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Abstrakt 
 
Bakgrund: Många personer i dagens samhälle lever med kronisk smärta. Det bidrar till ett 

lidande för personen och en försämrad livskvalité. Egenvårdsinterventioner hjälper till att 

hantera den kroniska smärtan. Personcentrerad vård är viktigt för hanteringen av den 

kroniska smärtan och utgår från personens förutsättningar och önskemål och därmed 

reducerar det smärtan. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av egenvård vid 

kronisk smärta. Metod: Designen var en litteraturöversikt och 14 kvalitativa originalartiklar 

och en mixad metod inkluderades till resultatet. CINAHL och Pubmed användes som 

databaser till sökningarna efter de vetenskapliga artiklarna. Artiklarna kvalitetsgranskades 

och sedan analyseras enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Efter analys framkom 

två subkategorier och fyra kategorier som passade mot syftet. Kategorierna var: Upplevelser i 

samband med egenvårdsinterventioner, upplevelser av stöd, upplevelser av utmaningar i samband 

med egenvård och upplevelser av förhållningssätt till egenvård. Subkategorierna var: upplevelser av 

stöd till egenvård från sjuksköterskan och upplevelser av stöd från omgivningen. Diskussion: Att 

leva med kronisk smärta leder till att personerna utvecklar en bred kunskap för att hantera 

sin egenvård. God kommunikation mellan sjuksköterskan och personen stärkte egenvården. 

Acceptans leder till en bättre livssituation för personerna. Slutsats: En stor del av 

befolkningen lever med kronisk smärta och använder sig utav av egenvårdsinterventioner. 

Av sjuksköterskan krävs det att mer utbildningar och information kring egenvård till 

personerna för att hantera sin situation. Fortsatt forskning behövs för att följa med i 

utvecklingen. 
 

Nyckelord: Egenvårdsinterventioner, Kronisk smärta, Litteraturöversikt, Personcentrerad 

vård, Stöd, Upplevelser  
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Introduktion 

I Sverige lever ca 40 % av befolkningen med kronisk smärta. Det är en av de vanligaste 

anledningarna till att uppsöka primärvården och orsakar långtidssjukskrivning för många 

personer, vilket kostar Sverige ca 7,5 miljarder kronor i vårdkostnader varje år. Dessa 

personer upplever en försämrad livskvalité där egenvård har stor betydelse för personernas 

välmående (Läkemedelsverket, 2017; Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU], 2019).  

Bakgrund 

Kronisk smärta  

Smärta är en subjektiv upplevelse och resulterar i ett lidande som i sin tur leder till stora 

kostnader för sjukvården. För att kunna ge en rättvis behandling är det viktigt med en 

smärtanalys som är individanpassad. Läkemedel är en viktig del vid behandling av kronisk 

smärta men att endast använda sig utav läkemedel ger oftast inte en tillräcklig effekt utan 

fungerar bättre i kombination med andra behandlingsmetoder (Gordh & Rivano-Fischer, 

2017). Kronisk smärta är ett tillstånd där en person lider av smärta i tre - sex månader eller 

längre. Ett ursprung till smärtan kan vara höga frekvenser av akut vävnadsskada och det 

kan ge bestående men på ryggmärgens nociceptiva (akuta) funktioner. Kronisk smärta 

påverkar en persons livssituation och är en av de vanligaste orsakerna till att uppsöka 

primärvården. I de fall där personer får hjälp med åtgärder tidigt i sitt tillstånd kan det 

stoppa smärtan innan den hinner bli långvarig. Smärtan är till grund för många 

sjukskrivningar eftersom personerna kan få svårigheter med att röra sig (Brevik, Colett, 

Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006; Strang, Strang, Hultborn & Arner, 2004). I denna 

litteraturöversikt kommer olika smärttillstånd så som fibromyalgi, kronisk ledvärk, kronisk 

ryggsmärta och muskuloskeletal smärta benämnas som kronisk smärta.  

 

Omvårdnad 
 

Omvårdnad är ett av sjuksköterskans ansvarsområde och definieras ur flera olika perspektiv 

såsom förmåga, behov och förhållningssätt. En viktig uppgift är att hjälpa och stötta 

personer som inte har möjlighet att hantera sin egna situation. Omvårdnad kan delas upp i 
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två delar, allmän och specifik omvårdnad. I allmän omvårdnad handlar det om personens 

och dennes individuella behov samt relationer. Den specifika omvårdnaden fokuserar på 

sjukdomen och den behandling som krävs för ett visst sjukdomstillstånd (SBU, 1998). 

Omvårdnad handlar om att förebygga sjukdomar och vård samt främja hälsa av sjuka, 

funktionshindrade och döende personer (World Health Organization [WHO], 2019). Utifrån 

en persons förmåga och förståelse kring sitt tillstånd finns det möjligheter för personer att 

utföra egenvård i hemmet för att hantera sin situation (SBU, 1998).  

 

Egenvård 

Egenvård medverkar till att en person har en större möjlighet att på egen hand klara av att 

hantera sin sjukdom i hemmet. Det kan innebära olika strategier för olika personer och kan 

till exempel innefatta medicinering eller avslappning för att hantera av sin vardag. Dessa 

åtgärder genomförs av personen själv med ett stöd från hälso- och sjukvården. Personen ska 

få vara med i bedömningen till sin egenvård där personens livssituation samt att dennes 

psykiska och fysiska hälsa alltid ska vägas in. Det är viktigt att åtgärden journalförs efter en 

bedömning och sedan har sjuksköterskan som utfört bedömningen ansvar för regelbunden 

uppföljning av egenvården och utvärderingen utav den. Om det finns risker att personen 

inte skulle klara av sin egenvårdsåtgärd kan inte hälso- och sjukvårdspersonal bedöma 

åtgärden som egenvård (Socialstyrelsen, 2017). Egenvård blir ett resultat på ett ändrat 

beteende, det leder till bättre smärtkontroll och mindre smärtstörningar. Kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och personen påverkar personernas egenvård (Charoenpol, 

Tontisirin, Leerapan, Seangrung & Finlayson, 2019).  

