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Upplevelser av att leva med långvarig kroppslig smärta 

- En litteraturstudie 

Experiences of living with long-term physical pain 

– a literature review 

 

Sara Aldeman 

Helen Antti 

Abstrakt 
En femtedel av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta. 
Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att leva 
med långvarig kroppslig smärta. Vi har valt att fokusera på fenome-
net smärta oavsett diagnos. Studien baserades på elva kvalitativa ve-
tenskapliga artiklar, publicerade mellan år 2000-2006, analyserade 
med kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem 
kategorier: smärtan är värkande, brännande, outhärdlig och alltid 
närvarande; livet blir begränsat och en daglig kamp; smärta leder till 
trötthet, rädsla, nedstämdhet och andra negativa känslor; relationer 
påverkas och att bli ignorerad och bemött med respektlöshet. Resul-
taten kan bidra till ökad förståelse för personer som lever med lång-
varig kroppslig smärta och därmed till bättre bemötande från hälso- 
och sjukvårdspersonal. 
 

Nyckelord: upplevelse, smärta, långvarig, kroppslig, alltid närva-

rande, daglig kamp, relationer, bemötande, kvalitativ studie 
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En femtedel av den svenska befolkningen lever med långvarig kroppslig smärta. 

Generellt sett ökar prevalensen av långvarig smärta i befolkningen med stigande 

ålder och i Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, (2006) framkom-

mer att det är flest kvinnor som drabbas av långvariga smärttillstånd. Långvarig 

smärta är ett speciellt tillstånd där den ursprungliga orsaken spelar mindre roll ef-

tersom smärtan behandlas likartat oavsett ursprungsdiagnos. Långvariga smärttill-

stånd kräver ofta långdragna behandlingar och regelbundna kontroller. Trots 

många års forskning är det fortfarande okänt vad som händer i kroppen vid lång-

variga smärttillstånd (SBU, 2006).  

 

Smärta är ett mycket sammansatt fenomen bestående av biologiska, fysiologiska, 

sociala och existentiella faktorer (Bullington, Nordemar, Nordemar & Sjöström-

Flanagan, 2003). Smärta är en subjektiv upplevelse som är förknippad med emo-

tionella och psykologiska reaktioner och som inte kan mätas objektivt (SBU, 

2006). International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta 

enligt följande: “Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 

förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer av 

sådan skada.”  

 

Långvarig smärta definieras som ett tillstånd som varat längre än sex månader och 

som inte svarar på medicinsk eller kirurgisk behandling (Payne & Norfleet, 1986). 

Enligt SBU (2006) användes tidigare begreppet kronisk smärta men idag är det 

allt vanligare att begreppet långvarig smärta används. Detta för att inte uttrycka en 

uppgiven syn på prognosen och för att en långvarig smärta inte nödvändigtvis är 

kronisk.  

 

Personer som lever med långvarig smärta uppsöker sjukvården oftare än övrig po-

pulation (von Korff, Wagner, Dworkin & Saunders, 1991). I en studie av Anders-

son, Ejlertsson, Leden och Scherstén (1999) framkommer att musculoskeletala 

smärtor är en vanlig anledning till att uppsöka sjukvården och att kvinnor uppsö-

ker vården oftare än män på grund av denna problematik. Vidare beskriver förfat-

tarna att faktorer som påverkar vårdsökande vid långvariga smärtor är till exempel 
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smärtupplevelse, smärtintensitet, etnicitet, ålder, socioekonomisk klass, förekomst 

av andra symtom samt olika typer av begränsningar i socialt liv och arbete.  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att se till hela människan och att förstå de psyko-

logiska faktorer som påverkar smärtupplevelsen. Lewandowski (2004) beskriver 

att det som patient är viktigt att bli trodd, eftersom smärtan inte alltid är synlig. 

Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om hur smärta 

uttrycks verbalt och icke verbalt. Bullington et al. (2003) betonar i sin studie vik-

ten av att hälso- och sjukvårdspersonal lyssnar på patientens historia som ett bevis 

på smärtan när den inte är synlig. Lewandowski (2004) menar att upplevelsen av 

smärtan är precis så som patienten beskriver den, smärtan existerar när patienten 

säger att den gör det. För att kunna hjälpa personer som lever med långvarig smär-

ta är det av vikt att sjuksköterskan förstår personers upplevelser av fenomenet 

smärta (Carson & Mitchell, 1998). Med ökad kunskap om hur smärta upplevs är 

det möjligt att som sjuksköterska känna igen och därmed kunna lindra lidandet i 

de konkreta vårdsituationerna. 

 

Enligt Söderhamn och Idvall (2003) spelar sjuksköterskan en central roll för att 

personer med smärta skall ha en god smärtlindring. Författarna menar att det är 

oetiskt att låta patienter lida om man inte har gjort allt man kan för att lindra deras 

lidande. Carson och Mitchell (1998) menar att patienten ofta själv vet bäst vilken 

behandlingsform och vilka läkemedel som fungerar. Patienter som lever med 

långvarig smärta kan vara den bästa ”läraren” för hur omvårdnad om personer 

som lever med smärta ska utföras. Söderhamn och Idvall (2003) menar att om 

sjuksköterskan fokuserar på fenomenet smärta som den upplevs leder detta till 

ökad tillfredställelse med vården och att vårdkvaliteten anses vara god. Smärtan 

ödelägger och plågar, och de personer som lever med smärta är de som kan berätta 

för oss om hur det är att leva med den (Carson & Mitchell, 1998).  

 

Vi har valt att i denna litteraturstudie studera fenomenet smärta utan att fokusera 

på bakomliggande orsak för att vi ska få en allmän kännedom om fenomenet. I vår 

kommande yrkesroll som sjuksköterska kommer vi att möta personer som lever 
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med långvarig kroppslig smärta oavsett var inom vården vi kommer att arbeta. 

Lewandowski (2004) menar att om sjuksköterskor inte har kunskap om smärta 

samt om olika behandlingsmetoder leder det till att patienter upplever lidande, 

hjälplöshet och beroende. Eftersom många människor lever med långvarig smärta 

så anser vi att det är viktigt med en ökad kunskap om hur smärta upplevs för att 

sjuksköterskan lättare ska upptäcka, förstå och kunna hjälpa de personer som lever 

med långvarig smärta. Med denna studie vill vi få ökad förståelse för vad smärta 

innebär för att kunna bemöta och ge dessa personer rätt hjälp. Vi förväntar oss att 

resultaten av denna litteraturstudie ska leda oss fram till ny kunskap som blir an-

vändbar i omvårdnadsarbetet och i mötet med dessa patienter. Syftet med studie 

var därför att beskriva personers upplevelse av att leva med långvarig kroppslig 

smärta. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Fokus för litteratursökningen var att finna studier som beskriver upplevelser av att 

leva med långvarig smärta. Litteratursökningen utfördes i databaserna Academic 

Search och Medline. Sökorden som användes var: pain, chronic pain, living with 

pain, life experiences, qualitative research, perception, persistent och phenomeno-

logic study samt i olika kombinationer av dessa. Denna sökning resulterade i fem 

artiklar som uppfyllde kriterierna för att användas i analysen (Bilaga 1). Referens-

listorna i de funna vetenskapliga artiklarna och i SBU (2006) granskades för att få 

fram ytterligare material som motsvarade studiens syfte. Denna sökning ledde oss 

fram till ytterligare sex artiklar som vi använde oss av i analysen. Artiklarna val-

des genom att rubrik och abstrakt lästes, därefter bedömdes om de gick att använ-

das för vidare granskning. Inklusionskriterierna för analysen var att artiklarna 

skulle vara vetenskapliga, kvalitativa och innehålla beskrivningar av personers 

upplevelser av att leva med långvarig kroppslig smärta oavsett diagnos. Artiklar 

med följande kriterier uteslöts: artiklar publicerade tidigare än 2000, cancersmärta 

samt smärta hos barn och ungdomar. Cancersmärta uteslöts på grund av att cancer 

är en sjukdom som ofta förknippas med existentiell smärta. Barn och ungdomar 
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exkluderas på grund av att vi i vår kommande yrkesroll mest kommer att möta 

vuxna personer som lever med långvarig smärta. 

