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Abstrakt 
Frakturer är något som drabbar många människor, i synnerhet 
äldre människor, men det finns få vetenskapliga studier som 
beskriver deras upplevelse av smärta i samband med frakturer. 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors 
upplevelse av smärta relaterat till frakturer utifrån frågeställ-
ningarna; hur upplever personer en akut fraktursmärta; hur be-
skriver personer sitt uthärdande; hur beskriver personer sina 
känslor inför framtiden. Med akut smärta menar vi i denna 
studie inte bara den smärta som uppstår vid skadetillfället utan 
även den frakturrelaterade smärtan under läkningsprocessen 
som kan vara upp till sex månader. Tio vetenskapliga artiklar 
analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. Analy-
sen resulterade i åtta kategorier: att vara rädd för att få mer ont 
vid rörelse; att känna sig maktlös och sårbar när smärtan är 
outhärdlig; att vakna av smärtan; att stå ut utan tillräcklig 
smärtlindring; att försöka koncentrera sig på något annat för 
att få lindring; att vara rädd att inte bli trodd; att känna oro för 
att smärtorna blir bestående; att vara rädd för att inte överleva 
men ändå kämpa. Denna litteraturstudie visade att människor 
försökte hålla sig i stillhet för att undvika de värsta smärt-
attackerna, som ändå störde sömnen på natten. De upplevde 
smärtan som något de måste lära sig leva med och osäkerheten 
inför framtiden var stor. 
 

Nyckelord: akut smärta, fraktur, upplevelse, catastrophizing, 
uthärda, kvalitativ innehållsanalys. 
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Upplevelsen av smärta påverkas av många faktorer i människans natur, till exempel av kultur, 

genus, ålder, religion och humör. Smärta är alltid en subjektiv upplevelse för människan. 

Upplevelse och uttryck av smärtan varierar också i olika kulturer. Soares och Grossi (1999a; 

1999b) fann att turkiska invandrare i Sverige beskriver sin smärta som mer intensiv än svens-

kar med liknande besvär. Författarna menar också att invandrarna upplever smärta mer fre-

kvent och använder mer smärtstillande läkemedel samtidigt som de upplever sämre effekt av 

sina läkemedel än svenskarna. Juarez, Ferrell och Bornemans (1998) fann att kulturen har in-

verkat på hur latinamerikanska invandrare i USA har fostrats till att oftast inte visa sina käns-

lor när de upplever smärta. Folktro och naturmediciner används ibland som smärtlindring, 

t.ex. ”kloka gummor”, kattklor eller örter. Enligt Löfvander (1998) kunde smärtan ha en över-

naturlig orsak som t.ex. ”onda ögat”, Allah eller Gud. 

 

Enligt Bendelow (1993) är smärtupplevelsen färgad av människans kön. Det framkommer so-

fistikerade förklaringar som kombinerar både biologiska och socio-kulturella perspektiv. 

Kvinnor upplever att de måste genomlida smärta då de har dels menstruation och dels vid 

barnafödande. Männen säger sig ha uppfostrats till att inte visa känslomässiga uttryck som 

skulle kunna stämpla dem som löjliga eller feminina och att det skulle kunna antyda om en 

homosexuell läggning. Män är mindre benägna att ge den känslomässiga komponenten i 

smärtupplevelsen något större värde. 

 

Carter, Lambrenos, och Thursfield (2002) fann att unga människors upplevelser, just i deras 

smärtsituation, inte går att jämföra med någon annan människas smärta. Barn upplever inte 

smärta på samma sätt som vuxna vilket är en företeelse som uppmärksammats av Pölkki, Pie-

tilä, och Rissanen (1999). Yngre barn beskriver sin smärta enbart som fysisk eftersom de inte 

har erfarenhet av liknande upplevelser och har därför inget att referera till. Detta ökar deras 

rädsla och oro. Endast ett fåtal studier har gjorts gällande mindre barns smärta, troligen på 

grund av att det är svårt för barn att uttrycka sin smärta i ord när språket inte är fullt utvecklat.  

 

Ett flertal studier (Brochet, Michel, Barberger-Gateau & Dartigues 1998; Grimby et al., 1999; 

Mobily, Herr, Clark & Wallace, 1994) visar att äldre i stor grad uppger sig ha smärta i rörel-

seapparatens leder och muskler. Äldre människors upplevelser av smärta skiljer sig bland an-

nat genom att många gamla tror att man helt enkelt måste stå ut och har ofta resignerat inför 

sin smärta. Många äldre förväntar sig att ha kronisk och långvarig smärta även om de inte 

nödvändigtvis tror att åldrandet måste medföra smärttillstånd. Många drar sig för att diskutera 
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sin smärta med närstående och andra för att de inte vill oroa dem eller av rädsla för att bli 

klassade som kverulanter. Det råder också en viss tveksamhet hos de äldre om nyttan med in-

satt behandling och de uttrycker sällan särskilt mycket hopp eller optimism. Många äldre 

tycker att personal har alldeles för bråttom och att de inte ger sig tid att lyssna. Att få uppleva 

vänlighet och förståelse jämte den medicinska smärtlindringen uttrycker vissa äldre som 

mycket viktigt (Blomqvist & Edberg, 2002). Morrison och Siu (2000) fann att vid smärta hos 

äldre personer med demenssjukdom efter höftfrakturer får dessa människor endast ca 1/3 av 

den smärtlindringen som andra får. De upplever bättre livskvalitet, mindre aggressivitet och 

mindre förvirring om smärtlindring ges i samma utsträckning som till andra människor med 

höftfraktur. Brummel-Smith et al. (2002) fann att personer med sjukdomen demens många 

gånger uttrycker sin smärta i förändrade beteenden, bland annat i verbala utbrott. Dessa män-

niskor har svårt att kommunicera och kan därigenom inte använda smärtskalor eller liknande 

instrument för att uttrycka sina känslor. 

 

Existentiell smärta som benämning används många gånger frikostigt men är dåligt definierad. 

Strang, Strang, Hultborn och Arnér (2004) har i sin studie försökt klargöra begreppets inne-

börd och menar att det oftast används som en metafor för lidande, men det är också en faktor 

som kan förstärka den redan närvarande fysiska smärtan samt kan även vara en primär orsak 

till smärta. 

 

Långvariga smärttillstånd ger stora förändringar i människors hela livssituation. Vid en lång-

varig smärta, som enligt Styrborn (2003) varar mer än tre till sex månader är den fysiska upp-

levelsen av smärtan den mest intensiva känslan. Andra vanliga upplevelser är extrem trötthet, 

sömnsvårigheter och andningsproblem (Hall-Lord, Larsson & Steen, 1999; Schaefer, 2005). 

Många personer upplever att smärtan finns överallt och att de inte kan peka ut en exakt lokali-

sation och därför kan det kännas svårt att beskriva smärtan fullt ut för andra (Schaefer, 2005). 

Kronisk smärta har enligt två studier (Carter, Lambrenos & Thursfield, 2002; Pölkki, Pietilä 

& Rissanen, 1999) även en psykologisk dimension där förlusten av fysiska funktioner gör att 

människor kan känna hjälplöshet och beroende. Blomqvist och Edberg (2002) fann att männi-

skor ser smärtan som ett hot mot deras egen bild av sig som självständiga individer. 