Olika möjligheter till egenvård beror på vilka resurser och hur kreativa personerna är. Ett 

sätt för personerna att söka information kring egenvård är till exempel att prata med vänner, 

vårdpersonal eller på internet. En förutsättning för att söka strategier är att personerna 

upplever ett behov av egenvård till exempel symtom som behöver kontrolleras eller ett 

behov av att hitta en ny livsstil (Audulv, Asplund & Norbergh, 2012). I den här 

litteraturöversikten kommer både patienter och deltagare i studier att definieras som person 

eller personer.  
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Personcentrerad vård 
 

Begreppet personcentrerad vård bygger på att personens individuella psykiska och fysiska 

behov tillgodoses. Utifrån personcentrerad vård ska egenvården anpassas efter en persons 

önskningar och förutsättningar så att personen blir respekterad och delaktig i sin vård 

(Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2013). Sjuksköterskans egna värderingar ska inte vägas in 

i personens val kring sin hälsa men ska finnas som ett stöd för att ge bättre förutsättningar 

till personens egenvård. Personcentrerad vård delas i tre underkategorier: partnerskap, 

patientberättelse och dokumentation. Partnerskapet innebär att skapa en respekt mellan 

sjuksköterskan, personen och närstående. Relationen mellan sjuksköterskan och personen 

ska vara öppen och rak för att ha en bra kommunikation och ett utbyte av kunskap ska 

kunna ske samt att förmågan till egenvård stärks. Patientberättelsen är upplevelsen som en 

person delar med sig kring sitt tillstånd och blir ett underlag för hur partnerskapet utvecklas 

med tiden. Dokumentationen handlar om att journalföra framgångar samt motgångar och 

bidrar till att främja kontinuitet i sin egenvård. Sjuksköterskan bör visa intresse och ha ett 

öppet sinne för vad personen berättar och genom det bekräfta personens möjlighet till 

livsstilsförändringar. Det är viktigt att se personens individuella behov och värderingar för 

att kunna stärka förmågan till egenvård av sin kroniska smärta (Ekman et al., 2011).  

Katie Eriksson teori - lidandets kamp och drama 

Inom omvårdnaden är ett av målen att lindra en persons lidande och ett grundbegrepp i 

omvårdnadsteorin av Katie Eriksson (2015). Lidandets kamp innebär att en person känner 

svårigheter och hinder i vardagen att leva som livet var innan begränsningen av smärtan. 

Lidandets drama består utav tre akter: att bekräfta lidandet, att vara i lidandet och att 

försonas med lidandet. Att bekräfta lidandet innefattar att personerna själva får beskriva sin 

syn till sjuksköterskan och att berättelsen inte ska ske under påtvingade former. När lidandet 

blir bekräftat kan personerna våga acceptera tankar och känslor kring smärtan och personen 

kan vara i sitt lidande. När en person befinner sig i lidandet kan hon eller han ha svårt att 

känna igen sig själv, sina behov samt med att hantera situationen de befinner sig i. Personens 

lidande blir en del i vardagen men genom att hitta strategier att lindra lidandet kan det ge ett 

mer betydelsefullt liv. Varje person upplever lidandet individuellt och beroende på ens 

livssituation och resurser hanteras det olika utifrån möjligheter. Ett bra samarbete mellan 
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sjuksköterskan och personen kan få personen att försonas med lidandet och det innebär att 

bli vän med sitt lidande. Försoningen med lidandet kan göra att personen får en större 

förståelse varför en livsstilsförändring behövs och kan tillämpa egenvård i sitt liv (Eriksson, 

2015, s. 26-30, 49-51).  

Problemformulering 

Kronisk smärta bidrar till att många lider i ensamhet och leder till försämrad livskvalité. 

Egenvård och regelbunden kontakt med sjukvården kan stärka personerna i hanteringen av 

smärtan. Därför är det viktigt att lyfta fram personernas erfarenheter av att leva med kronisk 

smärta och hur egenvården hjälper till att få en lättare vardag. För att få en djupare förståelse 

av personers upplevelser kan det i framtiden hjälpa sjuksköterskor att ge ett bättre stöd och 

råd kring egenvård av kronisk smärta. 

Syfte 

Syftet var att belysa personers upplevelser av egenvård vid kronisk smärta. 

Metod 

Design 

Designen i detta arbete är en litteraturöversikt. I en litteraturöversikt presenteras 

tillvägagångssätten i alla delar noggrant. Artiklarna kvalitetsgranskas och analyseras som 

sedan redogörs i ett resultat som påvisar tidigare forskning och ger en överblick inom det 

valda området (Segesten, 2017, s.108). I resultatet kommer det återfinnas kvalitativa 

vetenskapliga originalartiklar och en mixad metod där fokus i artikeln är relevant till syftet. 

Det som framkommer ur resultatet kan visa väsentlig fakta till vidare forskning.  

 

Inklusionskriterier och exklutionskriterier  

Inklusionskriterier för utvalda artiklar är att personerna är över 18 år, lever med kronisk icke 

malign smärta och har erfarenheter av egenvård samt att artiklarna ska vara skrivna på 

engelska. Artiklarna ska vara Peer reviewed, abstrakt ska finnas tillgängligt och artiklarna 

ska handla om personers upplevelser. Exklusionskriterier är artiklar som är publicerade 

innan 2009 och handlar om personer som behöver hjälp med sin ADL. Artiklar där 
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personerna lider av psykogen smärta och har en låg kvalité från kvalitetsgranskningen 

kommer exkluderas. 

 

Litteratursökning 

Till litteraturöversikten användes CINAHL och Pubmed som databaser. Sökorden för att 

hitta vetenskapliga originalartiklar baserades på meningsfulla begrepp från syftet. På 

CINAHL användes sökorden chronic pain (MH Exact Subject Heading), experiences (fritextord), 

self care och self management (fritextord). På Pubmed användes sökorden chronic pain 

(fritextord), experiences (Title/Abstract), self care och self management (MeSH Terms).  Till 

sökningarna användes ordet AND som booleska operator. En översikt av sökningarna 

redovisas i en tabell där använda MeSH-termer, fritextord, headings och Title/Abstract samt 

avgränsningar presenteras under respektive databas. En översikt av sökningarna presenteras 

i en sökordstabell. Se bilaga 1.  

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Från CINAHL och Pubmed stämde sex respektive nio artiklar med kvalitativ ansats överens 

med litteraturöversiktens syfte och inklusionskriterier. Kvantitativa artiklar exkluderades på 

grund utav att det inte motsvarade syftet. På både CINAHL och Pubmed lästes titlarna först 

för att se vilka artiklar som speglade sökorden som utformades från denna studies syfte. Där 

titlarna var av relevans lästes abstraktet för att ge en inblick av artikelns innehåll. Därefter 

lästes hela artiklar som svarade på syftet och 21 artiklar valdes ut till kvalitetsgranskning. 

Efter det togs 15 artiklar ut som bedömdes att ha hög eller medelhög kvalité och kvalificeras 

till resultatet. Kvalitetsgranskning av de vetenskapliga originalartiklarna skedde med hjälp 

av en granskningsmall utformad av SBU (SBU, 2014). Majoriteten av frågorna skulle 

besvaras med JA för att artiklarna skulle inkluderas till resultatet. Besvarades några frågor 

med OKLART eller NEJ gav det artikeln en medelhög eller låg nivå beroende på vilken del i 

artikeln det gällde. Om oklart eller nej besvarades på datamättnad, analysmättnad samt 

forskarens egna förförståelse eller teori/hypotes/modell kunde artikeln ändå bedömas som 

hög. Om etiskt resonemang eller informerat samtycke inte framkom i artikeln gav det en låg 

nivå. Ur de artiklar som belyste både personers och sjuksköterskans perspektiv tog endast 

personens upplevelser ut. I den mixade metoden användes endast den kvalitativa delen 
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eftersom den svarade på syftet i litteraturöversikten. Resultatartiklarna presenteras i 

alfabetisk ordning i en översiktstabell. Se bilaga 2. 

