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Abstrakt 

Bakgrund: Smärta är ett återkommande begrepp i beskrivningen av patienter som lider av 

avancerad cancersjukdom. För att som sjuksköterska kunna smärtlindra dessa patienter 

behövs förståelse och insikt i den typ av smärta som patienterna upplever. Katie Erikssons 

omvårdnadsteori valdes därför ut som teoretisk referensram till arbetet då den speglar 

begreppet lidande ur olika perspektiv. Syfte: Syftet med detta arbete är att belysa 

upplevelsen av smärta hos vuxna patienter med avancerad cancer. Metod: Litteraturöversikt 

valdes ut som den typ av design detta arbete grundar sig på. Författarna använde sig av 13 

vetenskapliga originalartiklar. Varav nio stycken av dessa artiklar var av kvalitativ design, 

tre stycken av kvantitativ design samt en artikel av mixad studiedesign. Förhållningssättet 

till litteraturöversiktens analysprocess utgick från ett induktivt perspektiv. Resultat: Efter 

genomgång av samtliga inkluderade artiklar bestämdes två huvudkategorier samt fem 

underkategorier. Patienter med avancerad cancer känner sig ofta begränsade på grund av 

smärtan relaterad till sjukdomen. Rädslan för biverkningar av smärtstillande läkemedel 

leder ofta till att patienter avstår medicinering. Många patienter upplever att smärtan är svår 

att beskriva samt att bristfällig information bidrar till ökad smärtupplevelse. Diskussion: 

Vikten av tid och korrekt bemötande av patienter med avancerad cancer har stor betydelse 

för den generella smärtupplevelsen. Slutsats: Patienter med avancerad cancer har 

individuella smärtupplevelser som påverkar dem i vardagen och det finns flera åtgärder 

som har betydelse för smärtupplevelsen. Det är av stor vikt att dessa patienter får den tid de 

behöver för att bli förstådda och på så sätt kunna bli smärtbehandlad på ett adekvat sätt.  

 

 

Nyckelord: Avancerad cancer, litteraturöversikt, patient, smärta, upplevelser, vuxna.  
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Introduktion 

Cancer är ett stort hälsoproblem världen över och sjukdomen blir allt mer vanlig 

(Cancerfonden, 2017). Förekomsten av smärta har visat sig vara hög bland patienter med 

avancerad cancer och cancer i överlag. Smärtan hos patienter med avancerad cancer är 

många gånger underbehandlad (Siegel et al., 2012). Därför fokuserar denna 

litteraturöversikt på upplevelsen av smärta hos patienter med avancerad cancer. 

 

Bakgrund 

Avancerad cancer 

Definitionen av avancerad cancer är den typ av cancer som spridits till andra ställen i 

kroppen och kan normalt sett inte bli kontrollerad eller botad med behandling (National 

Cancer Institute, 2015). Under år 2015 uppger Cancerfonden (2017) att 65 000 

diagnostiserades med cancer och att cirka 65 % av dem blev botade. Det innebär att 35 % av 

de 65 000 som blev diagnostiserade med cancer hade en avancerad och därmed en obotlig 

form av cancer. Thomé och Hellbom (2011, s.15) beskriver att de patienter som drabbas av 

cancer leds in i en lång sjukdomsprocess som drabbar dem både fysiskt och psykiskt. Vidare 

menar Thomé och Hellbom (2011, s.15) att en avancerad cancersjukdom leder så småningom 

över till ett palliativt skede där sjukdomens framfart inte längre går att hindra. Detta besked 

är starkt förknippat med hopplöshet samt många tankar om vad som ska hända. De 

patienter som drabbas av en avancerad typ av cancer behöver inte nödvändigtvis avlida på 

grund av cancersjukdomen i sig, det kan istället vara andra orsaker och sjukdomar som 

leder till att livet upphör (Thomé & Hellbom., 2011, s.15). 

Flertalet patienter har kunnat leva ett förhållandevis normalt liv trots avancerad 

cancersjukdom. Att leva med avancerad cancer med vetskap om att livslängden är väldigt 

begränsad innebär en stor påfrestning på hela livssituationen. Bland många av dessa 

patienter upplevs vardagen som en ständig kamp både fysiskt och psykiskt (Cottingham, 

Cripe, Rand & Frankel, 2018). De flesta patienter som lever med avancerad cancer vill 

fokusera på den tid som finns kvar i livet snarare än att fokus ska ligga på att döden är i 

antågande. Känslan av att vilja vara produktiv och meningsfull samt att kunna bidra med 

något till omvärlden och anhöriga visade sig vara mycket viktigt för dessa patienter. 
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Fortsättningsvis menar Cottingham et al. (2018) att den personliga inställningen till 

sjukdomstillståndet har stor inverkan på hur sista tiden i livet upplevs och därmed vad de 

drabbade väljer att lägga den sista tiden i livet på. 

 

 

Smärta 

Patienter med avancerad cancer har visat sig ha en mycket hög förekomst av smärta, det är 

så många som två tredjedelar av de som lider av sjukdomen (International Association for 

the Study of Pain, 2009). Westerling (2011, s.87) beskriver att smärta hos patienter med 

cancer kan ha många olika bakomliggande orsaker och är därmed svåra att behandla på ett 

specifikt sätt, och därmed är det väldigt individuellt vilken smärtbehandling som fungerar 

hos varje individ med cancer. Smärtan hos cancerpatienter kan bland annat vara 

behandlingsrelaterad eller tumörrelaterad. Dock kan smärtan även bero på andra fysiska, 

psykiska och sociala orsaker (Westerling, 2011, s.87). Smärta hos patienter med avancerad 

cancer har visat sig ge stor negativ inverkan på livskvalitén då den orsakar problem och 

begränsningar vad gäller fysiska, psykiska, sociala samt ekonomiska aspekter (Augustussen, 

Sjøgren, Timm, Hounsgaard & Pedersen, 2017). I en annan studie stärks påståendet att 

cancerpatienter med en väl behandlad smärta upplever en högre livskvalité generellt samt 

att de patienter som har en underbehandlad smärta upplever lägre livskvalité och löper 

därför större risk att även drabbas av depression (Smyth, Dempster, Warwick, Wilkinson 

och McCorry, 2018). Det finns statistik som visar att patienter inte alltid får bra 

smärtlindring och att det bland annat beror på fobi för opioider, alltså en rädsla för att 

använda starka läkemedel som innehåller opioider (IASP, 2009). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Svensk Sjuksköterskeförening (2003) förklarar att ett professionellt förhållningssätt är av 

allra största vikt vid varje enskilt patientmöte. Tillit och förståelse är mycket viktig i 

vårdrelationen för att kunna ge bästa möjliga vård till alla individer, och att stor vikt bör 

läggas vid det personliga mötet samt att se hela människan och dess behov (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2003). Enligt Cottingham et. al (2018) verkar den generella 
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uppfattningen hos patienter om sjuksköterskan vara att de är ett stort stöd för patienten i sin 

sjukdom samt en viktig stöttepelare under behandlingstiden. 

 

Sjuksköterskans roll i att behandla smärta hos cancerpatienter som befinner sig i ett 

avancerat skede av sjukdomen är därför en mycket viktig komponent. De vanligaste 

anledningarna till att patienter upplever smärta vid avancerad cancer, är bland annat på 

grund av att den ansvariga sjuksköterskan inte har den kunskap om smärtlindring och 

läkemedel som krävs för att kunna lindra smärtan på ett adekvat sätt samt att icke-

medicinska tillvägagångssätt inte används i så stor utsträckning (Uysal, 2018). Laverty 

(2007) beskriver att smärtgenombrott i cancersjukdomar är vanliga och att det är viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om detta samt hur patienten fortsättningsvis skall behandlas 

med andra läkemedel. När sjukdomen fortskrider blir smärtan i regel allt mer intensiv och 

det är då sjuksköterskan har ansvaret för att kontinuerligt göra uppföljningar på hur 

patienten mår.  

