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Abstrakt 
Cancer är en sjukdom som på många sätt påverkar människors dagliga 
liv. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors 
upplevelse av att leva med smärta vid cancersjukdom. 15 
vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet har studerats och 
analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i sju 
kategorier som ger en beskrivning av människors upplevelser av att 
leva med cancersmärta. Resultatet visar att dessa människor upplevde 
känslor av sorg. Sjukdomen medförde kroppslig försämring som ledde 
till känslor av dålig livskvalitet. Olika strategier för att hantera 
smärtan bidrog till att smärtan kunde kontrolleras och accepteras. 
Upplevelser av att vårdpersonalen inte hade någon förståelse samt att 
läkemedlen gjorde mer skada än nytta fanns beskrivna. De 
cancersjuka människorna upplevde att det var viktigt att ha familjen 
nära, samtidigt som de inte ville oroa dem. Smärtan beskrevs också 
som övermäktig vilket ibland ledde till en dödslängtan. Dessa 
beskrivningar ger en bild av de cancersjukas smärtupplevelse som 
komplex och kräver ytterligare fördjupningar för större förståelse.  

 

Nyckelord: upplevelse, smärta, cancer, litteraturstudie. 
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Smärta utgör bevisligen en stor del av alla cancersjuka människors vardag. Det är ett 

symtom som många gånger hör till sjukdomen, men som också kan orsakas av 

behandlingar (SBU-rapport, 2001). I en studie av Stridsberg och Billing (1999) 

påvisades att en mycket stor del av dessa patienter inte kände sig smärtfria trots 

smärtlindring. Detta medförde stora inskränkningar i patienternas vardagliga liv fysiskt, 

psykiskt och socialt (Stridsberg & Billing, 1999). Inom vården strävar man efter en 

vårdfilosofi som säger att alla patienter har rätt att vara smärtfria. Patienter med smärta 

ska kunna förvänta sig effektiv smärtlindring i syfte att uppleva total smärtfrihet när 

helst det är möjligt. Om sjuksköterskorna inte accepterar att arbeta mot absolut 

smärtlindring finns risken att de också kommer att underskatta det verkliga vårdbehovet 

(Hovi & Lauri, 1999). 

 

Smärta är den vanligaste anledningen till att människor söker vård och till att de 

använder läkemedel (Stridsberg & Billing, 1999). Det beskrivs i en studie att 56 % av 

patienterna som kom in till sjukhus med smärtsamma tillstånd inte fick någon 

smärtlindring på akutmottagningen (Ibid.). Detta sammanfaller med att endast en 

mindre del av sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräckliga kunskaper om smärta och 

smärtlindring (Ibid.). Detta innebär stora konsekvenser för patienter med smärta. Enligt 

Stridsberg och Billing (1999) sade sig 90 % av de cancersjuka ha mycket svåra smärtor 

sista levnadsveckan. En annan studie visar att 65 % till 85 % av alla patienter med 

avancerad cancer lider av kronisk smärta (Hovi & Lauri, 1999).  

 

Smärta definieras enligt IASP (International Association for the Study of Pain) som 

följande: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som orsakas av 

faktisk eller hotande vävnadsskada eller som av patienten tolkas i dessa termer” 

(Stridsberg & Billing, 1999, s. 41). Smärta är något subjektivt och vårdpersonal kan 

aldrig förstå en patients upplevelse helt och fullt. Dessutom varierar de känslor som 

smärtan medför betydligt från individ till individ. Det är viktigt att patienter som klagar 

på smärta blir tagna på allvar av vårdpersonal (Ferrell, Eberts, McCaffery, & Grant, 

1991). Smärtan är ett symtom som på ett betydande sätt påverkar det dagliga livet för 

patienten. Den orsakar ofta sämre sömn och aptit samt bidrar till minskad fysisk 

aktivitet. Minskade sociala relationer, koncentrationssvårigheter samt 

humörsvängningar är också väldigt vanligt bland människor med smärta (Hovi & Lauri, 

1999). Enligt Rydahl- Hansen (2001) så kan smärtan bidra till att patienten mister en 
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betydande grad av både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande på grund av att de 

inte kan bemästra den. 

 

Cancer är en samlingsbeteckning på ett stort antal typer av elakartade tumörer. Cirka 

fyrtio tusen människor drabbas årligen i Sverige. Cancersjukdomarna svarar årligen för 

23 % av alla dödsfall i Sverige. Den som inte kan botas får en lindrande behandling 

(palliativ). Avsikten med denna är att förbättra patientens livskvalitet och förlänga 

överlevnaden. Smärta är alltså ett problem som de allra flesta drabbade av fortskridande 

cancersjukdom får uppleva under sjukdomens förlopp (SBU-rapport, 2001). 

Cancersmärta är ett stort begrepp och kan bero på en mängd etiologiska och 

patofysiologiska faktorer (Caraceni & Portenoy, 1999). 

 

I en studie bland cancersjuka människor upplevde 2/3 av patienterna smärta, och de 

allra flesta kände att de inte fick tillräcklig smärtlindring. Smärta var också det som 

patienterna var mest rädda för (Hovi & Lauri, 1999). Tidigare forskning bland vuxna 

har påvisat att patienters och sjuksköterskors uppskattning av smärta inte alltid stämmer 

överens. Dåliga uppskattningar av smärta beror ofta på otillräcklig kunskap både hos 

sjuksköterskor och läkare (Hovi & Lauri, 1999). Ferrell et al. (1991) påvisade i en 

undersökning att den mest använda metoden för att bedöma patientens smärta var att 

fråga patienten. Denna metod användes av 91 % av sjuksköterskorna, men bara 45 % av 

dessa tyckte att det var den mest pålitliga faktorn. Alltså tyckte mer än hälften av 

sjuksköterskorna att det fanns andra faktorer som var mer pålitliga än vad patienten sade 

för att bedöma smärtan (Ferrell et al., 1991). Det finns också en rädsla hos 

sjuksköterskor för att skapa ett beroende hos patienter genom att administrera opioider, 

vilket kan vara en bidragande orsak till inadekvat smärtlindring (Ferrel et al., 1991).  

 

Olika studier har visat på olika aspekter viktiga för att kunna behandla smärtan adekvat. 