 

Analys 

Analysmetoden som användes i denna studie var kvalitativ manifest innehållsana-

lys som rekommenderas vid litteraturstudier där syftet är att förstå människors 

upplevelser. Kvalitativ innehållsanalys innebär enligt Downe-Wamboldt (1992) 

en metod där forskaren systematiskt och objektivt kvalitetsgranskar data för att 

beskriva ett fenomen. Manifest ansats innebär att forskaren läser och analyserar 

texten som den står skriven och undviker egna tolkningar. 

 

Kvalitetsgranskning av de valda artiklarna för denna studie gjordes med hjälp av 

ett protokoll som behandlar kvalitativa studier (Bilaga 2). Med stöd av detta pro-

tokoll analyserades artiklarna om resultatet var tillförlitligt, om det fanns ett etiskt 

resonemang beskrivet och vad studien visade för resultat. Därefter gavs för varje 

artikel ett kvalitetsbetyg – låg, medel, hög (Willman & Stoltz, 2002, s. 89, 122-

123).  

 

Vid analysen lästes artiklarna noga igenom för att få förståelse för helheten. Text-

enheter som motsvarade syftet med vår studie identifierades och markerades. 

Textenheterna bör enligt Graneheim och Lundman (2003) bestå av meningar och 

stycken vilket också var fallet i vår studie. Dessa textenheter fördes in i en tabell 

och kodades. Kodning av textenheterna skedde för att vi lättare under analysarbe-

tet skulle kunna hitta tillbaka till originaltexten. Dessa textenheter kondenserades 

och översattes till svenska. Vid kondenseringen var det viktigt att kärnan i inne-

hållet behölls och att texten inte tolkades. De kondenserade textenheterna som 

handlade om liknande upplevelse fördes samman under rubriker, det vill säga ka-

tegoriserades. Detta analysarbete skedde i flera steg till dess att kategorierna helt 

uteslöt varandra. Enligt Graneheim och Lundman (2003) får ingen av textenheter-

na passa in i fler än en av kategorierna. Kategorinamnen ska vara beskrivande och 

riktade mot syftet och de ska ge en bra beskrivning av vad textenheterna handlar 

om. Resultatet av vårt analysarbete skrivs som brödtext illustrerade med citat.  
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Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier. Kategorierna presenteras i löpandet text 

och illustreras med citat ur artiklarna. 

 
Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 
______________________________________________________________ 
Kategorier 
______________________________________________________________ 
Smärtan är värkande, brännande, outhärdlig och alltid närvarande. 

Livet blir begränsat och en daglig kamp.  

Smärta leder till trötthet, rädsla, nedstämdhet och andra negativa känslor. 

Relationer påverkas. 

Att bli ignorerad och bemött med respektlöshet. 

_____________________________________________________________ 

 
Smärtan är värkande, brännande, outhärdlig och alltid närvarande 

Personer som lever med långvarig smärta beskrev smärta på många olika sätt. Den 

beskrevs som brännande, gnagande, skarp, mörbultande (Hallberg & Carlsson, 

2000; Higgins, 2005), dunkande, stickande (Blomqvist & Edberg, 2002; Higgins, 

2005), dov (Peolsson et al., 2000; Higgins, 2005), värkande (Blomqvist & Edberg, 

2002, Hallberg & Carlsson, 2000; Higgins, 2005), smärtande (Blomqvist & Ed-

berg, 2002) och svår (Higgins, 2005; Honkasalo, 2000). I studier beskrev personer 

som lever med långvarig smärta att den förflyttade sig (Hallberg & Carlsson, 

2000; Higgins, 2005) och varierade i intensitet och intervall (Higgins, 2005). Per-

soner använde sig ofta av metaforer när de beskrev sin smärta. De beskrev smär-

tan som att sitta på en sticka (Huntington & Gilmour, 2005), som tandvärk (Tho-

mas, 2000), som att ha influensa året om (Cudney et al., 2000), som en eldboll 

som åker upp och ner efter ryggen (Honkasalo, 2000), som en elchock (Higgins, 

2005) och som att vara i en myrstack (Blomqvist & Edberg, 2002).  

 
It feels to me like I’m sitting on a knitting needle. (Huntington & Gil-
mour: 2005, s. 1128) 
 
The nerve in my leg is like a toothache when a filling has fallen out 
and there is an open nerve root. (Thomas: 2000, s. 691) 
 

Vidare beskrevs smärtan som extrem (Higgins, 2005), att den gjorde ont så in i 



 

 

7 

helvete (Jerlock et al., 2005; Råheim & Håland, 2006) och att den var fruktans-

värd (Blomqvist & Edberg, 2002, Dickson & Kim, 2003, Higgins, 2005, Jerlock 

et al., 2005) och torterande (Thomas, 2000). 

 
It hurts like Hell. (Jerlock et al.: 2005, s. 961) 
 
Pain is a monster. All I can say is that it’s tormenting. (Thomas: 2000, 
s. 689). 
 

I flera studier beskrev personer som lever med långvarig smärta att den alltid var 

närvarande (Blomqvist & Edberg, 2002; Dickson & Kim, 2003; Hallberg & 

Carlsson, 2000; Higgins, 2005; Honkasalo, 2000; Huntington & Gilmour, 2005; 

Jerlock et al., 2005; Peolsson et al., 2000; Råheim & Håland, 2006; Thomas, 

2000). I Råheims och Hålands (2006) studie beskrev personer att dagarna passe-

rade i en konstant helvetisk smärta, utan utrymme för lindring. Personer i studier 

(Honkasalo, 2000; Jerlock et al., 2005) beskrev att smärtan väckte dem på morgo-

nen och man fann även i Jerlock et al. (2005) studie att smärtan väckte dem på 

natten. I studien av Peolsson et al. (2000) beskrev personer att smärtan alltid exi-

sterade i bakgrunden.  

 
It's a constant ache. (Huntington & Gilmour: 2005, s. 1128) 
 
…the aching and pain are a constant presence in the background… 
(Peolsson et al.: 2000, s. 119) 
 

Livet blir begränsat och en daglig kamp 

I studier av Råheim och Håland (2006) och Thomas (2000) framkom att personer 

som lever med långvarig smärta upplevde att deras livsvärld hade krympt och att 

smärtan var som ett fängelse som satte upp barriärer. I Thomas (2000) studie be-

skrevs att friheten var begränsad och i Blomqvists och Edbergs (2002) studie be-

skrevs att smärtan hindrade dem från att leva det liv de önskade. I en studie (Rå-

heim & Håland, 2006) beskrev personer att deras liv hade blivit begränsat till 

hemmet och i två studier (Hallberg & Carlsson, 2000; Honkasalo, 2000) beskrevs 

att livet begränsades till soffan eller sängen. 
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Personer beskrev (Blomqvist & Edberg, 2002; Dickson & Kim, 2003) att de var 

bekymrade och upplevde begränsningar av sina förmågor. De beskrev att de hind-

rades från att göra saker som de tyckte om och från att delta i dagliga aktiviteter 

som tidigare och att de var distanserade från ett aktivt liv (Blomqvist & Edberg, 

2002; Higgins, 2005; Honkasalo, 2000; Jerlock, Gaston-Johansson och Daniels-

son, 2005 Råheim & Håland, 2006; Thomas, 2000). I Honkasalos (2000) studie 

beskrevs att det nästan var omöjligt att utföra hushållssysslor som att dammsuga 

och ta hand om tvätt och i studien av Peolsson, Hydén och Sätterlund - Larsson 

(2000) beskrevs att det var svårt att diska och att se på tv eller läsa när smärtan var 

som värst.  