 

Det krävs att sjuksköterskan ska kunna samordna olika yrkesprofessioner för att patienten 

skall få så god smärtlindring som möjligt, samt kunna använda standardiserade verktyg 

inom smärtskattning för att se hur smärtan och dess intensitet kan förändras över tid (Uysal, 

2018). 

 

Teoretisk referensram 

Enligt Westerling (2011, s.87) är diagnosen cancer ofta förknippat med lidande och oro för 

den eventuellt dödliga utgången av sjukdomen. Eriksson (2015, s.77–89) menar i sin 

omvårdnadsteori att lidande är en mycket central del i livet och därför delas begreppet 

lidande in i olika kategorier, bland andra; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 

Livslidande är den typ av lidande som gör att den drabbade lider i det liv denne lever, det 

drabbar det sociala samspelet och relationen till de närstående samt att inte kunna utföra 

aktiviteter som tidigare. I denna typ av lidande upplever människan ett hot om förintelse 

som i samma stund tas över av kamplust och viljan att leva. Sjukdomslidande är hur 

sjukdomen drabbar och begränsar personen som blir sjuk. Symptom börjar visa sig och 

begränsar den drabbade i vardagen. Smärtan får sitt fokus i den del av kroppen som är 
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drabbad men påverkar hela människans uppmärksamhet. Den tredje och sista kategorin av 

lidande är vårdlidande. Vårdlidande anses vara en typ av lidande som uppstår av den vård 

man får eller inte får för sin sjukdom och till vilken grad den drabbade lider av att få vård 

eller inte (Eriksson, 2015, s.77–89). Något som Eriksson (1995, s.21–22) också belyser i sin 

omvårdnadsteori om vård och hälsa är vikten av att uppnå god balans mellan kroppsligt 

och andligt välbefinnande. Helheten i existentiellt och fysiskt välbehag representerar livet. 

Patienter med avancerad cancer lider ofta på grund av många olika orsaker. Lidandet hos 

dessa patienter är ett resultat av den fysiska ohälsan som orsakas av sjukdomstillståndet och 

de negativa effekterna av dess behandling. Detta i kombination med det psykologiska 

lidandet som bland annat orsakas av förlusten av förmågan att utföra dagliga aktiviteter på 

egen hand (Nilmanat, 2010).  

 

Problemformuleringen 

Årligen diagnostiseras människor i Sverige och världen över med olika typer av 

cancersjukdomar. Cancer är en sjukdom som yttrar sig på olika sätt i olika stadier av 

sjukdomen då en del patienter med cancer botas och en del patienter avlider på grund av 

sjukdomen (Cancerfonden, 2017). Avancerad cancer och cancer generellt är ofta förknippad 

med svåra smärtupplevelser såsom fysiska, psykiska, sociala samt existentiella 

Cancerfonden (2016). Upplevelsen av smärta hos patienter med avancerad cancer är det 

ämne som denna litteraturöversikt har för avsikt att belysa. Det är av största vikt för 

sjuksköterskan att erhålla kunskap inom detta område för att kunna bemöta varje individ 

med ett professionellt förhållningssätt samt för att kunna ge bästa möjliga omvårdnad och 

smärtlindring till patienten. 

 

Syfte  

Syftet med detta arbete är att belysa upplevelsen av smärta hos vuxna patienter med 

avancerad cancer.  
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Metod 

Design 

Litteraturöversikt har valts som tillvägagångssätt för detta arbete. Enligt Polit och Beck 

(2017, s.88) är en litteraturöversikt en kritisk granskning och sammanställning av tidigare 

forskning inom ett specifikt område. Syftet med en litteraturöversikt är att få en tydligare 

överblick inom det aktuella forskningsområdet samt att lägga grund för vidare forskning 

(Polit & Beck, 2017, s. 110–110).  

 

Inklusionskriterier  

Till denna litteraturöversikt valdes att inklusionskriterierna för samtliga artiklar är att de ska 

vara originalartiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. Dessutom skall dessa artiklar 

vara publicerade i databaserna Pubmed och Cinahl samt vara Peer Review via Ulrich web. 

Andra inklusionskriterier är att valda artiklar handlar om avancerad cancer samt att 

deltagarna är 18 år eller äldre. Artiklarna till denna studies resultatdel skulle utgå ur 

patientperspektiv för att få inkluderas. Avgränsningar som användes var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska samt publicerade från år 2009 fram till år 2018 med 

tillgängligt abstrakt.  

 

Litteratursökning 

Preliminära sökningar i databaserna PubMed och Cinahl gjordes för att se om det fanns 

tillräckligt med material att använda till det valda ämnesområdet. Specifika sökord valdes 

därefter ut för att effektivisera sökningen och därmed svara på det valda syftet. Endast tre 

söktermer valdes ut till sökningen i PubMed via svenska MeSh, vilka var “pain”, “patient” 

samt “experience”. Utöver dessa söktermer var resterande skrivna i fritext. Sökningen i 

Cinahl var skriven endast i fritext baserat på översättning med svensk-engelskt lexikon. För 

att skapa bra fritextsökningar och få träffarna mer relevanta till syftet användes orden 

“AND” och “OR”.  De sökord som användes i båda databaserna var advanced cancer, patient, 

experience/adaptation, samt pain. I databasen PubMed lades även sökordet nursing till på 

grund av att databasen har medicinsk inriktning och resulterade därmed i för få träffar på 

inriktning mot omvårdnad. Sökningen i Cinahl gav 12 vetenskapliga artiklar. Sökningen i 

databasen PubMed gav träffar på samma artiklar som sökningen i databasen Cinahl, och 
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gav inget ytterligare material att använda. Utöver sökningarna i databaserna PubMed och 

Cinahl hittades en artikel av kvalitativ design via manuell sökning. Se Tabell 1 för 

litteratursökning.   

 

Tabell 1. Översikt av artikelsökningar 

 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urval av artiklarna genomfördes i fyra olika steg. Det första steget innebar att artiklar med 

relevant titel valdes ut. I steg två lästes artikelns abstrakt för att avgöra om artikeln 

fortfarande var aktuell för att besvara studiens syfte. I steg tre lästes hela artikeln igenom för 

att se om den fortsatt var relevant att använda. De artiklar som passerat de tre första stegen i 

urvalet valdes därefter ut till kvalitetsgranskning, som var det fjärde steget i 

urvalsprocessen. Kvalitetsgranskningen av de vetenskapliga artiklarna genomfördes med 

hjälp av Fribergs (2017, s.187–188) kvalitativa- respektive kvantitativa granskningsmallar. 
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Utifrån vilken kvalitet författarna bedömde att artiklarna hade gjordes en 

relevansbedömning där endast artiklar med hög eller medelhög kvalitet slutligen valdes ut.  

 

Analys 

Eftersom merparten av valda artiklar hade kvalitativ design inspirerades författarna av att 

använda en induktiv textanalys. En textanalys är enligt Forsberg och Wengström (2015, 

s.138) ett sätt att systematiskt identifiera huvudkategorier samt underkategorier ur samlat 

material. Enligt Friberg (2017, s.135–137) ska arbetets analysdel börja med att de utvalda 

artiklarnas innehåll med fokus på resultatet läses igenom flera gånger för att skapa förståelse 

och uppfattning för innehållet. I nästa steg ska varje artikels resultatdel kondenseras för att 

skapa en god översikt av innehållet. Likheter och skillnader mellan de utvalda artiklarna 

kan därefter pekas ut. Utifrån artiklarnas resultat skapas huvudkategorier samt 

underkategorier (Friberg, 2017, s.135–137). Författarna valde att göra en sammanställning av 

samtliga artiklars resultat och därefter enskilt läsa igenom materialet flera gånger för att 

hitta likheter och skillnader. Vidare diskuterades båda författarnas fynd för att gemensamt 

välja ut huvud- och underkategorier. Slutligen kategoriserades det sammanställda 

materialet för att kunna framställa ett eget resultat. Se tabell 2 för samtliga huvud- och 

underkategorier.  