Stridsberg och Billing (1999) menar att vid behovsmedicinering kräver att 

sjuksköterskan har kunskaper om smärta då det är hon/han som bedömer behovet. Det 

visade sig att sjuksköterskorna ibland administrerar mindre dos än vid 

behovsordination, något som är till patientens nackdel. Ferrell et al. (1991) påstår att 

patienternas beteende kan misstolkas så att smärtan undervärderas. Övriga faktorer kan 

vara att patienten verbalt underrapporterar sin smärta, uppträder smärtfritt eller att 

andrahandsrapporteringen inte är korrekt. Dessutom visade Hovi och Lauri (1999) i en 
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studie att skillnaden mellan patientens och sjuksköterskans bedömningar om hur ont 

patienten hade, ökade ju mer smärtpåverkad patienten var. Sjuksköterskornas 

uppskattning av patientens smärta var mycket underskattad. Sjuksköterskorna trodde att 

patienterna accepterade mer smärta än vad som var fallet. En annan viktig del i 

behandlingen av smärta har visat sig vara de frågor sjuksköterskan ställer till 

patienterna. Patienterna kanske inte ger en exakt beskrivning av smärtan om 

sjuksköterskan inte frågar, och många gånger kan upplevelsen av smärta vara svår att 

beskriva (Hovi & Lauri, 1999). 

 

Denna litteraturstudies avsikt var att närmare studera cancersjukas smärtupplevelse för 

att få ytterligare information om behov upplevda av dem som är drabbade av smärta 

genom cancer. Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva vuxnas 

upplevelse av smärta vid cancersjukdom. 

 

Metod 
Litteratursökning 

Internationella vetenskapliga artiklar har använts till denna uppsats. Litteratursökning 

har skett via databaserna CINAHL, Academic Search och MedLine. De sökord som 

användes var nursing, experience, living with, interviews, pain och cancer. Ordlistorna 

för respektive databas har använts. Artiklarnas publiceringsår begränsades till 1986-

2000. Sökningen resulterade i 56 artiklar varav 15 artiklar svarade mot syftet (Tabell 1). 

 

Analys 

Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att skaffa sig kunskap och förståelse för det 

fenomen som undersöks. Innehållsanalys utgör ett samband mellan innebörd, syfte, 

konsekvens och sammanhang (Downe-Wamboldt, 1992; Sveinsdóttir, Lundman & 

Norberg, 1999). Kvalitativ innehållsanalys är en forskningsmetod som kan tillämpas på 

människors skrivna och talade berättelser, i syfte att beskriva och förklara ett specifikt 

fenomen. Metoden kan användas till data som dagböcker, brev, böcker, artiklar samt 

andra tryckta material (Downe-Wamboldt, 1992; Polit & Hungler, 1999, s. 209). 

Eftersom kvalitativ innehållsanalys fokuserar på mänsklig kommunikation är denna 

metod lämplig för forskning inom sjuksköterskans arbetsområde. Det är en metod som 



 5

kan inbringa intressant och teoretisk information med ett minimum av tappad 

information från det ursprungliga datamaterialet (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

Det finns olika tillvägagångssätt i kvalitativ innehållsanalys. De generella dragen i en 

kvalitativ innehållsanalys är att forskaren förutsättningslöst läser datamaterialet för att 

få en känsla för dess helhet innan analysen påbörjas (Burnard, 1991). Downe-Wamboldt 

(1992) beskriver innehållsanalysen enligt följande. Forskaren börjar med att identifiera 

textenheter i datamaterialet utifrån syftet. Utifrån dessa textenheter görs sedan 

kategorier i syfte att öka förståelsen för det undersökta fenomenet. Genom 

kategorisering av datamaterialet kan forskaren belysa flera olika aspekter på det som 

syftet efterfrågar. I nästa steg läser forskaren datamaterialet på nytt för att se om det 

finns tvetydigheter i kategorilistan. Forskaren strävar hela tiden efter att erhålla 

empirisk meningsfull information utan att förlora reliabiliteten. Inom innehållsanalysen 

kan två olika ansatser urskiljas. Den latenta innehållsanalysen fokuserar på den 

underliggande meningen i texten medan manifest analys beskriver de synliga och 

självklara komponenterna i texten. Validiteten bekräftas genom att återgå till 

originaltexten för att därigenom styrka analysen (Downe-Wamboldt, 1992).  

 

I denna litteraturstudie har en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Downe-Wamboldt 

(1992) använts. Analysarbetet började med att artiklarna lästes igenom för att få en 

känsla för helheten. Sedan lästes artiklarna ett flertal gånger då textenheterna som 

svarade mot syftet identifierades och extraherades. Textenheterna kondenserades för att 

filtrera bort oväsentligt text och kategoriserades sedan. Kategorier med liknande 

innehåll sammanfördes till bredare kategorier för att reducera antalet. Detta skedde i 

flera olika steg. För att säkerställa validiteten har kategoriseringen behandlats enskilt av 

författarna för att senare diskuteras tillsammans och justerats där behov fanns. 

Artiklarna lästes igenom parallellt med de slutliga kategorierna för att kontrollera att 

kategorierna täckte alla aspekter som svarade mot syftet. 

 

 

 

 

Tabell 1 Översikt av analyserade artiklar ingående i resultatet (n=15) 
Författare Typ av Del- Metod Huvudfynd 
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 studie tagar
e 

Arathuzik 
(1991) 

Kvalitativ 8 Frågeformulär Resultatet indikerar vissa 
gemensamma drag som bidrar till 
smärtupplevelsen. Sjuksköterskor 
som vårdar patienter med fysisk 
smärta bör ha förståelse och 
kunskap om detta. 
 

Bressler et al. 
(1986) 
 
 

Kvantitativ  58 Frågeformulär Studien visar att cancersmärta är en 
mycket subjektiv och individuell 
upplevelse. 
 

Carson & 
Mitchell 
(1998) 
 

Kvalitativ  17 Ostrukturerad 
intervju 

Studien visar på teman beskrivande 
hur det är att leva med ständig 
smärta. 

Chung et al. 
(2000) 

Kvalitativ 33 Halvstrukturer
ad intervju 

Resultatet visade på fem olika 
dimensioner av smärta vid cancer, 
dessa var; funktionell, 
farmakologisk, meningen med 
smärta, psykologisk och 
emotionell. 
 