 
I’ve done it [cutting firewood] since I was 15 years old every 
year….This year, my wife had to get some of her friends and my 
brother to cut it. It’s hard to sit there and just watch. (Thomas, 2000: 
s. 690) 

 
But it’s so devastating, this headache, that you can’t read, you can’t 
watch TV, when it’s at its worst… (Peolsson et al.: 2000, s. 120) 

 
I en studie framkom att rutiner hade förändrats och att smärtan omorganiserade 

världen (Råheim & Håland, 2006) men även att den förstörde och gjorde livet 

osammanhängande (Honkasalo, 2000). Personer i flera studier beskrev att leva 

med långvarig smärta innebar att de måste de begränsa sitt engagemang och pla-

nera sina dagliga aktiviteter mycket noga för att spara på krafterna för att klara av 

dagen (Hallberg & Carlsson 2000; Peolsson et al., 2000; Råheim och Håland, 

2006).  

 
You know more or less how far you can go when you’re going to do 
something”, which indicates a kind of knowing about the relation be-
tween one’s physical resources and what activities should be per-
formed. (Peolsson et al.: 2000, s. 120) 
 

I två studier beskrev personer att när smärtan blev övermäktig var den svår att 

kontrollera (Hallberg & Carlsson, 2000; Higgins, 2005).  Det kändes omöjligt att 

kontrollera kroppen och det kändes som att man höll på att tappa fotfästet och 

kontrollen över tillvaron (Råheim & Håland, 2006). I Dicksons och Kims (2003) 

studie framkom även att personer var rädda för att tappa självbehärskningen. Per-
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soner som lever med långvarig smärta beskrev att den hade tagit över deras liv 

(Honkasalo, 2000). I Råheims och Hålands (2006) och Thomas (2000) studier be-

skrevs att smärtan dominerade medvetandet vilket ledde till att de hade svårt att 

tänka på något annat. Det beskrevs också att smärtan påverkade vad de kunde 

göra.  

 
Pain is king. Pain rules. (Thomas, 2000, s. 689) 
 
Pain dominates what you can do. (Thomas, 2000, s. 689) 
 

I studien av Råheim och Håland (2006) beskrev personer som lever med långvarig 

smärta att de kände sig starka och hade bestämt sig för att klara av smärtan. De 

kände sig stolta över att klara av det dagliga livet, att göra sina hushållssysslor 

(Blomqvist & Edberg, 2002; Dickson & Kim, 2003) och att ha ett glatt humör 

(Blomqvist & Edberg, 2002). 

 

I flera studier framkom att personer som lever med långvarig smärta inte tänkte 

låta den ta över, utan de skulle övervinna smärtan och inte låta sig knäckas (Hall-

berg & Carlsson, 2000; Higgins, 2005; Råheim & Håland, 2006; Thomas, 2000). 

Att leva med långvarig smärta beskrevs som en daglig utmaning och att smärtan 

hela tiden måste bekämpas (Råheim & Håland, 2006; Thomas, 2000). I flera stu-

dier beskrev personer att de hade kontroll över och kunde bemästra smärtan 

(Dickson & Kim, 2003; Hallberg & Carlsson, 2000). Personer var medvetna om 

vilka fysiska resurser de hade att tillgå, vad de klarade av att göra och vad som 

triggade igång smärtan (Peolsson et al., 2000). De kunde hantera smärtan genom 

att engagera sig i något (Hallberg & Carlsson, 2000; Thomas, 2000) eller genom 

att inte ge smärtan uppmärksamhet (Dickson & Kim, 2003; Hallberg & Carlsson, 

2000).  

 

Pain is not going to dominate my life. What kind of life is that? (Rå-
heim & Håland: 2006, s. 749) 

 
I flera studier (Hallberg & Carlsson, 2000; Higgins, 2005; Honkasalo, 2000; Jer-

lock et al., 2005) beskrevs att smärtan var oförutsägbar och att den kunde uppstå 

när som helst. I Hallbergs och Carlssons (2000) studie uttryckte personer att de 
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aldrig visste hur de skulle må från den ena dagen till den andra. Vidare beskrevs 

att smärtan inte följde ett speciellt mönster (Jerlock et al., 2005) och att alla dagar 

upplevdes olika (Cudney, Butler, Weinert & Sullivan, 2002).  

 

I två studier (Råheim & Håland, 2006; Thomas, 2000) beskrevs kroppen som 

obrukbar, skadad och motsträvig jämfört med förut då den var aktiv (Thomas, 

2000). I studien av Cudney et al. (2002) beskrev personer att kroppen kändes at-

tackerad och i Råheims och Hålands (2006) studie beskrevs kroppen som ett 

monster, en främling eller som en fiende som det var omöjligt att fly ifrån. Perso-

ner beskrev även att den långvariga smärtan gav en känsla av att inte höra hemma 

i sin kropp. 

 
I can’t do anything. This body is totally useless. Is this my body? You 
cannot imagine how useless I feel, how can it be? I’ve always been 
running around, doing everything. Now my body feels like my worst 
enemy. (Råheim & Håland: 2006, s. 748) 

 
I studien av Huntington och Gilmour (2005) beskrevs att smärtan var invalidise-

rande vilket ledde till begränsningar i de dagliga aktiviteterna. I flera studier 

(Blomqvist & Edberg, 2002; Hallberg & Carlsson, 2000; Higgins, 2005; Jerlock et 

al., 2005; Råheim & Håland, 2006) beskrev personer att smärtan försvagade deras 

styrka, både fysiskt och psykiskt. I några studier (Cudney et al. 2002; Hallberg & 

Carlsson, 2000; Råheim & Håland, 2006) beskrev personer att de kände sig stela i 

kroppen, vilket inverkade på deras rörlighet och i andra studier beskrevs att krop-

pen kändes långsam, trög och slö (Blomqvist & Edberg, 2002; Råheim & Håland, 

2006; Thomas, 2000). I studien av Peolsson et al. (2000) beskrev personer att de 

måste ta många pauser och göra lite i taget.  

 
It takes ages to get out of bed and into the bathroom. It is like moving 
mountains. (Råheim & Håland: 2006, s. 747) 
 
Say I’m hanging up the washing and I hang up one thing, and then I 
feel myself getting so tired—well, this sense of fatigue comes over me. 
Then I have to sort of rest. Then I take the next [piece of clothing] and 
hang it up. I have to take my time, quite simply. (Peolsson et al.: 2000, 
s.123) 
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I studier (Cudney et al., 2002; Honkasalo, 2000; Jerlock at al., 2005; Råheim & 

Håland, 2006; Thomas, 2000) beskrev personer att fysisk ansträngning förvärrade 

smärtan och att de var tvungna att förflytta sig försiktigt på grund av detta (Rå-

heim & Håland, 2006). Vidare beskrevs att smärtan förvärrades vid sjukdom och 

när det var kallt och regnigt (Cudney et al., 2002; Higgins, 2005) vid stress och 

mentala problem (Hallberg & Carlsson, 2000) och att det egna men även andras 

humör förvärrade smärtan (Higgins, 2005). I Peolssons et al. (2000) studie 

beskrev personer att smärtan kom när man gjorde saker som man inte borde ha 

gjort. Personer i studier beskrev att motion minskade smärtan (Huntington & Gil-

mour, 2005; Jerlock et al., 2005) och förbättrade humöret (Huntington & Gilmour, 

2005). 

