff 

för något de gjort (Widar et al., 2004). Deltagarna utmanas av ovissheten om när, hur 

och vad som sätter igång smärtan. Det är svårt att till exempel planera aktiviteter i 

förväg när de inte ens kan förutsäga hur de mår senare samma dag. Deltagarna tror att 

om de kan få svar på vad som triggar igång smärtan kan smärtgenombrott undvikas 

(Crowe et al., 2010b; Cunningham & Jillings, 2006; Peters et al., 2004). En deltagare 

uttrycker sin frustration över smärtans oberäknelighet: 

 

“Even when I wasn´t doing something I`d end up in agony and it would be very 

frustrating because it would be like I don´t understand, I haven´t done anything. I 

should be able to, not make it go away, but manage it a bit better but there are times 

when it doesn`t work like that.” (Crowe et al., 2010b, s. 589) 

 

Kunskap om sin smärta och vilka lindrande behandlingar som finns tillgängliga upplevs 

vara viktigt för flera deltagare. Kunskapen hjälper dem att hantera och kontrollera 

smärtan och minskar lite av oron (Closs et al., 2007; Löfgren et al., 2006; May, 2007; 

Peters et al., 2004). Deltagarna är generellt välinformerade om sin behandling och är 

även angelägna om att förbli uppdaterade om forskningsutvecklingen. Information 

hämtas från olika källor, till exempel tidsskrifter, Internet, självhjälpsböcker samt 

genom diskussioner med familj och andra patienter. Kunskapen ger självförtroende och 

respekt för andra i liknande situation och hjälper dem att hitta nya sätt att hantera 

smärtan. Kunskap uppmuntrar dem även att tänka på smärtan som något ofarligt. Även 

deltagare som saknar viss kunskap är intresserade av att lära sig mer om att hantera 

smärtan. Kunskap deltagarna innehar om hur de kan hantera olika situationer är ofta en 

följd av deras egna erfarenheter (Löfgren et al., 2006; Peters et al., 2004). Vissa 

deltagare tycker att organisationer som riktar in sig på deras smärtgrupp är användbara. 

Genom organisationerna kan de hålla sig uppdaterade om den senaste forskningen. 
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Dock är inte alla deltagare medvetna om att det finns den här typen av organisationer 

(Huntington & Gilmour, 2005; Peters et al., 2004). 

   

”…They [Migraine Action Association] might have new treatments that have been 

successful with other sufferers, because obviously they are in touch with a number; a 

much larger number of people than probably the GP [General Practitioner, vår anm.] 

is. So they might have more idea of different treatments that can be used and possibly 

support for the sufferer…” (Peters et al, 2004, s. 300) 

     

Egna kunskaper och tidigare erfarenheter om hur kroppen och smärtan påverkar dem 

hjälper deltagarna att utveckla kreativa lösningar. Lösningarna används för att kunna 

hantera stressfyllda situationer och arbeta ergonomiskt så som anpassa arbetsplatsen 

eller dela upp hushållssysslor. Vissa deltagare anpassar arbetsplatsen genom att till 

exempel flytta skrivbordet till ett tyst hörn och byta arbetsuppgifter ofta under dagen. 

Hushållssysslorna klaras av genom att deltagare städar lite i taget med vila emellan 

(Löfgren et al., 2006).  

Att lyssna till kroppen 

Att lyssna till kroppen innebär, för deltagarna, att hålla dialog med sig själv. Det kan 

handla om att lyssna till kroppens signaler och antingen driva eller begränsa sig själv. 

Genom att vara uppmärksam mot kroppen kan varningssignaler så som ökad smärta 

eller stelhet kännas igen. När de känner signalerna är de tvungna att avsluta pågående 

aktiviteter direkt för att förhindra försämring vilket ger upphov till frustration då inte 

mycket blir gjort. Smärtan påverkar den kroppsliga kontrollen och den styr och formar 

deltagarnas liv (Crowe et al., 2010a; Crowe et al., 2010b; Löfgren et al., 2006; Widar et 

al., 2004). 

“I usually pace myself on what I do on a daily basis and I know what I can and can´t 

do.” (Crowe at al., 2010a, s. 1482) 

Ett annat sätt att hantera smärtan är att anpassa miljön runt omkring, till exempel att 

göra det bekvämt att köra bil genom att använda en sittkudde (Crowe et al., 2010a). 

Eftersom deltagarna inte kan vara lika aktiva som innan måste de ständigt försvara sin 

begränsade förmåga för närstående. Det är viktigt att sätta gränser genom att prioritera 

och sänka de egna kraven. Flera av deltagarna har svårt att lära sig att hålla ett långsamt 

tempo. Även att dela upp och planera ansträngande aktiviteter i mindre portioner och 

stoppa dem i tid upplevs svårt då det är omöjligt att beräkna när smärtan sätter in. 

Genom att prova sig fram och lära sig av sina misstag kan de inse sina begränsningar. 

För att kunna klara av att arbeta är de tvungna att planera livet utifrån smärtans villkor, 

till exempel att gå upp tidigt för att kroppen ska hinna komma igång. Det är viktigt att 

kunna leva med begränsningarna och balansera dessa med personliga och sociala 

förväntningar. Att värdera sina fysiska begränsningar är svårt eftersom dessa förändras 
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dagligen och det är därför en ständig kamp att känna av kroppens signaler (Cunningham 

& Jillings, 2006; Löfgren et al., 2006). 

”One of the things I find baffling about my condition is that no matter how regularly I 

exercise, my system does not seem to adjust to my activity level… //: It is a constant 

battle for me to keep to my exercise schedule . . . there are some days when after I have 

exercised I am unable to do much of anything else for the rest of the day. It can be a 

hard choice to make.” (Cunningham & Jillings, 2006, s. 264)    

Deltagarna i studien av Crowe at al. (2010b) beskriver en ökad vaksamhet mot sin 

kropp och dess rörelser. De är mer medvetna om rörelser som de tidigare tagit för givna. 

Deltagarna beskriver att de kan utföra saker på både fel och rätt sätt, om de rör sig på fel 

sätt kan det leda till ökad smärta. Vissa är mer nervösa än de varit tidigare eftersom 

kroppen inte fungerar som de är vana vid. Deltagare i studien av May (2007) är 

medvetna om vikten av att ha en bra kroppshållning vid aktiviteter och att de bör tänka 

ut bästa sättet att utföra olika aktiviteter, att åta sig dem med försiktighet eller begränsa 

dem helt.  

“I have to give up a lot. I used to love to dance. I can still do it, but I have to take it 

unbelievably easy. It really hurts in my leg when I do it.” (Widar et al., 2004, s. 219) 

 

Möten med människor 

Att relatera till andra 

Deltagarna jämför konstant sig själva med andra som inte lider av långvarig smärta i ett 

försök att uppfattas som “normala” eftersom de är fast beslutna om att inte låta smärtan 

förändra dem. Att fortsätta med sina dagliga aktiviteter trots obehag ger dem känslan av 

att de är som alla andra. Jämförelser görs även med de som bedöms ha mer ont eller är i 

ett värre tillstånd än de själva. Det är ett försök från deltagarnas sida till att må bättre, få 

bättre självförtroende och se mer optimistiskt på sin situation. Deltagarna jämför sitt 

tidigare liv med hur det gestaltar sig nu. De uttrycker tacksamhet över att de inte blivit 

värre drabbade än vad de är eftersom det hade gjort livet svårare (Campbell & Cramb, 

2008; Widar et al., 2004). 

“You get to wake up miserable every day, but at least you get to wake up. There are 

many people who get illnesses, cancers, and things where they die in accidents, and 

sometimes you might pray you had something fast that takes you, but most days you just 

consider yourself fortunate that you get to wake up in the morning... you get to see your 

children, your family, and the sunshine; and many people don´t get that opportunity. So 

… at least you´re not going to die in six months.... you get to live, but you get to be 

challenged while you live. And you have to accept that too.” (Cunningham & Jillings, 

2006, s. 264) 
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Genom att observera andra smärtpåverkades uppförande och vad de möter för 

reaktioner hos andra kan deltagarna utveckla metoder för att undvika att visa sin smärta. 