 

Styrborn (2003) definierar akut smärta som en övergående smärta där varaktigheten inte över-

stiger tre till sex månader. Den akuta smärtan kvarstår inte när skadan är utläkt. När männi-

skor beskriver akut smärta framträder tre huvudkategorier enligt Closs och Briggs (2002). 
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Den sensoriska kategorin innefattar uttryck som exempelvis tryckande smärta. Den affektiva 

kategorin innefattar uttryck som oro och ängslan och slutligen finns en graderande kategori 

om smärtans intensitet. Smärta beskrivs enligt författarna övervägande med sensoriska ut-

tryck, som då förtydligas med intensiteten och med liknelser. Orsaken till smärtan beskrivs 

endast någon enstaka gång. Ett annat synsätt att beskriva upplevelsen av smärtan är att använ-

da någon yttre referens och likna den vid något känt fenomen som till exempel att ”smärtan 

liknar tandvärk i höften” eller att ”det känns som att ha blivit sparkad i ryggen av en åsna”. 

 

I samband med frakturer uppstår dels en direkt smärta och dels en smärta som består under en 

kortare eller längre tid under läkningsprocessen. Herrick et al. (2004) fann i sin studie en hög 

förekomst av bestående smärta hos äldre, fysiskt sköra personer med höftfrakturer tre måna-

der efter kirurgisk åtgärd. Författarna menar att det bara finns enstaka studier på samma upp-

levelse. Ekman och Koman (2004) framhåller att obehandlad smärta ger ogynnsamma effek-

ter på flera system i kroppen, särskilt hos högt riskbedömda kirurgiska patienter och kan ock-

så leda till utveckling av kroniska smärttillstånd. 

 

Tsai och Chang (2004) menar att i omvårdnaden av den människa som har sjukdomen demens 

måste man i smärtdiagnostiken använda andra perspektiv än för andra människor, särskilt vid 

demens i långt framskridet stadium. Förändringar i rörelsemönster, ADL-funktion och käns-

lomässiga uttryck måste värderas ur ett smärtperspektiv. Som sjuksköterska måste vi alltid 

lyfta fram denna omvårdnadsaspekt. Det har i många sammanhang uppmärksammats att sjuk-

sköterskor inte alltid har kunskap om upplevelsen av smärta hos människor i olika åldrar. 

Mycket av omvårdnadsforskning fokuseras kring upplevelsen av kronisk smärta men betyd-

ligt mindre finns beskrivet om den akuta smärtan. Att få lindring av smärta är både en rättig-

het och en förväntan hos människor. Trots detta visar flertalet undersökningar att bl. a. post-

operativ smärta inte lindras fullt ut, särskilt hos de äldre människorna (Bucknall, Manias & 

Botti, 2001; Herr et al., 2004; Morrison & Siu, 2000). För att människor med akut smärta ska 

kunna få den hjälpen och smärtlindringen som de är i behov av måste sjuksköterskan ha kun-

skap och förståelse för hur människor upplever sin smärta. Med detta som bakgrund var syftet 

med denna litteraturstudie att beskriva: 

Hur personer upplever en akut fraktursmärta, 

Hur personer beskriver sitt uthärdande, och  

Hur personer beskriver sina känslor inför framtiden. 
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Med akut smärta menar vi i denna studie inte bara den smärta som uppstår vid skadetillfället 

utan även den frakturrelaterade smärtan under läkningsprocessen. Varaktigheten på denna typ 

av smärta kan vara tre till sex månader (Styrborn, 2003). Därefter definieras den som en kro-

nisk smärta. 

Metod 

Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie söktes i internationella databaser Cinahl, 

PubMed (Medline), Academic search. Sökorden som användes var acute, pain, lived, experi-

ence, fracture, hip, narratives. Vi använde dessa ord i olika kombinationer med varandra. 

Sökningen begränsades till artiklar som var publicerade 1990-2005 för att få tillräckligt med 

underlag till analysen. Naturlig avgränsning i litteraturstudien blev att äldreäldre och dementa 

inte ingick då det inte går att få fram ett renodlat inifrånperspektiv vid studier av dessa männi-

skor. Vi använde de funna artiklarnas referenslistor för att finna ytterligare artiklar och vid 

första bedömningen motsvarade 69 artiklar syftet Vid noggrann genomgång av abstrakten 

fann vi att många artiklar även handlade om kronisk smärta eller var kvantitativa och inte 

beskrev människors upplevelser. Dessa och artiklar som handlade om små barn valde vi bort. 

Sökningen ledde fram till 10 artiklar som motsvarade syftet med litteraturstudien och dessa 

har ingått i analysen. Artiklarna från sökningen granskades kritiskt enligt Willman och Stoltz 

(2002). Kriterier för att en kvalitativ studie ska hålla hög kvalitet är en klart beskriven kontext 

och ett motiverat urval. Det ska vara en välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn ska vara beskriv-

na. Interaktionen mellan data och tolkning ska kunna påvisas samt slutligen ska en metodkri-

tik finnas. Enligt dessa kriterier rangordnades artiklarna in i hög, medium eller låg kvalitet 

(Tabell 1). 

Analys 
I denna litteraturstudie använde vi en kvalitativ innehållanalys. Innehållsanalys är en process 

för att organisera och samordna narrativ kvalitativ information, som vanligtvis är skriven eller 

verbal kommunikation (Polit & Hungler, 1999). Downe-Wamboldt (1992) menar att den kva-

litativa innehållsanalysen kan vara användbar för att beskriva eller kvantifiera specifika feno-

men. Enligt Downe-Wamboldt passar innehållsanalysen bra till omvårdnadsforskning efter-

som den fokuserar på mänsklig kommunikation. Genom att även ta hänsyn till innebörd, syf-

te, konsekvenser och sammanhang, innebär det att det är en kvalitativ metod. 
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Manifest och latent är två typer av innehållsanalys. I den manifesta innehållsanalysen grans-

kar forskaren textmaterial, för att finna ord, fraser, skildringar och uttryck som är centrala i 

fenomenet som studeras. Skillnaden kan beskrivas som att i den latenta varianten tar forskaren 

hänsyn till undermeningen, det underliggande budskapet i kommunikationen, medan i den 

manifesta innehållsanalysen ser forskaren bara till det faktiska innehållet (Downe-Wamboldt, 

1992). 

 

Vi valde en innehållanalysmetod med manifest ansats som var inspirerad av Burnard (1991). 

Vi utgick från de steg som Burnard beskriver, men dock inte alla eftersom han beskriver in-

nehållsanalysen utifrån intervjuer och vi analyserade färdig text ur artiklar. Artiklarna som 

svarade mot syftet lästes igenom ingående för att få en större förståelse av innehållet. Efter det 

lästes artiklarna igenom igen och textenheter som motsvarade syftet togs ut och organiserades 

under våra frågeställningar. Därefter genomfördes en kondensering av materialet. När kon-

denseringen var gjord skedde en kategorisering separat under varje frågeställning. Kategorier-

na beskrev olika delar av innehållet i textenheterna. Kategoriseringen skedde i flera steg med 

syftet att minska ner antalet kategorier genom att föra samman de som liknade varandra till 

bredare kategorier. Analysen var färdig när slutkategorierna var varandra uteslutande under 

respektive frågeställning. Genom att hela tiden gå tillbaka och jämföra kategorierna med det 

ursprungliga materialet validerades dessa. Varje kategori sammanställdes och jämfördes med 

studierna i helhet. När kategorierna sammanställts skrevs text som bekräftades med citat. Re-

sultatet diskuterades i förhållande till litteraturen. 