 
The more I do, the more I ache…. (Cudney et al.: 2002, s. 38) 

 
Smärta leder till trötthet, rädsla, nedstämdhet och andra negativa känslor 

I flera studier (Blomqvist & Edberg, 2002; Higgins, 2005; Honkasalo, 2000; Jer-

lock et al., 2005; Peolsson et al., 2000; Råheim & Håland, 2006) beskrev personer 

att smärta var uttröttande vilket gjorde att de inte orkade delta i dagliga aktiviteter 

eller umgås med vänner (Jerlock et al., 2005). Vidare beskrevs (Hallberg & Carls-

son, 2000; Higgins, 2005; Jerlock et al., 2005; Råheim & Håland, 2006; Thomas, 

2000) att personer kände sig utmattade, att de inte hade någon styrka och att smär-

tan tog all deras energi. Det framkom att sömnen påverkades (Blomqvist & Ed-

berg, 2002; Huntington & Gilmour, 2005; Jerlock et al., 2005; Peolsson et al., 

2000). I Thomas (2000) och i Råheims och Hålands (2006) studier menade perso-

ner att de aldrig kunde vila från smärtan. 

 
..a gnawing pain that would keep me awake… (Huntington & Gil-
mour: 2005, s. 1128) 

 
I flertalet studier (Blomqvist & Edberg, 2000; Hallberg & Carlsson, 2000; Råheim 

& Håland, 2006) beskrev personer som lever med långvarig smärta att de kände 

sig rädda och hotade av smärtan och att de var rädda för att den skulle överta de-

ras liv (Blomqvist & Edberg, 2000; Dickson & Kim, 2003; Jerlock et al., 2005; 

Råheim & Håland, 2006; Thomas, 2000). Personer beskrev att de var rädda för att 
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försämras (Thomas, 2000), att inte kunna ta hand om sina barn (Råheim & Hål-

and, 2006) och de menade att rädslan påverkade det dagliga livet negativt (Jerlock 

et al., 2005). I studier (Blomqvist & Edberg, 2000; Cudney et al., 2002; Higgins, 

2005; Honkasalo, 2000; Jerlock et al., 2005) beskrevs känslor av oro och osäker-

het. 

 
I know that the heart is healthy and I have excellent results on the ex-
ercise stress test. I still think about it though, even if I think of it in a 
more positive way. After two years or so I’ll begin to wonder again: 
could it be the heart anyway?…You get this feeling of uncertainty, 
which increases the longer you are from the time of the investigation. 
You become more and more uncertain and you take no risks. (Jerlock 
et al.: 2005, s. 961)  
 

Blomqvist och Edberg (2002), Dickson och Kim (2003) och Hallberg och Carls-

son (2000) beskrev att personer med långvarig smärta inte längre brydde sig, att 

de resignerat och förlorat lusten att göra saker. Det framkom i flera studier (Hall-

berg & Carlsson, 2000; Jerlock et al., 2005; Råheim & Håland, 2006; Thomas, 

2000) att personer upplevde sig deprimerade eller nedstämda (Hallberg & Carls-

son, 2000). I Råheims och Hålands (2006) studie beskrev personer sig deprimera-

de för att de inte kunde göra praktiska saker i hushållet som att laga middag. I 

Hallbergs och Carlssons (2000) studie beskrev personer att de arbetade för att de 

inte ville visa sin smärta, detta med konsekvensen att de blev deprimerade. Att 

vara långtidssjukskriven ledde också till depression. 

 
I wanted to make a soup, with meat and vegetables. But that means 
preparations. I had to stand by the bench for a long time, my back and 
feet aprimerching intensely, I almost fainted. The knife slipped out of 
my fingers, and I had to lean my upper body over the bench to prevent 
myself from falling. You cannot imagine how depressed I am. (Råheim 
& Håland: 2006, s. 747-8) 
 
I don’t want to give up…I don’t want to show people that I am in 
pain…therefore I go on working despite the pain….often the conse-
quence is that I become depressed instead. (Hallberg & Carlsson: 
2000, s. 34) 
 

I studier av Hallberg och Carlsson (2000), Higgins (2005) och Honkasalo (2000) 

beskrevs känslan av sorg. Personer beskrev att de var ledsna för att de kände sig 

till besvär (Blomqvist & Edberg, 2002) och för att de kände sig som en börda för 
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andra. De hade förlorat lusten att göra saker (Hallberg & Carlsson, 2000) och upp-

levde att smärtan var full av förluster (Honkasalo, 2000). 

 

Känslor av hopplöshet (Hallberg & Carlsson, 2000; Higgins, 2005), hjälplöshet 

(Thomas, 2000) och förtvivlan (Råheim & Håland, 2006; Thomas, 2000) uttryck-

tes av personer som lever med långvarig smärta. I Higgins (2005) studie beskrevs 

känslor av hopplöshet när smärtan förändrades. I flera studier (Blomqvist & Ed-

berg, 2002; Hallberg & Carlsson, 2000; Higgins, 2005; Jerlock et al., 2005; Tho-

mas, 2000) beskrev personer känslor av irritation. I studier av Hallberg och Carls-

son (2000) och Jerlock et al. (2005) beskrevs att irritation uppkom av att ha smär-

ta varje dag. I några studier (Hallberg & Carlsson, 2000; Råheim & Håland, 2006; 

Thomas, 2000) beskrevs att personer med långvarig smärta upplevde ilska. I Rå-

heims och Hålands (2006) studie beskrev personer känslor av ilska för att kroppen 

var i dåligt skick. I flera studier (Dickson & Kim, 2003; Peolsson et al., 2000; 

Thomas, 2000) uttryckte personer en känsla av frustration. I studier av Dickson 

och Kim (2003) och Peolsson et al. (2000) beskrev personer att de kände frustra-

tion på grund av att de hade långvarig smärta.  

 
God, how am I going to manage this, because this is something I have 
to do now, it can’t wait, I can’t sort of say - yes, well, if you wait for 
ten minutes, I’ll get back to you, it doesn’t work like that. And then it’s 
easy to get a bit frustrated too. (Peolsson et al.: 2000, s. 119) 
 
There was nothing left of me, just pain, what if I can’t take care of my 
children, what if I can’t go on with my education? (Råheim & Håland: 
2006, s. 750) 
 

Olika känslor och tankar om döden beskrevs. I Jerlocks et al. (2005) studie be-

skrev personer att tankar om döden ofta var närvarande. Personer beskrev att de 

var mycket rädda för döden och att de inte ville dö (Jerlock et al., 2005). Rädsla 

för att ha en dödlig sjukdom beskrevs i Dicksons och Kims studie (2003). I Cud-

neys (2002) och Thomas (2000) studier framkom att döden kunde leda till befriel-

se från smärtan, till och med genom att begå självmord. 

 
Really don’t fear death because one day I won’t hurt…On a day 
where you feel like things are hopeless, you wonder whether you want 
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to go on…and whether the quality of your life is enough to keep plug-
ging away. (Thomas: 2000, s. 694) 

 
I feel very frightened, I don’t want to die. (Jerlock et al: 2005, s. 959) 
 

I studie av Hallberg och Carlsson (2000) beskrev personer som lever med långva-

rig smärta att de hade minnes- och koncentrationssvårigheter och i en studie av 

Jerlock et al. (2005) beskrev personer att de kände sig frånvarande, konstiga i hu-

vudet, de glömde saker och kunde inte svara adekvat när folk pratade med dem. 