 

Analys  

Litteraturöversiktens analys var en kvalitativ manifest innehållsanalys. Där de kvalitativa 

artiklarna analyserades till resultat enligt Graneheim och Lundman (2004). Steg ett i 

processen var att artiklarna lästes igenom var för sig och sammanfattade resultaten. Steg två 

var att gå igenom artiklarna tillsammans för att få en bättre förståelse och se ett 

sammanhang. I steg tre färgmarkerades likheter och skillnader i alla artiklar för att hitta 

meningsbärande enheter. De meningsbärande enheter kondenserades, vilket innebar att 

texten förkortades ner utan att innebörden förändrades och skapade koder. Koderna med 

liknande egenskaper bildade två subkategorier och fyra kategorier, ett exempel presenteras 

nedan i figur 3. Subkategorier och kategorier kommer även visas i resultatdelen, se figur 4.  

 

Figur 3.  

Exempel på analysförandet  

Meningsbärande enheter Kondenserad 

meningsenhet  

Koder Subkategorier Kategori 

Att ha en bra primärvårdskontakt 

ansågs väsentlig av de flesta personer 

och kännetecknades som någon som 

trodde på personen och validerade 

erfarenhet, förklarade saker och 

tillhandahöll en konstruktiv 

ledningsstrategi som matchade 

personens övertygelser och 

förväntningar (Ritchie et al., 2017). 

 

Många personer 

ansåg att deras 

utveckling i sin 

egenvård berodde 

på stödet från 

sjuksköterskan.  

 

Stöd från 

sjuksköterskan 

Upplevelser av 

stöd till egenvård 

från 

sjuksköterskan 

Upplevelser av stöd 

 

 

Etiska överväganden 

De utvalda vetenskapliga originalartiklarna som kommer att tas med till resultatdelen ska 

vara godkända av en etisk kommitté eller att deltagarna i studien har gett informerat 

samtycke. Artiklarna som ska användas kommer ej medvetet förvrängas eller göras om för 

att passa syftet. 
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Resultat 

Resultatet består utav 15 vetenskapliga artiklar och länderna som de 15 studierna utfördes i 

var: Sverige (n=2), Nya Zeeland (n=1), Storbritannien (n=4), Norge (n=2), Skottland (n=1), 

USA (n=2), Kroatien (n=1), Australien (n=1) och Kanada (n=1). En översiktstabell med 

kategorier och subkategorier presenteras nedan. Se figur 4.  

 

Figur 4.   

Översiktstabell av kategorier och subkategorier 

Kategori  Upplevelser i 

samband med 

egenvårds-

interventioner 

Upplevelser av stöd  Upplevelser av 

utmaningar i 

samband med 

egenvård 

Upplevelser av 

förhållningssätt till 

egenvård 

Subkategori   Upplevelser av stöd 

till egenvård från 

sjuksköterskan  

  

Upplevelser av stöd 

från omgivningen  

 

Egenvård kan associeras med interventioner, stöd, utmaningar och förhållningssätt som  

tyder på hur personerna hanterar sin kroniska smärta i vardagen. 

 

Upplevelser i samband med egenvårdsinterventioner 

Egenvård innebar att personerna tog till varierande strategier för att hantera sin kroniska 

smärta. Personerna upplevde att en kombination av olika metoder vid smärtan behövdes för 

att stärka egenvården (Grønning, Hatlen Nøst, Rannestad & Bratås, 2018; Kovacevic et al., 

2018). Några vanliga metoder som användes var akupunktur, promenader, 

meditation/avslappning, träning, musik och yoga samt olika typer av andningstekniker. 

Detta medförde att personerna upplevde ett inre lugn, fann balans och nya mål i vardagen. 

Träning användes som egenvård för att stärka kroppen och förhindra smärtan (Fu, 

McNichol, Marczewski & Closs, 2016; Fu, Yu, McNichol, Marczewski & Closs, 2018; 

Grønning et al., 2018; Kengen Traska, Rutledge, Mouttapa, Weiss & Aquino, 2011; Kovacevic 

et al., 2018; Mattias, Miech, Myers, Sargent & Bair, 2012; Morden, Jinks & Nio Ong, 2015). 

Andningen används inom yoga för att hantera sin kroniska smärta och lära känna sin kropp. 

Speciella rörelser inom yogan ansågs användbart och personerna lärde sig slappna av. Yoga 

bidrog till att reducera stressen och stressfaktorer, vilket ledde till att smärtan avtog lite. En 

del använde yogaövningar i sitt dagliga liv, då de upplevde att de fått en större behärskning 
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och flera alternativ för att minska smärtan. Personerna upplevde att utföra både gamla och 

nya aktiviteter innebar att de fortfarande kunde vara aktiva i sitt liv (Grønning et al., 2018; 

Tul, Unruh & Dick, 2010).  

Andra strategier för att förebygga och lindra smärta var varma duschar, vattenträning och 

massage. En del personer upplevde att sömnen förbättrades och att symtomen inte blev 

värre när de använde sig utav specifika kuddar och madrasser (Kengen Traska et al., 2011; 

Lindgren, Gard & Brorgårdh, 2018). Struktur och kontinuitet var bra för att må bättre i livet 

och för att kunna fortsätta aktivera sig trots den kroniska smärtan. Personerna upplevde 

genom att upprätthålla roller i relationer, engagera sig i fritidsintressen samt andra 

sysselsättningar i vardagen gav en positiv psykologisk påverkan. Kronisk smärta och stelhet 

upplevdes negativt då tidigare aktiviteter påverkades, vilket ledde till att nya 

sysselsättningar uppstod. Det kunde exempelvis vara att byta ut fotboll mot golf och fiska 

mot promenader (Richardson, Grime & Nio Ong, 2013).  

Upplevelser av stöd 

  

Upplevelser av stöd till egenvård från sjuksköterskan 
 

Med stöd från en kompetent sjuksköterska upplevde personerna möjlighet till 

själviakttagelse och förståelse till deras smärta, vilket ledde till en bra vårdupplevelse och 

lättnad. Utan stöd upplevde personerna en förvirring över sin smärta och hur de skulle 

hantera den. Att sakna en god kontakt ansågs bidra till längre återhämtning. En bra 

vårdkontakt som trodde på personen och delade med sig av erfarenheter, förklarade saker 

och gav en vägledning som motsvarade individens förväntningar och förutsättningar ansågs 

vara viktigt (Arman & Hök, 2016; Ritchie et al., 2017). Genom stödet upplevde personerna att 

lättare kunna identifiera sina egenskaper och attityder som hade betydelse i deras 

smärtbehandling. I vissa fall berättade personerna att de kände sig frustrerade och 

omotiverade, men samtalen hjälpte till att uppmuntra och hålla sig aktiv i sin egenvård. 