Deltagarna använder olika metoder, bland annat undviker vissa att tala om sin dagliga 

kamp mot smärtan. Även att styra samtalet i en konversation är en metod som används i 

ett försök att inte föra över sina problem på andra. Deltagarna anstränger sig för att 

verka ”normala” då de vill passa in i det sociala livet trots smärtan, absurt nog får detta 

andra att tro att det inte är något fel på dem (Campbell & Cramb, 2008).  

”nobody likes a back bore, they don´t, you know, like if you moan on about your back 

all the time. There´s a colleague that has chronic back pain and your just frightened to 

say `how are you`? because you know you would get this long drawn out kind of boring 

thing about it, God I never ever want to be like that.” (Cambell & Cramb, 2008, s. 386) 

Önskan om förståelse 

Flertalet deltagare pratar om vikten av socialt stöd, speciellt från familjen. Socialt stöd 

beskrivs som ett tillägg till andra hanteringssätt och ökar möjligheten att kunna hantera 

smärtan (Campbell & Cramb, 2008; Cunningham & Jillings, 2006; Löfgren et al., 2006; 

May, 2007; Peters et al., 2004; Widar et al., 2004). Kommunikation, mestadels samtal 

med familj och vänner beskrivs av många deltagare. Samtalen kan handla om allmänt 

prat, frågor och klagan över deras smärta. Deltagarna får självförtroende och styrka till 

att kämpa när de vet att familjen ger stöd och visar förståelse. Önskan om förståelse är 

deltagarnas primära behov. Vissa uttrycker besvikelse över deras oförmåga att förklara 

smärtan på sätt som andra förstår (Löfgren et al., 2006; Widar et al., 2004).  

”When I feel bad, I call a friend and talk with them. If you´re really lonely, I think it´s a 

lot worse if you´re in pain…” (Widar et al., 2004, s. 220)  

Flertalet deltagare har erfarenhet av att personer runt dem blir irriterade och frustrerade 

när de pratar öppet om sin smärta. Känslor av ensamhet uttrycks då familj och vänner 

har svårt att förse dem med stöd (Campbell & Cramb, 2008; Widar et al., 2004). I 

studien av Campbell och Cramb (2008) försöker vissa deltagare undvika möten med 

människor. Det uppstår en negativ spiral när de undviker sociala sammanhang vilket 

leder till ökad isolering ifrån familj och vänner. Anledningen till att deltagarna drar sig 

undan är den minskade förmågan att utföra saker de gjort tidigare. De upplever sig 

avskärmade från sitt tidigare liv och de sociala nätverk de haft tidigare, vilket ger dem 

en känsla av fångenskap. Smärtan är orsak till att de känner sig isolerade och att deras 

hem nu känns som ett fängelse där de sitter fast ofrivilligt:  

“My whole life has changed and I hate being tied to the house.”  (Campbell & Cramb, 

2008, s. 386) 

Smärtan orsakar problem i relationerna med familj och vänner. En anledning till detta är 

att deltagarna sällan är med på aktiviteter tillsammans med exempelvis familjen vilket 
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upplevs problematiskt av de närstående (Cunningham & Jillings, 2006; Widar et al., 

2004). Vissa deltagare beskriver att smärtan kan leda till uppbrott i relationer då smärtan 

inte bara påverkar deltagaren utan hela livssituationen. Stressen över ohälsan och 

problem med arbete och ekonomi kan orsaka separation (Huntington & Gilmour, 2005). 

Vissa har lärt sig att avskärma sin smärta och inte klaga i närståendes närvaro för att 

kunna bibehålla en god relation. Deltagare berättar att närstående inte tror på dem 

eftersom de har en förmåga att se glada ut och deras försök att undvika smärtsamma 

aktiviteter tolkas som lathet. När närstående däremot visar hänsyn och uppskattning 

känner deltagarna välbefinnande trots att smärtan inte är lindrad (Campbell & Cramb, 

2008; Widar et al., 2004).  

“We haven´t lost friends but [FM] interferes with relationships . . you´d make a plan to 

go someplace as foursome and then ... end up having to cancel … an hour before ... 

we´d be ready to go for a dinner ... the day comes and we get into the car ... and I´m 

feeling terrible ... I just get into the apartment, lie on the couch and just drop. 

(Cunningham & Jillings, 2006, s. 263)  

Familj och vänner hjälper deltagarna att vara aktiva i hanteringen av smärtan genom att 

uppmuntra och ge stöd vid smärtgenombrott. Deltagare beskriver även hur deras 

närstående insisterat på besök till läkare. Förutom från närstående får de också stöd från 

arbetskollegor och andra personer med liknande åkommor. Kollegor ger stöd och 

erbjuder en hjälpande hand när deltagarna upplever hinder i utförandet av vissa 

arbetsuppgifter på grund av smärtan (May, 2007; Peters et al., 2004). Det finns även 

deltagare som upplever brist på stöd av sina kollegor men det är desto vanligare att 

chefen är förstående. Chefen förstår deras behov av flexibla arbetstider och att de ibland 

är tvungna att stanna hemma på grund av smärtan (Löfgren et al., 2006).  

“...I´ve just met a new person, who suffers from headaches. She´s not had migraines, 

but she´s had very bad headaches. We just spent a whole hour chatting to one another, 

and giving one another different ideas. And afterwards it was just so nice, she said to 

me ´you´ve helped such a lot`... (Peters et al., 2004, s. 299) 

 

Vissa deltagare har dåliga erfarenheter av stödgrupper då de upplever att andra i 

gruppen endast beklagar sig över sin situation. Förslag på olika sätt att förbättra 

grupperna ges så att de kan erbjuda det slags stöd deltagarna behöver och har nytta av. 

Deltagarna föreslår att gruppen istället för att prata om sin sjukdom ska träffas och 

diskutera hur de på bästa sätt håller sig friska och hälsosamma (Cunningham & Jillings, 

2006). Enligt deltagare i studien av Peters et al. (2004) anses det intressant och trevligt 

att prata med andra i samma situation eftersom de kan relatera till varandra. Deltagarna 

kan både ge och få stöd, förståelse och byta erfarenheter av hanteringsstrategier. 
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”Maybe an exercise class for fibromyalgia people specifically. Or . . . a forum on 

fibromyalgia . . . for friends and family . . . or any other group that would like to know 

more about it so people can recognize that while you can´t see it, we do struggle a lot.”  

(Cunningham & Jillings, 2006, s. 267) 

 

Mötet med den traditionella sjukvården 

Ett sätt att hantera sin smärta på är att uppsöka sjukvården, dock uttrycker deltagare 

missnöje av olika orsaker (Campbell & Cramb, 2008; Closs et al., 2007; Cunningham & 

Jillings, 2006; May, 2007; Peters et al., 2004; Widar et al., 2004). Deltagarna är 

missnöjda med de utdragna och långa perioderna av ineffektiv vård, till exempel när 

remisser till sjukgymnasten försenas. De upplever också brist på empati och att de blir 

erbjudna behandlingar som inte passar dem (May, 2007). Vissa deltagare blev 

överraskade och förolämpade av läkarens behandlingsförslag som upplevdes oseriösa. 

Förslag som läkaren kunde ge var att deltagaren skulle bli gravid och amma i 20 år, 

vilket inte var realistiskt med tanke på situationen. Deltagarna blev feldiagnostiserade 

och fick vänta länge, innan och om de överhuvudtaget fick, reda på orsaken till smärtan 

(Huntington & Gilmour, 2005). 

 

“They really couldn´t see anything wrong but decided it had to be irritable bowels. We 

were sitting back in doctors surgery my husband had come with me and he actually saw 

an article while we were sitting in the doctors surgery and it was just like out of 

magazine I think it could have been - I don´t know what it was, just a magazine and we 

read it right there and then and then the symptoms, and that´s when we asked and he 

(the doctor) said oh yeah it could be.” (Huntington & Gilmour, 2005, s. 1129) 

 

Bristen på kliniska tecken som upptäcks på till exempel röntgenbilder och i blodprov 

kan vara en komplicerande faktor för synliggörandet och hanterandet av smärtan. Denna 

osynlighet leder ofta till att deltagarna möts med tvivel då deras smärta förmodas vara 

inbillad (Cunningham & Jillings, 2006). De deltagare som fått en diagnos kände lättnad 

eftersom smärtan förklarats som normal i flera år. Smärtan blev erkänd, det var inte bara 

något de inbillat sig (Huntington & Gilmour, 2005). Deltagarna uttrycker missnöje över 

bristen på stöd från sjukvården eftersom de inte tas på allvar utan blir tillsagda att “leva 

med smärtan”. En del deltagare har därför slutat ställa frågor (Closs et al., 2007; 

Cunningham & Jillings, 2006; Widar et al., 2004).  