 

Tabell 2. Översikt av huvud- och underkategorier 

 

 

Etiska överväganden 

Enligt Wallengren och Henricson (2012, s.492) bör samtliga inkluderade artiklar i ett 

vetenskapligt arbete inneha tillstånd från en etisk kommitté för att öka det vetenskapliga 

värdet och den etiska kvaliteten. Artiklarna som inkluderats i denna litteraturöversikt är 
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granskade och godkända av en etisk kommitté. Författarna har bearbetat arbetets innehåll 

med en neutral inställning för att inte påverka resultatet med egna åsikter eller antaganden.  

 

Resultat 

Till resultatdelen i denna litteraturöversikt valdes 13 vetenskapliga originalartiklar ut. Av 

dessa 13 vetenskapliga artiklar var nio stycken av kvalitativ design, tre stycken artiklar var 

av kvantitativ design samt en artikel av mixad studiedesign som innehåller både kvantitativ 

och kvalitativ data. Se bilaga 1. Samtliga artiklar utgår från patientperspektiv i olika 

vårdkontext. De inkluderade studierna är genomförda i Norge, Storbritannien, USA, 

Grekland, Turkiet och Thailand. Den gemensamma nämnaren för de kvantitativa artiklarna 

var att de statistiskt skattade smärtkaraktär samt smärtintensitet hos patienter med 

avancerad cancer, medan den gemensamma nämnaren för de kvalitativa artiklarna var att 

undersöka patienters upplevelser av smärta. Av de inkluderade artiklarna erhöll fem 

artiklar hög kvalité och åtta artiklar erhöll medelhög kvalité. Dessa artiklar har analyserats 

och selektivt delats in i två huvudkategorier; Smärtan, en del i vardagen och Betydande åtgärder 

för smärtupplevelsen, samt fem underkategorier. Underkategorierna Smärtans karaktär, 

varaktighet och intensitet och Fysisk, psykisk och social påverkan tillhör huvudkategorin Smärtan, 

en del i vardagen. Underkategorierna Sjuksköterskans och vårdens inverkan, Farmakologisk 

smärtlindring samt Patienternas individuella åtgärder tillhör huvudkategorin Betydande åtgärder 

för smärtupplevelsen. 

 

Smärtan, en del i vardagen. 

Smärtans karaktär, varaktighet och intensitet 

Smärtan hos patienter med avancerad cancer har visat sig vara väldigt individuell och 

varierande i intensitet mellan olika människor (Erol, Unsar, Yacan, Pelin, Kurt & Erdogan, 

2018; Yeager, Quest, Vena & Sterk, 2017; Knudsen, Aass, Heitzer, Klepstad, Hjermstad, 

Schippinger … & Wasteson, 2012; Tang, Draucker, Tejani & Von Ah, 2018; Nilmanat, 

Promnoi, Phungrassami, Chailungka, Tulathamkit, Noo-Urai & Phattaranavig., 2015; Green, 

Montague & Hart-Johnson, 2009). De flesta deltagarna sade sig aldrig ha haft en sådan typ 

av smärta innan de drabbades av cancer samt att det kändes jobbigt att behöva uppleva 

sådan smärta under den sista tiden i livet (Erol et al., 2018). 70 % (n = 134) av patienterna 
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meddelade att de hade hög eller extremt hög smärta på grund av cancersjukdomen, medan 

28 % (n = 134) av deltagarna uppgav att de hade medel eller låg intensitet av smärta men att 

alla deltagare i studien hade smärta i flera olika kroppsdelar (Alexopoulos, Koutsogiannou, 

Moratis, Mestousi & Jelastopulu, 2011). Det visade sig vara av stor betydelse för patienterna 

att veta vad smärtan berodde på. Att vara medveten om varför smärtan uppstod visade sig 

ha en positiv effekt även på hanteringen av smärtan som beskrivs på detta sätt; (Knudsen et 

al., 2012; Hackett, Godfrey & Bennett, 2016). 

 

“To have undefined pain, makes you think about it. It doesn’t frighten me, but I 

focus more on it. Pain actually gets worse when you don’t know the cause. If 

you get to know the cause, that in itself relieves the pain.”(Knudsen et al., 

2012 s. 2494). 

 

Lång varaktighet av smärta visade sig ha negativ påfrestning på många deltagare i studien, 

och ett antal patienter nämnde att de med tiden blev vana att leva med smärtan och att det 

då blev en del av vardagen. Det visade sig vara svårt för deltagarna att specifikt skatta sin 

smärta (Knudsen et al., 2012). Ökande smärta samt smärta i en annan kroppsdel än tidigare 

uppfattades av patienterna som att sjukdomen blivit värre och påminde dem om att döden 

var i antågande. Medan det i verkligheten betydde att metastaseringen av cancern hade 

spridit sig och som beskrivs på detta sätt (Hackett et al., 2016). 

 

“Everything I think is connected to my cancer, so when I get pain in an area I 

think this is it.” (Hackett et. al., 2016 s. 715). 

 

 

Fysisk, psykisk och social påverkan 

Smärta visade sig vara det vanligaste och jobbigaste symptomet hos patienter med 

avancerad cancer (Green et al., 2009; Get-Kong, Hanucharurnkul, McCorkle, 

Viwatwongkasem, Junda&Ittichaikulthol, 2010; Middlemiss, Lloyd-Williams, Laird&Fallon., 

2015). Den ständiga smärtan kändes obehaglig samt gav negativa konsekvenser för 

patienterna (Erol et al., 2018; Hackett et al., 2016). 
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Dock visar det sig i en studie att tidigare upplevelser av allvarlig smärta hade inverkan på 

patientens nuvarande uppfattning om denna specifika cancersmärta, då en del av dessa 

patienter inte markant behövde förändra sin livsstil på grund av den (Webber et al., 2010). 

Depression, isolering samt sociala relationer visade sig vara väldigt vanliga symptom bland 

de som lider av avancerad cancer (Erol et al., 2018; Yeager et al., 2017; Hackett et al., 2016; 

Knudsen et al., 2012). Det visade sig vara utmanande för patienterna att acceptera hjälp från 

andra då de tidigare klarat sig självständigt (Knudsen et al., 2012; Alexopoulos et al., 2011). 

Möjligheten att kunna leva ett normalt liv samt upprätthålla sociala relationer upplevs vara 

viktigt (Erol et al., 2018; Knudsen et al., 2012; Gibbins et al., 2013). Många var trötta på 

smärtan, den hade stor påverkan på det sociala livet. Den stora begränsningen som smärtan 

orsakade upplevde patienter som isolerande (Knudsen et al. 2012). Det upplevdes ibland 

vara stressigt för den sjuke att se anhöriga lida av den smärta de själva kände och som 

beskrivs på detta sätt (Gibbins et al. 2013).  

 

“I had to admit that I needed help and that I needed health aids. When the aids 

arrived, everything was easier. I could use my energy on other tasks.” 

(Knudsen et al., 2012 s. 2495). 