Uppmuntran gav personerna styrka att se nya saker i livet och en vilja samt glädje att 

engagera sig i sin egen hälsa. Ibland upplevde personerna behovet av att bara ha någon som 

lyssnade och bekräftade. Det var viktigt att bygga ett förtroende och det upplevde 

personerna som en säkerhet i att själva hantera sin egenvård. Många personer ansåg att 
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relationen till sjuksköterskan var en stor fördel för att kunna utveckla sitt individuella 

program (Fu et al., 2016; Fu et al., 2018; Matthias et al., 2019).  

  

Många personer ansåg att deras framsteg i sin egenvård berodde på stödet från 

sjuksköterskan. Personerna upplevde att samtala med sjuksköterskan kunde ge en annan 

synvinkel på sitt tillstånd. Det gav personerna uppmuntran till att dela med sig av sina 

upplevelser om utmaningar i vardagen. Personerna upplevde att relationen blev ett 

partnerskap vilket ökade förmågan till egenvård (Fu et al., 2016; Matthias et al., 2012). 

Personerna upplevde en viss oro till att egenvården skulle försämras när kommunikation till 

sjuksköterskan brast på grund av att information kunde feltolkas. Detta ledde till stora 

frustrationer och negativa psykologiska känslor. Bristen på stöd sänkte personers egenvård. 

(Arman & Hök, 2016; Gordon et al., 2016; Ledel Solem et al., 2019; Ritchie et al., 2017). 

 

Upplevelser av stöd från omgivningen  
 

Genom att tala med andra i liknande situationer upplevde personerna sig mindre ensamma 

och frustrerade samt fann en större motivation att fortsätta sin egenvård. De kände att det 

var de enda personerna som förstod tillståndet på riktigt eftersom de delade snarlika 

upplevelser. Med hjälp av kunskapen och färdigheterna ansåg personerna identifiera positiv 

förändring i både sinne och humör. Positivt tänkande ansågs vara viktigt för egenvården. 

Genom att lära sig om andras erfarenheter kring egenvård upplevde personerna sig säkrare 

på att hantera sina egna utmaningar och fick ett större stöd. Stödet från omgivningen gav en 

positiv inställning, en balans, förbättrad kommunikation, socialt deltagande samt 

information (Fu et al., 2018; Grønning et al., 2018; Kengen Traska et al., 2011; Ledel Solem et 

al., 2019). Personerna pratade även med familjemedlemmar, vänner och kollegor om deras 

smärta. Inom familjen delades åsikter och erfarenheter om nya metoder för egenvård, detta 

upplevdes positivt för personerna. Ovissheten kring smärtpåslag resulterade i 

preliminärbokade aktiviteter med vänner och familj, då dagarna såg annorlunda ut. 

Familjemedlemmar och vänner hjälpte till att slutföra och stötta med uppgifter som 

personerna hade svårt att genomföra (Kengen Traska et al., 2011; Kovacevic et al., 2018). En 

del ansåg att anhöriga hade svårt att förstå deras behov av att vara oberoende och ha en 

normalitet i livet (Ledel Solem et al., 2019).  
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Upplevelser av utmaningar i samband med egenvård   
 

Att leva med kronisk smärta kunde innebära begränsningar och upplevelser som ensamhet, 

skuld, trötthet och ångest. Detta påverkade den sociala relationen och många beskrev 

utmaningarna med att hitta sin nya plats i sociala miljöer. Dagliga aktiviteter kunde göra att 

personerna fick svårigheter att utföra egenvård på grund utav oförutsägbara smärtpåslag. 

Det ledde till förändringar och anpassningar i vardagen och kunde ha en stor betydelse för 

hur personerna skulle leva sitt liv. Personerna upplevde en känsla av att mista kontrollen 

över sin kropp samt att de förlorade sin självständighet på grund av sin livsstilsförändring. 

Detta medförde att personerna upplevde sämre och bättre dagar beroende på hur 

smärtintensiteten och sömnen hade påverkats (Arman & Höök, 2016; Crowe et al., 2009; 

Gordon et al., 2016; Ledel Solem et al., 2019). Kronisk smärta ansågs orsaka en ökad 

känslighet för stimuli och människor. Personerna upplevde sig själva som utmattade, 

energilösa och nedstämda. Smärtan påverkade personernas egenvård i form av att de 

undvek beröring, träning och fick ställa in aktiviteter (Arman & Höök, 2016; Kengen Traska 

et al., 2011; Lindgren et al., 2018; Morden et al., 2015; Richardson et al., 2013).  

 

Upplevelser av förhållningssätt till egenvård 
 

Första steget till egenvård var att acceptera sin smärta. Att se sina framsteg, få bekräftelse på 

att egenvården fungerade och att fortsätta med strategierna ledde det till en bättre egenvård. 

När personerna var medvetna om effekten av sin egenvård kunde de uppleva att symtomen 

blev stabilare, mindre medicin behövdes och att tidigare kunna identifiera tecken på smärta. 

Personerna fick en uppfattning om sina styrkor och svagheter samt en ökad medvetenhet 

och försiktighet kring aktiviteter som påverkade deras liv negativt. Smärtupplevelsen 

förändrade inte bara personernas livsstil utan också deras självbild. Upplevelsen av att få 

leva ett normalare liv gjorde att personerna fick nya mål samt riktlinjer i livet (Crowe et al., 

2009; Fu et al., 2016).  

 

De flesta accepterade sin kroniska smärta även om det var svårt att hantera konsekvenserna 

av den. Vikten av att acceptera och förstå att sin roll förändrades resulterade i att smärtan 

och tröttheten minskade samt att humöret förbättrades. Personerna tyckte om att skriva ner 

detaljer kring sitt välmående exempelvis humör, smärta, aktivitet och sömn för att få bättre 
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kontroll över hur egenvården gav effekt. Genom att skriva ner sitt välmående upplevde 

personerna att det var lättare att sätta saker i perspektiv. Detta gjordes för att kunna se hur 

vissa händelser påverkades exempelvis sömn jämfört med andra registreringar. Personernas 

berättelser tydde på att de hittade nya sätt att tänka, vara och leva sina liv på (Arman & Hök, 

2016; Ledel Solem et al., 2019). En person med kronisk smärta beskrev:  

Jag är inte säker på att jag gillar att ’vara okej med var jag är nu’ är det rätta sättet att säga det, 

acceptera var jag är nu. Jag vill inte vara här. Jag vill må bättre… Men jag måste acceptera var 

jag är nu så jag kan börja förändra saker och göra val för att må bättre (Tul et al., 2010, s. 439). 