Deltagare upplever att sjuksköterskor och läkare inte ser människan i ett 

helhetsperspektiv (Peters et al., 2004). Vidare beskrivs i andra studier att sjukvården 

upplevs sakna kunskap och deltagarna får ofta höra att personalen inte vet vad man kan 

göra åt deras smärta. Deltagarna upplever att de inte får några riktiga svar på sina 

frågor, vissa har till exempel inte fått svar på varför de känner smärta. Deltagare 

upplever även att ingen visar hänsyn till dem när de beklagar sig över smärtan (Widar et 
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al., 2004; Huntington & Gilmour, 2005). Det finns dock deltagare som beskriver att de 

får bekräftelse och stöd av deras läkare. Vissa har haft kontakt med läkaren redan innan 

smärtdebuten vilket kan ha gjort skillnad. Vikten av att sjukvården har ett intresse av att 

lära sig mer om deras tillstånd och stödja och hjälpa dem hantera symtomen betonas. 

Deltagarna upplever att sjuksköterskor inte tror att deras smärta är verklig och att de 

visar bristande förståelse. En deltagare som tidigare arbetat som sjuksköterska erkänner 

att patienters smärta inte togs på allvar (Cunningham & Jillings, 2006).  

”I was a nurse in the emergency department, and we would always have women come 

to be triaged . . . with some kind of complaint and then, in their history, they would be 

suffering from fibromyalgia and they were taking antidepressants. . . . I used to think it 

was a kind of a catch – all disease that women seemed to have . . . just an emotional 

problem that seem to be prevalent among women. Until I developed it.” (Cunningham 

& Jillings, 2006, s. 266) 

Även i studien av Peters et al. (2004) och Cunningham och Jillings (2006) beskriver 

deltagare möten med sjuksköterskor, dock med skilda upplevelser. Vissa sjuksköterskor 

var stöttande och förstående medan andra misslyckades med den uppgiften. De 

deltagare som upplevde stöd träffade sjuksköterskor som var i liknande situation som de 

själva.  

“I went to the hospital, and I have never been so angered in my life when one of the 

nurses walked by and somebody asked, “What`s wrong with this lady?” “Oh! . . . the 

usual . . . menopause. “. . . We are called complainers...//: The medical profession does 

not take it seriously...” (Cunnigham & Jillings, 2006, s. 266) 

Deltagare upplever att läkare är mer intresserade av att skriva ut läkemedel än av deras 

frågor över vad som orsakar smärtan. De önskar även att läkaren ska intressera sig för 

och lyssna till deras berättelse om hur det kan vara att leva med smärta. När läkaren 

däremot pratar om andra möjligheter till lindring än läkemedelsanvändning blir de 

uppmuntrade till återbesök. Om läkaren inte visar sympati och intresse väljer vissa 

deltagare att inte återkomma (Peters et al., 2004).  

”…I thought I don´t want to be on these [drugs] long – term. I want to find… if there is 

a cause to these headaches. I rather get to the bottom of it, rather than just taking drugs 

to deal with the symptoms…” (Peters et al., 2004, s. 298) 

Deltagare beskriver att diskussionen med läkaren angående läkemedel inte varit lyckad 

och att detta skapar en spänd relation mellan dem. Det upplevs vara svårt att prata öppet 

om sin smärta med sjukvårdspersonal eftersom deltagare känner rädsla för att de ska 

uppfattas som besvärliga. De upplever även att personalen blir frustrerade när de 

försöker prata om sin smärta vilket leder till känslor av utanförskap (Campbell & 

Cramb, 2008). Vissa deltagare har mycket låga förväntningar på allmänläkare och 
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ifrågasätter deras förmåga och intresse till den grad att de väljer att inte uppsöka dessa. 

Specialistläkare tillmäts högre förväntningar men därmed är det inte sagt att dessa 

infrias (Peters et al., 2004). 

”…I did have a lady doctor years ago and I have been to her with the headaches… She 

used to turn around to me and say ´well, you´re like my father, my father used to get 

them at weekends, because he was relaxing´. And that´s the only sympathy I got, so I 

thought ´all right, if that´s all I am going get´, she never gave me anything…so I didn´t 

go and see her…” (Peters et al., 2004, s. 298) 

Mötet med den alternativa behandlaren 

Flera av deltagarna utrycker intresse för vad alternativa behandlingsmetoder har att 

erbjuda. Önskan om att förebygga och lindra smärtan är en av anledningarna till att de 

söker sig till alternativa behandlare. Deltagarna har tagit kontakt med exempelvis 

massörer, akupunktörer, kiropraktorer och homeopater med varierande resultat. 

Massage, som är en av de vanligaste behandlingarna, upplevs i vissa fall lindra smärt 

genom dess avslappnande och uppmjukande effekt på kroppen (Closs et al., 2007; 

Cunningham & Jillings, 2006; Huntington & Gilmour, 2005; May, 2007; Peters et al., 

2004; Widar et al., 2004). Deltagare upplever att behandlarna har ett helhetsperspektiv 

vilket innebär fokus på hela människan, inte bara den smärtande kroppen. Behandlarna 

utgår från den unika individen vid råd om träning, kost och hantering av stress. 

Deltagarna uppskattar också att behandlarna ser behoven de har vid just den tidpunkten 

de söker. En annan anledning till att deltagarna kontaktar de alternativa behandlarna är 

att de får hjälp i sökandet efter en orsak till smärtan. De ges även en möjlighet att vara 

mer delaktiga i sin vård då behandlarna “skräddarsyr” vården utifrån deltagarnas behov 

istället för att utgå från redan bestämda riktlinjer (Peters et al., 2004). 

“...The homeopath and the cranial chap [osteopath] were trying to get to the cause, 

whether it was psychological, physical or a bit of both. They addressed that and then 

tailored what they did to that, rather than the other way around. So that´s why I feel I 

made more progress with them...” (Peters et al., 2004, s. 299)  

Det är oklart hur effektiva de alternativa behandlingsmetoderna är men deltagarna 

uttrycker tillfredsställelse över den tid och de råd behandlarna erbjuder. Deltagarna 

söker även bot och lindring med örter och homeopatiska medel. De finner dessa 

botemedel mer naturliga, säkra och biverkningsfria jämförelsevis med traditionella 

läkemedel. Hur mycket lindring dessa alternativa läkemedel ger uttrycks sällan och 

anses bero på individens inställning (Peters et al., 2004). Vissa upplever att deras läkare 

inte accepterar alternativa behandlingar vilket leder till att deltagarna tvingas ta beslut 

om att ta behandlingen som läkaren erbjuder eller att stå kvar ensamma (Campbell & 

Cramb, 2008).  
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”…I would try those [herbal remedies] you know, so long as they; it was natural 

vegetation and not a drug as such. …I don´t think they have any negative effects…” 

Peters et al., 2004, s. 299)  

Vissa deltagare använder TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), vilket upplevs 

behagligt (Widar et al., 2004).  En deltagare säger sig ha provat allting, bland annat 

akupunktur men upplever ingen lindring. I samma studie uppger en annan deltagare ha 

provat självhypnos trots tvivel på behandlingens effekt (Closs et al., 2007). Kostnad 

sätter gräns för deltagarnas användning av alternativa behandlingar vilket leder till att de 

tvingas välja den behandling de har råd med, inte den med bäst effekt (Cunningham & 

Jillings, 2006; Peters et al., 2004). Att inte ha möjlighet att gå på regelbundna 

behandlingar så som massage på grund av höga kostnader kan vara till mer skada än 

nytta. Musklerna kan bli mer spända än innan behandlingen och detta kan leda till ökad 

smärta.  

