
 

 

 

 

Som en oinbjuden gäst som aldrig går hem 

En litteraturöversikt om hur personer upplever sin vardag med 

kronisk smärta 
 

Marie Eriksson & Mona Omar 

Omvårdnad GR (C), Examensarbete, 15 hp 
Huvudområde: Omvårdnad 
Högskolepoäng: 15 hp 
Termin/år: Termin 6/HT 2019 
Handledare: Helén Rönning 
Examinator: Britt Bäckström 
Kurskod/registreringsnummer: OM080G 
Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 



1 
 

Abstrakt 
 
Bakgrund: Det fanns en stark koppling med långvarig kronisk smärta samt försämrad 

livskvalitet. Livet med kronisk smärta skapade olika begränsningar för personen. 

Sucidrisken är ökad för dessa personer jämförelsevis med den generella befolkningen. 

Smärtan kan vara svår att mäta med kliniska markörer och det fanns olika typer av 

smärtbehandlingar. Smärtan kan komma i olika former av livslidande som beskrevs som en 

teori.  

 

Syfte: Beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk smärta i vardagen.  

 

Metod: Litteraturöversikten var av kvalitativ design med en deskriptiv ansats där 11 

vetenskapliga artiklar har efter urval baserat på inklusions- och exklusionskriterier gått 

vidare till kvalitetsgranskning samt analys.  

 

Resultat: Tre kategorier framkom. ”Emotionella upplevelser”, ”Begränsningar” samt 

”Hantera den kroniska smärtan”. Personer som inte blev trodda på och inte sedda upplevde 

ett lidande. Personer upplevde olika typer av begränsningar i vardagen relaterade till sin 

kroniska smärta. Familjen var främsta stödet för personen i deras hantering av den kroniska 

smärtan. Olika typer av behandlingar hade också betydelse i deras upplevelse av att hantera 

smärtan.  

 

Diskussion: Omvårdnaden spelade stor roll i lindringen av den kronisk smärtan som också 

visar sig i olika former av lidande. Personer kan uppleva smärtlindring olika och det sätter 

ett krav att bra kommunikation ska tillhöra omvårdnaden. Närstående är ett stort stöd för 

dessa personer och borde inkluderas i omvårdnaden.  

 

Slutsats: Det fanns fördelar för personer med kronisk smärta att omvårdnaden tog hänsyn 

till deras upplevelser. Vidare behövdes mer forskning för att utveckla flera metoder att mäta 

smärtan mer effektivt och förebygga de ökade riskerna.  

 

Nyckelord: Begränsningar, kronisk smärta, lidande, litteraturöversikt, omvårdnad, 

upplevelser 
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1 Introduktion  

När en person med kronisk smärta inte blir trodd på eller att blir stämplad som 

hypokondriker och att hela tiden behöva bevisa sin smärta skapar det ett lidande. De känner 

sig osedda och upplever att de inte blir behandlade med värdighet (Koskinen, Aho & 

Nyholm, 2016).  

 

“It’s like a continuously present guest who never leaves me alone.“ 

(Koskinen, Aho & Nyholm, 2016, s. 77) 

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Kronisk smärta 

Kronisk smärta är ett komplext tillstånd som påverkar både den enskilde individen samt 

samhället. Vanligtvis är den kroniska smärtan ett tillstånd som resultat från en skada eller en 

sjukdom. Dock räknas kronisk smärta som ett eget tillstånd och har en egen klassifikation 

samt en egen medicinsk definition (Mills, Nicolson & Smith, 2019). För att smärtan ska 

klassas som kronisk smärta ska den ha pågått i minst 3 - 6 månader (Koskinen et al., 2016; 

Rodriguez, Abarca, Herskovic & Campos, 2019).  