Coward & 
Wilkie (2000) 

Kvalitativ och 
Kvantitativ 

20 Strukturerad 
intervju 

Studien visar att smärtan påverkar 
arbete, sociala aktiviteter och 
relationer. 
 

Duggleby 
(2000) 

Kvalitativ 11 Ostrukturerad 
intervju 

Smärta beskrivs som kronisk, akut, 
och psykologisk. Olika strategier 
användes för att minska den fysiska 
smärtan, men det var lite man 
kunder göra åt den psykologiska 
smärtan. 
 

Ferrell (1995) Kvalitativ  Litteraturstudie Studien visar att smärtans inverkan 
på livskvaliteten från ett fysiskt, 
socialt, psykiskt och andligt 
perspektiv. 
 

Ferrell & 
Schneider 
(1988) 

Kvalitativ 75 Intervjuer Smärta är inte effektivt lindrad hos 
cancerpatienter som vårdas hemma, 
vilket är nödvändigt för funktionell 
förmåga. 
 

Georgesen & 
Dungan 
(1996) 

Kvalitativ 4 Analys av 
fallstudier 

Studien visar att patienter med 
avancerad cancersmärta som får 
terapeutiskt stöd kan hantera sin 
situation bättre.  
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Halldórsdóttir 
& Hamrin 
(1996) 

Kvalitativ/ 
fenomenologis
k 

9 Djupintervju Studien visar att upplevelsen av 
existentiella förändringar är ett 
genomgående tema vid 
cancersjukdom. 
 
 

Jakobsson et 
al. (1997)  

Kvalitativ  11 Intervju  Studien visar att män med prostata 
cancer kontinuerligt anpassar sig 
till en ny livsstil på grund av 
sjukdomen. 
 
 

Kuuppelomäk
i & Lauri 
(1998) 

Kvalitativ 32 Strukturerad 
intervju 

Studien identifierar tre olika 
dimensioner av lidande hos 
cancerpatienter, fysiskt, psykiskt 
och socialt. 
 
 

Tabell 1 (forts.) Översikt av analyserade artiklar ingående i resultatet (n=15) 
Författare Typ av 

 studie 
Del-
tagar
e 

Metod Huvudfynd 

McMillan 
(1996) 
 
 
 

Kvalitativ 118 Hospice 
Quality of Life 
index (HOLI) 

Studien visar att nästan alla hospice 
cancerpatienter upplever smärta 
och att vårdgivarna inte korrekt 
kunde uppskatta denna. 
 

Sherwood et 
al. (2000) 
 
 
 

Kvalitativ 241 Ostrukturerad 
intervju  

Studien visar på fyra faktorer som 
påverkar cancerpatienters 
tillfredställelse/otillfredsställelse 
med smärtlindringen. 

Strang (1997) Kvalitativ 78 Halvstrukturer
ad intervju 

Studien visar att den totala 
smärtupplevelsen hänger ihop med 
den smärta man inte blir lindrad 
från. 
 

 
 
Resultat 
Analysen resulterade i sju kategorier (Tabell 2). Kategorierna beskrivs i texten nedan 

och illustreras med citat från de analyserade artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorier (n=7) 

Kategorier 
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Att känna sorg då smärtan påminner om cancern och döden 

Att känna kroppslig försämring och uppleva dålig livskvalitet  

Att smärtan kan kontrolleras och accepteras 

Att känna att läkemedlen gör mer skada än nytta  

Att inte få förståelse för smärtupplevelsen 

Att känna betydelsen men också oro av att ha familjen nära  

Att smärtan är övermäktig och att döden kan komma som en befriare 
 
 
Att känna sorg då smärtan påminner om cancern och döden 

Starka känslor av sorg fanns beskrivna av människorna i många av de analyserade 

studierna. Dessa känslor uttrycktes bland annat som ilska och nedstämdhet (Georgesen 

& Dungan, 1996). Andra aspekter var att smärtan försatte människorna i psykisk 

obalans och därför fanns en önskan om att alla tillgängliga medel skulle nyttjas för att 

upprätthålla smärtfrihet (Ferrell, 1995). Smärtan orsakade stort lidande och var det som 

fruktades mest (Kuppelomäki & Lauri, 1998). Den gjorde de drabbade hjälplösa och 

irriterade, vilket upplevdes som oacceptabelt (Arathuzik, 1991; Coward & Wilkie, 

2000). Smärtan upplevdes också som förödande vilket orsakade obalans i både kropp 

och själ (Georgesen & Dungan, 1996). Hur smärtan skulle kunna lindras var det enda 

tankarna kretsade runt (Ferrell, 1995). Sorgen uttrycktes även som bekymmer över 

ouppklarade affärer, döendeprocessen och meningen med livet (Georgesen & Dungan, 

1996). Smärtan väckte tankar om livet var värt att levas, eftersom den gjorde livet 

osmakligt (Ferrell, 1995). De drabbade kände hopplöshet och upplevde smärtan som 

eländig och olycklig (Chung, Wong & Yang, 2000). Smärtan påminde om cancern och 

den påverkade även humöret, tankarna och relationerna för de drabbade (Chung et al., 

2000; Coward & Wilkie, 2000). Den upplevdes som övermäktig, vilket gav en känsla av 

att vara till besvär både för andra och för sig själv (Chung et al., 2000). Smärtan var 

alltid närvarande och tankar om varför man drabbats och funderingar om smärtan skulle 

finnas kvar ända till döden fanns beskrivna. (Chung et al., 2000; Ferrell & Schneider, 

1988). De drabbade ville gråta men tillät sig inte, då de var rädda att tappa greppet och 

kontrollen över smärtan (Georgesen & Dungan, 1996).  

 
You put yourself in a neutral. You do not think. You do not plan. Just suffer 
(Ferrell, 1995, s. 620). 
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I wish it wasn’t there, but there’s not a lot I can do about it (Coward & Wilkie, 
2000, s. 104). 

 
I’m afraid I will totally lose it if I cry (Georgesen & Dungan, 1996, s. 381). 