“For my body, none of these treatments work unless they are done regularly. Massage, 

for example, is very helpful if I get it on a regular basis, but if I scrounge the money for 

a treatment here and there, it will often make me worse, just stirring up muscle spasm 

without resolving them.” (Cunningham & Jillings, 2006, s. 265) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi diskuterade inledningsvis vilken forskningsmetod som skulle passa syftet bäst, 

narrativ analys eller litteraturöversikt. Anledningen till att litteraturstudie valdes var för 

att få en översikt över litteraturen som handlar om hur patienten hanterar och lindrar sin 

smärta. Analys av biografier valdes bort eftersom vi inte trodde att syftet skulle 

besvaras. Biografier ansågs ha för brett innehåll och handla mest om själva upplevelsen 

av att leva med smärta och inte om olika sätt att hantera den. Eftersom patientens 

upplevelse var i fokus valdes kvalitativa artiklar framför kvantitativa. Om kvantitativa 

artiklar hade valts skulle fokus kanske ha förskjutits från patientens hanteringssätt och 

upplevelsen av dessa till att de olika sätten bara punktats upp i exempelvis en tabell. 

Kvantitativa artiklar kunde dock ha gett en snabbare och tydligare överblick, kanske 

med tabell, över vilka hanteringssätt som var mest förekommande bland deltagarna och 

vad som gav störst smärtlindring. Vi har under arbetets gång diskuterat ifall det finns 

skillnader mellan hur män och kvinnor hanterar sin smärta. Vi tror att det kan finnas 

vissa skillnader men vi har valt att fokusera på den unika individen, inte på 

könsskillnader. 

 

Vid litteratursökningen användes främst databasen Cinahl eftersom den var mest bekant 

för oss. Dock användes även både PubMed och Scopus vilket gav en ökad tillförlitlighet 

i omringandet av problemområdet. De begränsningar som gjordes i databaserna ledde 
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till att det blev lättare att finna artiklar som kunde användas i resultatet.  Risken med 

begränsningar kan dock vara att man utesluter artiklar som hade varit av intresse för vårt 

syfte. De 10 artiklarna gav mycket text att analysera vilket stundtals upplevdes 

övermäktigt av oss. Dock ser vi det som en styrka att ha så pass många artiklar i 

resultatet eftersom det ger ökad tillförlitlighet. Antalet artiklar gjorde det även lätt att 

finna likheter och skillnader mellan de olika studierna. Modellen som Evans (2003) 

utarbetat ansågs vara lämplig vid analyserandet av artiklarna, eftersom vi ville 

presentera resultatet i teman och subteman. Det upplevdes svårt att placera resultatet 

under passande teman och subteman eftersom det var mycket data att analysera och 

innehållet var många gånger liknande. Att innehållet var liknande gjorde det ibland 

svårt att särskilja vad som skulle in under vilket tema. Genom funna likheter och 

skillnader kunde vi till slut komma fram till de slutgiltiga temana. Vi är medvetna om 

att mycket av resultatet passar in på flera olika teman och subteman men vi anser att 

ämnet som vi undersöker många gånger flyter ihop, det finns inga tydliga gränser. 

Vidare var det även komplicerat att hitta täckande och bra namn eftersom det är mycket 

innehåll som ska täckas in. Vi försökte finna namn på temana som lyfte och beskrev det 

essentiella i innehållet.   

 

Studierna är publicerade mellan 2004 – 2010 och anses vara relevanta eftersom de 

svarar på syftet och presenterar relativt nygjord forskning. Även äldre artiklar kunde ha 

använts eftersom vi inte tror att det valda problemområdet blir inaktuellt i samma takt 

som mycket annan forskning. Av de 10 artiklarna var 6 vårdvetenskapliga, 2 var 

medicinska och 2 var inriktade på fysioterapi. Patienter med långvarig smärta möter 

förutom sjuksköterskor flera olika yrkeskategorier så som läkare och sjukgymnaster. 

Smärta kan ses som ett tvärvetenskapligt fenomen där de nämnda yrkeskategorierna 

samarbetar och delar med sig av kunskap till varandra. Därför ansåg vi det relevant att 

inkludera artiklar som inte är publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter. De två artiklar 

som publicerats i ”Journal of Pain and Symptom Management” ansågs relevanta 

eftersom de har sjuksköterskor som huvudförfattare, beskriver patientens egna 

upplevelser och saknar medicinskt fokus. Artiklarna skrivna av fysioterapeuter ansågs 

också relevanta eftersom fokus inte låg på sjukgymnastik och rehabilitering utan på 

patientens egna sätt att hantera smärta. Studierna är gjorda i Sverige, Storbritannien, 

Kanada och Nya Zeeland vilket är en styrka på grund av att 3 olika världsdelar är 

representerade, samtidigt som de nämnda länderna har liknande levnadsförhållanden.  
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Resultatdiskussion 

Vi anser att hela vårt resultat är av vikt, men vi har tagit ut valda delar för diskussion. 

Eftersom alla människor är unika och inte lever efter samma villkor hanterar man sin 

smärta på olika sätt. Vi menar att sjuksköterskan bör vara medveten om att patienters 

livssituation ser olika ut och att det medför att hanteringen av smärtan skiftar. 

Sjuksköterskan bör därför ha ett öppet sinne i mötet med patienten vilket innebär att se 

och bemöta patienten som en unik individ. Då sjuksköterskor ofta möter patienter med 

långvariga smärtor har de ett utmärkt läge att stödja patientens egna hanteringssätt. 

 

I temat kampen för att försonas med smärtan tydliggörs att accepterande av smärtan 

förbättrar hanteringsmöjligheterna. De som accepterar sin smärta är mer engagerade i 

livet vilket vi tror kan bero på att de väljer att de själva, inte smärtan, ska styra deras liv. 

Vi tror att accepterande av smärtan kan leda till minskad smärta och oro samt ökad 

arbetsförmåga. Som sjuksköterskor har vi en viktig roll i att hjälpa patienten att 

acceptera sitt tillstånd. Vi tycker att sjuksköterskor borde delta och stödja patienten i 

denna process även om acceptansen slutligen måste komma ifrån patienten själv. 

Liknande resonemang finns i studien av Kralik, Koch, Price och Howard (2004).  

 

I vårt resultat framkommer det att deltagare håller den smärtsamma kroppen som en del 

skild från dem själva. Vi tror precis som det uppenbarar sig i resultatet att det är ett 

försök till att hantera, kontrollera och distansera sig från smärtan. Liknande beskrivs i 

studien av Shariff, Carter, Dow, Polley, Salinas och Ridge (2009) där patienter genom 

att bortse från kroppen försöker separera sin kropp från sinnet. Genom denna separation 

kan kontroll över smärtan upplevas. Vi menar som Wiklund (2003) att människan är en 

enhet av kropp, själ och ande och att det inte egentligen går att dela upp människan i 

olika delar eftersom smärtan inte bara påverkar den kroppsdel som är drabbad. Vi som 

sjuksköterskor bör dock se denna strategi som ett värdefullt bidrag i hanteringen av 

smärtan eftersom patienter uppenbarligen anser att det lindrar deras smärta.         

       

I studien av Thomas och Johnson (2000) beskrivs sätt för att bibehålla hopp i termer av 

holding on och hanging on, men när smärtan förvärras grusas det lilla hopp som finns 

kvar. Även i vår studie framkommer att hoppet om lindring och bot är litet vilket tas 

emot på olika sätt, vissa upplever frustration medan andra accepterar situationen. Vi 

tycker som Wiklund (2003) att en viktig vårdhandling för sjuksköterskan är att försöka 

hjälpa till att hålla hoppet om en mindre smärtsam framtid vid liv. Hur mycket hopp 

patienten upplever kan bero på vilken prognos de fått från sjukvården. Vi tycker inte att 

sjukvården ska beröva patienten allt hopp om en ljusare framtid eftersom man inte alltid 

kan förutsäga hur saker och ting utvecklas. Dock bör en realistisk bild förmedlas så att 

patienten inte upplever besvikelse när förbättring uteblir.  
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Vårt resultat visar att små ting i vardagen bereder nöje och att det är ett sätt att fokusera 

på annat än smärtan. Vi anser att detta är något andra kan lära sig av eftersom mycket i 

vardagen tas för givet. Patienter med långvarig smärta kan i många fall inte göra saker i 

samma utsträckning som tidigare och därför kan sjuksköterskan ha en viktig uppgift i att 

tona ner förväntningarna hos patienten. Sjuksköterskan kan istället försöka uppmuntra 

patienterna till att njuta av det de mäktar med.          