Acceptans av kronisk smärta upplevde personerna vara en livslång utmaning. Erfarenheten 

av att ta hand om kroppen i både smärt och icke smärttillstånd genom olika aktiviteter 

kunde möjliggöra att acceptera kroppen som den var. Acceptans innebar att släppa 

förväntningarna på hur livet var före smärtan. Att släppa förväntningarna om att smärtan 

kunde försvinna var svårt. När personerna släppte behovet av att eliminera smärta innebar 

det inte nödvändigtvis att ge upp känslan till att må bättre. Att återfå en viss kontroll över 

sin smärta gjorde den mer acceptabel. Egenvården tillät en individanpassad behandling 

eftersom personerna själva visste hur deras kropp fungerade. Personerna var överens om att 

delta i alltför många aktiviteter ledde till att energin tog slut, vilket resulterade i en eller ett 

par sämre dagar. De lärde sig prioritera vad de ville uppnå och se till att de viktiga sakerna 

prioriterades. De upplevde en ständig planering på timme till timme, dag till dag (Gordon et 

al., 2016; Kengen Traska et al., 2011; Kovacevic et al., 2018; Tul et al., 2010).  

  

Att ta ansvar för sin egenvård ansåg personerna som meningsfullt för sitt egenvärde. 

Kontinuitet i egenvården var viktigt och de kände sig stolta över att kunna hantera smärtan 

själva. Personernas erfarenheter gjorde att det blev lättare att koncentrera sig på den nya 

livsstilen. Detta ledde till bättre livskvalité och en förmåga att leva med sin smärta än att 

oroa sig för den. Det gjorde att tankarna kring att leva med kronisk smärta förändrades och 

realistiska mål sattes upp. Personerna upplevde att fortsätta med sin egenvård gav 

motivation och en balans som stärkte personernas livskvalité (Fu et al., 2016.; Grønning et al., 

2018; Lindgren et al., 2018; Morden et al., 2015).  
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Det var viktigt för personerna att känna ansvar och börja acceptera sin situation långsiktigt 

samt tänka positivt över sin egenvård till sin kroniska smärta. För att kunna utveckla 

kunskap, känna trygghet och hantera sin egenvård försökte personerna hantera sin smärta 

och sitt negativa psykologiska tillstånd. Genom utveckling upplevde personerna det enklare 

att reflektera över sina erfarenheter. Det gjorde det lättare för personerna att sträva efter nya 

mål. Ett steg till att lindra sitt lidande var att själv inse sitt egenvärde och egenvårdens 

positiva sida. När personerna kom i kontakt med sig själva och identifierade sina egna behov 

upplevdes en bra balans mellan aktivitet och vila (Arman & Hök, 2016; Fu et al., 2018).  

  

Att lära sig att sätta upp lämpliga mål stärkte personernas egenvård. Det var viktigt att 

personerna ansåg sig ansvariga kring sin egenvård och sträva efter sina mål. Utvecklingen 

hos personerna blev större när de utförde egenvårdsinterventioner och fann motivationen att 

fortsätta. När personer var medvetna om sina egna vanor upplevde de en förändrad 

inställning till deras kropp och smärta. Att fokusera på känslorna som uppkommit från 

hanteringen av smärtan gjorde att personerna kunde identifiera kroppsliga begränsningar. 

Att utföra egenvårdsinterventioner fick personerna att förstå att de själva blev ansvariga och 

att det var upp till dem för att se en förändring i sitt dagliga liv (Arman & Hök, 2016; Mattias 

et al., 2012; Tul et al., 2010). 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

I denna studie är designen en litteraturöversikt där alla delar noggrant blivit bearbetade. Att 

skriva en litteraturöversikt innebär att resultatet bygger på tidigare forskning inom samma 

område som denna studie belyser i syftet. Det påvisar att tidigare forskning fortfarande har 

stor betydelse för att fortsätta utvecklingen av evidensbaserad vård. Trovärdigheten i en 

kvalitativ studie kan visas på olika sätt (Polit & Beck, 2014, s. 72, 126). Genom att 

sammanställa andra studiers resultat ger det en stor trovärdighet att kunna tillämpa den nya 

forskningen inom området. Resultatet i denna litteraturöversikt baseras på kvalitativa 

originalartiklar samt en mixad metod. Kvantitativa artiklar exkluderades på grund utav att 

upplevelser skulle lyftas fram i syftet. Validitet och reliabilitet är två begrepp som används 

inom kvantitativ forskning för att beskriva trovärdigheten i en studie (Polit & Beck, 2014, s. 



 

 

 

13  

72). Denna litteraturöversikt har använt sig av kvalitativ forskning och därför kommer inte 

begreppen validitet och reliabilitet diskuteras. De kvalitativa artiklarna speglade syftet bättre 

och därför användes endast kvalitativa artiklar. Kvantitativa artiklar innehåller flera 

deltagare där tillvägagångssättet oftast är enkäter, de blir svårt att få fram personernas 

upplevelser och känslor utifrån det. I de kvalitativa artiklar används oftast intervjuer där 

personerna kan dela med sig av sina upplevelser och det var målet i denna studie. Detta ger 

resultatartiklarna en trovärdighet genom att personerna själva berättar vad de har varit med 

om. Genom att inte inkludera kvantitativa artiklar kan det bidra till att viss fakta inte togs 

med, vilket hade kunnat styrka upp ett kvalitativt resultat. I en del utav artiklarna beskrevs 

stödet från sjuksköterskan som meningsfullt för personerna. Därför valdes artiklar som 

belyser både personers och sjuksköterskors perspektiv ut, dock valdes enbart personernas 

synvinkel eftersom det motsvarar syftet.  

  

Inklusionskriterierna framkom för att begränsa artiklar som skulle motsvara syftet. I 

artiklarna skulle alla personer vara över 18 år för att i de flesta länder räknas en person över 

18 år som vuxen och kan då lämna eget samtycke till att medverka i studien. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska för att fram forskning från olika delar av världen. Det var på 

grund utav att få en bredare kunskap på hur personer hanterade sin kroniska smärta och 

egenvård från andra länder än Sverige och kunna se likheter och skillnader. Om artikeln var 

äldre än 10 år exkluderades den för att få en nyare kunskap som är relevant till denna studie. 

Forskningen utvecklas hela tiden inom detta område och därför är det inte relevant att ta 

med artiklar som var skrivna före år 2009. Malign och psykogen smärta valdes bort eftersom 

behandlingen fokuserar mer på medicin och läkemedel än på egenvårdsåtgärder, vilket var 

denna studies inriktning.  

  

De vetenskapliga originalartiklarna söktes fram i databaserna CINAHL och Pubmed. 

CINAHL och Pubmed är två speciellt utformade databaser för sjuksköterskor att söka fram 

artiklar i kring medicin och omvårdnad (Polit & Beck, 2014, s. 120-122). Att söka artiklar i två 

databaser gav en bredare sökning och samtliga artiklar till denna litteraturöversikt hittades 

därifrån. En nackdel att söka i två databaser med liknande sökord är att det kan uppkomma 

dubbletter. Dubbletter leder till att alla artiklar i sökningen inte är användbara. En fördel är 
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att det finns olika artiklar i databaserna, vilket bidrar till att flera artiklar motsvarar syftet. 