 

I en review av Mills et al (2019) beskrivs det många riskfaktorer som kan vara bidragande till 

att utveckla kronisk smärta. Den viktigaste riskfaktorn för att riskera att utveckla kronisk 

smärta är närvaron av andra smärtor. Desto större och desto svårare den redan befintliga 

smärtan är desto högre risk att utveckla en kronisk smärta. Närvaron av smärtsam stimuli 

påverkar kemin i hjärnan på det sätt att det ökar känsligheten för mottagandet av ytterligare 

smärta. Den ökade känsligheten kan utvecklas inom dagar av exponering från smärtsam 

stimuli och kan stanna kvar i upp till ett år efter att smärtan har lindrats. Har personen mer 

än en typ av smärtutlöst tillstånd och smärta av längre varaktighet är det associerat med 

försämrad livskvalitet. Att effektivt smärtlindra akut smärta direkt är skyddande mot risken 
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att utveckla kronisk smärta. Forskning visar även att äldre människor har en högre 

utbredning av kronisk smärta jämfört med yngre människor. Relationen hög ålder och 

kronisk smärta är dock komplex då med stigande ålder ökar även riskerna för att utveckla 

fler sjukdomar som i sin tur också är en riskfaktor för kronisk smärta. Det kan också vara 

svårt att definiera och behandla kronisk smärta hos äldre personer på grund av 

åldersrelaterade tillstånd som kognitiva nedsättningar samt sjukdomar som demens. Studier 

har också visat att kronisk smärta kan skilja sig åt mellan män och kvinnor. Bland annat visar 

det sig att kvinnor är mer benägna att rapportera och uppleva kronisk smärta jämfört med 

män. Tidigare studier antyder också på att det kan finnas ett samband mellan både 

könsroller samt biologiska skillnader för hur män och kvinnor upplever kronisk smärta och 

förhåller sig till den. Kvinnor har också visats ha en lägre smärttröskel än män och upplever 

smärtan mer obehaglig och mer intensiv. De upptäckterna antyder också till att kvinnor har 

en ökad känslighet för analgetika. Det finns också forskning som visar en skillnad mellan 

kulturell bakgrund och etnicitet. En enkät gjord i England med 500.000 personer visade att 

de som identifierade sig som ljushyade var mindre benägna att rapportera kronisk smärta 

jämförelsevis med de som identifierade sig som mörkhyade, asiater eller mixad etnicitet 

(Mills et al., 2019).  

2.2 Att leva med kronisk smärta 

Smärta innebär inte bara att ha fysiskt ont. Kronisk smärta påverkar personen förutom 

fysiskt också psykiskt, socialt och kognitivt (Galvez-Sánchez, Duschek & Reyes del Paso, 

2019). Forskning har visat att det finns en stark koppling mellan kronisk smärta och 

personers livskvalitet. Smärtan kan begränsa vardagen för personerna genom att de 

undviker att göra sådant som kan framkalla mer smärta (Koskinen et al., 2016). Rodríguez et 

al. (2019) menar att det personer utan en kronisk smärta kan göra utan bekymmer kan vara 

fysiskt begränsande för personer med kronisk smärta. Att åka kommunalt kan vara 

problematiskt då chaufförerna inte alltid tar hänsyn till de utan stänger dörrarna för snabbt 

när passagerare försöker kliva av och på, rörelser från resorna kan orsaka mer smärta och det 

finns inte någon garanti att det finns tillgängliga sittplatser för alla. En del personer behöver 
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också möblera om och anpassa hemmet för att undvika olyckor och för att göra de 

vardagliga rutinerna lättare. De behöver ta hjälp utav sina familjemedlemmar för att klara av 

det vardagliga aktiviteterna så som hygienrutiner, städning och matlagning. 

 

De som lever med kronisk smärta har också en ökad risk för suicidala beteenden som 

suicidtankar, suicidförsök och fullbordade suicider. Jämförelsevis med den generella 

befolkningen löper personer med kronisk smärta högre risk för dessa beteenden (Galvez-

Sánchez et al., 2019). Nedstämdhet och kronisk smärta är vanligtvis sammanlänkade. Av de 

som lever med kronisk smärta beräknas 20 – 50% också lida av nedstämdhet. Det finns också 

forskning som talar för att rädsla för smärta samt ångest ökar riskerna att utveckla kronisk 

smärta och en sämre prognos till att återhämta sig. Eftersom det finns en uttalad relation 

mellan kronisk smärta och mental hälsa finns en rekommendation att det screenas för 

nedstämdhet hos personer med kronisk smärta (Mills et al., 2019).  