 

I temat att försöka lindra lidandet tydliggörs kampen om att finna sätt som lindrar 

smärtan, om så bara för en stund. Enligt vårt resultat upplevs distraktion vara till hjälp 

för att få ett välbehövligt andrum från smärtan. Däremot beskrivs i studien av Thomas 

& Johnson (2000) att mentala hanteringssätt som till exempel distraktion sällan var 

effektivt. Det framkom att patienterna inte trodde att tankar kunde förändra upplevelsen 

av något som verkligen gör ont. Vi menar att distraktion kan vara ett viktigt tillägg i 

hanterandet av smärta, men att det ensamt kan upplevas som otillräckligt då vi tror att 

det är svårt att distrahera smärtan en längre tid. Som sjuksköterskor kan vi försöka 

hjälpa patienten att hitta lämpliga aktiviteter som kan avleda tankarna från smärtan i alla 

fall för en kort stund.        

 

I temat att finna nya vägar beskrivs hur patienter får förändra vardagen efter smärtans 

villkor. Smärtan begränsar patienternas liv och de är tvungna att sänka de egna kraven 

vilket skapar frustration. Vi tror att medvetenhet om sina begränsningar är viktigt 

eftersom självförtroendet kan minska om man inte längre kan leva upp till sina egna 

förväntningar. Vårt resultat visar att patienter försöker finna en orsak till smärtan 

eftersom de upplever att de inte fått någon tillfredsställande förklaring. Vi tror att en 

diagnos kan vara ett första steg mot ökad förståelse och kan bekräfta både för patient 

och närstående att smärtan inte är inbillad utan verklig. Precis som Shariff et al. (2009) 

menar vi att en förklaring kan vara vändpunkt för hanterandet av smärtan eftersom 

patienterna då vet vad de kämpar mot. Som sjuksköterskor kan vi inte diagnostisera 

patienter själva men vi kan stå vid deras sida i sökandet efter svar. Eftersom vi som 

sjuksköterskor har kontakt med läkare dagligen har vi stor möjlighet att påverka hur 

patientens vård framskrider och att de får en förklaring.     

 

I temat möten med människor framkommer det att stöd och hjälp från sjukvården är 

viktigt. Dock upplever de flesta att brist på stöd och misstro präglar mötet med 

personalen. Vi tror att bemötandet de får från sjukvårdens sida och bristen på lindrande 

behandlingar leder till att patienter söker lindring på andra sätt. Ett sätt att försöka 

uppnå lindring och få den förståelse de inte får från bland annat sjuksköterskor och 

läkare är att söka sig till alternativa behandlare. I resultatet beskrivs att de alternativa 

behandlarna har ett helhetsperspektiv som sjukvården saknar. Vårt resultat styrks av 

studien gjord av Paulson, Norberg och Söderberg (2003) där patienter beskriver bristen 

på helhetssyn från sjukvården. Vi anser att det är intressant och anmärkningsvärt att inte 

sjukvården fokuserar på hela människan. Det är märkligt att särskilt sjuksköterskor 
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saknar helhetssyn eftersom sjuksköterskeutbildningen idag betonar människans 

odelbarhet. Precis som Wiklund (2003) framhåller vi vikten av helhetssyn vid mötet 

med patienten. Patientens upplevelse av smärta ska inte heller vara föremål för tvivel 

hos sjuksköterskor. Vi menar att det kan vara bristande kunskap från bland annat 

sjuksköterskans sida som leder till att patienten och smärtan inte tas på allvar. Även 

smärtans osynlighet kan vara en anledning till att sjuksköterskan har svårt att förstå 

patientens upplevelse. Som sjuksköterskor kan vi inte göra smärtan ”synlig” men vi kan 

lyssna och tro på patientens berättelse. Vi menar som Dahlberg et al. (2003) att 

sjuksköterskan ska ha ett livsvärldsperspektiv. Detta innebär att vi som sjuksköterskor 

försöker förstå hur patienten upplever sin smärta.   

 

Vi menar att långvarig smärta oftare leder till känslor av utanförskap än andra 

kroppsliga åkommor eftersom det ibland är svårt att bevisa att smärtan är verklig. 

Människor kan sakna både förståelse och kunskap och kan döma ut personer med 

smärta på förhand. Känslan av utanförskap kan försämra patientens möjligheter att 

hantera sin smärta då de, bland annat, inte upplever stöd från andra. Vi tror att patienten 

upplever misstro och brist på stöd från både sjukvården, samhället och familjen på 

grund av smärtans ”osynlighet”. Vi tror att misstron de möter och utanförskapet de 

upplever kan göra mer ont än den fysiska smärtan eftersom det sociala livet är för de 

flesta människor en mycket viktig del. Liknande beskrivs i studien av Thomas och 

Johnson (2000). Sjuksköterskan kan bekräfta patientens smärtupplevelse och på det 

sättet minska känslan av utanförskap och ensamhet. 

 

Enligt vårt resultat upplevs stödgrupper som en mötesplats för klagomål. Liknande 

uppfattning har även patienterna i studien av Werner, Widding Isaksen och Malterud 

(2004). Vi anser att stödgrupper kan vara viktigt eftersom patienten får möjlighet att 

träffa andra i samma situation och kan lära sig att hantera smärtan på nya sätt. Möten 

med andra i gruppen kan leda till känslor av samhörighet och möjligheter till att få och 

ge stöd. Att ansvara för stödgrupper kan vara en av sjuksköterskans uppgifter och därför 

är det viktigt att inneha kunskap om olika sätt att hantera smärta. Sjuksköterskans 

kunskaper kan hjälpa patienterna i deras hantering av smärtan. Patienterna i stödgruppen 

kan även bidra med ny kunskap till sjuksköterskan.  

 

Enligt vårt resultat är stöd från närstående och andra i liknande situation viktigt för 

patienters hanterande av smärtan. Vi anser att stöd är viktigt för patienterna ur flera 

synvinklar, exempelvis kan stöd bidra till känslan av att människor bryr sig om dem. Vi 

tycker precis som Paulson, Danielsson och Söderberg (2002) att stöd, bland annat från 

familjen, kan ge känslan av att livet är värt att leva. Vi menar att bristande stöd och 

misstro mot patientens smärtupplevelse från närståendes sida till stor del beror på 

okunskap. Vi tror att närstående många gånger har en önskan om att vara mer 

involverade i patientens vård och få bättre information. Om närstående skulle involveras 

i vårdprocessen redan från början anser vi att de skulle få en bättre förståelse för 
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patientens situation och skulle kunna bidra med bättre stöd. I vårt resultat framkommer 

det att patienter kan vara benägna till att dölja sin smärta för närstående. Vi menar att 

upplevd förståelse från närstående i ett tidigt skede kan leda till att de vågar vara sig 

själva och visa sin smärta. Ärlighet från patientens sida och förståelse från närstående 

kan förbättra relationen. Den förbättrade relationen kan ge patienten bättre 

förutsättningar för att hantera smärtan. Som sjuksköterskor kan vi försöka involvera 

närstående genom att fråga om de vill delta i samtal som rör vården kring patienten eller 

be patienten göra detta själv. Vi kan även uppmärksamma de närståendes behov av att 

ge uttryck för sina känslor. Sjuksköterskan kan be läkaren ha samtal med närstående där 

en mer utförlig förklaring av patientens situation kan ges vilket kan leda till bättre 

förståelse.  Slutligen kan vi som sjuksköterskor föreslå för närstående att de kan följa 

med patienten på möten med stödgruppen för att känna sig mer involverade i vården.    

 

Underlaget i vårt resultat saknar beskrivningar av möten med sjuksköterskor. Vi tycker 

som Thomas och Johnson (2000) att det är lite underligt att patienter inte beskriver 

några möten med sjuksköterskor trots regelbundna vårdbesök. Vi önskar att det hade 

beskrivits mer om mötet mellan patient och sjuksköterska i resultatartiklarna då vi anser 

att sjuksköterskan kan bidra med värdefull kunskap. Sjuksköterskan kan inneha kunskap 

som inte bara är till nytta för patienten utan även läkaren. Läkaren kan ha nytta av 

sjuksköterskans kunskaper eftersom professionerna och även synsätten är olika. Den 

medicinska och vårdvetenskapliga kunskapen kan komplettera varandra, vilket i 

slutändan kan leda till bättre vård för patienten. 