 

Deltagarna beskrev att beroende på vart smärtan var belägen hade en mer eller mindre 

större inverkan på hur fysiskt påverkade de blev i dagliga aktiviteter och funktioner. Den 

fysiska aktiviteten blev väldigt påverkad på grund av smärtan, till exempel så blev arbete 

och andra fysiska aktiviteter väldigt jobbiga att genomföra. Vardagliga saker som tidigare 

varit lätta att göra upplevdes som svåra att genomföra de dagar smärtan var som värst 

(Knudsen et al., 2012; Gibbins, Bhatia, Forbes & Reid, 2013; Webber, Davis & Cowie, 2010). 

Det visade sig att patienter med avancerad cancer anpassade sig till smärtnivån de upplevde 

för dagen och utförde aktiviteter därefter. De försökte undvika att göra aktiviteter som gav 

upphov till smärta men utförde heller inte aktiviteter fullt ut som i normala fall då de 

upplevde värre smärta just den dagen (Gibbins et al., 2013; Webber et al., 2010). Patienterna 

upplevde symptom som att känna sig orkeslös och helt utan energi (Erol et al. 2018). Många 

upplevde att smärtan gav dem svårigheter att sova och att det i sin tur påverkade vardagen 

(Erol et al., 2018; Alexopoulos et al., 2011; Tang et al., 2018). Det visade sig vara vanligt bland 
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dessa patienter att smärtan bidrog till att de blev påverkade även psykiskt i sin sjukdom 

(Erol et al., 2018; Hackett et al., 2016; Knudsen et al., 2012; Tang et al., 2018; Gibbins et al., 

2013; Alexopoulos et al., 2011; Rustøen, Gaardsrud, Leegard & Wahl., 2009; Webber et al., 

2010; Nilmanat et al., 2015). Pessimism var en vanlig inställning bland de drabbade och 

toleransnivån för olika situationer sjönk kraftigt samt att de upplevde aggression och ilska i 

större utsträckning än tidigare (Erol et al., 2018). Hjälplöshet samt förlorad kontroll över sin 

egen kropp i sjukdomen var ett dominerande symptom som påverkade patienterna psykiskt 

(Hackett et al., 2016; Knudsen et al., 2012; Webber et al., 2010).  

 

Betydande åtgärder för smärtupplevelsen 

Patienternas individuella åtgärder 

Det visar sig att patienter med avancerad cancer ofta själva försöker att lindra smärtan på 

olika sätt utan att nödvändigtvis behöva använda läkemedel för att uppnå smärtlindring 

(Erol et al., 2018; Hackett et al., 2016; Knudsen et al., 2012; Tang et al., 2018; Rustøen et al., 

2009; Green et al., 2009; Get-Kong et al., 2010). Patienterna använde sig av olika fysiska 

aktiviteter för att flytta fokus från smärtan (Erol et al., 2018; Knudsen et al., 2012). Läsa 

böcker samt titta på tv var några exempel (Knudsen et al., 2012). Lägesförändring i sittande 

eller liggande position samt att anpassa rörelsenivån utifrån graden av smärta var en 

återkommande metod för smärtlindring, som beskrivs på detta sätt (Erol et al., 2018; Rustøen 

et al., 2009; Green et al., 2009).  

 

“I can put myself completely out of pain by going and laying down.” 

(Hackett et al., 2016 s. 715). 

 

En annan metod som visade sig vara effektiv för smärtlindring var värme, antingen genom 

att ta ett varmt bad eller att använda sig av värmekuddar (Erol et al., 2018; Hackett et al., 

2016; Green et al., 2009). Två studier visade att förändring av diet till en mer hälsosam kost 

var vanliga tillvägagångssätt som patienterna använde sig av (Get-Kong et al., 2010; Tang et 

al., 2018). Medan endast en studie visar att den religiösa tron var viktig för patienterna och 

deras tillvägagångssätt för att kunna hantera smärta (Get-Kong et al., 2010). I en annan 
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studie av Knudsen et al. (2012) visar det sig istället vara av stor betydelse att kunna hitta en 

inre styrka och kunna använda sig av den i kampen mot smärta. 

 

Farmakologisk smärtlindring 

En god smärtlindring var direkt kopplad till patienternas välmående då de kunde fortsätta 

göra saker de vanligtvis brukade göra (Gibbins et al., 2013; Knudsen et al., 2012). Det visade 

sig dock att patienter försöker undvika att använda smärtstillande läkemedel i så lång 

utsträckning som möjligt då de är rädda att biverkningar kopplade till läkemedlen skall 

försämra deras välmående ytterligare, detta beskrivs följande (Erol et al., 2018; Tang et al., 

2018; Gibbins et al., 2013; Alexopoulos et al., 2011; Webber et al., 2010).  

 

“I don’t like taking any medication of any sort really until the pain gets sort of 

unbearable, and then I’ve got to take something.” (Gibbins et al., 2013 s.76). 

 

Illamående och förstoppning var enligt Tang et al. (2018) de vanligaste anledningarna till att 

patienterna undvek att ta smärtstillande, då dessa tillstånd i sig bidrog till en ökad 

smärtupplevelse. Starka smärtstillande läkemedel bidrog till att patienterna upplevde att de 

blev vimsiga och trötta vilket i sin tur gjorde att de fick ett större behov av att sova under 

dagen, och därmed blev nattsömnen lidande (Gibbins et al., 2013). I en annan studie 

framgick det istället att god smärtlindring var det som patienterna upplevde förbättrade 

deras nattsömn och därmed livskvalitén i stort (Knudsen et al., 2012). Det framkom att det 

fanns en negativ inställning mot smärtstillande läkemedel hos vissa patienter då de var 

oroliga att bli beroende av dem (Alexopoulos et al., 2011). Grundmedicinering mot smärta 

hos patienter med avancerad cancer räckte inte alltid för att uppnå adekvat smärtlindring 

och därför behövdes ibland extra doser av smärtstillande läkemedel sättas in då smärtan 

blev outhärdlig (Tang et al., 2018; Webber et al., 2010; Green et al., 2009). Starkt 

smärtstillande läkemedel som till exempel morfin visade sig hjälpa mot många olika typer av 

smärta men inte den smärta som uppstår vid skada och påverkan på nerver. De patienter 

som fått en spridning av cancer till skelettet uppgav att denna typ av smärta inte alls gick att 

smärtlindra (Hackett et al., 2016). Något som patienterna uppgav var att de inte alls 
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förväntade sig att vara helt smärtfria under sjukdomsperioden men att det viktigaste var att 

den allra värsta smärtan var under kontroll (Gibbins et al., 2013).  

 

Sjuksköterskans och vårdens inverkan 

Patienter med avancerad cancer förväntar sig mycket omtanke av sjuksköterskan, och att 

detta faktiskt smärtlindrar dem. Det upplevs betydande för patienterna att sjuksköterskan 

visar omtanke och medmänsklighet, samt att sjuksköterskan skall ha tid att lyssna på 

patienten när de förklarar vilken typ av smärta de har (Rustøen et al., 2009). Sjuksköterskans 

roll i att informera patienter om smärtlindring samt uppkomst till smärta visade sig vara 

viktigt för att få god smärtlindring, detta beskrivs följande: (Rustøen et al., 2009; Get-Kong et 

al., 2010; Webber et al., 2010). 

 

“It is the not knowing, I think that is always the worst… if it can be explained 

it is very helpful if not relieving and reassuring even, to some people.” 

(Webber et al., 2010 s.2044).  