 

Det sociala livet blir lidande då många personer isolerar sig själva (Arman & Hök, 2015; 

Rodriguez et al., 2019). Personernas arbete och deras förmåga att arbete blir lidande på 

grund av den kroniska smärtan. Eftersom kronisk smärta ofta är relaterad med bland annat 

trötthet och kognitiva nedsättningar kan det vara svårt för personerna att fullfölja 

arbetsuppgifter. Studier föreslår att personer med kronisk smärta borde ha möjligheten att 

anpassa deras arbetssituation i relation till deras fysiska kapacitet till att fullfölja 

arbetsuppgifterna, samt att själva kunna få avgöra om de överhuvudtaget kan arbeta 

(Galvez-Sánchez et al., 2019). 

  

Det kan vara svårt att mäta smärtan med kliniska markörer (Galvez-Sánchez et al., 2019) och 

smärtan är alltid subjektiv och unik. Därför kan det vara problematiskt att förklara och dela 

med sig av smärtupplevelsen med andra, men samlad forskning från tidigare studier menar 

att med hjälp av olika instrument som sedan omvandlar smärtan in till skalor blir det möjligt 

att göra en mätning och dokumentera smärtan (Koskinen et al., 2016). Att få en diagnos kan 

både vara positivt och negativt för personerna. Lättnad att äntligen få en diagnos för de som 
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gått med kronisk smärta länge men samtidigt negativ effekt över att det inte alltid finns 

tillräckliga behandlingar eller att prognosen för den kroniska smärtan inte ser bra ut (Galvez-

Sánchez et al., 2019).  

2.3 Smärtbehandlingar 

Internationella evidensbaserade riktlinjer rekommenderar att personerna kombinerar 

fysiologisk, farmakologisk samt psykologisk behandling (Bee, McBeth, MacFarlande & 

Lovell, 2016). Den vanligaste behandlingen för kronisk smärta är farmakologisk behandling 

med opioider. Det är också ett preparat som är väldigt beroendeframkallande och lätt till att 

börja missbrukas (Sharpe Potter & Marino, 2013). Många personer blir också hänvisade till 

fysioterapi. Kortvarigt kan det ibland ha god effekt, men då det inte alltid finns många tider 

tillgängliga eller tillräckligt med personal vänder sig personerna sig åter till den 

farmakologiska behandlingen (Bee et al., 2016). Forskning visar på att träning och fysisk 

aktivitet har positiva effekter för kronisk smärta som bland annat förbättrad livskvalitet och 

fysik samt lindring av smärtan. Hög compliance för de fysiska aktiviteterna har visat sig göra 

en stor reduktion i smärtan. Olika typer av fysisk aktivitet har visat sig ha betydelse för 

vilken typ av kronisk smärta personen lider av. Exempelvis har vattengymnastik visat sig 

som positiv effekt för personer med kronisk ryggsmärta, övervakad aerobisk- och 

styrketräning har visats ha positiv effekt för personer med fibromyalgi samt t’ai chi har visat 

sig ha positiv effekt för artrossmärta. Yoga har också i studier visats ha en positiv effekt 

övergripande på kronisk smärta. Fysisk träning för personer med kronisk smärta har börjat 

visa sig mer och mer i rekommenderade riktlinjer (Mills et al., 2019). 

 

Akupunktur är en annan alternativ ickefarmakologisk behandling. Den verkar genom att 

aktivera vissa akupunkturpunkter i kroppen som ska lindra smärtan. Akupunktur används 

ofta vid allmän klinisk behandling vid särskilda tillstånd som kronisk smärta (Liu, You, Li, 

Fang, Chen, Tang & Yang 2019). 
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Mindfulnessprogrammet är ett gruppbaserat meditationsprogram som utformades i slutet 

av 70-talet. De senaste åren har programmet använts som behandling för många fysiska och 

psykiska störningar. Programmet har visat god effekt vid kronisk smärta och oftast blir 

personerna hjälpta att bli uppmärksamma, nyfikna, öppna och medvetna om deras känslor 

vilket möjliggör för personerna att reagera utifrån reflektion och inte impulsivitet (Chiesa & 

Serretti 2011). 