 
Tabell 1 - Artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare 

& år 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Archibald, G. 
(2003). 

Kvalitativ 5 deltagare (4 
kvinnor, 1 man) 
äldre än 65 år i 
England 

Fenomenologisk in-
tervjustudie med öpp-
na frågor. 
Kvalitativ innehålls-
analys  

Att patienter inte får 
sina behov av smärt-
lindring och allmän 
omvårdnad tillgodo-
sedda trots att teore-
tisk kunskap finns. 
 

Hög 

Clark, J.P., 
Hudak, P.L., 
Hawker, G.A., 
Coyte, P., Ma-
homed, N.N., 
Kreder, H.J., & 
Wright, J.G. 
(2004).  
 

Kvalitativ 17 individer 
mellan 59-81 
års ålder i Ka-
nada 

Intervjustudie, semi-
strukturerad. Kvalita-
tiv innehållsanalys 

Att få vara delaktig i 
beslut om vård är till 
fördel för patienten. 

Hög 
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forts. Tabell 1 - Artiklar som ingår i analysen (n=10) 

Författare 

& år 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Crandall, M., 
Miaskowski, 
C., Kools, S., 
& Savedra, M. 
(2002). 
 

Kvalitativ 13 ungdomar 
mellan 11-17 år 
i Kalifornien, 
USA 

Intervjustudie med 
öppna frågor. 
Grounded theory an-
sats 

Att smärta lindras 
inte fullt ut hos ung-
domar som drabbats 
av trubbigt våld. 

Hög 

Griffiths, H., & 
Jordan, S. 
(1998). 

Kvalitativ 7 kvinnor och 2 
män mellan 19-
58 år i Wales. 

Kvalitativa intervjuer 
och deltagarnas häl-
sodagböcker. Groun-
ded theory ansats 

Att en period av 
stress och osäkerhet 
startar copingstrate-
gier hos individerna 
för att försöka återfå 
kontrollen över sin 
situation. 
 

Hög 

Hallström, I., 
Elander, G., & 
Rooke, L. 
(2000). 

Kvalitativ 9 deltagare med 
höftfrakturer i 
Sverige 

Intervju- och observa-
tionsstudie som del i 
större projekt. Inne-
hållsanalys. 

Att stor vikt ska läg-
gas vid smärtlind-
ring och nutrition 
som är sjuksköters-
kans uppgift. 
 

Hög 

Paier, G. 
(1996). 

Kvalitativ 5 kvinnor mel-
lan 58-86 år i 
USA. 

Intervjustudie med en 
deskriptiv feno-
menologisk ansats. 
Grounded theory. In-
nehållsanalys 

Att vid spinala frak-
turer upplevs en tvär 
försämring när det 
gäller sjukdom, 
oförmåga och van-
ställning. 
 

Hög 

Pownall, E. 
(2004). 

Kvalitativ En 60-årig 
kvinna i Eng-
land 

Fallstudie, Strukture-
rad intervju. 

Att det finns stora 
möjligheter att för-
bättra kommunika-
tion och smärthan-
tering 
 

Låg 

Robinson, S.B. 
(1999). 

Kvalitativ 15 vita kvinnor, 
äldre än 70 år i 
USA. 

Intervjustudie med 
öppna frågor. Groun-
ded theory. Innehålls-
analys. 

Studien identifierar 
ett antal olika fakto-
rer av betydelse för 
rehabilitering efter 
en höftfraktur 
 

Hög 

Santy, J., & 
Macintosh, C. 
(2001). 

Kvalitativ 6 slumpmässigt 
utvalda (4 kvin-
nor, 2 män) i 
England 

Semistrukturerad 
djupgående intervju-
studie med feno-
menologisk ansats.  

Att smärtupplevel-
sen vid traumatiska 
frakturer är indivi-
duell och varierar i 
allra högsta grad. 
 

Hög 

Yates, P., De-
war, A., & 
Fentiman, B. 
(1995). 

Kvalitativ 42 deltagare (35 
kvinnor, 7 män) 
> 65år. I Austra-
lien 

Intervjustudie, 10 fo-
kuserade gruppinter-
vjuer med öppna frå-
gor. Innehållsanalys. 

Att smärta är ett be-
tydelsefullt problem 
för äldre och de upp-
lever att lite kan gö-
ras åt det. Äldre för-
väntar sig att upple-
va smärta. 

Hög 
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Resultat  

Analysen av artiklarna resulterade i sammanlagt 8 kategorier (Tabell 2). Kategorierna presen-

teras under varje frågeställning med brödtext och citat från de analyserade artiklarna. 

 

Tabell 2 – Översikt av kategorier (n=8) under respektive frågeställning. 

Frågeställning Kategorinamn 

Hur upplever personer en akut fraktur-
smärta? 

Att vara rädd för att få mer ont vid rörelse. 

 Att känna sig maktlös och sårbar när smärtan är 
outhärdlig 

 Att vakna av smärtan. 

Hur beskriver personer sitt uthärdande? Att stå ut utan tillräcklig smärtlindring. 

 Att försöka koncentrera sig på något annat för att 
få lindring. 

 Att vara rädd att inte bli trodd. 

Hur beskriver personer sina känslor inför 
framtiden? 

Att känna oro för att smärtorna blir bestående. 

 Att vara rädd för att inte överleva men ändå käm-
pa. 

 
 

Upplevelser av akut fraktursmärta. 

Studier under denna frågeställning visade att människor försökte hålla sig i stillhet för att und-

vika smärtor som kunde vara så besvärliga att de var svåra att beskriva. Sömnen blev också 

många gånger störd. Detta baseras på fynd från 9 studier. Kvalitetsbedömningen av studierna 

gav hög (n=9), medel (n=0) och låg (n=0). 

Att vara rädd för att få mer ont vid rörelse 

Studien av Archibald (2002) undersökte personers upplevelse av höftfrakturer och det fram-

stod tydligt att återhämtningen efter en höftfraktur var en komplex och subjektiv upplevelse. 

Flera studier (Griffiths & Jordan, 1998; Paier, 1996; Robinson, 1999; Santy & Macintosh, 

2001; Yates, Dewar & Fentiman, 1995) visade att människor sökte stillhet för att undvika 

eventuella smärtor vid rörelse och kunde avstå från att gå ut på promenad av rädsla för att få 

mer ont eller att ramla och förvärra sin skada. Minnet av smärtan i samband med skadan fick 

människor att ta det lugnare eller helt avstå från vissa aktiviteter. Varje steg kunde vara plåg-
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samt och gjorde det svårt att utföra dagliga sysslor som att diska, bädda och dammsuga. 