 

 

Vårdhandlingar och vårdaktiviteter för sjuksköterskan   

 Samarbeta med andra yrkesgrupper och uppmuntra patienten till att söka 

lindring även utanför traditionell sjukvård  

 Inskaffa mer kunskap om patientens upplevelser och hanteringssätt 

 Ge både fysiskt och psykiskt stöd  

 Se patienten i ett helhetsperspektiv  

  Lyssna, tro och bekräfta patientens berättelse 

 Involvera närstående i patientens vård 

 Hjälp patienten att hålla hoppet vid liv 

 Se till att patienten får möjlighet att delta i en stödgrupp 

 

 



 32 

REFERENSER 

Almås, H., Valand, E., Bilicz, J. A., & Berntzen, H. (2002). Smärta. Ingår i H. Almås, 

     (red.), Klinisk omvårdnad del 1. (s. 65–114). Stockholm: Liber. 

 

Andersson, I. (2010). Långvarig smärta – en introduktion. Ingår i M. Werner & I. 

     Leden, (red.), Smärta och smärtbehandling. (s. 387-400). Stockholm: Liber. 

 

Bergström, G. (2007). Psykosociala perspektiv på långvarig smärta. Ingår i U. 

     Jakobsson, (red.), Långvarig smärta. (s. 41–56). Lund: Studentlitteratur. 

 

Campbell, C. & Cramb, G. (2008). ´Nobody likes a back bore´ – exploring lay 

     perspectives of chronic pain: revealing the hidden voices of nonservice users. 

     Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, 383 - 390.  

 

Carson, M. G. & Mitchell, G. J. (1998). The experience of living with persistent pain. 

     Journal of Advanced Nursing, 28(6), 1242-1248. 

 

Closs, S. J., Staples, V., Reid, I., Bennett, M. I., & Briggs, M. (2007). Managing the 

     symptoms of neuropathic pain: An exploration of patients´ experiences. Journal of 

     Pain and Symptom Management, 34(4), 422–433. 

 

Crowe, M., Whitehead, L., Gagan, M. J., Baxter, D., & Panckhurst, A. (2010a). Self- 

     management and chronic low back pain: a qualitative study. Journal of Advanced 

     Nursing, 66(7), 1478–1486. 

 

Crowe, M., Whitehead, L., Gagan, M. J., Baxter G. D., Pankhurst, A., & Valledor, V. 

     (2010b). Listening to the body and talking to myself – the impact of chronic lower 

     back pain: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 47, 586– 

     592. 

 

Cunningham, M. M. & Jillings, C. (2006). Individuals` descriptions of living with 

     fibromyalgia. Clinical Nursing Research, 15(4), 258-273. 

 

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

     Natur & Kultur. 

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att 

     förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 



 33 

Ekselius, L. & von Knorring, L. (2010). Behandling med antidepressiva läkemedel. 

     Ingår i M. Werner & I. Leden, (red.), Smärta och smärtbehandling. (s. 427–434). 

     Stockholm: Liber. 

 

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

 

Evans, D. (2003). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data 

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

 

Friberg, F. (red). (2006). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade 

     examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.  

 

Haegerstam, G. (2010). Smärta och lidande. Ingår i M. Werner & I. Leden, (red.), 

     Smärta och smärtbehandling. (s. 77-81). Stockholm: Liber. 

 

Haegerstam, G. (2008). Smärta – ett mångfacetterat problem. Lund: Studentlitteratur.  

 

Huntington, A. & Gilmour, J. A. (2005). A life shaped by pain: women and 

     endometriosis.  Journal of Clinical Nursing, 14, 1124-1132. 

 

James, A. (2002). Kropp och själ. Homeopati. Bath: Parragon.  

 

Kralik, D., Koch, T., Price, K., & Howard, N. (2004). Chronic illness self-management: 

     taking action to create order.  Journal of Clinical Nursing, 13, 259–267. 

 

Linton, S. J. (2005). Att förstå patienter med smärta. Lund: Studentlitteratur. 

 

Löfgren, M., Ekholm, J., & Öhman, A. (2006). `A constant struggle´: Successful 

     strategies of women in work despite fibromyalgia.  Disability and Rehabilitation, 

     28(7), 447-455. 

 

May, S. (2007). Patients´attitudes and beliefs about back pain and its management after 

     physiotherapy for low back pain. Physiotherapy Research International, 12(3), 126- 

     135. 

 

Osborn, M. & Smith, J. A. (2006). Living with a body separate from the self. The 

     experience of the body in chronic benign low back pain: an interpretative 

     phenomenological analysis. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 216–222. 

 

Paulson, M., Danielsson, E., & Söderberg, S. (2002). Struggling for a tolerable 

     existence: The meaning of men's lived experiences of living with pain of 

     fibromyalgia type. Qualitative Health Research, 12(2), 238–249. 



 34 

 

Paulson, M., Norberg, A., & Söderberg, S. (2003). Living in the shadow of 

     fibromyalgic pain: the meaning of female partners’ experiences. Journal of Clinical 

     Nursing, 12, 235-243. 

 

Peters, M., Abu-Saad, H. H., Vydelingum, V., Dowson, A., & Murphy, M. (2004). 

     Migraine and chronic daily headache management: a qualitative study of 

     patients´perceptions. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18, 294-303.  

 

Shariff, F., Carter, J.,  Dow, C., Polley, M., Salinas, M., &  Ridge, D. (2009). Mind and 

     body management strategies for chronic pain and rheumatoid arthritis. Qualitative 

     Health Research, 19(8), 1037–1049.  

 

Shealy, C. N. (1999). Illustrerad uppslagsbok om alternativa terapier. Köln: 

     Könemann. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2006). Metoder för behandling av 

     långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. (Volym 1). Stockholm: SBU- 

     Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2010). Rehabilitering vid långvarig 

     smärta. En systematisk litteraturöversikt. (Partiell uppdatering och fördjupning av 

     SBU-rapport nr. 177/1+2). Stockholm: SBU - Statens beredning för medicinsk 

     utvärdering. 

 

Thomas, S. P. & Johnson, M. (2000). A phenomenologic study of chronic pain. Western 

      Journal of Nursing Research, 22(6), 683–705. 

 

Werner, A., Widding Isaksen, L., & Malterud, K. (2004). `I am not the kind of woman 

     who complains of everything`: illness stories on self and shame in woman with 

     chronic pain. Social science & Medicine, 59, 1035-1045 

 

Werner, M. (2010a). Introduktion och kort historik. Ingår i M. Werner & I. Leden, 

     (red.), Smärta och smärtbehandling. (s. 13–26). Stockholm: Liber. 

 

Werner, M. (2010b). Behandlingsmetoder vid långvarig smärta. Transkutan elektrisk 

     nervstimulering (TENS). Ingår i M. Werner & I. Leden, (red.), Smärta och 

     smärtbehandling. (s. 451–456). Stockholm: Liber. 

 

Widar, M., Ek, A-C., & Ahlström, G. (2004). Coping with long-term pain after a stroke. 

     Journal of Pain and Symptom Management, 27(3), 215–225. 



 35 

 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur 

 
 

Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod  Resultat 

Titel: Self-

management 

and chronic low 

back pain: a 

qualitative 

study. 
Författare: 

Crowe, M., 

Whitehead, L., 

Gagan, M.J., 

Baxter, D. & 

Panckhurst, A. 
Tidskrift: 
Journal of 

Advanced 

Nursing. 
Årtal: 2010. 

Vårdvetenskaplig. Det finns inte 

mycket forskning 

med betoning på 

hur människor 

med kronisk 

ryggsmärta 

hanterar sin 

smärta och sitt 

handikapp samt 

vilka strategier 

som fungerar. 
Syftet är att 

undersöka vilka 

hanteringsstrategi

er  människor 

med kronisk 

ryggsmärta 

använder sig av 

och vilken roll 

vårdpersonal- 

en upplever sig ha 

i underlättandet 

av 

hanteringsstrategi

erna. 

Kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerad

e intervjuer som 

analyserades 

med 

innehållsanalys. 

 64 deltagare 

mellan 25 - 80 år 

är med i studien 

och de har haft 

ryggsmärta 

längre än 12 

veckor. 