Enligt Polit och Beck (2014, s. 122) använts avgränsningar och MeSH - termer för att begränsa 

och ge relevanta artiklar till studien. Sökorden och avgränsningarna som användes gjorde att 

det räckte med en sökning på respektive databas.  

  

Artiklarna till studiens resultat granskades med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall 

utformad från SBU (2014). Mallen användes för att den ansågs ta med flertalet delar som 

återfanns i alla artiklar. Då var det enklare att kunna bedöma kvaliteten på artiklarna och det 

gav en tydligare bild av vilken kvalitetsnivå artikeln hade. Etiskt övervägande eller 

informerat samtycke värderades högt och utan det togs inte artikeln med till resultatet. Det 

ansågs vara viktigt att deltagarna hade förståelse och var informerade om vad det innebar att 

delta i studien samt hur deras personuppgifter hanterades.  

  

Överförbarhet innebär att resultat ska kunna tillämpas på andra grupper, miljöer och 

kontext (Polit & Beck, 2014, s 333). Denna studies resultat har en överförbarhet till andra 

grupper på grund utav den evidens som hittats inom området. Analysprocessen 

genomfördes på systematiskt och strukturerat sätt. Att dela upp processen i olika steg 

underlättade bearbetningen av insamlad data. Processen började med att materialet 

bearbetades var för sig och sedan arbetades det igenom tillsammans. Detta stärkte resultatets 

trovärdighet eftersom att liknade meningsbärande enheter hittades från båda parterna. 

Färgmarkeringar gjorde att det blev enklare att identifiera meningsbärande enheter som 

sedan kondenserades till koder. Fördelen med detta var att användbart material framkom 

under processen. Ett hinder var att det framkom mycket relevant data som svarade mot 

syftet. Det gjorde att processen tog längre tid än förväntat.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa personers upplevelser av egenvård vid kronisk smärta. I 

resultatet framkom det att personer som använde egenvårdsinterventioner till kronisk 

smärta upplevde en positivare vardag. Att införa egenvård i livet gav en balans och struktur 

för att hantera smärtan. Det stärkte personernas livskvalité och fick dem att sträva efter en 

livsförändring. Smärtan kunde även påverka egenvården negativt eftersom det medförde 
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begränsningar och trötthet för vissa personer. Personer upplevde att stöd förbättrade 

egenvården samt att bristen på stöd försämrade förmågan till egenvård. Att personerna 

accepterade och insåg ett ansvar gav dem möjlighet att kunna tillämpa egenvård och 

förändring i livet.  

Upplevelser i samband med egenvårdsinterventioner 

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att egenvårdsstrategier används för att 

förändra livsstilen och förbättra samt behålla sin hälsa. Träning och yoga var två strategier 

som i resultatet hade positiv verkan på egenvården. I en review stärks det att 

egenvårdsstrategier använts för att förbättra livskvaliteten och funktion hos personer med 

kronisk smärta. Yoga och träning är lika effektivt som läkemedel och minskar psykiska 

besvär (Clauw, Noyes Essex, Pitman, & Jones, 2019). Kawi (2014) menar att sätta upp mål 

inom egenvården bidrar till livsstilsförändringar vilket medför att personerna får en bättre 

livskvalité. Egenvård ger personerna en mer positiv förståelse och inställning kring smärtan. 

Att ständigt leva med sin kroniska smärta bidrar till att personerna utvecklar en ny kunskap 

till sin egenvård. Egenvårdsinterventioner har en betydelse för att hantera smärtan. Detta 

stärker Hatlen Nøst, Steinsbekk, Bratås och Grønning (2018) i en randomiserad kontrollerad 

studie där en kontrollgrupp (n=61) och en interventionsgrupp (n=60) har jämförts hur deras 

kroniska smärta påverkas av egenvården under ett år. Personerna i interventionsgruppen 

fick möjligheten att vara med i aktiviteter och reflektera över tidigare och nya erfarenheter 

med andra i gruppen. På sex månader ger detta en statistisk signifikant förändring för de 

som deltar i interventionsgruppen. Personerna i kontrollgruppen som endast blir erbjuden 

låg fysisk aktivitet har ingen statistisk signifikant skillnad efter sex månader. I båda 

grupperna visades ingen statistisk signifikant skillnad efter 12 månader. Detta kan kopplas 

till Eriksson (2015, s. 26-30, 49-51) teori att genom användning av egenvårdsstrategier så 

förbättras personens självbild och lidandet förminskas. De nya strategierna bidrar till att 

lindra personernas lidande och ger ett meningsfullt liv. 

Upplevelser av stöd  

Litteraturöversiktens resultat visar att kommunikation och stöd från sjuksköterskan ger en 

känsla av trygghet och ett betydelsefullt partnerskap. I en review stärks det att 

kommunikation är grundläggande för partnerskapet med sjuksköterskan och det bidrar till 
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en ökad förmåga att utföra egenvård. Kommunikation ger sjuksköterskan möjlighet att 

förstå personens bakgrund och hälsobehov när de beskriver sina livssituationer. 

Kommunikation ger ett ömsesidigt förtroende och ett bättre samarbete mellan personerna 

och sjuksköterskan. Partnerskapet ger en stabil grund till personens egenvård (Fu et al. 

2015). Liu och Tong (2018) styrker med sin studie att en viktig del av egenvården är att ha ett 

ömsesidigt förtroende och stöd mellan personerna som lever med kronisk smärta och den 

sjuksköterska som de har kontakt med. Ekman et al. (2011) menar att personcentrerad vård 

är viktigt eftersom det fokuserar på relationen mellan en person och sjuksköterskan. Ett bra 

partnerskap stärker relationen och personens tillit. Detta ger en förmåga att känna stöd i sin 

egenvård. Att ha en bra kommunikation ger personen en möjlighet till väsentlig information 

som behövs för att kunna utveckla sin egenvård (a.a). Detta bör sjuksköterskan tillämpa i sitt 

arbete för att skapa goda relationer och för att arbeta patientsäkert. Att arbeta aktivt med 

personcentred vård bidrar till att sjuksköterskorna får en bredare kompetens att hantera 

liknande situationer i framtiden.  

 

Eriksson (2015, s. 49 - 51) beskriver att ett bra samarbete mellan sjuksköterskan och personen 

kan hjälpa försoningen till lidandet av smärtan. Varje persons lidande är individuellt och 

beroende på ens livssituation hanteras det olika utifrån person till person. I denna 

litteraturöversikts resultat påvisar det att brister i kommunikationen mellan personerna och 

sjuksköterskan leder till att informationen blir felaktig och egenvården drabbas. 

Socialstyrelsen (2019) framhäver att brister i bedömning, planering och uppföljning från 

sjuksköterskan kan leda till en vårdskada för personen enligt patientsäkerhetslagen (PSL).  