Smärtan kunde kännas så svår att det knappast gick att röra någon del av kroppen. Människor 

berättade om hur de kunde känna saknad över att kunna röra sig som tidigare men var ändå 

nöjda med sin tillvaro. De beskrev hur de omvärderade sin situation och att saker de tidigare 

kunnat utföra inte kändes lika viktiga att klara av längre. En annan upplevelse som kom fram i 

två studier (Clark et al., 2004; Robinson, 1999) var att personer uttryckte en olust över att vara 

beroende av hjälp och att andra fick vänta på dem då alla rörelser gick långsamt. Detta kunde 

göra dem nedstämda och livet kändes inskränkt då de antingen behövde andra människors 

hjälp eller något hjälpmedel för att klara av den dagliga tillvaron. En kvinna i en studie (Ro-

binson, 1999) beskrev sorgset hur hon för en tid blivit tvungen att lämna bort sin hund som 

var hennes stora sällskap. Detta för att hon inte kunde röra sig som tidigare och kunde inte 

heller böja sig ned för att ge den mat. 

 

As long as I was still, it [pain] was not too bad; once I was moving around I was in ag-
ony (Griffiths & Jordan, 1998, s. 1279). 

 

I’m almost afraid to go to places because you feel as if anything’s going to hurt you. 
You know, you could fall (Paier, 1996, s. 34). 

 

See, now I can’t get up without hanging on something. I have to get a chair or table or 
anything to push me up. I cannot get up by myself. I cannot take a bath. I can’t do that 
(Clark et al., 2004, s. 1372). 

 

Att känna sig maktlös och sårbar när smärtan är outhärdlig. 

Tre studier (Crandall, Miaskowski, Kools & Savedra, 2002; Griffiths & Jordan, 1998; Santy 

& Macintosh, 2001) innehöll beskrivningar av hur en del människor upplevde det svårt att 

minnas hur smärtan kändes vid skadetillfället. Den gjorde dem så omtöcknade att de inte viss-

te vad som hände. Det var lättare att beskriva själva händelsen än smärtupplevelsen. Ett flertal 

studier (Clark et al., 2004; Crandall, Miaskowski, Kools & Savedra, 2002; Griffiths & Jordan, 

1998; Paier, 1996; Santy & Macintosh, 2001; Yates et al., 1995) visade att smärtan upplevdes 

många gånger som riktigt besvärlig och beskrevs av människor som värre än någon annan 

smärta eller till och med som den värsta smärta de upplevt i sitt liv. Det var en smärta de ald-

rig känt tidigare. Den kunde till och med få dem att skrika obehärskat. Den fanns där hela ti-

den och människor uttryckte hur de innerligt ville att den skulle upphöra. Det var en slags 

smärta som kunde gå genom hela kroppen, den kunde vara stegrande eller också gick den i 
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vågor. I ett par studier (Clark et al., 2004; Griffiths & Jordan, 1998) beskrev människor hur 

smärtan helt enkelt grep tag i dem och hur stressande det kändes. De berättade att smärtan var 

något som de inte kunde se utan bara känna. 

 
…that was a different pain altogether. It just seems to go through your whole body 
(Santy, & Macintosh, 2001, s. 524). 
 
I could see all the bones inside me…I was in a lot of pain and I was screaming…I sup-
pose I was quite hysterical (Griffiths & Jordan, 1998, s. 1278). 
 

Människor beskrev hur de inledningsvis kände sig maktlös och sårbar inför smärtan, att de 

tappat kontrollen över sina liv och bara existerade för stunden. En kvinna skildrade det som 

att någon hade tryckt på pausknappen i hennes liv och att hon inte kunde göra något åt det för 

tillfället (Griffiths & Jordan, 1998; Paier, 1996). Smärtan upplevdes så outhärdlig, att de inte 

orkade bry sig om vad som hände utan bara önskade att få slippa den. Människor upplevde 

det svårt att förstå varför den okontrollerade, konstanta, hemska och chockerande smärtan ald-

rig slutade (Crandall et al. 2002; Pownall, 2004). Det fanns en önskan att vakna upp ur 

drömmen som de upplevde sig vara i (Crandall et al., 2002). 

 
The last few months I really lost control of my life, and I am just existing at the minute 
(Griffiths & Jordan, 1998, s. 1281). 
 
The pain was unbearable; I didn’t care what happened or what was said I just wanted 
to get rid of the pain (Pownall, 2004, s. 152). 
 

Några människor berättade också om hur smärtan ibland kunde kännas riktigt besvärlig men 

att den ibland lättade upp för en stund (Clark et al., 2004). Archibald (2003) beskrev i sin stu-

die hur en deltagare uttryckte att hon inte lidit särskilt mycket. Hon sa sig bara upplevt värk 

men inte vad hon kallade riktig smärta. 

 
I can honestly say that I have not suffered, not what I call real pain, at all. But the only 
sensation I get in it is it aches. If I use it too much it aches. But no real pain (Archibald, 
2003, s. 388). 
 

Att vakna av smärtan 

Flera studier (Clark et al., 2004; Griffiths & Jordan, 1998; Paier, 1996) beskrev hur deltagarna 

kände en olust för att gå och lägga sig då de inte ville vakna upp med sin smärta. Den höll 

dem vakna på nätterna och den dåliga sömnen kunde göra att de kände sig vimmelkantiga. 
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Deltagarna beskrev att de ofta kunde vakna på natten av smärtan och vara tvungen att kalla på 

hjälp för att få smärtlindring. Några personer hade mest besvär på morgonen och ville helst 

inte stanna i sängen för att det gjorde så ont. 

 
I had to ring [call bell] in the middle of the night, because I was in a lot of pain, I had to 
have a pethidine injection (Griffiths & Jordan, 1998, s. 1279). 
 
Each one [pain] is, each time I wake up at night it’s a surprise I don’t want to go to bed 
because I don’t want to wake up - it’s going to be there (Paier, 1996, s. 30). 

 
 

Att uthärda. 

Studier under denna frågeställning visade hur människor upplevde smärtan som något de mås-

te lära sig leva med och klara av trots att det gjorde väldigt ont. Detta baseras på fynd från 10 

studier. Kvalitetsbedömningen av studierna gav hög (n=9), medel (n=0) och låg (n=1). 

Att stå ut utan tillräcklig smärtlindring 

Flera studier (Clark et al., 2004; Hallström et al., 2000; Yates et al., 1995) beskriver hur del-

tagare uttryckte att de måste stå ut och acceptera smärtan i sin situation. Människor menade 

att det var naturligt att ha lite smärta. De berättade om hur de ansträngde sig att inte visa för 

omgivningen hur ont de hade utan försökte helt enkelt tåla det. Griffiths och Jordan (1998) 

beskrev i sin studie hur människor i sin uppfostran fått lära sig att om något gör ont så är det 

för att det håller på bli bättre. Människor i tre studier (Griffiths & Jordan, 1998; Hallström, 

Elander & Rooke, 2000; Paier, 1996) uttryckte att bieffekter av läkemedel kunde vara svårare 

än själva smärtan eller också uteblev effekten av läkemedlet. Deltagare i studien av Yates et 

al. (1995) beskrev hur de inte trodde att några mediciner kunde stoppa hela smärtan utan att 

den bara kunde lindras till en del. I en studie (Griffiths & Jordan, 1998) förklarade en person 

att han inte kunde få mer smärtlindring då de redan gett allt som gick att ge och att han då var 

tvungen att acceptera det. Äldre människor förväntade sig mer smärta vid hög ålder. De me-

nade att äldre är mer sjuka vilket innebär mer smärta men att åldern och livserfarenheten 

kan vara en styrka (Robinson, 1999; Yates et al., 1995). 