2.4 Lidande 

Lidandet är en kamp mellan det onda och det goda. En kamp för människans frihet och 

värdighet. Att leva innebär bland annat att lida. Det är svårt att besvara vad lidande är, 

eftersom varje människas lidande är unik. Det är istället lättare att besvara “varför”. Med 

hjälp av den här frågan kan människan finna mening till lidandet i relation till sin situationer 

och det blir lättare att hantera lidandet. Det finns tre olika typer av lidande inom vården: 

Sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. När personer upplever ett lidande som berör 

det egna livet kallas det för livslidande. Hela människan blir berörd och det blir en fråga om 

att leva & att inte leva (Eriksson, 2015, s. 78). Sjukdomslidande är lidande som upplevs i 

samband med sjukdom eller behandling medan vårdlidande är relaterad till själva 

vårdsituationen. (Eriksson, 2015, s. 9 – 12). Den kroniska smärtan kan ses som ett existentiellt 

lidande då den för personerna symboliserar en förlust av hälsan, självständigheten, hemmet 

och sina anhöriga (Koskinen et al., 2016).  

  

Historiskt sett har smärta ofta varit förknippat med lidande. Smärta fungerar som kroppens 

försvar då smärta är en varning för personen att söka lindring för lidandet. Fysiskt lidande är 

nära besläktat med psykologiskt, socialt och spirituellt lidande och kronisk smärta som inte 

ger någon mening resulterar i eller leder till lidande (Koskinen et al., 2015). I samband med 

sjukdom är smärta en vanlig orsak till lidande. Genom försök att lindra smärtan kan lidandet 

lindras också. Det kan vara outhärdligt att uppleva kroppslig smärta och som Eriksson 

beskriver i sin teori leda till en själslig och andlig död. Själsligt och andligt lidande beskrivs 

som upplevelser av skam, skuld och/eller förnedring. Lidande kan också tolkas som 
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förluster. Personer förlorar egna förmågor till utföranden, socialt samspel och anhöriga 

(Eriksson, 2015, s. 78 - 80).  

  

I teorin om lidande beskrivs det också om begreppet värdighet och hur personen kan 

berövas sin värdighet då personen upplever att inte kunna utföra ansvar i samma grad som 

tidigare. Med värdighet kommer begreppet trovärdighet, och det innebär att personen ska få 

bli tagen på allvar och få sina upplevelser betrodda (Eriksson, 2015, s. 83). 

2.5 Omvårdnadens roll 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska omvårdnaden som ges respektera mänskliga 

rättigheter och ta hänsyn till personens värderingar, tro och vanor. Omvårdnaden ska också 

följa riktlinjer för att främja god vård (ICN, 2017). Morales-Fernandes, Morales-Asencio, 

Canca-sanchez, Moreno-Martin och Vergara-Romeo (2016) beskriver att sjuksköterskor har 

en viktig roll vid hantering av kronisk smärta genom att använda bedömningsinstrument, 

skalor och att vårda personen utifrån en holistisk människosyn där personen är i centrum. 

Det främsta målet med omvårdnaden till personer med kronisk smärta bör vara att hantera 

och bryta den onda cirkeln av smärtan, minska lidandet och förbättra livskvaliteten. 

Sjuksköterskorna måste stödja personen i sin kamp med smärtan och även erbjuda 

psykologisk omvårdnad. Carvalho, Espirito Santo, Izidoro och Santos (2016) beskriver vikten 

av att i omvårdnaden vara lyhörd, empatisk och att lyssna samt att vara respektfull för att 

kunna lindra personens lidande som är relaterad till smärtan. I omvårdnaden ska även 

smärtan kunna bedömas och hur det påverkar personen.  

 

Personer med kronisk smärta behöver ofta anpassa sig till det faktum att deras liv förändras 

och risken att de blir beroende av andra är stor. Detta lidande hanteras på olika sätt och för 

att hantera sorgen som kan uppstå är det viktigt att omvårdnaden är stöttande i deras 

sörjande. När omvårdnaden fokuserar på att stödja personens styrka blir det en källa till att 

stärka personen. Personen får då hjälp att hitta sitt egna sätt för att bearbeta lidandet och för 

att känna sig vara i kontroll av smärtan. När personen ser mening i lidandet kan det leda till 
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en förbättrad livskvalitet. Forskning visar att omvårdnadens har betydelse för personers 

smärtupplevelser. När omvårdnaden tar personens historia seriöst och strävar mot att förstå 

situationen inbringar det hopp. När personen blir sedd kan känslan av att värdigheten blir 

behållen upplevas (Koskinen et al., 2015). Lidandet kan bli sett och lindrat i en relation med 

omvårdnaden ser personen som en unik människa. Det ska kunna hjälpa personen att hitta 

sin väg till att nå målet med egna krafter. Ibland behöver dock personen extra omvårdnad 

även fast självständigheten bevaras (Arman & Hök, 2016). 