 

När sjuksköterskan gav god information under sjukdomsförloppet visade det sig vara 

enklare för patienterna att hantera smärtan som uppstod, då de som inte fått bra information 

upplevde smärtan som mer svårhanterlig (Webber et al., 2010). De patienter som tidigt i 

sjukdomsförloppet fått bra och användbar information visade sig även vara bättre på att 

återkoppla till sjuksköterskan om smärtans förändrade eller oförändrade intensitet efter 

medicinering (Alexopoulos et al., 2011). Det framgick att patienter med avancerad cancer 

hade höga förväntningar på sjuksköterskan när det gäller medicinering och kunskap om 

läkemedel (Rustøen et al., 2009). I samtal med sjuksköterskor uppgav patienterna att det var 

mycket svårt att med ord kunna beskriva smärtan de upplevde på rätt sätt gällande 

intensitet och karaktär (Erol et al., 2018; Rustøen et al., 2009; Gibbins et al., 2013). För att 

kunna individualisera smärtlindring till patienter så var det av stor vikt att patienterna 

kände sig förstådda (Erol et al., 2018). Uppfattningen om att smärtan var en biverkning till 

avancerad cancer var vanligt bland sjuksköterskorna enligt patienterna. Såvida var 

vårdpersonalens intentioner att försöka bota den faktiska sjukdomen snarare än att lägga 

fokus på att smärtstilla på ett korrekt sätt. Detta innebar att patienterna inte alltid ville påtala 

smärtan, utan accepterade den som en del i sjukdomsprocessen då den var svår att beskriva 
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(Gibbins et al., 2013). Patienterna uppgav att läkare var mer intresserad av vilken typ av 

smärta de hade medan sjuksköterskorna intresserade sig mest för hur mycket smärta 

patienterna hade, som beskrivs följande (Rustøen et al., 2009). 

 

“It seems as they [nurses] are ahead of the pain. That makes me feel secure.” 

(Rustøen et al., 2009 s.52). 

 

Den generella uppfattningen hos patienterna var att sjuksköterskan bör ha en större roll i 

bestämmandet om vilka läkemedel och doser som patienten bör få. Detta grundade sig i att 

patienterna oftare träffade sjuksköterskan och tyckte därmed att det var mer rimligt om 

sjuksköterskan tog större ansvar för detta. Dessa patienter ville att det skulle vara tydligare 

om vem som egentligen hade kontroll över deras läkemedel samt vad det grundar sig i. 

Generellt sett tyckte deltagarna att de fick bra gehör av sjuksköterskan när det gällde smärta 

men denna uppfattning visade sig vara högst individuell (Rustøen et al., 2009).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I detta arbete har ett kritiskt förhållningssätt använts till det som arbetats fram för att inte 

tillåta att eventuell förförståelse inom området påverkar arbetet (jmf. Henricson, 2012, s.472). 

Avsikten är att ta hänsyn till den eventuella förförståelse som författarna kan ha fått på 

tidigare praktik- eller arbetsplatser och inte låta detta speglas i arbetet. För att skapa 

söktermer användes Svenska MeSh där endast tre termer kunde identifieras samt användas, 

dessa tre termer var “pain”, “patient” samt “experience”. Resterande sökord är i fritext vilket 

författarna ansåg inte skulle påverka resultatet negativt på grund av att artiklarna som 

hittades var relevanta för syftet. Inför preliminärsökningen i databaserna PubMed och 

Cinahl var syftet med litteraturöversikten att belysa upplevelsen av smärta och dess 

inverkan på livet hos patienter med avancerad cancer. Författarna valde att omformulera 

syftet efter preliminärsökningen då syftet blev för brett och diffust för att få fram den 

önskade essensen i arbetet. Det syfte författarna valde att fortsätta arbetet med blev istället 

att belysa upplevelsen av smärta hos vuxna patienter med avancerad cancer. Det förändrade 

syftet bidrog till en konkret samt mer specifikt inriktad litteraturöversikt. Författarna valde 
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att begränsa sökningarna i Cinahl och PubMed för att öka relevansen på träffarna. Därför 

användes tidsspannet år 2009–2018, med engelska som språk samt tillgängligt abstrakt. Vid 

användning av trunkering på sökorden menar Polit & Beck (2017, s.92) att sökningen utökas 

i databasen då denna metod får databasen att söka samtliga tillgängliga böjningsformer på 

de ord som använts. Författarna valde att använda detta tillvägagångssätt vid 

preliminärsökningen men på grund av uteblivet önskat resultat så valdes denna metod bort.  

Sökningen i databasen Cinahl blev den sökning som genererade samtliga utvalda artiklar 

förutom den artikel som togs fram via manuell sökning. Detta på grund av att författarna 

upplevde att databasen Cinahl gav mer relevanta sökträffar för att besvara studiens syfte då 

Cinahl är inriktad mot omvårdnad, medan databasen PubMed är medicinskt inriktad. Enligt 

Polit & Beck (2017, s.92) är det viktigt att skapa förståelse för olika databaser och hur de 

fungerar för att kunna specificera sökningarna.  

 

Sökningen i PubMed gav träffar på material som redan tagits fram ur sökningen i Cinahl där 

av genererade databasen PubMed inget ytterligare användbart material. 

Vid tidigare utprovade sökningar användes sökord som “incurable cancer” och “metastatic 

cancer” för att ge alternativa sökträffar för sökordet “advanced cancer”, dessa ord gav inte 

fler relevanta sökträffar och valdes således bort som sökord. Ordet “perception” användes 

som ett alternativt sökord till “experience” men valdes bort då det inte bidrog till mer 

relevanta sökträffar. Merparten av artiklarna som använts i detta arbete har varit av 

kvalitativ studiedesign. Detta var att föredra då de kvalitativa studierna gav mer relevant 

data för att besvara studiens syfte. De kvantitativa artiklarna som användes bidrog med 

siffror som statistik och gav en mer generell inblick i fenomenet smärta men på grund av 

arbetets syfte blev dessa något svårtolkade. En artikel som användes var av mixad 

studiedesign och denna bidrog med att ge en tydligare syn över hur mer konkret samt 

lättöverskådligt fenomenet blev av att använda både kvalitativ samt kvantitativ design 

tillsammans. Länderna som de slutligt utvalda artiklarna grundat sin forskning i var Norge, 

Storbritannien, USA, Grekland, Turkiet och Thailand. Författarna till arbetet valde att inte 

begränsa sökningarna relaterat till varken länder eller vårdkontext då syftet med arbetet var 

att belysa upplevelser och därmed är både land och vårdkontext irrelevant. I metodavsnittet 

valdes att både individuellt samt gemensamt relevansbedöma och kvalitetsgranska det 
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utvalda materialet med Fribergs (2017, s.187–188) kvalitativa- samt kvantitativa 

granskningsmallar för att uppnå högre reliabilitet. Grunden till valet av dessa 

granskningsmallar var att fortsätta använda just de mallar som använts i tidigare arbeten då 

dessa mallar upplevdes vara mest lättöverskådliga. De artiklar som enligt författarna höll låg 

kvalité valdes bort och användes inte i arbetet. Samtliga artiklar som ingår i arbetet är etiskt 

godkända vilket höjer den vetenskapliga reliabiliteten av arbetet (jmf. Wallengren & 

Henricson, 2012, s.492). De flesta artiklar nämner hur de uppnått etiskt godkännande via 

granskning av en etisk kommitté. Där det funnits frågetecken om etiskt godkännande har 

författarna sökt upp denna kommitté på internet för att bekräfta att det var en kommitté som 

utifrån etiska perspektiv godkänt materialet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa upplevelsen av smärta hos vuxna patienter 

med avancerad cancer. De olika huvudfynd som denna litteraturöversikt genererade var att 

smärtan hos patienter med avancerad cancer är mycket individuell och skiljer sig stort 

gällande karaktär, varaktighet samt intensitet. Ett annat huvudfynd visade sig vara att denna 

typ av smärta har stor inverkan på de fysiska, psykiska samt sociala aspekterna i det 

vardagliga livet. Ett annat resultat som framkommit är att det görs betydande åtgärder av 

dessa patienter för att själva hantera smärtan. Bland annat individuella, farmakologiska samt 

de åtgärder som sjuksköterskans utför. Det framkom även att upplevelser kring smärtan hos 

patienter beskrivs på liknande sätt trots att studierna som valdes ut till arbetet utförts i olika 

länder.  