 
You have to have some pain (Hallström, Elander, & Rooke, 2000, s. 642). 
 
Everything he [the physician] gave me either upset my stomach or didn't do anything for 
the pain (Paier, 1996, s. 31). 
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When I asked if I could have something for the pain they could not give anything because 
they had already given something that was due to me... I just accepted it, it was given every 4 
hours, then I thought I just have to accept it (Griffiths & Jordan, 1998, s. 1279). 

 

I flera studier (Archibald, 2003; Clark et al., 2004; Crandall et al., 2002; Hallström et al., 

2000; Santy & Macintosh, 2001; Yates et al., 1995) beskrev deltagare att smärtan tidvis kän-

des väldigt plågsam och att de inte stod ut något längre. De frågade sig om det var värt att 

gå igenom allt detta. De kände att de var riktigt trött på smärtan och ville helst slippa den. 

Människorna kände att de var på väg att bryta samman och kapitulera inför smärtan. 

 
It just gnaws away at you ... (Yates et al., 1995, s.669). 

 

Att försöka koncentrera sig på något annat för att få lindring 

I tre studier (Clark et al., 2004; Hallström et al., 2000; Robinson, 1999) beskrevs hur männi-

skor försökte lindra och avleda sin smärta för att med egna eller andras lösningar få smärtlind-

ring eller smärtfrihet. De var beredda att göra vad som krävdes för att bli av med smärtan. Det 

kunde vara att leva med smärtstillande läkemedel eller att helt enkelt inte röra sig. Ett annat 

sätt att hantera smärtan var att inte tänka på den, bara nonchalera den. Personer kunde också 

finna sin styrka från kyrkan. Människor beskrev att de kunde koncentrerade sig på de positiva 

effekterna av exempelvis sjukgymnastik för att uthärda smärtan. I en studie av Griffiths och 

Jordan (1998) berättade människor att de försökte skämta bort smärtan och komma igenom 

den med ett leende. Människor i en annan studie (Robinson, 1999) kunde känna sig helt utom 

sig och gråta. Tröst kunde då fås genom att tänka på att det fanns andra som haft det värre och 

ändå klarat av situationen. I en studie av Yates et al. (1995) beskrev människor hur de försök-

te glömma smärtan genom att titta på nyheterna eller att läsa vilket kunde lindra värken. 

 
…my best cure is opening a book I’m reading and reading bits of the book and that 
takes a lot of the pain away (Yates et al., 1995, s. 671). 
 
Bearable [pain] ... [coping] by concentrating on the positive aspect of physiotherapy 
(Griffiths & Jordan, 1998, s. 1280). 

 

Att vara rädd att inte bli trodd 

I tre studier (Clark et al., 2004; Paier, 1996; Yates et al., 1995) beskrevs hur människor inte 

ville besvära andra med sitt och att de inte trodde att de var tillräckligt dåliga för att få med-

känsla från andra. De upplevde att människor runt omkring inte ville lyssna på deras upple-

velse och trodde att andra skulle bli trött på att hela tiden höra deras klagan. Det framkom att 
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människor kände en ovilja för att oroa närstående då det kunde göra dem upprörda. Det kunde 

också kännas genant att behöva be någon om hjälp. I Paiers (1996) studie beskrev en deltaga-

re att hon kände sig som en smittbärare och därför vara tvungen att hålla sig ifrån andra. 

 
They don't want to listen to yours. I don't want to bore people with mine (Yates et al., 
1995, s. 672). 

 
 

Känslor inför framtiden. 

Studier under denna frågeställning visade att människor upplevde stor osäkerhet inför framti-

den och hur den skulle arta sig. De var ändå inriktade på att anstränga sig och inte ge upp. 

Detta baseras på fynd från 9 studier. Kvalitetsbedömningen av studierna gav hög (n=8), medel 

(n=0) och låg (n=1). 

Att känna oro för att smärtorna blir bestående 

I flera studier (Clark et al., 2004; Crandall et al., 2002; Griffiths & Jordan, 1998; Paier, 1996; 

Yates et al., 1995) beskrevs det hur smärtorna medförde känslor av ovisshet. Människor fun-

derade över om det fanns något att göra åt smärtan. De hade nästan förlorat hoppet om att 

smärtan en dag skulle försvinna. Samtidigt var oron stor för att den alltid skulle finnas där. 

Människor uttryckte också rädsla för att haltandet skulle bli bestående och att de inte skulle 

kunna gå eller stå någon längre stund. Deltagare i två studier (Paier, 1996; Yates et al., 1995) 

gav en pessimistisk bild av framtiden. De trodde sig veta att inget skulle kunna hjälpa dem 

och att benet inte skulle läka. 

 
I've got to admit that I do have this fear of thinking that I'll have this limp, or will be unable 
to walk or stand for long periods (Griffiths & Jordan, 1998, s. 1281). 
 
I still hope and expect that the pain will go away, but I don't hold out much hope (Yates 
et al., 1995, s. 672). 
 

Att vara rädd för att inte överleva men ändå kämpa 

I två studier (Clark et al., 2004; Santy & Macintosh, 2001) beskrev deltagare hur de kunde 

känna en farhåga för att inte komma ur sin situation som de upplevde hemsk. Det fanns en 

rädsla för att inte överleva. Äldre människor menade att de ändå var gamla och därför snart 

skulle dö. Känslan att slutet närmade sig fanns hos en del av deltagarna. Flera studier (Archi-

bald, 2003; Clark et al., 2004; Paier, 1996; Robinson, 1999; Santy & Macintosh, 2001) visade 
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att många deltagare trots känslor av uppgivenhet hade tankar om att kämpa och att göra vad 

som krävdes av dem för att klara av situationen. De uttryckte att det bästa de kunde göra var 

att hålla igång och fortsätta att planera för framtiden. I en studie av Archibald (2003) berätta-

de deltagare hur de kände att de inte skulle klara av det och hellre ville dö men att de därefter 

hittade något som var värt att leva för. De såg det hellre så att vad som än hände i livet, även 

om det var otrevliga upplevelser, så gav det dem nya erfarenheter. 

 
I didn't think I was going to get out, but I just thought I had to get out of here, or I'll be 
here all week, and I'll be dead, so I did. I gritted my teeth and went for it (Santy & 
Macintosh, 2001, s. 524). 
 
Oh, I can’t cope with this. I’d rather die…but then…you begin to realise that there are 
some things worth living for (Archibald, 2003, s. 390). 
 

 
 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av smärta i samband 

med frakturer utifrån tre frågeställningarna: hur upplever personer en akut fraktursmärta, hur 

beskriver personer sitt uthärdande, och hur beskriver personer sina känslor inför framtiden. 