2.6 Problemformulering 

Livet med kronisk smärta innebär problem och svårigheter för personen. Tidigare forskning 

har visat att kronisk smärta kan vara svårt att mäta även om det idag finns olika verktyg i 

form av skalor att ta till sig av. Ökar förståelsen för hur dessa personer upplever den 

kroniska smärtan och dess konsekvenser kan omvårdnaden optimeras och stärka personerna 

till att hjälpa de att hitta sätt att förbättra deras livskvalitet och må bättre. Vilken typ av 

vidare forskning som saknas kan också identifieras genom att beskriva upplevelserna av att 

leva med kronisk smärta. 

 

3 Syfte 

Beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk smärta i vardagen 

 

4 Metod 

4.1 Design 

Denna uppsats utgörs av en litteraturöversikt med kvalitativ design och en deskriptiv ansats. 

När en litteraturöversikt skrivs väljs ett problemområde där ett intresse finns för vidare 

kunskap. Kunskapen som är i form av aktuell forskning av kvalitativa artiklar analyseras och 

sammanställs. Den kunskapen kan i sin tur påverka det praktiska vårdarbetet samt belysa 

vad som saknas i forskningsväg för det valda problemområdet (Segersten, 2012, s. 100). En 
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kvalitativ design studerar personers levda erfarenheter av fenomenet där tanken är att det 

ska äga rum i fenomenets naturliga miljö (Henricson & Billhult, 2012, s. 130). I en deskriptiv 

ansats sammanfattas och komprimeras data för att ge en samlad beskrivande bild (Billhult & 

Gunnarsson, 2012, s. 309). 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för denna uppsats var att artiklarna skulle vara originalartiklar 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter under perioden 2009 - 2019. Artiklarna skulle 

beskriva upplevelserna av kronisk smärta. Både kvinnor och mäns upplevelser inkluderades, 

samt deltagare 18 år eller äldre. Artiklarna som inkluderades skulle ha hög eller medelhög 

kvalitet efter kvalitetsgranskning och även vara godkända av etisk kommité. 

Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle beröra upplevelser från kronisk smärta som 

kom i samband med palliation. Artiklar på andra språk än engelska exkluderades. 

4.3 Litteratursökning 

För att söka artiklar användes databaserna PubMed och Cinahl. En boolesk sökteknik 

användes med hjälp av sök-operatorn “AND” som används för att koppla ihop två sökord 

och få sökträffar med båda orden inkluderade, som exempelvis “Chronic pain AND 

Suffering”. För att få fler relevanta träffar har metoden trunkering använts vid två termer. 

Dessa markeras med en stjärna(*) för att möjliggöra böjningar av den termen. (Östlundh, 

2012, s. 68 - 69). Ett flertal provsökningar har skett från 2019-01-14 - 2019-09-31. Sökorden 

som användes i databasen PubMed bestod av MeSH termerna “Chronic pain” och ”Pain 

management” samt fritextorden ”describe*”, ”experience*”, ”suffer”, ”patients experience” 

och ”qualitative”.  Sökorden som användes i databasen Cinahl vad i form av Cinahl 

headings ”Chronic pain” samt fritextorden ”suffer*”, ”qualitative” och ”experience*”. 

Avgränsningar för sökningarna har varit publicerade artiklar mellan 2009 och 2019. I två av 

sökningarna har “Full text” lagts till som en avgränsning för att minska ner antalet träffar i 

syfte att kunna läsa alla titlar. Totalt framkom 403 artiklar i fyra olika sökningar. I varje 
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sökning återfanns det dubbletter av valda artiklar. En detaljerad sammanfattning över 

sökningarna sammanställdes sedan i en tabell (se bilaga 1). 