 
It is very hard, very hard; I cannot concentrate on anything fun. It dis-
turbs my life so much. I can’t explain it better…. For example if I try 
to read something, I can’t go on with it, I have to change position or 
walk a little. I am interested in many programs on television, but it is 
very difficult to follow an interesting program without being disturbed 
by the pain. (Jerlock et al.: 2005, s. 961) 

 
I flera studier (Hallberg & Carlsson, 2000; Higgins, 2005; Jerlock et al., 2005) 

beskrev personer att smärtan var stressande och att det dagliga livet påverkades 

negativt på grund av detta. I Jerlocks et als. (2005) studie beskrevs att den oförkla-

rade smärtan orsakade stress. 

 
My whole body was burning…I thought I was going to faint. It was 
burning... and I wished that I could go outside…I felt sick and I was 
vomiting. I have a specific point on my back, large as a coin, which 
feels as if it were anaesthetized….I have no sense at all there. I only 
feel some pricking sensations. (Hallberg & Carlsson: 2000, s. 32) 
 

Relationer påverkas 

Att personer som lever med långvarig smärta valde att tiga om den framkom i 

flertalet studier (Hallberg & Carlsson, 2000; Råheim & Håland, 2006; Thomas, 

2000). Orsaken varierade. Brist på förståelse från närstående var en av anledning-

arna (Blomqvist & Edberg, 2002; Dickson & Kim, 2003; Råheim & Håland, 

2006; Thomas, 2000). De förväntade sig dåligt gensvar som likgiltighet och skep-

sis från andra om det kom ut att de levde med smärta (Thomas, 2000). Personer 

som lever med långvarig smärta talade motvilligt om sin smärta (Higgins, 2005) 

eftersom ingen förstod (Blomqvist & Edberg, 2002). Det framkom att personer 

uppfattade att andra människor inte ville höra om deras smärta, det var viktigt att 
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skratta och skämta för att hålla en fasad av att allt var normalt och bara som en 

sista utväg lät man någon få veta att man levde med smärta (Thomas, 2000). 

 
Only as a last resort did I ever let anyone know. (Thomas: 2000, s. 
692) 
 

I studier (Honkasalo, 2000; Råheim & Håland, 2006; Thomas, 2000) beskrev per-

soner som lever med långvarig smärta att den var osynlig och därför inte uppenbar 

för andra eftersom den inte hade några utåt synliga manifestationer. Personer var 

rädda för att uppfattas som lata (Råheim & Håland, 2006) och opålitliga (Honka-

salo, 2000) på grund av att smärtan var svår att förklara när språket inte var till-

räckligt för att kunna beskriva den (Blomqvist & Edberg, 2002; Higgins, 2005; 

Honkasalo, 2000; Jerlock et al., 2005; Råheim & Håland, 2006).   

 
It’s so hard for people to understand if I say I’m in pain because they 
don’t see it; I’m not in a wheelchair or walking with a cane. (Thomas: 
2000, s. 691)  
 
I don’t know how to explain it all to you. Honestly. (Higgins: 2005, s. 
374) 
 

I Hallbergs studie (2000) beskrev personer att de uttryckte smärta genom att skri-

ka, gråta, pressa, gnugga och massera de smärtande områdena på kroppen och ge-

nom ansiktsyttryck istället för att uttrycka smärta verbalt.  De valde att hålla smär-

tan för sig själv (Hallberg, 2000) att inte klaga (Blomqvist & Edberg, 2002; Dick-

son & Kim, 2003) eftersom att klaga kan fjärma dem som lider (Higgins, 2005). 

 

I studien av Jerlock et al. (2005) beskrevs att smärtan förstörde livskvalitén och att 

den påverkade livets alla aspekter. Smärta påverkade relationer (Jerlock et al., 

2005) och i Thomas studie (2000) framkom att smärtan skapade avstånd och sepa-

ration till familjemedlemmar och andra människor. Personer beskrev att livet blev 

mer och mer kontaktlöst och relationer där de kunde vara ärliga var få eller inga 

(Thomas, 2000). Personer beskrev att det var svårt att veta om människor i deras 

närhet kände medlidande eller om de var riktiga vänner (Cudney et al., 2002). En 

vanligt förekommande upplevelse av att leva med smärta var att personer kände 

sig ensamma (Blomqvist & Edberg, 2002; Råheim & Håland, 2006; Thomas, 
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2000). I Jerlocks et al. (2005) studie beskrevs att ensamhet upplevdes på grund av 

att de inte kunde delta i sociala tillställningar på grund av att smärtan förvärrades. 

Smärta hindrade dem från att hälsa på vänner (Blomqvist & Edberg, 2002) och de 

avstod från att gå på bio, caféer och fester och från att bjuda hem vänner på mid-

dag på grund av den (Jerlock et al., 2005). Personer som lever med långvarig 

smärta ansåg att de inte hade så mycket gemensamt med andra människor och att 

de inte längre passade in (Thomas, 2000). 

 
 I feel like I’m on this little island all by myself. (Thomas: 2000, s. 
692) 
 

Smärtan ledde till irritation (Jerlock et al., 2005) och att man lättare tappade tåla-

modet (Hallberg & Carlsson, 2000). Personer beskrev att de blev irriterade på 

grund av att andra tvivlade på att de hade smärta för att den inte var synlig (Hall-

berg & Carlsson, 2000). Dessa känslor av irritation och bristande tålamod påver-

kade relationer negativt. Deltagare upplevde att familjen inte tog hänsyn till deras 

smärta (Blomqvist & Edberg, 2002) och upplevelsen av att bli ignorerad av famil-

jemedlemmar beskrevs (Råheim & Håland, 2006). Vidare beskrevs att personer 

kände sig som en börda för sin familj (Blomqvist & Edberg, 2002, Hallberg & 

Carlsson, 2000) eller rädsla för att bli en börda (Thomas, 2000). I en studie 

beskrev en kvinna att hon kände sig som en belastning och inte som en tillgång 

för sin man och sina barn (Dickson & Kim, 2003). Att inte kunna vara till hjälp 

för sina närmaste och upplevelser av att man var ett dåligt sällskap beskrevs (Rå-

heim & Håland, 2006).  Personer i Blomqvists och Edbergs (2002) studie beskrev 

att de inte ville belasta andra människor, och att de inte ville uppfattas som en be-

svärlig person vilket ledde till att de inte bad om hjälp av familjemedlemmar. 

 

Personer som lever med långvarig smärta beskrev att smärta påverkade samlivet, 

att de inte ville vara nära sin partner (Jerlock et al., 2005) och att de inte stod ut 

med att ens partner tog på dem (Higgins, 2005).  I två studier beskrev personer 

(Hallberg & Carlsson, 2000; Jerlock et al., 2005) att sexlusten minskade på grund 

av smärta. 
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 Det framkom endast i en studie (Råheim & Håland, 2006) att relationen till part-

nern hade förbättrats trots att man levde med långvarig smärta. I denna studie 

beskrev en kvinna att relationen till hennes man hade stärkts på grund av att de 

tillsammans hade tagit sig igenom en process av förändringar på grund av hennes 

smärttillstånd och att hon fick stöd och hon blev betrodd av sin man.  