 

Att känna kroppslig försämring och uppleva dålig livskvalitet 

En upplevelse av att smärtan påverkat kroppsfunktionerna och att kroppen försvagats 

fanns beskrivet. Den yttrades bland annat som andningssvårigheter och 

muskelförtvining vilket ledde till en känsla av att vara bräcklig, tunn, blek och härjad 

(Arathuzik, 1991; Chung et al., 2000; Georgesen & Dungan, 1996). Smärtan bidrog 

också till nedsatt aptit, illamående och tillbakadragenhet. Aptiten i sig påverkade 

möjligheten att bibehålla hälsan (Chung et al., 2000; Ferrell, 1995; Georgesen & 

Dungan, 1996). Dessutom påverkades sömnen negativt. Smärtan hindrade majoriteten 

av människorna att somna och när de väl somnat vaknad drygt hälften på grund av 

smärtor (Arathuzik, 1991; Bressler, Hange, & McGuire, 1986; Chung et al., 2000). 

Cancersjuka människor med kroniska smärttillstånd upplevde att det var lätt att tappa 

humöret och låta detta gå ut över de närmaste (Arathuzik, 1991; Coward & Wilkie, 

2000; Ferrell, 1995). Orsakerna till detta beskrevs utifrån olika aspekter men 

gemensamt var att smärtan påverkade deras aktivitetsnivå och hindrade dem från att 

utföra det de varit vana att göra. Det handlade om att inte kunna delta i aktiviteter och 

att inte kunna vara social (Arathuzik, 1991; Carson & Mitchell, 1998; Chung et al., 

2000; Coward & Wilkie, 2000; Ferrell, 1995). En stor förlust var sjukdomens negativa 

påverkan på arbetslivet. Det handlade om att vara tvungen att ge upp karriären, att gå 

ner i arbetstid eller om att inte kunna arbeta alls (Arathuzik, 1991; Carson & Mitchell, 

1998; Coward & Wilkie, 2000). Sjukdomen och smärtan som följde med den medförde 

också ett beroende av de närstående. Beroendet kunde handla om att någon närstående 

var tvungen att göra de hushållssysslor som den sjuke tidigare ansvarat för. Detta bidrog 

till att de sjuka kände sig till besvär för de närstående (Arathuzik, 1991; Coward & 

Wilkie, 2000). Detta gav en känsla av dålig livskvalitet och en upplevelse av att det var 

svårt att leva med någon (Duggleby, 2000; Ferrell, 1995).  

 
I fell weaker and weaker every day despite the analgesics that I take. The muscle 
bulk is shrinking, and the pain takes me away (Chung et al., 2000, s. 457). 
 
To cure and to eat are from the same origin (Chung et al., 2000, s. 456). 

 



 10

In addition, 56,2 % of the cancer subjects reported that the pain disrupted their 
sleep (Arathuzik, 1991, s. 44). 

 
Pain gets into relationships, emotions, causing highs and lows. It chips away at 
relationships. You strike out at those you love because of it (Ferrell, 1995, s. 619). 
 
The pain has totally ended my career because it was impossible for me to be at a 
job for 8 hours straight…(Carson & Mitchell, 1998, s. 1245). 
 
…stated that it interfered with their housework (Arathuzik, 1991, s. 44). 

 

Att smärtan kan kontrolleras och accepteras 

Olika strategier för att hantera smärtan beskrevs av informanterna. En del av dessa 

handlade om intag av läkemedel och andra om alternativ till detta. En icke 

farmakologisk strategi var att öppna meridianerna, en annan var meditation och 

avkoppling (Chung et al., 2000; Duggleby, 2000). De som inte var smärtlindrade genom 

läkemedel utvecklade egna strategier i kombination till detta. Någon beskrev att de såg 

på TV eller besökte barnbarnen. Andra lindrade smärtan genom att måla och tänka på 

nära och kära (Carson & Mitchell, 1998; Ferrell & Schneider, 1988). 

 
Att smärtan kunde kontrolleras fanns beskrivet. Det handlade om att bli bekräftad och 

hjälpt till smärtlindring av sjukvårdspersonalen (Sherwood, Adams-McNeill, Starck, 

Nieto, & Thompson, 2000). Detta bidrog till att dagliga aktiviteter inte behövde 

inskränkas (Strang, 1997). Erfarenheten att viss smärta gick att få bort bidrog till en 

upplevelse av trygghet (Duggleby, 2000). Beskrivningar om ett hopp om framtiden 

fanns. Det handlade om allt från hopp om lindring till att bli botad (Arathuzik, 1991; 

Coward & Wilkie, 2000). Smärtan gav de drabbade tid att fundera över sin situation. 

Smärtan påminde dels om att de fortfarande var vid liv dels till funderingar över 

meningen med livet. Dessa personer vågade möta cancern och sökte efter meningen 

med smärtan. Smärtan orsakade inte bekymmer och en känsla av att naturen fick ha sin 

gång förekom (Chung et al., 2000). 

 
One participant reported that the most effective no pharmacological strategy was 
a combination of meditation and distraction (Duggleby, 2000, s. 114). 
 
I play with my grandson-that is the greatest of all (Ferrell & Schneider, 1988, s. 
89). 
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Caring was shown in the way they treated me. They were there for me and quickly 
took care of me. It was knowing that they cared that helped my pain (Sherwood et 
al., 2000, s. 491). 
 
They were determined to get well, 50% were determined to overcome their pain, 
and 50% were determined to achieve the goals of their life (Arathuzik, 1991, s. 
45). 
 
It (cancer) presses on my liver and stomach. I can feel its existence and the pain. I 
believe it is growing bigger and bigger, and the pain always reminds me of the 
discomfort that I must have. That does not bather me anymore now. But the most 
important thing is it informs me that I am still alive (Chung et al., 2000, s. 458). 

 

Att känna att läkemedlen gör mer skada än nytta  

Känslor av oro och rädsla över vad läkemedlen gjorde med kroppen fanns beskrivna. 

Ungefär hälften av informanterna i Ferrells och Schneiders (1988) studie ville inte ta 

läkemedlen på grund av rädslan för beroende men också grundat på en känsla av att 

smärtan ändå inte kunde behandlas. Rädslan för beroende var starkt relaterad till en 

rädsla att förlora den sista utvägen att lindra smärtan (Chung et al., 2000). Många av de 

drabbade oroade sig mer för smärtan än för sjukdomen (Strang, 1997). Vid ökad smärta 

fanns en rädsla för att cancern var på väg att bli värre, informanterna oroade sig då över 

hur smärtan skulle klaras av (Arathuzik, 1991). En bidragande orsak till denna oro var 

upplevelsen att läkemedlen gjorde mer skada än nytta (Coward & Wilkie, 2000).  