Följande åtta kategorier diskuteras: att vara rädd för att få mer ont vid rörelse; att känna sig 

maktlös och sårbar när smärtan är outhärdlig; att vakna av smärtan; att stå ut utan tillräcklig 

smärtlindring; att försöka koncentrera sig på något annat för att få lindring; att vara rädd att 

inte bli trodd; att känna oro för att smärtorna blir bestående och att vara rädd för att inte över-

leva men ändå kämpa. 

 

Under frågeställningen hur personer upplever en akut fraktursmärta berättade människor i vår 

litteraturstudie att de sökte stillhet för att undvika eventuella smärtor vid rörelse. Återhämt-

ningen efter en fraktur upplevdes som komplex och subjektiv. Minnet av smärtan från skade-

tillfället kunde vara så stark att de avstod från att röra sig mer än nödvändigt. Buer och Linton 

(2002) menar att vissa människor med ryggsmärtor befarar det värsta och undviker att röra 

sig, vilket kan leda till att smärtan utvecklas till att bli kronisk. Den engelska benämningen på 

detta fenomen är ”catastrophizing” vilket betyder att människor förväntar eller oroar sig för 

svåra negativa konsekvenser i en situation, även om den är av ringa art. Författarna menar att 

det är viktigt att upptäcka detta i ett tidigt skede, både för människor med ryggsmärta och för 

de med fraktursmärta. Detta minskar risken för utveckling av kronisk smärta. Vlaeyen och 
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Linton (2000) påstår att forskning inom fenomenet ”catastrophizing” kan lösa mysteriet med 

övergången mellan akut och kronisk smärta. George, Bialosky och Fritz (2004) anser att vid 

kombination av en gradvis träning med en specifik undervisning lär sig människor att våga 

konfrontera sin smärta. Denna utbildning kan leda till en bättre förståelse i den nya livssitua-

tionen som de befinner sig i. Bell (2000) menar att sjuksköterskan har en unik roll i omvård-

naden av människor som lider av smärta. Även om det är läkaren som ordinerar läkemedel vi-

lar ett stort ansvar för människans välbefinnande på sjuksköterskan. Hon är den ideala perso-

nen att bedöma smärta, att utföra interventioner och att utvärdera metoder för smärtkontroll. 

 

Människor i denna litteraturstudie beskrev även hur smärtan kunde vara riktigt besvärlig och 

att de hade svårt att minnas hur den kändes vid traumat. Det var en smärta de aldrig hade upp-

levt tidigare och de menade att det var lättare att beskriva själva händelsen än upplevelsen av 

smärtan. När människor ändå försökte skildra upplevelsen så beskrevs den många gånger som 

outhärdlig. Hallberg och Carlsson (2000) menar att när människor ska beskriva den affektiva 

delen av smärtupplevelsen använder de ett subjektivt språk som inkluderar känslomässig 

aversion. Detta kan explicera på svårigheter att finna ord som beskriver dessa känslor. Smith 

och Friedemann (1999) fann att personer med kronisk smärta inte kan förklara sina smärtor 

och känslor på ett bra sätt. Omgivningen förstår heller inte vad de går igenom. Att inte kunna 

dela sina känslor med andra och känna sig missförstådd leder till en känsla av att vara isole-

rad. 

 

Vår litteraturstudie indikerar att det är viktigt att sjuksköterskan inte bagatelliserar smärtan 

när personer har svårt att uttrycka den i ord. Sjuksköterskor har i flera studier (Kedziera, 

2001; Apfelbaum, Chen, Mehta, & Gan, 2003; Resnik, Rehm, & Minard, 2001; Sloman, Ro-

sen, Rom, & Shir, 2005) visat sig undervärdera människors smärtfrekvens och smärtintensitet 

vad gäller smärtans förlopp och hur den känns. Kedziera (2001) menar att det är lämpligt att 

sjuksköterskan startar med att ta reda på hur personen upplever smärtan när det gäller läge, in-

tensitet, debut, varaktighet och variation samt på vilka sätt personen uttrycker smärta. Sjuk-

sköterskan bör också ta reda på vilka metoder som lindrar smärtan och vilka faktorer som 

ökar smärtan. För att ta reda på detta krävs god kommunikation mellan den som lider av 

smärta och sjuksköterskan. Det är nödvändigt att använda smärtutredningsverktyg som passar 

den enskilda människan och som möter hans eller hennes specifika behov. Sjuksköterskan 

kan använda verktyg som visuell smärtskattningsskala och smärtdagbok för att människor ska 

få möjlighet att uttrycka sig och på så sätt kanske få omgivningen att förstå deras upplevelse. 
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Det framkom också i vår litteraturstudie att människor kunde känna sig maktlösa och sårbara 

inför sin smärta. Sabatino (1999) menar att hjälplöshet ofta går hand i hand med ohälsa och 

det ger människan en påminnelse om hennes egen sårbarhet. Som sjuksköterska är det viktigt 

att uppmärksamma detta och stödja människan i dessa känslor. Enligt Söderberg, Lundman 

och Norberg (1999) innebär ohälsa att människor är sårbara och befinner sig i en utsatt posi-

tion och blir beroende av andra. 

 

Vår litteraturstudie visade att människor vaknade på nätterna av smärtan. De kände en motvil-

ja att gå och lägga sig för att de inte ville vakna upp med smärtan. Roehrs och Roth (2005) 

menar att människor med akut och kronisk smärta i stor utsträckning klagar över störd sömn. 

Dessa två vitala funktioner, sömn och smärta, samverkar på ett komplext sätt som påverkar 

människan både biologiskt och beteendemässigt. Författarna menar att behandlingen måste 

fokuseras på att lindra både smärta och sömnstörning. Vidare framkom i vår litteraturstudie 

att den dåliga sömnen kunde göra människor vimmelkantiga. Bowman (1997) påvisar att 

sömnstörningar hos äldre som genomgått akuta operationer ofta leder till förvirringstillstånd. 

Hon menar också att sjuksköterskor många gånger underskattar betydelsen av miljön såsom 

ljus och temperatur. Det är möjligt att sjuksköterskor är medvetna om hur de ska kunna för-

bättra sömnen hos äldre som genomgått akuta operationer men de misslyckas att genomföra 

det praktiskt. Bowman menar att det är också möjligt att sjuksköterskor prioriterar stödjande 

åtgärder för sömnen lägre än postoperativ övervakning och andra rutiner. 

 

Sömn är en grundläggande funktion hos människan som lätt kan understödjas genom om-

vårdnadsinterventioner. Enligt Broström, Strömberg, Dahlström och Fridlund (2001) är det 

viktigt att sjuksköterskan kan ge människor som är sjuka utbildning om sin sjukdom och 

sömn tillsammans med stöd för att därigenom hjälpa dem att klara av sin situation. Liknande 

resultat fann Edell-Gustafsson, Hetta och Arén (1999) som menar att sjuksköterskan bör för-

klara för människor som är sjuka om kroppens naturliga rytm och även informera att den 

normala dygnsrytmen kan bli störd under sjukhusvistelsen. Det är också viktigt att ge männi-

skan som är på sjukhus en god omvårdnad som är riktad mot deras behov av sömn. Bowman 

(1997) ger också förslag till hur människors sömn och sovrumsmiljö kan förbättras. Detta kan 

bland annat vara att inte äta någon kraftig måltid åtta timmar före sänggående men att äta ett 

lättare kvällsmål en till två timmar före sänggående är bra. Hon förespråkar att människor 

borde skapa fasta sömnrutiner och detta skulle inkludera en tid för att varva ned innan säng-
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gåendet. Bowman menar också att detta borde vara ett prioriterat område med tanke på det li-

dande som sömnstörning orsakar för människan och de ökade kostnaderna det ger för samhäl-

let. 