 

Att bli ignorerad och bemött med respektlöshet  

I flera studier beskrev personer som lever med långvarig smärta att de kände sig 

ignorerade och att de bemöttes utan respekt från hälso- och sjukvårdspersonal 

(Blomqvist & Edberg, 2002; Higgins, 2005; Honkasalo, 2000; Huntington & 

Gilmour, 2005; Jerlock et al., 2005; Thomas, 2000). I en studie av Blomqvist och 

Edberg (2002) beskrev personer att de kände att hälso- och sjukvårdspersonalen 

inte gav smärta någon uppmärksamhet och önskade att de skulle fråga om deras 

smärta. I studien av Jerlock et al. (2005) beskrev personer att de ville få bekräftel-

se när de sökte vård och i Higgins (2005) studie framkom att de förväntade sig att 

få ett erkännande av sitt behov av smärtlindring och att de hoppades på att bli be-

handlade med förståelse och omsorg av hälso- och sjukvårdspersonal. I stället 

beskrev personer att ingen lyssnade eller brydde sig. I studien av Huntington och 

Gilmour (2005) beskrev kvinnor med långvarig smärta att de kände sig negligera-

de och avfärdade av hälso- och sjukvårdspersonal som om deras smärta var inbil-

lad. 

 
She [nurse]  sad ‘right, into isolation you’ and that’s where I went. 
Put a curtain around and went away and left me. Left me there for the 
rest of the night. (Higgins: 2005, s.376) 
 

I flera studier beskrev personer att inget fanns att göra för att lindra eller ta bort 

den långvariga smärtan (Blomqvist & Edberg, 2002; Dickson & Kim, 2003; Hig-

gins, 2005; Jerlock, et al., 2005; Thomas, 2000). I studierna av Honkasalo (2000) 

och Thomas (2000) beskrevs att behandlingar var verkningslösa och att det inte 

fanns något som fungerade. I några studier beskrev personer att läkemedel inte 

hjälpte eller bara avtrubbade smärtan (Cudney et al., 2002; Dickson & Kim, 

2003). I studier av Higgins (2005) och Jerlock et al. (2005) beskrev personer som 

lever med långvarig smärta att ingen vettig förklaring fanns till smärtan. I två stu-
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dier framkom det att det var en lättnad att få en diagnos (Huntington & Gilmour, 

2005; Honkasalo, 2000) 

 I’ve never had any benefit from any doctor, they can’t do anything 
when I come. (Blomqvist & Edberg: 2002, s.301) 
 
We can go to the moon, but nobody can find something to change this. 
(Thomas: 2000, s. 694) 
 
 It’s not all in my head, it’s got a name. (Huntington & Gilmour: 
2005) 

 
Personer beskrev att de var beroende av hälso- och sjukvårds personal men de vil-

le inte uppfattas som besvärliga och kontaktade därför inte hälso- och sjukvårds-

personal i onödan (Blomqvist & Edberg, 2002; Higgins, 2005). I Blomqvists och 

Edbergs (2002) studie beskrev personer som lever med långvarig smärta att de 

saknade sin självständighet och att beroendet av hälso- och sjukvårdspersonal för-

tog nöjet av aktiviteter.  

 
That’s what I miss, though, you don’t have the freedom. I haven’t got 
the freedom to lie as long as I want. That’s what I miss. (Blomqvist & 
Edberg: 2002, s.301) 
 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med 

långvarig smärta oavsett diagnos. Studien resulterade i fem kategorier: smärtan är 

värkande, brännande, outhärdlig och alltid närvarande; livet blir begränsat och en 

daglig kamp; smärta leder till trötthet, rädsla, nedstämdhet och andra negativa 

känslor; relationer påverkas och att bli ignorerad och bemött med respektlöshet.  

 

Vi har i denna litteraturstudie valt att jämföra våra resultat med personer som har 

fått förändrade livsförhållanden på grund av astma och diabetes som båda är livs-

långa sjukdomar. Vi jämförde även med närstående till personer som lever med 

svår kronisk sjukdom eftersom även deras livsvärld har förändrats i samband med 

att deras partner blev sjuk. Att leva med långvarig smärta innebär förändrade livs-

förhållanden varför vi ansåg denna jämförelse vara relevant. Astma och diabetes 

är osynliga handikapp liksom långvarig smärta.  
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I denna litteraturstudie framkom att personer som lever med långvarig smärta, 

oavsett diagnos, upplevde att deras levnadsvärld hade krympt och att smärtan 

hindrade dem från att leva det liv de önskade. Personer beskrev smärtan som ett 

fängelse som satte upp barriärer. Det framkom i Öhmans och Söderbergs (2004) 

studie att även närstående till svårt kroniskt sjuka personer upplevde en minskad 

levnadsvärld. Närstående beskrev att de kände sig fängslade och att deras frihet 

var begränsad.  I studien av Small och Lamb (1999) beskrev personer som lever 

med astma att de inte kunde göra saker som de önskade på grund av astma.  

 

Personer i vår litteraturstudie beskrev att smärtan tog all energi. De orkade inte 

delta i vardagliga aktiviteter eller umgås med vänner som tidigare. Liknande upp-

levelser framkom även i studien av Davies, Dempster och Malone (2006) av per-

soner som lever med diabetes. Dessa personer upplevde att sjukdomen tog både 

fysisk och psykisk energi. Personer som lever med astma beskrev att de upplevde 

bristande energi, att de inte orkade göra någonting och att de bara ville vila (Small 

& Lamb, 1999). Närstående till personer som lever med svår kronisk sjukdom 

beskrev att all deras energi gick åt till att ta hand om deras partner (Öhman & Sö-

derberg, 2004) vilket de närstående upplevde utmattande.  

 

Personer som lever med långvarig smärta valde att tiga om smärtan eftersom den 

var svår att förklara och de upplevde bristande förståelse från deras närmaste. Per-

soner i vår litteraturstudie beskrev att det var svårt för andra att förstå att de hade 

smärta eftersom den inte var synlig och utåt inte hade några synliga manifestatio-

ner. Personer som lever med astma ansåg att andra personer hade svårt att förstå 

deras begränsningar samt varför de inte kunde delta i aktiviteter som andra ansåg 

inte var alltför krävande (Small & Lamb, 1999). Astma är som smärta ett osynligt 

fenomen och därmed svår för andra att förstå.  

 

I vår litteraturstudie framkom att smärtan förstörde livskvalitén och att den påver-

kade livets alla aspekter. I studien av Small och Lamb (1999) framkom att perso-

ner som lever med astma upplevde förändrade relationer vilket även framkom i 

Öhman och Söderbergs (2004) studie. Där beskrev personer att de snarare upplev-
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de sig som mamma eller sjuksköterska än hustru till sin närstående. I studier (Cal-

laghan & Williams, 1993; Lohri-Posey, 2006) framkom att personer som lever 

med diabetes också upplevde att livets alla aspekter till exempel familjelivet, part-

ner- och vänskapsrelationer påverkades. Vi fann att relationer och samliv påver-

kades. Personer beskrev att de inte ville vara nära sin partner och att sexlusten 

minskade på grund av smärtan. I vår litteraturstudie framkom att smärtan skapade 

avstånd till deras partner och att livet blev mer och mer kontaktlöst. I studien av 

Öhman och Söderberg (2004) beskrev närstående till svårt kroniskt sjuka personer 

att kontakten med anhöriga och vänner minskade. I vår litteraturstudie framkom 

att känslor av irritation påverkade relationer negativt. Personer i litteraturstudien 

upplevde att familjen inte tog hänsyn och de kände sig ignorerade av familjemed-

lemmar. De kände sig som en börda och inte som en tillgång för sin familj vilket 

även framkom hos personer som lever med diabetes (Callaghan & Williams, 

1993).  