 
The patients expressed their fear that tolerance meant a loss in the last resort to 
alleviate their pain. They believed that analgesics were the only thing that kept 
them free from pain. It was the loss of control over the cancer invasion that led 
them to rely on drugs (Chung et al., 2000, s. 457). 

 
I have concerns about the medication. I have to take some to take the edge off the 
pain. But I am concerned about what it is doing to my body (Carson & Mitchell, 
1998, s. 1245). 

 

Att inte få förståelse för smärtupplevelsen  

Vårdpersonalens uppfattning om smärtan avvek ofta med vad patienterna upplevde. 

Detta var orsaken till att de kände sig utelämnade med sin smärta. Upplevelsen var att 

sjuksköterskorna inte brydde sig, att patienten inte fick smärtstillning när de ville samt 

att medicinerna faktiskt inte hjälpte (Chung et al., 2000; Kuuppelomäki & Lauri, 1998; 

Sherwood et al., 2000). Det fanns även stor oro för att smärtan skulle förvärras, men 

hoppet fanns att läkemedlen skulle hjälpa (Ferrell, 1995). Patienterna uttryckte också en 

rädsla för framtiden som var starkt relaterad till inadekvat smärtlindring (Strang, 1997). 
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Providers’ attitude that pain was a normal or expected event often conflicted with 
the patients’ reality of pain. They think you should be able to handle it. They just 
say its normal (Sherwood et al., 2000, s. 490). 

 
You put yourself in a neutral. You do not think. You do not plan. Just suffer. You 
live and count to 10 often enough so you hope the pain pills take effect (Ferrell, 
1995, s. 620).  

 

Att känna betydelsen men också oro av att ha familjen nära 

De cancersjuka människorna upplevde att det var viktigt att ha familjen nära (Chung et 

al., 2000). Det gav en känsla av att vara lyckligt lottad. De kände att de stöttades och 

blev hjälpta på alla sätt. Detta bidrog till en känsla av att ha ett bra liv (Carson & 

Mitchell, 1998; Coward & Wilkie, 2000). Samtidigt beskrevs en oro över hur barnen 

och andra familjemedlemmar hanterande sjukdomen. Den sjuke försökte hjälpa familjen 

och nära anhöriga att acceptera sjukdomen och dess begränsningar (Arathuzik, 1991). 

Störst oro fanns för barnen då en känsla av svek och en rädsla för att barnen skulle bli 

ensamma fanns (Ferrell, 1995; Strang, 1997). Det kändes också viktigt att inte blanda in 

barnen för mycket då de ändå inte kunde göra något åt smärtan. Människorna upplevde 

att det var svårt att tala om smärtan (Coward & Wilkie, 2000). En stor orsak till att de 

inte talade om smärtan var att de inte ville oroa familjen (Arathuzik, 1991). De orkade 

knappt med smärtan själva och ville inte heller visa för familjen hur illa det var ställt 

(Carson & Mitchell, 1998). Andra orsaker var att informanterna ville känna sig normala 

och att de därför inte klagade om det inte var nödvändigt (Coward & Wilkie, 2000). 

Den egna synen på smärtan påverkades av hur andra bemötte dem, smärtan var också 

det som upplevdes som det mest synliga i personligheten (Chung et al., 2000; Ferrell, 

1995).  

 
It is very important to have the family to stay with me (Chung et al., 2000, s. 459). 
 
I can’t go for walks anymore or go to the grocery store but I’m lucky I have a nice 
family to take me out (Carson & Mitchell, 1998, s. 1245). 

 
You have to remember the person in pain is not the only one living it. The family, 
loved ones are also suffering (Ferrell, 1995, s. 619).  
 
I have to be careful that I’m not seen in pain. Sometimes I can barely take the pain 
and I have to be careful because I always think about my family (Carson & 
Mitchell, 1998, s. 1245). 
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Even though the pain is the most obvious, it is the least real thing about me 
(Ferrell, 1995, s. 620). 

 

Att smärtan är övermäktig och att döden kan komma som en befriare 

Smärtans yttring visade sig på olika sätt för människorna med cancer. Beskrivningar av 

smärtan förekom i varierande slag till exempel som obarmhärtig, skräckfylld och hemsk 

(Arathuzik, 1991; Coward & Wilkie, 2000; Ferrell, 1995; Ferrell & Schneider, 1988). 

Smärtan upplevdes som uttröttande vilket gjorde att de sjuka människorna ville skrika åt 

världen (Carson & Mitchell, 1998; Ferrell, 1995; Strang, 1997). Meningen med 

lidandet, dess sorg, kraftlösheten och hjälplösheten kopplades till andligt trångmål och 

vetskapen om obotlig sjukdom (Coward & Wilkie, 2000; Georgesen & Dungan, 1996). 

Fokus hamnade på smärtupplevelsen och de övermäktiga våndor detta medförde. 

Våndor som ibland ledde till en känsla av att det var början på slutet och ibland till en 

känsla av dödslängtan (Chung et al., 2000; Duggleby, 2000; Ferrell, 1995; Ferrell & 

Schneider, 1988). 

 

The pain is as if someone is putting in a screwdriver and turning it (Carson & 
Mitchell, 1998, s. 1244).  
 
It is so constant, it just wears you out. The thing that really bothers me is that 
there are so few treatments for my cancer (Coward & Wilkie, 2000, s. 103). 

 
I just wish they would find a medication that will help me to have at least one 
good day that is without pain. I pray to God, please if I am going to die, please 
give me one comfortable day before I go home. If I am going to die, why do I have 
to suffer? Before I die, let me not suffer (Ferrell, 1995, s. 620). 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vuxna människors upplevelser av att 

leva med smärta vid cancersjukdom. Studien resulterade i sju kategorier; att känna sorg 

då smärtan påminner om cancern och döden, att känna kroppslig försämring och 

uppleva dålig livskvalitet, att smärtan kan kontrolleras och accepteras, att känna att 

läkemedlen gör mer skada än nytta, att inte få förståelse för smärtupplevelsen, att känna 

betydelsen men också oro av att ha familjen nära, att smärtan är övermäktig och att 

döden kan komma som en befriare. 
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Resultatet visade att människor uttryckte olika typer av sorg som sjukdomen medförde. 