Majoriteten av 

deltagarna 

rekryterades 

genom att de 

svarat på ett 

nyhetsbrev på ett 

hälsocommunity

. De övriga 

rekryterades på 

sjukgymnastklin

iker.  

Flera 

hanteringssätt 

beskrivs i studien. 

Deltagarna 

använder endast 

smärtstillande 

läkemedel när 

smärtan är 

outhärdlig. De 

flesta använder sig 

av andra strategier 

såsom skonsam 

träning, bada 

varmt, ägna sig åt 

olika aktiviteter, 

anpassa sin 

omgivning samt 

mentala strategier.  

Titel: Migraine 

and chronic 

daily headache 

management: a 

qualitative study 

of 

patients´percepti

ons. 
Författare: 

Peters, M., Abu-

Saad, H.H., 

Vydelingum, V., 

Dowson, A. & 

Murphy, M. 
Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences. 
Årtal: 2004. 

Vårdvetenskaplig. Flera studier om 

människor som 

lider av migrän 

och kronisk 

huvudvärk och 

hur de använder 

sig av allmän- och 

specialistvård har 

gjorts. Det har 

också gjorts 

studier som 

beskrivit 

människors egna 

strategier vid 

migrän, men inte 

vid kronisk 

huvudvärk.    
Syftet är att få 

insikt i hur 

patienter uppfattar 

hanteringen av sin 

migrän och 

kroniska 

Kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerad

e intervjuer.  
Analyserades i 

 QSR 

NUD*IST5 med 

grounded theory 

metodik.  13 

deltagare mellan 

24 - 60 år som 

lider av migrän 

eller kronisk 

huvudvärk deltar 

i studien. De 

rekryterades 

bland annat 

genom brev till 

Migraine Action 

Association.     

Deltagarna 

använder sig av 

olika typer av 

strategier med 

blandat resultat. 

Att kontakta 

sjukvården och att 

inta smärtstillande 

läkemedel är två 

sätt att hantera sin 

smärta. Andra 

strategier är 

alternativa 

behandlingar och 

livsstilsförändring

ar . Social support 

från familj och 

vänner samt andra 

i samma situation 

är ett komplement 

till de övriga 

strategierna.       
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huvudvärk.  

Titel: ´Nobody 

likes a back 

bore´- exploring 

lay perspectiv of 

chronic pain: 

revealing the 

hidden voices of 

nonservice 

users. 
Författare: 

Campbell, C. & 

Cramb, G. 
Tidskrift: 
Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences. 
Årtal: 2008. 

Vårdvetenskaplig. Det finns ingen 

tidigare studie om 

människor som 

lever med smärta 

och inte har 

kontakt med 

vården.  Syftet är 

att undersöka hur 

människor lever 

med kronisk 

smärta och 

granska vad det 

betyder för dem 

att inte ha kontakt 

med sekundär 

eller tertiär vård. 

Kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerad

e intervjuer. 

Tematisk 

innehållsanalys 

används vid 

analysering av 

data. 12 

deltagare mellan 

36 - 66 år som 

lidit av 

ryggsmärta 

längre än 6 

månader deltar i 

studien.   

I studien 

framkommer flera 

sätt att hantera 

smärtan. Flera av 

deltagarna 

använder 

mediciner för att 

kunna hantera 

smärtan, det finns 

dock oro för 

biverkningar. Det 

är viktigt för 

deltagare att inte 

förändras på grund 

av smärtan och att 

lära sig leva med 

den. Det finns 

dock flera som 

drar sig undan 

sociala 

sammanhang och 

som inte pratar 

med någon om sin 

situation. Positivt 

tänkande och 

användning av 

droger och alkohol 

är andra 

strategier.  

Titel: 

Patients´attitude

s and beliefs 

about back pain 

and its 

management 

after 

physiotherapy 

for low back 

pain. 
Författare: 

May, S. 
Titel: 

Physiotherapy 

Research 

International. 
Årtal: 2007. 

Fysioterapi med 

inriktning på 

sjukgymnastik. 

Att lida av 

ryggsmärta är ett 

världsomspännan

de problem. Det 

finns begränsat 

med studier som 

undersöker vilka 

attityder patienter 

med ryggsmärta 

har och hur 

smärtan hanteras. 

Syftet är att 

undersöka 

patienters 

perspektiv och 

attityder angående 

ryggsmärta och 

hanteringen av 

denna smärta. 

Kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerad

e intervjuer. 

Intervjuerna 

genomfördes 

genom 

brevkommunikat

ion. Analysen 

gjordes med 

hjälp av 

FrameWork 

Analysis. 
Deltagarna har 

ryggsmärta och 

är mellan 30 - 77 

år och har 

deltagit i 

sjukgymnastik 

under det 

senaste året. 

Urvalet gjordes 

genom att var 

femte person i 

en patientlista 

Att leva med 

smärtan, hur den 

påverkar livet och 

hur den hanteras är 

delar som 

framkom i studien. 

Att acceptera 

smärtan och lära 

sig leva med den 

är en viktig del i 

strategin av att 

hantera smärtan. 

Mediciner hjälper 

sällan, istället 

använder de sig av 

andra strategier. 

Att vara medveten 

om sin smärta och 

tänka ut hur saker 

kan göras på bästa 

sätt samt att träna 

är två strategier. 

Massage, värme, 

och support från 

familjen är andra 
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för betalning 

valdes ut och 

kontaktades.  

sätt att hantera 

smärtan på.     

Titel: ´A 

constant 

struggle´: 

Successful 

strategies of 

women in work 

despite 

fibromyalgia. 
Författare: 

Löfgren, M., 

Ekholm, J. & 

Öhman, A. 
Tidskrift: 

Disability and 

Rehabilitation. 
Årtal: 2006. 

Fysioterapi med 

inriktning på 

sjukgymnastik. 

Eftersom 

fibromyalgia inte 

kan botas är det 

viktigt att lära sig 

behärska och 

hantera symtomen 

. Genom ökade 

kunskaper av 

lyckade 

hanteringsstrategi

er kan 

rehabiliteringen 

förbättras och 

patienterna kan få 

adekvat hjälp med 

att bland annat 

kunna klara av sitt 

arbete. Syftet med 

studien är att 

undersöka och få 

mer kunskap om 

strategier 

arbetande kvinnor 

med fibromyalgi 

använder för att 

kontrollera 

smärta, trötthet 

och andra 

symtom. 

Kvalitativ metod 

med “emergent” 

design användes. 

12 kvinnor med 

fibromyalgi 

mellan 30-63 år 

ingår i studien. 
Kvinnorna i 

studien hade 

deltagit i ett 

rehabilitations 

program 6-8 år 

tidigare och 

arbetar 

fortfarande. 

Dagböcker, 

fokusgrupper 

och intervjuer 

användes för 

datakollektionen

. Författarna 

använde 

kvalitativ 

innehållsanalys 

och grounded 

theory som 

analysmetod.   

Kvinnorna för en 

konstant kamp mot 

symtomen och 

konsekvenserna av 

deras sjukdom. 

Deras strategier är 

“action-

orienterade” och 

de visar en positiv 

anda. Att ha sörjt 

och accepterat 
situationen är en 

förutsättning för 

hanterandet och 

stöd från 

närstående betyder 

och hjälper mycket 

i deras kamp. 

Titel: Coping 

with long-term 

pain after a 

stroke. 
Författare: 

Widar, M., Ek, 

A-C. & 

Ahlström, G.  
Tidskrift: 

Journal of Pain 

and Symptom 

Management. 
År: 2004. 

Vårdvetenskaplig/Medi

cinsk. 

 

 

Det har enligt 

författarna 

forskats mycket 

kring hantering av 

långvarig smärta, 

men det finns 

inget publicerat 

om patienter som 

insjuknat i stroke 

och deras 

hantering av 

långvarig smärta. 

Syftet med 

studien är att 

beskriva smärta, 

copingstrategier 

och det upplevda 

utfallet av 

hantering av 

långvarig smärta 

efter stroke.  

Studien är en del 

av ett stort 

forskningsprojek

t över personer 

som lider av 

långvarig smärta 

efter stroke. 43 

personer med 3 

olika typer  av 

smärtor. 

 intervjuades. 

Urvalet av 

patienter skedde 

genom 

sjukhusets 

register. 