 Därför är det viktigt med personcentrerad vård. Ekman et al. (2011) beskriver att utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv ska inte egna åsikter påverka personens individuella vård. Det är 

viktigt att alltid prioritera personens förutsättningar och önskemål först. Dokumentation 

bidrar till att personen får en kontinuitet i sin egenvård. Det är med stor fördel att 

personerna får berätta om sina upplevelser och utmaningar och att sjuksköterskan finns till 

för att lyssna och bekräfta.  

 

Författarna anser att ett holistiskt synsätt medför att sjuksköterskan ser personerna som 

individer bakom smärtan. Sjuksköterskan bör alltid utgå från personernas hälsobakgrund 
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och förutsättningar samt att alltid ha ett bra bemötande. Bemötandet är betydande för 

personerna hur de vill prata om sitt tillstånd och bli mer mottagliga för råd. Fu et al (2015) 

stärker utifrån ett sjuksköterskeperspektiv att det är viktigt med ömsesidig förståelse mellan 

personer och sjuksköterskan för att utbyta olika typer av kunskap för att nå ett gemensamt 

mål. Sjuksköterskan tycker att personerna känner sig mer inkluderade när de får möjlighet 

att delta i diskussioner kring beslut om deras egenvård. Ömsesidig förståelse är en central 

del för att bygga ett partnerskap med personer utifrån sjuksköterskans perspektiv. I samma 

resultat kom det fram att missförstånd påverkar relationen mellan sjuksköterskan och 

personen negativt. Det bidrar till att personerna missförstår sin egenvård genom att de tror 

att det skulle ge effekt på en gång. Tvåvägskommunikation är viktigt för att veta att både 

sjuksköterskan och personen har förstått informationen likadant. Författarna anser att 

tvåvägskommunikation är viktigt eftersom det ger bekräftelse från både sjuksköterskan och 

personens perspektiv att samma information framkommit under samtalet. Det kan 

associeras till Eriksson (2015, s. 39) som menar att bekräftelse hjälper en person som lider att 

se sitt egenvärde som människa.   

 

Resultatet påvisar att stöd från andra i liknande situationer, vänner och familj upplevdes 

värdefullt för personerna. Stödet från vänner och familj kunde få personerna att hitta en 

balans och nya metoder till sin egenvård. I en originalartikel stärks det att personer som 

lever i en ovisshet söker hjälp hos andra på internet som befinner sig i liknande situationer. 

Genom respekt och stöd från andra kan det göra hanteringen av sina känslomässiga behov 

och egenvård lättare (Audulv et al. 2012). Författarna anser att en svaghet med att söka hjälp 

på internet kan vara att personerna jämför sig med varandra. Detta kan leda till att 

personerna tar till egenvårdsinterventioner som inte är anpassade efter deras förutsättningar 

och smärtan blir svår att hantera. 

Upplevelser av utmaningar i samband med egenvård 

I resultat framkommer det att personerna kunde uppleva psykosociala begränsningar och 

negativa känslor. Egenvården blev lidande på grund utav att smärtan plötsligt kunde uppstå 

vilket gjorde att vardagen upplevdes som en utmaning och personen fick en minskad 

självständighet. Enligt Liu och Tong (2018) påverkas egenvården när personer känner en 
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minskad självständighet och känner sig som en börda för andra. De blir beroende av sin 

familj och vården. Detta anser personerna som ett misslyckande och den fysiska och 

psykiska hälsan blir lidande. Kawi (2014) stärker att smärta påverkar det vardagliga livet 

negativt. Där framkommer det att rutinerna kring egenvården rubbas vid smärtpåslag och 

det ger känslor som skuld och ångest. En metanalys av Schulman-Green, Jaser, Park och 

Whittemore (2016) tar upp egenvård utifrån ett annat kroniskt tillstånd där personerna led 

av kroniskt illamående. Fastän personerna led av olika kroniska tillstånd så kunde ett 

samband ses att psykisk ohälsa påverkade egenvården negativt. Det beskrivs att ångesten 

gjorde att personerna kände sig oroliga och tänkte mycket kring hur symtomen påverkade 

livet negativt. Det i sin tur påverkade egenvård för deras kroniska illamående. Egenvården 

påverkas också av vart personerna bor, vilket kön de har samt hur deras ekonomiska 

situation ser ut. Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter och Panckhurst (2010) lyfter också fram 

att ett av det vanligaste hindret för egenvård är ekonomiska problem. Hinder i sitt lidande 

kan jämföras med Erikssons (2015, s. 26-30) lidandets kamp där personerna har svårt med 

begränsningen som smärtan förorsakar. Psykisk ohälsa uppstår på grund utav att en person 

som lider har svårt att se orsaken bakom sina negativa känslor. Detta medför en kamp 

eftersom att lidandet beror på kronisk smärta som är anledningen till att den psykiska 

ohälsan uppstår.  

Upplevelser av förhållningssätt till egenvård  

I resultatet beskriver personerna att acceptera sin smärta var det första steget till egenvård. 

Personerna skrev ner anteckningar kring sitt välmående för att få en bättre kontroll över sin 

egenvård. Egenvården förändrade personernas självbild och de fick en acceptans till deras 

kroniska smärta. Fu et al. (2015) menar att de flesta personerna är positiva till sin upplevelse 

av att vara involverad i sin behandling. Även om de accepterade att de var tvungna att leva 

med smärtan och att inget botemedel fanns visade de fortfarande ett starkt intresse för att 

fortsätta sin egenvård. Charoenpol et al. (2019) redogör att en smärtdagbok är ett enkelt sätt 

för personerna att dokumentera och jämföra daglig smärta. Att använda en smärtdagbok 

underlättar personernas egenvård genom att få en bättre förståelse av smärtan och se ett 

mönster. Schulman-Green et al. (2016) stärker även detta i sin artikel där personerna skrev 

ner hur sin smärta upplevdes för dagen i en dagbok (a.a). Att acceptera och befinna sig i en 
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ny situation gör att personerna inser att livet kan förbättras. Personerna vågar acceptera sina 

tankar och känslor, detta kan kopplas till Eriksson (2015, s. 49-51) som beskriver att lidandet 

då blir bekräftat.  

Litteraturöversiktens resultat betonar att när personerna identifierade sina behov och fick en 

balans i livet upplevdes det positivt för egenvården. Det fick personerna att känna ett ansvar 

för att utveckla förmågan till egenvård och fick en motivation att fortsätta. När 

smärttillståndet förbättrades vid egenvård upplevdes en bättre livskvalité hos personerna. 