Att människor med kronisk sjukdom ofta upplever sorg och oro tycks bero på att dessa 

tillstånd utgör ett hot mot välbefinnandet (Ahlström & Hansson, 2000). Upplevelsen av 

att bli behandlad med motivet att man ska bli botad från sin sjukdom då man själv vet 

att man ska dö och att behandlingen endast kan lindra är en orsak till upplevelsen av 

sorg. Enligt Jones (1993) kan andra orsaker till sorgupplevelsen grunda sig i att man 

varit beroende av någon annan, men att man nu inte kan ge något tillbaka och dessutom 

upplever sig vara en ekonomisk börda. Känslor av hjälplöshet kan också vara en 

skrämmande påminnelse om den egna sårbarheten. Sabatino (1999) menar att individer 

som blir beroende av andra upplever en känsla av förlust av sin egen styrka. Det är svårt 

och ofta förnedrande att vara tvungen att förlita sig på andra för att utföra sådant som 

man alltid tidigare tagit hand om själv (Sabatino, 1999).  

 

Aktuell litteraturstudie visade också att människorna tyckte att det var svårt att tala med 

andra om smärtan. Colyer (1996) beskriver att patienter med cancer ofta uttrycker 

känslor av isolering och alienation. Dessa känslor hänger ihop med andras 

avståndstagande, brist på förståelse och av att vara dömd till att vara socialt avvikande. 

Cancern upplevs som en bestraffning som orsakar skamkänslor och upplevs av de 

drabbade som om de begått ett brott. Funderingar över vad man gjort för fel eftersom 

man drabbats är vanligt förekommande. Smärtan förknippas med existentiell kris, 

förlust av identitet, kroppslig förändring och den ofrånkomliga sorgen (Colyer, 1996).  

 

Sjukdom påverkar kroppen på många sätt. Det behöver inte alltid vara känslan av att se 

annorlunda ut. Ibland kan känslan av att se annorlunda ut börja redan när diagnosen 

delgivits för att sedan intensifieras under sjukdomsprocessen. Det medför även en 

medvetenhet om att se annorlunda ut. För patienter med cancer kan detta komma i takt 

med att sjukdomen förvärras och uttrycka sig i viktminskning, förlorad spänst i benen 

och att gnistan i ögonen har försvunnit (Madjar, 1997). Upplevelsen av trötthet liksom 

smärta är subjektivt. Fysiska, psykiska och sociala faktorer påverkar dess uppkomst och 

omfattning. Intensiteten kan innebära att patienten övergår från en känsla av trötthet till 

ett tillstånd av fullständigt utmattning (Magnusson, Ekman, Berthold, Möller, & 

Wallgren, 1998). 
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Människor med cancersmärta sade sig ha humörsvängningar och känslor av ilska 

relaterade till just smärtan. Vikten av att uttrycka dessa känslor styrker Miaskowski, 

Zimmer, Barett, Dibble, och Wallhagen (1997) i en studie där man funnit stöd för att 

patienter som undertrycker sin ilska och är konflikträdda uttrycker högre 

smärtpåverkan. Ilska och utagerande kan även kopplas till oförmågan att kontrollera sin 

sjukdom (Jones, 1993). Patienter med cancer som vårdas av familjemedlemmar som 

underskattar smärtorna löper risk för ett sämre sjukdomsförlopp, ett sämre humör och 

sänkt livskvalitet (Miaskowski et al., 1997). De anhöriga som utövar omvårdnaden kan 

känna en ökad stress kopplad till de krav som ställs på dem. För att säkerställa god 

omvårdad av den sjuke bör inte bara patienten, utan även de vårdande 

familjemedlemmarna få stödjande interventioner som kan bidra till minskad stress. 

Dessa kan vara information om vilka känslomässigt stödjande och assisterande 

funktioner som finns att erhålla (Miaskowski et al., 1997). Personal som inte vågar möta 

den sjukes skröplighet och utsatthet orsakar också frustration hos patienten, som känner 

sig obekväm vilket då påverkar dennes humör (Jones, 1993). 

 

Sjukdom medför en medvetenhet om förändringar i livet. Den familjära känslan av att 

vara sig själv är borta och behöver återvinnas. Känslan av att inte vara sig själv är det 

som ofta signalerar sjukdom, därför finns det ofta en djup längtan av att bli sig själv 

igen (Madjar, 1997). En människa kan känna sig skräckslagen av att plötsligt få en 

diagnos och av att bli påmind om dödligheten. Plötsligt är livets självklarhet inte så 

givet, och det kan kännas som övermäktigt att plötsligt bli sjuk. Sjukdomen och smärtan 

kan orsaka stora förändringar i livet utan vetskap om vad det kommer att leda till. 

Sjukdomen och existentiella funderingar om livet och dess framtid föder frågor 

(Sabatino, 1999). 

  

I litteraturstudien framkom att människorna upplevde att sjukdomen och smärtan 

medförde fysiska försämringar som uttryckte sig på många olika sätt. Enligt Ahlström 

och Hansson (2000) är individens syn på de fysiska förändringarna av den egna kroppen 

en viktig del av hur sjukdomen upplevs. Jones (1993) berättar om en kvinnas upplevelse 

av att tappa håret, att ha torrt skinn, sårig mun och av att vara skör. Förlusten av den 

kroppsliga kontrollen var ett känsligt område och hon upplevde det som en pina (Jones, 

1993). Sjukdom och smärta medför ofta en kroppslig medvetenhet som annars tas för 

givet. När vår uppmärksamhet vänds från den vanliga vardagen och de aktiviteter som 
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hör till, blir vi plötsligt medvetna om prestationen i vardagliga kroppsliga aktiviteter 

(Madjar, 1997). 

 

Att känna att smärtan kunde kontrolleras och accepteras beskrevs i aktuell 

litteraturstudie. Enligt Ahlström och Hansson (2000) kan kroniskt sjuka människor ofta 

hantera sjukdomen på ett lyckat sätt. Sjukdomen kan även förändra livet positivt och 

bidra till personlig mognad och utveckling. Detta har också att göra med livskvaliteten 

och välbefinnandet som är en subjektiv upplevelse av känslan av att ha ett bra liv 

(Ahlström & Hansson, 2000). Mycket som tidigare i livet tagits för givet blir ofta 

annorlunda i samband med sjukdom. Coping är ett sätt att kunna kontrollera dessa 

förändringar. Den kan inte ta bort smärta och förluster, men det hjälper individen att 

acceptera sin situation (Ahlström & Hansson, 2000). 