 

I vår litteraturstudie framkom att personer som lever med långvarig smärta upp-

levde ensamhet och att den hindrade dem från att delta i sociala tillställningar. I 

studien av Öhman och Söderberg (2004) beskrev närstående att de upplevde en-

samhet för att de inte kunde umgås med sina närstående som tidigare och att de 

inte kunde delta i aktiviteter som tidigare. I studien av Small och Lamb (1999) 

framkom att personer som lever med astma upplevde att de inte alltid kunde delta 

vid olika sociala tillställningar på grund av rädsla för att astman skulle förvärras. 

Det framkom även i vår litteraturstudie att personer valde att inte delta i olika ak-

tiviteter på grund av att smärtan förvärrades.  

 

Det framkom i vår litteraturstudie att personer som lever med långvarig smärta 

kände sig ignorerade och upplevde att de bemöttes utan respekt från hälso- och 

sjukvårdpersonal. Enligt Eriksson (1994, 86-92) är kränkning av patientens vär-

dighet och hennes värde som människa den vanligaste formen av vårdlidande. 

Kränkning av patientens värdighet kan ske till exempel genom att patienten inte 

”blir sedd” och lyssnad till av hälso- och sjukvårdspersonalen, och genom att pati-
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enten inte blir tagen på allvar – inte blir trodd på. Hälso- och sjukvårdspersonalens 

uppgift är att ge patienten möjlighet att uppleva sin fulla värdighet och att förhind-

ra alla former av kränkning. Att ge varje patient individuell vård förutsätter att 

man bekräftar varje enskild patients olikheter och därmed bekräftar dennes vär-

dighet.  

 

Att bli ignorerad av hälso- och sjukvårdspersonal beskrevs av personer som lever 

med diabetes i Callaghan och Williams (1994) studie. Dessa personer beskrev att 

hälso- och sjukvårdspersonal lovade att titta till dem under natten men att detta 

sedan inte skedde. Personer som lever med långvarig smärta önskade att få be-

kräftelse och de hoppades på att bli behandlade med förståelse och omsorg men 

de beskrev istället att hälso- och sjukvårdspersonalen inte brydde sig eller lyssna-

de på dem. Personer upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal trodde att deras 

smärta var inbillad.   

 

Personer i vår litteraturstudie beskrev att de inte ville besvära hälso- och sjuk-

vårdspersonal i onödan eftersom de inte ville uppfattas som besvärliga. Liknande 

upplevelser beskrevs i en studie av McCabe (2004) att personer inte ville störa 

hälso- och sjukvårdspersonal i onödan eftersom de upplevde att sjuksköterskan 

var upptagen med andra arbetsuppgifter som var viktigare.  

 

Slutsatser 

Enligt International Council of Nurses, ICN, (2000) har sjuksköterskor fyra 

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att åter-

ställa hälsa och att lindra lidande. I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rät-

tigheter, däribland rätten till liv, till värdighet och till att behandlas med respekt.  

 

Antalet personer som lever med långvarig smärta är omfattande och ökar med sti-

gande ålder. I Sverige ökar den äldre befolkningen och därför kommer vi som 

sjuksköterskor inom vården att möta dessa personer allt oftare. Vi har genom den-

na litteraturstudie fått kunskap om hur personer med långvarig smärta upplever 

bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal 
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Att leva med långvarig smärta påverkar hela livssituationen vilket innebär be-

gränsningar i det dagliga livet och en ständig kamp mot smärtan eftersom den all-

tid är närvarande. Eriksson (2001, s. 95) menar att förutsättningen för att kunna 

lindra lidande är att hälso- och sjukvårdsvårdpersonal skapar en vårdkultur där pa-

tienten känner sig välkommen, respekterad och vårdad, en vårdkultur där patien-

ten upplever rätten och utrymmet att få vara patient. När personer som lever med 

långvarig smärta möter hälso- och sjukvårdspersonal måste de bli respekterade 

och tagna på allvar, vilket är en förutsättning för att få hjälp med sin smärta. Varje 

människa har sin unika upplevelse av sin smärta och ska bemötas därefter. Dessa 

personer behöver få god omvårdnad, information och stöd av professionell perso-

nal. Patienter ska få vara delaktiga i de beslut som tas angående deras omvårdad 

och ses som samarbetspartners. Toombs (1993, s. 27) menar att en sjuksköterska 

aldrig får underskatta en patients upplevelser av sin sjukdom. Upplevelsen av 

smärtan är precis så som patienten beskriver den, smärtan existerar när patienten 

säger att den gör det (Lewandowski, 2004). Behandlingen blir inte effektiv om 

sjuksköterskan inte är insatt i hur patienten känner sig och uppfattar sin sjukdom. 

 

 I Attrees (2001) studie framkommer att god vårdkvalitet anses vara när vården är 

patientfokuserad och anpassad efter patientens individuella behov. Det framkom 

även i studien att det var viktigt att informera patienten. När hälso- och sjukvårds-

personal är intresserad av patienten och bryr sig om denne och när sjuksköterskan 

tar sig tid att sitta ner och prata med och lyssna på patienten upplevs god vårdkva-

litet. Att lyssna på patienten är kärnan för en god kommunikation och förståelse 

och nödvändigt för att kunna veta vad patienten har för behov, problem och öns-

kemål.  

 

Idag har hälso- och sjukvårdspersonal för lite kunskap om hur det är att leva med 

långvarig smärta. En ökad kunskap om detta kan leda till en bättre omvårdnad om 

dessa patienter. Vår förhoppning är att vi som sjuksköterskor ska kunna ge perso-

ner som lever med långvariga smärta ett bra bemötande genom att se patienten, ta 

oss tid att lyssna på det som hon berättar för oss och vi ska tro på det som sägs. 

Eftersom smärtan ofta inte är synlig är det av stor vikt att vi tror på patientens 
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upplevelse av smärtan. Det är även viktigt att vi observerar och tolkar det som inte 

sägs. Omvårdnaden ska vara individuellt utformad efter patientens behov och 

önskemål. Patienten ska få information och stöd så att hon själv kan vara delaktig 

i sin omvårdnad. Carson och Mitchell (1998) menar att patienten ofta själv vet 

bäst vilken omvårdnad, behandlingsform och vilka läkemedel som fungerar. Per-

soner som lever med långvarig smärta kan vara den bästa ”läraren” för hur om-

vårdnad om personer som lever med smärta ska utföras. Detta är något som sjuk-

sköterskor bör ta hänsyn till.  

 

Metoddiskussion 

Vår litteraturstudie utfördes med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) samt 

Downe-Wamboldt (1992) en metod där information ska återges exakt. Inom om-

vårdnadsforskning är det enligt Downe-Wamboldt (1992) en fördel att använda 

kvalitativ manifest innehållsanalys eftersom denna fokuserar på det faktiska inne-

hållet i texten. Manifest ansats innebär att man läser och analyserar texten som 

den står skriven och undviker egna tolkningar. Enligt Burnard (1991) tillåter den 

manifesta ansatsen läsaren att gå tillbaka till originalkällan vilket styrker studiens 

pålitlighet. En svaghet med vår studie är att textenheter översatts från engelska till 

svenska och feltolkningar kan ha förekommit och nyanser kan ha gått förlorade. 