 

I litteraturöversiktens resultatdel visar det sig i flera studier att smärtan hos patienter med 

avancerad cancer varierar stort i karaktär, varaktighet och intensitet samt att upplevelsen var 

högst individuell mellan olika patienter. Socialstyrelsen (2013) nämner att det finns 

begränsat vetenskapligt underlag inom området men att en smärtanalys ger möjlighet till 

planering samt uppföljning av smärtan som uppstår, och på så sätt kan detta effektivisera 

smärtlindringen till dessa patienter. I litteraturöversiktens resultat framgår det att smärtans 

karaktär och intensitet förändrades under hela sjukdomens gång. Utifrån dessa resultat kan 

ett antagande göras om att det är viktigt att kontinuerligt genomföra smärtanalys och 
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smärtskattning vilket kan stärkas med Cleeland (2006) som nämner vikten av att utvärdera 

patienternas smärta med rätt mätverktyg för att möjliggöra god smärtlindring och 

omvårdnad samt för att undvika onödigt lidande. Sjukdomslidande kan enligt Eriksson 

(2015, s.78) leda till att smärtan blir så outhärdlig att den kan orsaka både själslig och andlig 

död, den fysiska smärtan som uppstår skall lindras med alla lämpliga medel. 

 

I arbetets resultatdel visade det sig att smärtan påverkade patienter med avancerad cancer 

både fysiska, psykiska samt socialt i vardagen. Ständigt närvarande smärta bidrog till att 

dessa patienter inte kunde utföra dagliga aktiviteter som tidigare. Detta är något som kan 

stärkas med en annan studie av Cleeland (2006) där patienter med mild smärta säger att de 

klarar dagliga aktiviteter trots smärtan medan de med svår smärta inte alls klarar de dagliga 

aktiviteterna. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är det viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap om komplexa behov vad gäller bland annat aktivitet, psykosociala faktorer, andliga 

faktorer samt smärta. Sjuksköterskan har ansvar för att patienter med avancerad cancer får 

möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återfå bästa möjliga livskvalitet fram till döden.  

 

Arbetets resultat visade att patienterna med avancerad cancer undviker olika typer av 

aktiviteter i vardagen på grund av rädsla för att förvärra smärtan. Depression, isolering samt 

påverkade sociala relationer visade sig vara väldigt vanligt förekommande bland de som 

lider av avancerad cancer. Utifrån dessa resultat kan ett antagande tas om att dessa patienter 

är i stort behov av god smärtlindring för att fortsätta leva så normalt som möjligt fram till 

livets slut, detta kan stärkas med Portenoy och Lesage (1999) som menar att god 

smärtlindring är viktig för att stärka varje individs livskvalitet vid avancerad cancersjukdom. 

Katie Eriksson (2015, s.88) talar om ett livslidande som berör hela patientens existens där 

livets alla komponenter påverkas av lidandet. Det som varit självklart i livet är plötsligt 

ingen självklarhet att varken utföra eller avsluta, och det berör patientens hela livssituation. 

Den existentiella aspekten framgår inte tydligt i arbetets resultat, men ett antagande kan 

göras om att detta är en viktig del att belysa och kan stärkas med hur Eriksson (2015, s. 79) 

beskriver hur själsligt och andligt lidande uppkommer hos patienten som kan känna skuld 

eller skam för den sjukdom de blivit drabbade av. Attityder utifrån sociala sammanhang kan 

påverka patienten att få skuldkänslor och blir därför lidande både andligt och själsligt. Detta 
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är även något som Portenoy och Lesage (1999) lyfter i sin studie där de belyser att 

psykosociala, spirituella och existentiella domäner spelar stor roll för smärtupplevelsen, 

livskvalitén och lidandet hos patienter med avancerad cancer.  

 

Det visade sig i litteraturöversiktens resultatdel att patienterna i stor utsträckning försökte 

att själva lindra smärtan på icke farmakologiska sätt, samt att förhindra smärtan från att 

intensifieras. Värme, bad, ändra läge i sängen samt att motionera var några av sakerna 

patienterna gjorde för att försöka flytta fokus från sjukdomen och smärtan. Hökkä, Kaakinen 

och Pölkki (2014) stärker detta resultat då de i sin studie visar att icke farmakologiska 

tillvägagångssätt har god inverkan på smärtupplevelsen.  

 

I resultatet av denna litteraturöversikt visade det sig att patienter även tittade på tv, läste 

eller utförde andra typer av aktiviteter samt att de sökte en inre styrka för att klara av 

smärtan. Utifrån detta kan ett antagande göras om att dessa typer av komplement till 

farmakologisk smärtlindring är nödvändiga för att skapa distans och distraktion till smärtan 

vilket kan stärkas med Gordon et al. (2005) som menar att det är av betydelse att patienter 

får stöd till undervisning av vad som kan hjälpa dem i hanteringen av smärta. Enligt Katie 

Eriksson (2015, s.90–91) är icke-farmakologiska åtgärder såsom vistelse i naturen minst lika 

betydande som läkemedel vid lindring av smärta. Vidare beskriver hon att kärlek och stöd 

från närstående samt vårdare har stor betydelse för att patienterna ska uppleva minskat 

lidande i sjukdomen. Vänskapliga handlingar samt gester från en utomstående, oavsett 

relation till patienten, visar sig lindra lidande. Eriksson (2015, s.40) menar fortsättningsvis att 

kärlekslöshet ger lidande samt att kärlek och bekräftelse har stor betydelse för patientens 

värdighet.  

 

Den farmakologiska smärtlindringen i form av starka läkemedel visade sig i arbetets 

resultatdel vara något som patienterna såg som en sista utväg att ta till då smärtan blev 

alltför svår att hantera. De svåra biverkningarna som kan orsakas av starka läkemedel var en 

av de största anledningarna till att patienterna undvek att ta dem. Enligt Cancerfonden 

(2016) är förstoppning en av de vanligaste biverkningarna av att ta starka smärtstillande 

läkemedel, men att profylax mot förstoppning alltid skall ges i samband med denna typ av 
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medicinering. Det är inte ovanligt att patienter går på årslånga behandlingar med dessa 

läkemedel, och rekommendationen för att uppnå bästa möjliga smärtlindring är att 

kontinuerligt använda sig av långtidsverkande morfinpreparat och kombinera dessa med 

snabbverkande smärtstillande när smärtan bryter igenom.  

 

I litteraturöversiktens resultat visar det sig att en del patienter valde att inte ta starka 

smärtstillande på grund av rädsla för att bli beroende av dem. Detta stämmer överens med 

vad som skrevs i arbetets bakgrund kring rädsla för att ta starka smärtstillande läkemedel 

(IASP, 2009). Cancerfonden (2016) nämner även att det finns en generell rädsla mot att 

använda dessa läkemedel då patienterna är rädda för att utveckla ett beroende. Rädslan för 

att bli beroende av starka smärtstillande visar sig vara obefogad då det i vårdkontext är 

smärtan som styr dosjustering av dessa läkemedel, medan någon som är beroende av 

läkemedlet under tid måste använda allt högre doser för att uppnå rusningseffekt. Efter att 

smärtan som föranleder användandet av dessa läkemedel har avtagit så avvänjer sig 

patienten från läkemedlet under ordnade former (Cancerfonden, 2016). Utifrån vad som 

nämns vad gäller farmakologisk smärtlindring kan ett antagande göras om att det verkar 

finnas brister i information från vården som gör att dessa patienter blir lidande av smärta i 

onödan. Detta kan stärkas med Kimberlin, Brushwood, Allen, Radson och Wilson (2004) som 

i sin studie redogör att brister på information om läkemedel och dess biverkningar har stor 

negativ interverkan på patientens följsamhet att ta läkemedlet. Denna problematik kan ses 

som en typ av vårdlidande, som Eriksson (2015, s.81) beskriver i sin omvårdnadsteori. 