 

I aktuell litteraturstudie presenteras upplevelser av sjuka med cancersmärta som beskrev 

att de kunde se sjukdomen som en utmaning, som en möjlighet att skapa förändring i 

livet, att lära, växa och se att det finns en mening med allt. Att våga vara sig själv kräver 

kraft som kan uttrycka sig genom att hylla livet (Lindsey, 1996). Personlig kontroll över 

livet är den starkaste kopplingen till hög livskvalitet. När patienterna känner 

tillfredställande livskvalitet upplever de också hälsa. Om patienten befinner sig i en 

stödjande miljö kan det stärka och bidra till patientens livskvalitet (Jones, 1993). 

 

Informanterna i aktuell litteraturstudie beskrev olika sätt att hantera smärtan, i 

kombination till läkemedel, men också utan läkemedel. Egna utvecklade metoder som 

till exempel avslappning och meditation är sätt som skapar en känsla av välbefinnande 

(Ahlström & Hansson, 2000). Seers och Carroll (1998) menar att avslappning är ett bra 

sätt att lindra smärta. Avslappning bryter smärtans onda cirkel och spänningar och ger 

patienten ett tillstånd av balans och frid. Detta medför att smärtupplevelsen och stressen 

minskar (Seers & Carroll, 1998). Vid en jämförande studie visade det sig att patienter 

som insjuknar i akut sjukdom visar mer stressymtom än långtidssjuka patienter med 

cancer. Detta tror författarna beror på att de sjuka har haft lång tid på sig att utveckla 

copingstrategier under sin behandling. Delgivning av information och erfarenhet till de 

sjuka om vad som är att vänta vid olika behandlingar eller nya situationer bidrar till 

mindre stress (Rhodes, McDaniel, Homan, Johnson, & Madsen, 2000). Att få hjälp av 

en sjuksköterska till självhjälpande förhållningssätt och copingstrategier för att minska 
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stressen ökar livskvaliteten hos de sjuka (Rhodes et al., 2000). Att själv få bestämma om 

man ska eller inte ska ta läkemedel ger en känsla av oberoende trots den stora förlusten 

(Redmond, 1998).  

 

Enligt Diemert (1989) så kan människor finna en mening med sin sjukdom. Detta kan 

visa sig genom en närmare familjekontakt, eller genom att känna en inre frid med en ny 

andlig dimension. Sjukdom kan vara ett tillfälle att lära sig mer om sig själv och en 

möjlighet att reflektera om meningen med livet. Sjukdom är ofta kopplat till livskris, 

men kan också ge möjlighet till personlig mognad och stärka den mentala hälsan. Att 

uppleva hälsa genom en kris åstadkoms genom reflektion på sitt liv och att därmed 

finna syfte och mening i sin situation (Diemert, 1989). Enligt Diemert (1989) så kan 

upplevelsen av allvarlig sjukdom ändra på människors mål, värderingar och relationer. 

Det kan också ge en annan medvetenhet om materiella ägodelar och mer intresse av 

andra människor och andliga dimensioner. 

 

I litteraturstudien framkom att människorna som levde med cancersmärta uttryckte oro 

över läkemedlen och rädsla för beroende. I en studie av Francke et al. (1996) påvisades 

att många av patienterna hade fördomar mot smärtstillande läkemedel och att det fanns 

en rädsla för beroende.  

 

I aktuell litteraturstudie beskrevs att patienterna upplevde sig förbisedda av 

vårdpersonalen. Ahlström & Hansson (2000) menar att det tydligt framgår hur viktigt 

det är att sjuksköterskan verkligen förstår hur den enskilde individen upplever sin 

specifika situation. Francke et al. (1996) har påvisat att patienter många gånger 

undertryckte att tala om sin smärta vilket berodde på dåliga relationer med 

sjuksköterskorna. Där fanns även beskrivet att patienterna många gånger upplevde att 

sjuksköterskan ansåg att viss smärta var normal och därför inte krävde någon åtgärd 

(Francke et al., 1996). En central del i sjuksköterskans arbete är att stödja och hjälpa 

individerna med de funktionsnedsättningar, lidanden och förluster som följer med 

kronisk sjukdom. Omvårdnad är grundläggande för sjuksköterskan och utgör basen för 

hennes profession. Enligt Francke et al. (1996) är intrycket många gånger att 

sjuksköterskor endast ser läkemedel som enda alternativ för att lindra smärta, vilket 

också bidrar till att patienten inte uttrycker sin smärta. En annan orsak till att patienter 
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inte uttrycker sin smärta är att de inte vill upplevas som besvärande av doktorerna och 

sjuksköterskorna (Francke et al., 1996).  

 

Smärtan är något subjektivt och kan varken förnekas eller bekräftas, men för patienter 

som upplever smärta finns inga tvivel på dess verklighet. När vårdpersonal frågar och 

tvivlar på patienternas upplevelse så kopplar de ofta ihop det med lidandet som 

personen i smärta upplever (Madjar, 1997). Resultatet i aktuell litteraturstudie visar att 

patienterna ofta inte fick sina läkemedel när de ville.  

 

Aktuell litteraturstudie visade att människor med smärta vid cancersjukdom upplevde 

att det var viktigt att ha familjen nära. Ahlström och Hansson (2000) menar att en viktig 

del av en människas liv är hennes sociala nätverk. Omgivningen kan utgöra en stor 

trygghet men kan också bli en källa av negativa krav. Det förekommer att patienter 

genomgår behandlingar för närståendes skull trots vetskapen om att det inte skulle göra 

något gott (Jones, 1993). I aktuell litteraturstudie framkom också att de drabbade oroade 

sig väldigt mycket över hur familjen hanterade sjukdomen. Sjukdom påverkar inte bara 

den drabbade utan även dennes anhöriga. Familj och vänner ger ofta närhet och stöd 

genom att lyssna och prata men även genom att hjälpa till med praktisk assistans i 

dagliga aktiviteter (Ahlström & Hansson, 2000). Många familjer får uppleva en 

cancerdiagnos. Cancern och dess behandling påverkar alla familjemedlemmar både 

psykiskt, socialt och ekonomiskt. Ett symtom som speciellt påverkar familjen är smärta. 