För att minimera feltolkningar användes lexikon. Enligt Holloway och Wheeler 

(2002) är syftet med kvalitativ innehållsanalys att förstå personers upplevelser, 

beteenden och känslor. En begränsning med metoden är att det kan vara svårt att 

exakt förstå vad en annan människa känner. Holloway och Wheeler (2002, s. 274) 

menar vidare att trovärdigheten i en text stärks när citat används eftersom läsare 

då kan se hur författaren tolkat resultatet. Holloway och Wheeler (2002, s. 240) 

menar också att forskaren bör undvika att dra för snabba slutsatser och måste där-

för gå tillbaka till materialet för att kontrollera. 

 

En styrka med vår studie är att vi har varit två personer som vid upprepade tillfäl-

len kontrollerat innehållet. Vår handledare har kontinuerligt tagit del av innehållet 

och gett oss feedback. Vi har även vid flera seminarietillfällen fått synpunkter och 
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nya infallsvinklar om innehållet i uppsatsen. Holloway och Wheeler (2002, s. 259) 

menar att trovärdigheten av studien stärks av att kollegor som är kompetenta i 

kvalitativ forskning analyserar rådata och tar del av författarnas funderingar och 

diskuterar dem. En annan styrka med vår studie är att vi har artiklar år 2000-2006 

vilket ger oss aktuell information. Författarna anser att datamättnad uppnåtts då 

många studier visat på liknande resultat. 

 

Artiklarna som ingick i analysen presenteras i en översiktstabell (Bilaga 2) vilket 

underlättar för läsaren att se vilka artiklar som använts, vilket resultat som fram-

kom och av vilken kvalitet de bedömdes vara. Artiklarna har kvalitetsgranskats ut-

ifrån ett protokoll i Willman och Stoltz (2002, s. 122) för att säkerställa kvaliteten. 

En nackdel med vårt systematiska arbete var tidspressen, då tid för reflektion be-

gränsades. Det är första gången som vi kritiskt granskar och bedömer vetenskaplig 

litteratur vilket kan påverka resultaten. Vi har varit hårda i vår kvalitetsbedömning 

av artiklar vilket har lett till att många har fått betyget medel. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 1 översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Upplevelsen av att leva med långvarig smärta 

Academic Search 

Söknr *) Söktermer Antal 
ref. 

1  FT Pain 213783  

2 FT Chronic pain 7252 

3 FT Living with pain 62 

4 FT Life experiences 10881 

5 FT Qualitative research 15355 

6 FT Perception 229519  

7 FT Persistent 11648 

8 FT Phenomenologic study 14 

9 FT Pain AND Life experiences AND Qualitative research 257 

10 FT Chronic pain AND Life experiences AND Qualitative research 24 

11 FT Chronic pain AND Living with pain AND Qualitative research 9 

12 FT Phenomenologic study + Chronic pain 1 

PubMed/Medline 

1  Mesh Pain 213783  

2 Mesh Chronic pain 7252 

3 Mesh Living with pain 62 

4 Mesh Life experiences 10881 

5 Mesh Qualitative research 15355 

6 Mesh Perception 229519  

7 Mesh Persistent 11648 

8 Mesh Phenomenologic study 0 

9 FT Pain AND Life experiences AND Qualitative research 7 

10 FT Chronic pain AND Life experiences AND Qualitative research 2 

11 FT Chronic pain AND Living with pain AND Qualitative research 31 

12 FT Phenomenologic study + Chronic pain 29 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT –fritext sökning. 
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Bilaga 2 
Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen och kvalitetsbedömning (n =11) 

Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Blomqvist, K. 
& Edberg, A-
K. 2002 

Kvalitativ 
studie 

n= 90 Semistrukturerad in-
tervju 
 
Manifest 
innehållsanalys 

Personer som känner sig till-
litsfulla, stolta, lugna och 
kunniga är tillfredsställda 
trots sin smärta. Personer som 
känner sig missförstådda, be-
svikna och ledsna känner sig 
otillfredsställda. 

Hög 

Cudney, S.A., 
Butler, M., 
Weinert, C., 
& Sullivan, T. 
2002 

Kvalitativ 
studie 

n=10 Datainsamling via 
ett chattrum. 
 
Innehållsanalys 
 

Fibromyalgi innebär ett liv 
med smärta, trötthet, depres-
sion och sömnsvårigheter 

Medel 

Dickson, G. 
L. & Kim, J. 
I. 2003 

Kvalitativ 
studie 

n= 7 Grounded theory 
Intervjuer Observa-
tioner. 
 
Innehållsanalys  

Hur kvinnorna har lärt sig att 
tolerera sin smärta. 

Medel 

Hallberg, L. 
R-M. & 
Carlsson, 
S.G. 2000 

Kvalitativ 
studie 

n= 22 Intervju 
 
Grounded theory. 
 
 

Smärtan är konstant och på-
verkar varje aspekt i livet. Li-
vet styrs av smärtan och 
många olika strategier an-
vänds för att hantera situatio-
nen. 

Hög 

Higgins, I. 
2005 

Kvalitativ 
studie 

n= 13 Intervju Smärta är svårt att tala om. 
Att leva med smärta innebär 
obehag, osäkerhet, att man 
känner sig utsliten och bort-
glömd och ses också som ett 
straff. 

Medel 

Honkasalo, 
M-L. 
2000 
 

Kvalitativ 
studie 

n = 20 
 

Intervju 
 
Innehållsanalys 

Att smärtan stör. Lugn och 
tröst.  Missuppfattningar om 
hälso- och sjukvård.  Att inte 
bli trodd på. Diagnosens be-
tydelse. Att kroppen är elän-
dig.  Orsak till smärtan. 
En längtan till det förgångna. 
 

Medel 

Huntington, 
A. & Gil-
mour, J. A. 
2005 

Kvalitativ 
studie 

n= 18 Semistrukturerad in-
tervju. 
 
Tematisk innehålls-
analys 

Svåra kroniska smärtor på-
verkade alla aspekter av det 
dagliga livet. 

Medel 

Jerlock, M., 
Gaston-
Johansson, F. 
& Danielson, 
E. 2005 
 

Kvalitativ 
studie 

n= 19 Ostrukturerad inter-
vju 
 
Innehållsanalys 

Odiagnostiserade bröstsmär-
tor påverkar det dagliga livet 
på ett ogynnsamt sätt. Patien-
ter som söker för bröstsmärtor 
inte får den vård de behöver. 
Sjuksköterskor utbildas så att 
patienten får adekvat vård och 
stöd. 

Hög 
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Bilaga 2 

Tabell 2. (forts). Översikt av artiklar ingående i analysen och kvalitetsbedömning (n =11)  

 

Författare 
År 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Peolsson, M., 
Hydén, L,-C 
& Sätterlund 
Larsson, U. 
2000 

Kvalitativ 
studie 

n =37 
 

Intervju Smärtan är ett fenomen som 
man lär sig att leva med, man 
lär sig variationerna och vad 
som triggar igång smärtan 
samt hur man bäst balanserar 
sina resurser i det dagliga li-
vet. 

Medel 

Råheim, M. 
& Håland, W. 
2206 

Kvalitativ 
studie 

n= 12 Intervju 
 
Fenomenologisk in-
nehållsanalys 

Kvinnorna upplever att krop-
pen har förändrats på grund 
av kronisk smärta, De upple-
ver också att deras existens är 
hotad. 
 

Medel 

Thomas, S. P. 
2000 

Kvalitativ 
studie 

n= 13 Intervju 
 
Innehållsanalys 
 

Smärtan orsakar känslor av 
att kroppen är motsträvig och 
förändrad samt leder till sepa-
ration från andra människor. 
Tankar om döden, existentiell 
kris och tidsaspekten tas ock-
så upp. 

Medel 

 