Fu et al. (2015) stärker att det är viktigt att hitta nya sätt att lära sig hantera sin smärta för en 

förbättrad livskvalité. Att vara involverad i sin egenvård gör det möjligt för personer med 

kronisk smärta att ta ansvar för sin smärthantering. Information och resurser gjorde det 

möjligt för personerna att känna ett större engagemang och utveckla lämpliga 

egenvårdsstrategier. Schulman-Green et al., (2012) beskriver i en review att egenvård kan 

hanteras utifrån flera olika tillstånd inte bara kronisk smärta. När en person lider av ett 

kroniskt tillstånd bidrar det i början till en förlust eller saknad av sitt gamla liv och 

välmående. Det medför att personen kommer att behöva anpassa sig till ett nytt förändrat 

liv. Egenvården hjälper dessa personer att finna en ny meningsfullhet och normalitet i 

vardagen. Författarna ser ett samband att egenvård kan stärka personer i olika kroniska 

tillstånd och hanteras det utifrån personens individuella förutsättningar hjälper det personen 

i vardagen. Ansvar är viktigt i egenvård och vad än person lider av för kroniskt tillstånd 

handlar det om personens egna inställning och motivation till förändring.  
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Slutsats 
 

I resultatet framkommer det att egenvårdsinterventioner leder till en positivare vardag samt 

en bättre livskvalité. Det krävs att personerna själva inser att det behövs en 

livsstilsförändring för att lindra sin kroniska smärta. Egenvården bidrar till att personerna 

får en bättre självbild och hanterar sin situation mer självständigt. I dagens samhälle lever en 

stor del av befolkningen med kronisk smärta och omvårdnaden sker oftast i personens hem. 

Detta leder till att personer tar till egenvård för att hantera sin livssituation. Därför är det 

extra viktigt med utbildningar och information från sjuksköterskan om egenvård för att 

personerna ska klara av att hantera sin kroniska smärta. Sjuksköterskan är ett bra stöd för 

personen och det är viktigt med god kommunikation mellan personen och sjuksköterskan. 

Egenvård visades vara användbart till flera olika kroniska tillstånd eftersom det inkluderar 

personen i situationen. Vardagen upplevs lättare med hjälp av egenvård. Det är angeläget att 

forskningen bedrivs framåt för att följa med samhället i utvecklingen. Det upptäcktes i denna 

litteraturöversikt att den största delen av forskningen var utförd i liknade eller samma 

länder. Genom att forska i större delar av världen skulle det kunna ge en bredare och ett mer 

intressant resultat.  
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15 patienter 

och 20 

vårdpersonal = 

35 deltagare 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 
Tematisk analys 

 

De flesta patienter har en 

positiv inställning till 

egenvård och detta är det 

första steget till 

smärtbehandling och att ta 

hand om sig själv. De 

vanligaste faktorerna som 

påverkar beslutet om 

egenvård är tung smärta, 

läkarnas otillgänglighet, 

lång väntetid till  

terapi.  

 

Hög 

Lindgren et al.  

2017 

 

Syftet var att beskriva 

erfarenheter av axelsmärta efter 

stroke, hur smärta påverkar det 

dagliga livet och upplevda 

effekter av interventioner.  

Kvalitativ 

intervjustudie 

 

13 deltagare 

 
(8)  

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 
Transkription 

 
Deltagarna beskrev hur 

smärtan negativt påverkade 

personlig vård, 

Hög 
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Sverige hushållsaktiviteter och fritid, 

men också kunde leda till 

emotionella reaktioner. 

Skonsamma rörelser 

upplevdes mest effektiva. 

Matthias et al.  

2012 

USA 

 

Syftet var att fastställa 

uppfattningar om en 

multikompenentintervention 

som testats i en RCT för 

veteraner med kronisk 

muskuloskeletalsmärta 

(utvärdering av stepped care 

för kronisk smärta) 

Kvalitativ 

intervjustudie 
18 deltagare 

(8)  

Individuella 

intervjuer  

 

Grounded theory 

analys 

 

Egenvårdsutbildning 

ansåg patienterna varav 

betydelse till deras förmåga 

att själv hantera sin kroniska 

smärta. 

Medelhög 

Morden et al.  

2017 

Storbritannien 

 

Syftet var att underlätta 

diskussion om egenvård ur ett 

’lay’ perspektiv. 

Kvalitativ  22 deltagare Semistruktuerade 

intervjuer, 

dagböcker 

Grounded Theory 

analys 

 

 

Personer kunde uppleva att 

på grund av sin 

livsstilsförändring förlora sin 

självständighet. 

Personer som levde med 

smärta försökte bevara sin 

självständighet, normalitet 

och försökte använda 

egenvård för genomföra 

vardagliga 

aktiviteter. En del personer 

Medelhög 
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använde sig utav träning som 

egenvård för att försöka 

stärka kroppen och förhindra 

smärtan. 

Richardson et 

al.  

2013 

Storbritannien 

 

Att utforska atros ur wellness 

perspektivet 

Kvalitativ 21 deltagare 

(6) 

Djupintervju 

 

tematisk analys 

 
Deltagarnas upplevelse av att 

hindra deras smärta varierade 

och påverkades av olika 

sammanhang. De beskrev ett 

tillstånd av att fortsätta jobba 

mot smärtan i kropp, sinne 

och vardag.  

 

Hög 

Ritchie et al.  

2017 

Australien 

Studiens syfte var att utforska 

deltagarnas subjektiva 

upplevelser och 

uppfattningnar om att leva 

med pågående WAD 

Kvalitativ 27 deltagare Semistrukturerade 

telefonintervjuer  

 

Transkription  

 
Deltagarna påpekade behovet 

av att ”hitta rätt 

sjukvårdspersonal” och hitta 

strategier och egenvård för att 

både förebygga och lindra 

smärta. Att söka information 

från flera källor, inklusive 

personlig erfarenhet, var 

viktigt i sökandet efter 

acceptabla 

hanteringsstrategier.  

 

Medelhög 
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Solem et al.  

2019 

Norge 

 

Syftet med studien var att 

främja kunskap om behov för e-

hälso-smärthanteringsinsatser 

för att kunna undersöka 

erfarenheter av patienter med 

kronisk smärta med hänsyn av 

information och 

kommunikationsteknik för att 

undersöka hur e-hälso-

smärthanteringsinsatsen kan 

stödja det vardagliga behovet 

och utmaningar hos patienter 

med kronisk smärta. Även att 

identifiera möjligheten att 

underlätta för patienternas 

användning av ett e-hälso-

smärthantering. 

Kvalitativ 20 patienter 

och fem 

anhöriga = 25 

deltagare  

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 
Kvalitativ tematisk 

analys 

 

Deltagarna uttryckte behovet 

att få mer information och 

kunskap, skapa en bättra 

balans i vardagen och få stöd 

för att förbättra 

kommunikationen och socialt 

deltagande. Deltagarna 

rapporterade sin egenvård 

och välmående via en app.  

Hög 

Tul et al.  

2011 

Kanada 

 

Att utforska patientens 

uppfattning om sin smärta 

medan de deltar i ett veckovis 

yogaprogram  

 

Hermeneutisk 

fenomenologi 

kvalitativ studie 

7 deltagare 

(1)  

 

Semistrukturerade 

intervjuer,  

 
Transkription 

 
Tre kategorier identifierades: 

förnyad medvetenhet om 

kroppen, en ny relation med 

kroppen i smärta och 

acceptans.  

Hög 

 
 