Familjen har inte bara en viktig roll i farmakologiska och icke farmakologiska metoder 

för att lindra smärtan, de delar också patientens upplevelse av smärtan. Patienterna 

känner sig ofta mycket nöjda över familjens stöd och hjälp (Yeager et al., 1995). Enligt 

Lansberry och Richards (1992) ses familjen som en del av patientens yttre miljö, ett 

socialt system och en grupp av interagerande medlemmar. Familjen är därför ett viktigt 

inslag för att bibehålla och upprätthålla balans för den enskilde individen (Lansberry & 

Richards, 1992). 

 

Yeager et al. (1995) menar att cancersmärta har en dramatisk effekt på familj och andra 

sociala relationer. Stämningen i familjen, det sociala stödet och kommunikationen 

mellan dessa påverkar patientens syn, uttryck och respons till smärta (Yeager et al., 

1995). Relationerna i en familj förändras när någon av familjemedlemmarna blir svårt 

sjuk. Ett mönster av beroende utvecklas och det är inte självklart att patienten vill 
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vårdas av någon i familjen (Andershed & Ternestedt, 1998). Andershed och Ternestedt 

(1998) menar att det är en mycket svår upplevelse att vara anhörig till en människa med 

avancerad cancer. Enligt Miaskowski et al. (1997) har anhöriga ett stort behov av 

information, stöd och hjälp i omvårdnaden av patienten. Det är också viktigt att 

närstående vet att patienten får vård av god kvalitet (Andershed & Ternestedt, 1998). 

Många sjuka kämpar för att förbli en person istället för att bli totalt passiva åskådare till 

sina sårade kroppar (Madjar, 1997).  

 

En känsla av att vilja behålla smärtan för sig själv visade sig i aktuell litteraturstudie. 

Individerna ville inte klaga eller visa smärtan för andra för att inte göra dem oroliga. 

Francke, Garssen, Abu-Saad, och Grypdonck (1996) menar att många patienter inte 

nämner sin smärta för att de har intrycket av att sjuksköterskorna är för upptagna för att 

uppmärksamma dem och att de därför inte vill ta upp deras tid (Francke et al., 1996). I 

en studie som redovisats av Yeager, Miaskowski, Dibble, och Wallhagen (1995) 

försökte 60 % av patienterna dölja smärtan för sina anhöriga så de inte skulle bli så 

upprörda. Vanligt är också att inte begära mer omvårdnad än vad som erbjuds och som 

vårdarna är villiga att ge trots att behovet finns (Jones, 1993).  

 

Resultatet visade att smärtan för de drabbade individerna ibland var så svår att den 

ledde till en dödslängtan. Enligt Jones (1993) kan vetskapen om att det inte finns någon 

bot många gånger leda till att patienter både längtar efter döden men även förnekar den. 

När patienterna befinner sig i vissa stadier kan de uppleva döden som en naturlig del av 

livet, trots att omgivningen kan ha en annan åsikt (Jones, 1993). För de individer som 

upplever smärta är det inte något objektivt och mätbart. Smärtan har istället förmågan 

att tränga in i varje kroppslig cell och förstöra den kropp man känner igen och ofta tar 

för given (Madjar, 1997). Smärtan kan utgöra ett hot och ge känslor av att vara fångad i 

en kropp där smärtan har tagit makten. Smärtan kan upplevas som en plågoande som 

pockar på uppmärksamhet vilket tvingar individen till sämre livskvalitet. Kroppen som 

har förlorat sin integritet genom sjukdom är också mer sårbar och öppen för smärta. 

Smärtan har sin egen existens i kroppen på individen och gör som den vill oberoende av 

individens intentioner (Madjar, 1997).  

 

Sett ur ett fenomenologiskt perspektiv är människan en kroppslig varelse och inte bara 

ägare till en kropp. Det är utgångspunkten för förståelsen av människors upplevelser 
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(Madjar, 1997). Smärta är ett multidimensionellt fenomen och består av psykologiska, 

känslomässiga, affektiva, kognitiva, beteendemässiga och sociokulturella komponenter 

(Yeager et al., 1995). Om sjuksköterskorna kan erbjuda omvårdnad utifrån ett socialt, 

miljömässigt och kulturellt sammanhang skulle hon kunna omvärdera 

omvårdnadsbegreppet till ett interaktionellt fenomen som inte låter sig påverkas av 

medicinsk teknologi (Jones, 1993). Vad vet vårdpersonal om individers upplevelse när 

de möter diagnosen smärta? Förståelsen för den kroppsliga upplevelsen av sjukdom och 

smärta kräver eftertanke, speciellt när de redan sårbara patienterna är i behov av 

professionell omvårdnad (Madjar, 1997). Människor som vistas på sjukhus befinner sig 

inte bara i en sårbar situation, de utsätts dessutom för främmande och ofta skrämmande 

medicinska procedurer. Därför är det inte så oväntat att dessa människor upplever 

känslor av rädsla och oro som inte ens de kan förstå (Sabatino, 1999).  

 

Studiens fördelar bidrar till ytterligare belysning av kroniskt cancersjuka människors 

smärtupplevelse. Genom att ta del av patienternas verkliga upplevelse av smärtan, får 

sjuksköterskan större förståelse för patientens situation. Den ökade kunskapen om 

vikten av att känna till patientens personliga smärtupplevelse för att kunna planera bra 

omvårdnadsinterventioner tror vi kan leda till ökat engagemang och kunskapssökande 

hos sjuksköterskan. Ett engagemang som för patienterna skulle kunna innebära att de får 

en mer personligt utformad smärtlindring och omvårdnad av sjuksköterskor med bra 

kunskaper, grundade i de behov just dessa patienter upplever. Patienten kommer 

antagligen också att uppleva en högre livskvalitet i och med en bättre smärtlindring och 

en personligare omvårdnad. Den aktuella studiens begränsningar är studiens omfattning. 

Resultatet kan inte anses vara representativt för alla människor med cancersmärtor. En 

annan begränsning är tidsperspektivet. Använda artiklar har publikations år från 1986-

2000. Det kan hända att situationen förändrats och att en ny litteraturstudie grundad på 

information från dags datum skulle visa ett annat resultat.  
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