 

Under frågeställningen hur personer beskriver sitt uthärdande berättade människor i vår litte-

raturstudie att de kände att de måste stå ut och acceptera smärtan. Människor menade att det 

var naturligt att ha lite smärta efter en fraktur. De försökte helt enkelt tåla den. Äldre männi-

skor förväntade sig mer smärta vid hög ålder. De menade att äldre är mer sjuka vilket inne-

bär mer smärta. Kedziera (2001) framhävdar att smärta inte är en naturlig del i åldrandet. En 

slentrianmässig uppfattning om att äldre har mindre smärta leder till en sämre bedömning och 

en sämre behandling. Hon menar att en åldersrelaterad känslighet för smärta inte existerar. 

Duggleby (2000) anser att det är viktigt för människor med cancersmärta att kunna uthärda 

smärtan. De kan då finna ro och att upprätthålla sin värdighet i relationerna med andra männi-

skor. Hon menar att smärta är något som inte kan hanteras utan är något som måste uthärdas. 

Uthärdandet kan ses som en medveten aktiv process som kräver kraft, viljestyrka och arbete. 

Duggleby menar vidare att den sjuka människan måste bestämma sig för att inte tänka på 

smärtan utan att istället fokusera tanken på att bli av med smärtan. Denna strategi hjälper 

människor att ignorera smärta vid intensiva akuta smärtepisoder. 

 

I vår litteraturstudie framkom också hur människor ansträngde sig för att inte visa omgivning-

en hur ont de hade. De beskrev hur de i sin uppfostran fått lära sig att om något gör ont så är 

det för att det håller på bli bättre. Kedziera (2001) menar att äldre människor har lärt sig dölja 

sina bekymmer för andra människor och undviker därför att prata om sin smärta. Blomqvist 

(2003) påstår att människors inställning och attityd till att kunna uthärda påverkar smärtupp-

levelsen. Människor i vår litteraturstudie beskrev att bieffekter av läkemedel kunde vara svå-

rare än själva smärtan eller också fick de dålig effekt av läkemedlet. De trodde inte att hela 

smärtan skulle kunna stoppas av mediciner utan bara lindras till en del. Carson och Mitchell 

(1998) menar att människor är oroliga för vad läkemedlen har för biverkningar och vilka ef-

fekter som kan uppstå med tiden. Kedziera (2001) påstår att äldre oftast får tillfredställande 

smärtlindring av läkemedel men att de däremot är i riskzonen för att drabbas av negativa bi-

verkningar. Det är viktigt att läkemedlen sätts samman för att passa den enskilda människan, 

menar författaren. Blomqvist (2003) menar att människor är mindre benägna att uthärda när 

de upplever smärta orsakad av behandlingen eller av dem själva. Människor som däremot har 

attityden att de klarar av att uthärda och lyckas med det, känner en tillfredsställelse. 
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Vår litteraturstudie visade hur människor själva försökte lindra och avleda sin smärta för att 

med egna eller andras lösningar få smärtlindring eller smärtfrihet. Det kunde vara att leva med 

smärtstillande läkemedel eller att helt enkelt inte röra sig. Ett sätt att hantera smärtan var att 

inte tänka på den, bara nonchalera den. Människor beskrev hur de försökte glömma smärtan 

genom att titta på nyheterna eller att läsa vilket kunde lindra värken. De kunde också finna 

styrka från kyrkan. Carson och Mitchell (1998) fann att människor har olika tillvägagångssätt 

att lindra och avleda sin smärta. Att komma ut i naturen och tänka på något annat eller att titta 

på TV tillsammans med familjen är metoder för att få distraktion och lindring. Blomqvist och 

Hallberg (2002) kom fram till att äldre upplever vila och avslappning som de bästa metoderna 

för att lindra smärta. Distraktion i form av läsning och TV-tittande eller andra aktiviteter an-

vänds också ofta medvetet och lindrar smärtan mer eller mindre. Blomqvist (2003) menar att 

människor upplever smärtlindring när de har något att göra och när de kan skoja och skämta 

med varandra. Enligt Melanson och Downe-Wamboldt (2003) utvecklar äldre människor med 

reumatoid artrit olika strategier för att hantera sina känslor runt sjukdomen. Dessa strategier 

kan handla om avledning med rökning eller TV-tittande, att uthärda, att hoppas och att be till 

Gud. Det skulle också kunna handla om att få stöd av andra, att lita på sig själv, att vara opti-

mistisk och att göra roliga saker men i enstaka fall kunde även ilska eller gråt hjälpa. Alexan-

dersson, Dehlén, Johansson, Pettersson och Langius (2003) kom fram till att taktil massage 

upplevs som behaglig, sömngivande, avslappnande och smärtlindrande. Den är också mycket 

effektiv för att skapa god kommunikation mellan människan och sjuksköterskan. 

 

I denna litteraturstudie framkom det att människor inte ville besvära andra och att de inte 

trodde att de var tillräckligt dåliga för att få medkänsla. De upplevde att människor runt om-

kring inte ville lyssna på deras upplevelse. De ville inte heller oroa närstående då det kunde 

göra dem upprörda. Enligt Thomas (2000) håller människor sin smärta hemlig inför andra för 

att de inte förväntar sig något stöd utan de har en uppfattning att omgivningen är skeptisk och 

ointresserad. Nicolson och Anderson (2003) fann att människor som är sjuka upplever att 

andra inte förstår vad sjukdomen har för konsekvenser i deras dagliga liv. Författarna menar 

vidare att människors självförtroende kan svikta då de känner sig annorlunda och less på sig 

själva. Frustration och att vara en börda för andra är känslor som människor upplever som 

svåra. Sylvain och Talbot (2002) påstår att sjuksköterskans viktigaste intervention är att tro på 

den sjuka människans känslor. Sjuksköterskan bör tidigt skapa kontakt för att dessa männi-

skor ska få hjälp att så snabbt som möjligt kunna tillvarata sina egna resurser. Människor kan 
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få hjälp med att hantera sin vardag både mentalt och praktiskt genom ett samarbete med sjuk-

sköterskan. 

 

Under frågeställningen hur personer beskriver sina känslor inför framtiden skildrade männi-

skor i vår litteraturstudie hur smärtorna medförde känslor av ovisshet. De hade nästan förlorat 

hoppet om att den skulle försvinna och oron var stor för att den alltid skulle finnas där. Män-

niskor uttryckte också rädsla för att skadan skulle bli bestående. Small och Graydon (1993) 

kom fram till att människor med en svår kronisk sjukdom upplever oro inför framtiden. Med-

vetenheten om att hela tiden vara tvungen att ta en dag i taget och att inte kunna planera för 

framtiden är besvärande. Resultatet i vår litteraturstudie visade också att människor kunde 

känna farhågor för att inte komma ur sin situation. Det fanns en rädsla för att inte överleva. 