Eriksson (2015, s.81) beskriver vårdlidande som har orsakats av vård eller utebliven vård. 

Det finns en möjlighet att bristande eller utebliven vård beror på bristande kunskap eller 

uppmärksamhet till patientens behov. Vårdpersonal utför omedvetet arbetsuppgifter som 

kan kränka patientens värdighet.  

 

Information från sjuksköterskan visade sig i denna litteraturstudiens resultatdel vara av 

betydande vikt för att patienterna lättare skulle kunna hantera smärta men även för att 

känna omtanke Vikten av att sjuksköterskan tar sig tid genom att lyssna på patienten var 

också betydande. Enligt kompetensbeskrivningen av legitimerade sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) har sjuksköterskan det yttersta ansvaret för omvårdnaden som 
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innebär att göra olika kvalificerade bedömningar, uppskatta omvårdnadsbehovet samt att i 

partnerskap med patienten utföra omvårdnadsåtgärder. Det har visat sig finnas kopplingar 

mellan låg bemanning av sjuksköterskor och att det leder till uteblivna 

omvårdnadsaktiviteter som i sin tur leder till högre dödlighet bland patienter (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

I denna litteraturöversikts resultatdel framgår det även att den information som patienterna 

får har betydelse för hur väl de kan hantera smärtan i sjukdomen, samt att de patienter som 

fick mindre information hade svårare att hantera sin smärta. Utebliven smärtlindring på 

grund av tidsbrist och kommunikation mellan sjuksköterska och patient är något som 

författarna anser vara ohållbart då patienten blir lidande. Detta resultat kan stärkas med 

Sahlsten, Larsson, Plos & Lindencrona (2005) som i sin studie belyser att sjuksköterskan 

arbetar ofta mycket nära patienten vilket ligger till grund för en bra vårdrelation samt dialog. 

Det framgår också att tidsbrist hos sjuksköterskan påverkar kontinuiteten mot patienten och 

bidrar därmed till en bristande och otillräcklig kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska. 

 

Etisk kränkning av en människa är något som Eriksson (2015, s.82) tar upp i sin 

omvårdnadsteori gällande vårdlidande. Att inte se en patient som människa eller ge denne 

plats, innebär en kränkning av värdighet. Eriksson (2015, s.82) menar att denna typ av 

vårdlidande är den vanligast förekommande inom vården då patienten blir fråntagen 

möjligheten att vara en självständig individ då sjuksköterskan i brist av tid omedvetet 

kränker patientens värdighet.  

 

Erikssons (2015, s.77–89) omvårdnadsteori anses vara tillämpbar i samtliga avseenden som 

har med arbetets resultat att göra, då Eriksson (2015, s.77–89) beskriver lidande ur olika 

dimensioner som berör patienten under sjukdomsförloppets olika faser. Det är av stor vikt 

att sjuksköterskan förstår innebörden av lidande på olika sätt. Både det psykiska och fysiska 

lidandet men även den existentiella delen av lidande. Sjuksköterskan måste kunna se 

patienten som en människa som genomgår lidande i olika dimensioner. Erikssons 
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omvårdnadsteori är därför en god grund att stå på vad gäller bemötandet av patienter med 

avancerad cancer.  

 

Slutsats 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa upplevelsen av smärta hos vuxna patienter 

med avancerad cancer. De mest vanligt förekommande upplevelser som denna studie visade 

var att smärtupplevelser var väldigt individuella samt att denna typ av smärta påverkar 

olika delar av det vardagliga livet. Det framkom även att det finns betydande åtgärder som 

påverkar smärtupplevelsen både positivt och negativt. Flertalet av studierna påvisade att 

patienter med avancerad cancer upplevde brist på information kring smärtans förändrade 

karaktär, vikten av följsamhet gällande farmakologisk smärtlindring samt biverkningar 

dessa läkemedel kan ge. Dessa exempel visade sig ha negativ inverkan på smärtupplevelsen 

hos patienten. För att vända denna negativa trend bör grundbemanningen av sjuksköterskor 

ses över för att kunna erbjuda dessa patienter den tid och stöd de behöver, och det i sin tur 

skulle leda till att patienterna får en mer rättvis chans till bättre smärtlindring genom ökad 

kommunikation. Detta ligger till grund för att kunna upprätthålla en god vårdrelation 

mellan sjuksköterska och patient. 

 

Författarnas förslag till vidare forskning är att undersöka hur stor skillnad det skulle göra 

för patienten om de fick mer tid tillsammans med sjuksköterskan. Tidsbristen som 

patienterna upplever i dagsläget lägger en stark grund för vidare forskning inom området 

samt att ett förslag till en åtgärd bör vara att stärka grundbemanningen av sjuksköterskor för 

att möta det ökade vårdbehovet. Författarna anser det vara önskvärt att mer forskning utförs 

inom området vad gäller patientens upplevelse då det visade sig att forskningsområdet är 

relativt begränsat. 
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Bilaga 1. Översiktstabell 

 

Författare, 

Årtal, 

Land 

Titel Studiens syfte Typ av studie Deltagare Datainsamling, 

Analys 
Huvudresultat Kvalitet 

Alexopoulos 

et al. (2011) 

Grekland 

Pain in cancer 

patients: The 

Greek experience 

 

Utvärdera och beskriva 

smärtans karaktär och 

hur patienter med 

avancerad cancersmärta 

gör för att kontrollera sin 

smärta, samt identifiera 

faktorer som ger en 

effektiv smärtlindring. 

Kvantitativ, 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

 

 

134 Intervjuer med 

frågeformulär,  

statistisk analys 

Smärtans karaktär 

upplevdes väldigt 

individuellt. En del 

upplevde väldigt svår 

smärta medan några 

upplevde mild smärta. 

Deltagare beskrev att 

de hade bättre 

smärtupplevelse om de 

fått bra information 

från sjukvården.  

Medelhög 

Erol et al. 

(2018) 

Turkiet 

Pain experiences 

of patients with 

advanced cancer: 

A qualitative 

descriptive study 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen av smärta 

hos patienter med 

avancerad cancer. Samt 

att försöka få förståelse 

för hur väl 

sjuksköterskorna förstår 

patientens hjälpbehov vid 

smärta. 

Kvalitativ, 

Deskriptiv 
16 Semistrukturerade 

intervjuer, 

innehållsanalys 

Smärtupplevelsen är 

mycket individuell och 

påverkar patienten 

negativt, och att 

patienterna försöker 

hitta egna icke-

farmakologiska 

tillvägagångssätt för att 

lindra smärta. 

Hög 

Get-Kong et 

al. (2010) 

Thailand 

Symptom 

Experience, 

Palliative Care 

and Spiritual 

Well-Being 

Syftet var att beskriva 

upplevelser av symptom 

hos thailändska patienter 

med avancerad cancer, 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

240 Skalor & 

frågeformulär, 

statistisk analys 

Smärta var det 

dominerande 

symptomet hos 

patienter med 

avancerad cancer. 