Personer som 

diagnostiserats 

med antingen 

cerebral infarkt 

eller blödning 

inkluderades. 

Deltagarna är 

Resultatet av 

studien visar på 

både likheter och 

skillnader hos 

personerna i de 

olika smärt-

grupperna. Olika 

hanterings 

strategier 

framkommer; 

smärtan försöktes 

göra begriplig, 

planering av 

aktiviteter, 

använding av 

läkemedel, 

kommunikation 

med andra och 

distraktion. 

Personerna känner 

tillfredställelse när 

närstående visar 

hänsyn. Det 
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mellan 33-82 år. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes som 

analysmetod. 

behövs 

specialkunskaper 

för att kunna förstå 

patientens 

upplevelser och 

kunna öka deras 

möjligheter att 

hantera smärtan. 

Titel: 

Individuals´ 

descriptions of 

living with 

fibromyalgia. 
Författare: 

Cunningham M. 

M. & Jillings, C. 
Tidskrift: 

Clinical Nursing 

Research. 
År: 2006. 

Vårdvetenskaplig. Tidigare 

forskning har 

bland annat 

fokuserat på 

definitionen av 

fibromyalgi och 

möjliga 

etiologiska 

faktorer. Finns 

enligt författarna 

väldigt få studier 

som undersöker 

individuella 

upplevelser av att 

leva med 

fibromyalgi vilket 

är syftet med den 

här studien.  

Data samlades in 

genom ingående 

halv-

strukturerade 

intervjuer. 8 

personer 

rekryterades till 

studien genom 

“nyckelpersoner

” och 

nyhetsbrev. 

Personerna har 

levt med 

fibromyalgi 

mellan 18 mån-

13 år. De yngsta 

deltagarna i 

studien är i 

början av 30 

årsåldern och de 

äldsta i sena 70 

årsåldern. Datan 

analyserades 

med en konstant 

jämförande 

induktiv metod. 

Två stora teman 

framkommer i 

studien: “att leva 

med symtomen” 

och “att hantera 

sjukdomen”. 

Deltagarna 

beskriver den 

signifikanta 

påverkan 

symtomen har på 

relationer, arbete 

och nöjesliv. 

Deltagarna 

beskriver även 

utmaningen att 

behöva anpassa sig 

efter sjukdomen 

och svårigheten att 

hantera den. 

Studien ger viktig 

kunskap om hur 

det är att leva med 

en osynlig och 

dåligt förstådd 

sjukdom.  

Titel: Managing 

the symptoms of 

neuropathic 

pain: An 

exploration of 

patients´ 

experiences. 
Författare: 

Closs, S.J., 

Staples, V., 

Reid, I., 

Bennett, M.I, & 

Briggs, M.  
Tidskrift: 

Journal of Pain 

and Symptom 

Management.  
År: 2007. 

Medicinsk. Man vet att det är 

tärande att leva 

med kronisk, 

neuropatisk 

smärta, men hur 

personer som 

lider av denna 

smärta hanterar 

det vet man 

mycket lite om. 

Enligt författarna 

vet man i stort 

sett inget om hur 

patienten föredrar 

att hantera sin 

situation. Syftet 

med studien är att 

undersöka hur 

patienten  
hanterar sin 

neuropatiska 

Urval av de 10 

deltagarna som 

lider av 

neuropatisk 

smärta skedde 

genom en 

databas. 

Databasen hade 

information om 

patienter med 

kronisk smärta. 

Patienterna hade 

tidigare varit 

med i en 

undersökning 

som handlade 

om deras 

symtom. 

Deltagarna är 

mellan 24-60 år. 

Patienterna 

Generellt upplever 

och visar 

deltagarna en 

misslyckad syn på 

hanteringen av 

deras smärta. Den 

vanligaste 

strategin för 

hantering av 

smärtan är 

läkemedelsanvänd

ning. Bruk av 

alternativ medicin 

är ineffektiv men 

många tycker att 

det som hjälper 

mest är att vila. 

Patienterna 

beskriver att de 

flertal gånger 

försökt söka hjälp 
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smärta.  delades in i 

fokusgrupper 

som generade 

kvalitativ 

kunskap om 

både individens 

och gruppens 

upplevelser. 

Datan 

analyserades 

genom “tematisk 

analys”. 

från vården. Flera 

har försökt att 

acceptera sin 

smärta men vissa 

har otillräckligt 

med stöd för att 

klara av detta. 

Titel: Listening 

to the body and 

talking to 

myself - the 

impact of 

chronic lower 

back pain: A 

qualitative 

study. 
Författare: 

Crowe, M., 

Whitehead, L., 

Gagan, M.J., 

Baxter, G.D., 

Pankhurst, A & 

Valledor, V. 
Tidskrift: 

International 

Journal of 

Nursing Studies 
År: 2010. 

Vårdvetenskaplig. Att leva med 

kronisk 

ryggsmärta är 

komplext och har 

omfattande 

konsekvenser som 

kan påverka 

personens livsstil 

och självbild. 

Tillståndet kan 

också ibland 

behandlas med 

viss skepsis av 

vården och andra 

personer. Det har 

föreslagits att mer 

forskning kring 

personers 

subjektiva 

upplevelser av 

kronisk 

ryggsmärta 

behövs för att 

skapa bättre 

förståelse för dess 

påverkan. 
Syftet är att 

undersöka 

personers 

upplevelser av hur 

kronisk 

ryggsmärta 

påverkar dem.   

Kvalitativ studie 

som gjordes 

genom halv- 

strukturerade 

intervjuer med 

64 deltagare. 

Deltagare 

inkluderas i 

studien om de är 

över 18 år och 

har haft 

ryggsmärta i 

minst 12 veckor. 

 Majoriteten av 

deltagarna 

rekryterades 

genom deras 

svar till en 

artikel i ett 

nyhetsbrev. 

Några 

rekryterades 

genom 

sjukgymnastik 

kliniker. 

Intervjuerna 

analyserades 

med hjälp av 

tematisk analys 

för att finna 

centrala teman. 

Fyra större teman 

identifierades: 

“smärtans 

oförutsägbarhet”, 

“behovet av 

vaksamhet”, 

“objektifiering av 

kroppen” och 

“förändring av 

känslans av själv”. 

Sjuksköterskan har 

en viktig roll vid 

mötet med dessa 

patienter. 

Sjuksköterskan 

ska bland annat 

kunna identifiera 

eventuell 

förvärring av 

patientens skick 

och bekräfta deras 

upplevelser av 

smärtan för att 

stärka 

självkänslan.  

Titel: A life 

shaped by pain: 

women and 

endometriosis. 

Författare: 

Huntington, A. 

& Gilmour, J. 

A.  

Tidskrift: 

Journal of 

Vårdvetenskaplig. Kvinnor som lider 

av endometrios 

och deras 

upplevelser har 

inte fått stor plats 

i ”nursing-

litteraturen”. 

Detta påverkar 

sjuksköterskors 

förmåga att ge det 

Kvalitativ studie 

med en 

feministisk 

forskningsinrikt

ning med 

individuella, 

halv-

strukturerade 

intervjuer. 18 

kvinnor mellan 

Att leva med 

endometrios 

påverkar alla 

aspekter i det 

dagliga livet. I 

studien beskrivs 

hur de blir bemötta 

i vården, att det 

tog lång tid att få 

en diagnos och hur 



 41 

Clinical Nursing 

Årtal: 2005 

 

stöd och råd som 

kvinnorna 

behöver.     

Syftet är att 

undersöka 

kvinnors 

uppfattningar om 

hur det är att leva 

med endometrios, 

hur det påverkar 

dem och vilka 

strategier de 

använder för att 

hantera 

sjukdomen. 

16 och 45 år 

som lider av 

endometrios 

deltar. 

Deltagarna 

rekryterades 

genom en 

supportgrupp. 

Den insamlade 

datan 

analyserades 

med tematisk 

analys.  

det upplevs att få 

en diagnos. Vidare 

beskrivs hur de 

hanterar sin smärta 

till exempel 

genom att ta 

läkemedel, träna 

och vila. Att leva 

med ständig 

smärta innebär 

stora 

livsförändringar 

och det 

framkommer hur 

de kämpar och inte 

ger upp.    

 

 

 

 

 

 
 