Människor ville ändå kämpa för att klara av situationen. De ansåg att även otrevliga upplevel-

ser gav dem nya erfarenheter. Sabatino (1999) fann att när människor får en svår sjukdoms-

diagnos blir de ofta skräckslagna och påminda om döden. Det som de tidigare kunnat ta för 

givet är inte lika givet längre. Sjukdomen blir den dominerande faktorn i livet. Frågor och 

funderingar om livet kommer då att växa fram. Diemert (1998) fann att det är möjligt för 

kvinnor med bröstcancer att finna mening med sin sjukdom. Sjukdomen kan leda in männi-

skor på nya banor genom att de lär känna sig själv. Relationen till närstående kan också bli 

starkare och med hjälp av dem kan människor finna möjligheter att gå vidare. Författaren 

menar att en allvarlig sjukdom kan förändra människors värderingar och mål med livet. 

Hewitt (2002) anser att människor behöver finna meningen i sina egna upplevelser. De behö-

ver precisera och välja de viktigaste i sina intressen. Sjuksköterskans roll blir att hjälpa män-

niskor genom att förklara situationen och sedan tillåta dem att bestämma vad som är bäst för 

dem själva. Det ligger i sjuksköterskans naturliga roll att hjälpa människor att bli mer själv-

ständiga och underlätta för dem att inse och klargöra sitt eget värde (Hewitt, 2002). 

 

Denna litteraturstudie består av att 10 kvalitativa artiklar har analyserats med en kvalitativ 

manifest innehållsanalys. Artiklarna har kvalitetsgranskats kritiskt enligt Willman och Stoltz 

(2002). Av de granskade artiklarna bedömdes nio vara av hög kvalitet och en bedömdes som 

låg då den hade ett litet urval och saknade metoddiskussion. För att forskning ska vara trovär-

dig gäller att följande element har beaktats; följsamhet, rimliga fynd, bekräftbarhet och över-

förbarhet (Polit & Hungler, 1999). I vår litteraturstudie har följsamheten beaktats genom att vi 

som datainsamlingsmetod valde att söka vetenskapligt granskade omvårdnadsartiklar i olika 

databaser. Den kvalitativa manifesta innehållsanalysen inspirerad av Burnard (1991) är lämp-
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lig för studier som beskriver människors upplevelser. Kriteriet rimliga fynd belyser hur väl 

tillvägagångssättet vid studien lyckats fånga verkligheten. Denna litteraturstudie har genom-

gått utomståendes granskning vid återkommande seminarier. Trovärdigheten har höjts genom 

att vi vid redovisningen av resultat använt citat från ursprungliga texten. I vår studie förefaller 

fynden rimliga utifrån våra frågeställningar, men om den absoluta sanningen är funnen för 

alla personer som upplever smärta i samband med frakturer går inte att säga. Kriteriet bekräft-

barhet relaterar till forskningens objektivitet, forskningen ska inte förvanska den verklighet 

den vill beskriva. Innehållet i kategorierna har kontrollerats genom att vi kontinuerligt under 

arbetets gång återgått till de ursprungliga textenheterna.  

 

Kriteriet överförbarhet innebär att säkerställa fasthet i en studie. Det är viktigt att vara tydlig i 

beskrivning av arbetssätt och analysvägar så att läsaren kan bedöma fyndens giltighet i andra 

miljöer. Studiens resultat måste bekräfta syftet och inte vara forskarens egna antaganden och 

fördomar. Syftet med kvalitativa studier är inte främst att finna sanningen utan att finna ge-

mensamma mönster och även individuella skillnader. Förståelsen för människors upplevelser 

i vår litteraturstudie kan troligen överföras till andra människors upplevelser av akut smärta. 

Begränsningar med denna studie kan vara att bara 10 kvalitativa artiklar ingick i analysen. 

Litteratursökningen gav endast detta fåtal kvalitativa studier på området smärta relaterat till 

frakturer. Även det faktum att vi som författare av denna litteraturstudie har analyserat mate-

rial som tidigare analyserats gör det svårt att kontrollera ursprunget. En annan nackdel med 

denna litteraturstudie kan vara att vid översättningar av artiklarna från engelska till svenska 

kan nyanser i innehållet gå förlorat. 

 

Slutsats 

Vår litteraturstudie tydliggör att människors upplevelser av smärtfrekvens och smärtintensitet 

ofta undervärderas av sjukvårdspersonalen. Risken för utveckling av kronisk smärta skulle 

kunna minska om fenomenet catastrophizing kan upptäckas i ett tidigt skede. Människors 

sömnproblem som är kopplade till smärtan är ett sällan prioriterat område hos sjuksköterskor. 

Om det skulle lyftas fram som ett verkligt upplevt problem, skulle mycket lidande kunna lind-

ras. Vidare indikerar vår litteraturstudie att om människor har en attityd att klara av att uthär-

da sin smärta, så känner de både lindring och tillfredsställelse när de lyckas med det. Då kan 

de avleda sina tankar från smärtan och fokusera på att bli av med den. Uthärdandet är en 

medveten aktiv process som kräver kraft, viljestyrka och arbete. I denna process skulle sjuk-
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sköterskan genom sina interventioner kunna stödja och hjälpa människor. Slutligen visar vår 

litteraturstudie att smärtorna medför känslor av ovisshet. Människor behöver finna meningen i 

sina egna upplevelser, detta kan förändra människors värderingar och mål med livet. 

 

Efter att ha gjort denna litteraturstudie drar vi slutsatsen att det behövs mer omvårdnadsforsk-

ning och utbildning på smärtområdet. Det är helt klart att endast ett fåtal studier har gjorts 

som beskriver människors upplevelser av akut smärta relaterat till frakturer. Däremot finns 

mycket forskning om den kroniska smärtan och metoder för smärtbehandling. Flera studier 

när det gäller sjuksköterskans bedömning av smärta visar att de tenderar till att underskatta 

människors egen smärtupplevelse, framförallt den svåra smärtan. Trots att uppmärksamheten 

har ökat för smärtbehandling och bättre samt effektivare analgetika tillkommit så underbe-

handlas fortfarande människors smärta. Ingen egentlig förbättring har kunnat påvisas i de se-

naste tio årens forskning inom detta område. Därför gäller det att stärka sjuksköterskans kun-

skap om sömnens betydelse, smärta och smärtbehandling. Denna studie har även väckt frågan 

om vilka likheter och skillnader det finns i upplevelsen av akut smärta och kronisk smärta. 

Resultatet i vår studie talar för att upplevelserna till stora delar liknar varandra. Forskning ty-

der på att den akuta smärtan, om den får vara underbehandlad, lätt övergår hos vissa männi-

skor till att bli kronisk. Därför finns det förmodligen stora vinster att göra, både i det mänskli-

ga lidandet och även samhällsekonomiskt. 
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