Medelhög 



 
 

among 

Thais         with 

Advanced Cancer 

omvårdnadsstrategier 

och spirituellt välmående. 
Dessa patienter 

använde både 

farmakologisk och icke-

farmakologisk 

smärtlindring för att 

uppnå smärtfrihet. 

Gibbins et al. 

(2014) 

Storbritannien 

What do patients 

with advanced 

incurable cancer 

want from the 

management of 

their pain?  A 

qualitativestudy 

Syftet var att undersöka 

vad patienter som lider 

av avancerad cancer vill 

få ut av att ha en 

kontrollerad smärta 

Kvalitativ 15 Semistrukturerade 

face to face 

intervjuer, constant 

comparison 

analysis 

Det viktigaste för dessa 

patienter var att kunna 

fortsätta leva ett 

normalt liv samt 

upprätthålla sociala 

relationer. Samt att god 

information om smärta 

och sjukdom var av 

stor vikt. 

Medelhög 

Green et al. 

(2009) 

USA 

Consistent and 

Breakthrough 

Pain in Diverse 

Advanced Cancer 

Patients: A 

Longitudinal 

Examination 

Undersöka upplevelsen 

och behandlingen av 

cancerrelaterad smärta 

under sex månaders tid 

hos patienter med olika 

etnicitet 

Kvantitativ, 

prospektiv 

longitudinell  

96 Frågeformulär & 

skattningsskala 

med 6 månader 

mellanrum, 

statistisk analys 

Icke vita upplevde 

större smärtpåverkan i 

det vardagliga livet, 

upplevde att de inte 

kunde leva som 

tidigare. Visade ingen 

skillnad mellan 

etnicitet vad gäller 

smärtintensitet. 

Läkemedel lindrar 

smärta väl men inte 

helt.  

Medelhög 

Hackett et al. 

(2016) 

Storbritannien 

Patient and 

caregiver 

perspectives on 

Syftet var att undersöka 

patienter och vårdares 

upplevelser av smärta 

Kvalitativ 

longitudinell 
35  

(21 

patienter, 

Två stycken Face to 

face intervjuer med 

sex veckors 

Huvudfynden var att 

patienterna generellt 

vill ha bättre 

Hög 



 
 

managing pain in 

advanced cancer: 

a qualitative 

longitudinal 

study 

relaterat till avancerad 

cancer, samt hur de gör 

för att klara av smärtan.  

16 

vårdare) 
mellanrum, 

innehållsanalys 

(Groundedtheory) 

smärtlindring, att 

patienterna kände 

hopplöshet när 

smärtan inte gick att 

lindra. Dessa patienter 

använde sig även av 

icke-farmakologiska 

tillvägagångssätt för att 

lindra smärta. 

Knudsen et al. 

(2012) 

Norge 

Interviews with 

patients with 

advanced cancer-

-another step 

towards an 

international 

cancer pain 

classification 

system 

Syftet med studien var att 

undersöka hur patienter 

skattar olika sorters 

smärtupplevelser samt att 

undersöka hur dessa 

patienter upplever olika 

smärttillstånd. Samt att 

identifiera icke tidigare 

nämnda 

smärtupplevelser hos 

patienter med avancerad 

cancer. 

Mixad metod.  33 Semistrukturerade 

intervjuer samt 

skattningsskala, 

statistiska analys 

samt 

innehållsanalys 

Huvudfynden var att 

långvarig smärta 

påverkade livskvalitén 

negativt. Patienterna 

använde sig av olika 

icke-farmakologiska 

tillvägagångssätt för att 

lindra smärta, samt att 

tidigare erfarenhet av 

svår smärta ansågs 

underlätta hanteringen 

av smärtan de nu 

upplevde. 

Medelhög 

Middlemiss et 

al. (2015) 

Storbritannien 

Symptom Control 

Trials in Patients 

With Advanced 

Cancer: A 

Qualitative Study 

Syftet var att undersöka 

upplevelser hos patienter 

med avancerad cancer 

som fick delta i symptom 

kontrollerade försök 

Kvalitativ,  

Prospektiv 
21 Semistrukturerade 

intervjuer,  

grounded theory 

analysis 

Smärtan var det 

jobbigaste symptomet 

och den var svår att 

beskriva. 

Smärtupplevelsen var 

väldigt individuell.  

Hög 



 
 

Nilmanat et 

al. (2015) 
Thailand 

Moving Beyond 

Suffering. The 

Experiences of 

Thai Persons 

With Advanced 

Cancer 

Syftet var att undersöka 

hur thailändare med 

avancerad cancer tar sig 

igenom lidande i slutet av 

livet. 

Longitudinell 

kvalitativ 

fallstudie 

15 Intervjuer samt 

observationer, 

induktiv 

innehållsanalys 

Huvudfyndet var att 

samtliga patienter i 

studien upplevde 

allvarlig smärta till och 

från under hela 

sjukdomsförloppet. De 

önskade att uppleva 

mindre smärta. 

Medelhög 

Rustøen et al. 

(2009)  
Norge 

Nursing pain 

management -- a 

qualitative 

interview study 

of patients with 

pain, hospitalized 

for cancer 

treatment 

Syftet var att undersöka 

hur patienter med 

avancerad cancer 

upplever att deras 

sjuksköterskor gör för att 

lindra deras smärta. 

Kvalitativ 18 Djupa intervjuer, 

innehållsanalys 
Patienternas 

uppfattning var att 

sjuksköterskan skulle 

ha mer kontroll över 

deras läkemedel samt 

att sjuksköterskans 

medmänsklighet 

lindrade deras smärta. 

Patienterna hade höga 

förväntningar på 

sjuksköterskans 

kunskap om läkemedel 

och omvårdnad. 

Hög 

Tang et al. 

(2018) 

Thailand 

Symptom 

experiences in 

patients with 

advanced 

pancreatic cancer 

as reported 

during healthcare 

encounters 

undersöka vilka 

upplevda symptom som 

rapporterades från 

patient till vårdpersonal, 

av patienter med 

avancerad 

bukspottkörtelcancer 

Kvalitativ, 

deskriptiv 
37 Inspelade 

intervjuer, 

innehållsanalys 

Smärta var vanligt 

symptom. Smärtan var 

väldigt individuell. 

Vissa deltagare tyckte 

smärtan var outhärdlig 

medan några inte var 

så påverkade av 

smärtan.  

Medelhög 



 
 

Webber et al. 

(2011) 

Storbritannien 

Breakthrough 

pain: a qualitative 

study involving 

patients with 

advanced cancer 

Syftet med studien var att 

undersöka den 

individuella upplevelsen 

av att leva med 

cancerrelaterad 

genombrottssmärta hos 

patienter med avancerad 

cancer. 

Kvalitativ 10 Djupintervjuer, 

innehållsanalys 
Patienterna upplevde 

förlorad kontroll när 

smärtan blev som 

värst. Det framgår att 

dessa patienter försökte 

undvika att använda 

starka smärtstillande, 

då de var rädda för 

biverkningar samt för 

att utveckla ett 

beroende. 

Hög 

Yeager et al. 

(2018) 

USA 

Living with 

Symptoms: A 

Qualitative Study 

of Black Adults 

with Advanced 

Cancer Living in 

Poverty 

Undersöka upplevelsen 

av symptom hos svarta 

vuxna människor som 

lider av avancerad cancer  

Kvalitativ, 

deskriptiv 
27 Semistrukturerade 

intervjuer, 

innehållsanalys 

Det vanligaste 

symptomet som dessa 

patienter upplevde var 

fysisk smärta. De 

upplevde sämre 

livskvalité då smärtan 

gjorde att de inte längre 

kunde utföra 

vardagliga aktiviteter 

som tidigare. 

Medelhög 

 

 

 

 

 

 

 

 