 

4.4 Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalsprocessen har skett i olika steg. Titlar från 403 artiklar lästes och passade de med det 

valda syftet lästes sedan artiklarnas abstrakt. 85 stycken abstrakt lästes igenom. När 

abstraktet lästes gjordes en ny bedömning om artikeln fortfarande stämde överens med 

syftet och gjorde de det så lästes sedan hela artikeln. Totalt 26 stycken artiklar lästes. Av 

dessa valdes 14 stycken ut som granskades enligt UlrichWeb för att säkerställa att de är 

originalartiklar och kvalitetsgranskas enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskning för 

kvalitativa artiklar. Denna kvalitetsgranskning innehöll 14 frågor. För att bli inkluderade till 

resultatet skulle artiklarna hålla en hög eller en medelhög kvalitet. För en hög kvalitet 

krävdes det att 12 stycken av dessa frågor kunde besvaras. För medelhög kvalitet krävdes 

det att 10 stycket av dessa frågor kunde besvaras. Av dessa frågor var artiklarna tvungna att 

besvara “Etiska resonemang” för att få bli inkluderade oavsett om artikeln hade hög eller 

medelhög kvalitet. Frågor som inte kunde besvaras korrekt men gjorde att artiklarna 

inkluderas och behöll en medelhög eller hög kvalitet var “Beskrivning av 

undersökningspersonerna”, “Beskriven omvårdnadsvetenskaplig teoribildning”, 

“Framförda argument” samt “Beskrivning av hur metod och teoretiska utgångspunkter hör 

ihop”. Efter kvalitetsgranskningen föll 3 stycken artiklar bort och 11 stycken artiklar gick 

vidare till analysprocessen där 9 stycken artiklar hade hög kvalitet och 2 stycken hade 

medelhög kvalitet (Se bilaga 2).  

4.5 Analys 

Artiklarna har analyserats induktivt enligt Graneheim och Lundman (2004) kvalitativa 

manifesta innehållsanalys. Genom att använda den kvalitativa innehållsanalysen lästes 

artiklarna igenom flera gånger för att få en bättre förståelse för helheten. Sammanställningar 

av varje artikel skapades för att få en överblick. Med överstrykningspennor markerades 
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stycken som beskrev personers upplevelser av att leva med kronisk smärta. Dessa meningar 

blev till meningsbärande enheter. Sedan kondenserades de meningsbärande enheterna till 

koder som: frustration, skuld, förminskande, lidande, stöd, begränsningar, rädsla, 

förhållningssätt och hanteringsförmåga. Dessa kodade begrepp analyserades för att hitta 

likheter och skillnader och bildade tre olika kategorier: Emotionella upplevelser, vara begränsad 

samt hantera den kroniska smärtan.  

4.6 Etiska överväganden 

Artiklarna är godkända av etisk kommitté. Wallengren och Henricson (2012) beskriver att 

detta stärker artiklarnas kvalitet och trovärdighet. Deltagarna har givit sina samtycken att 

vara med i studierna samt att de förstår studiens syfte och deltar frivilligt. För att undvika 

personliga åsikter har artiklarna sammanställts, analyserats och har granskats objektivt. 

Artiklarnas resultat presenteras utan egna värderingar. 

 

5 Resultat 

Utifrån analysens 11 inkluderade artiklar framkom tre stycken kategorier. Emotionella 

upplevelser som beskriver personers emotionella upplevelser av att leva med den kroniska 

smärtan, vara begränsad som beskriver vilka begränsningar som personen upplever utav den 

kroniska smärtan samt hantera den kroniska smärtan som beskriver personens upplevelser sig 

hantera den kroniska smärtan. 

5.1 Emotionella upplevelser 

Personer med kronisk smärta upplever att familjemedlemmar hade svårt att tro eller förstå 

deras smärta och lidande. Detta ledde till att personerna kände sig missförstådda. Personer 

beskriver att de har blivit anklagad av sin familj för att överdriva, använda deras tillstånd 

som ursäkt för att undvika arbete och annat ansvar. De upplevde bristande intresse från 

vårdpersonal då de inte blev tillfrågad om deras upplevelse av smärta eller deras lidande. 

Känslan av inte bli trodd gjorde att de tvekade att be om smärtlindring. (Hansson, Fridlund, 
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Brunt, Hansson & Rask, 2011; Mullersdorf, Zander & Eriksson, 2011). Upplevelsen av att inte 

bli trodd på gör det svårt för personen att acceptera och erkänna smärtan. Accepteras inte 

smärtan leder det till svårigheter att hantera den kroniska smärtan. Detta ökar upplevelsen 

av att lida. Personen som lider av kronisk smärta upplever frustration av att människor runt 

omkring ger förslag om hur deras smärta kan behandlas för att de ska klara vardagen 

(Kostova et al., 2014). De kände sig också som idioter, ignorerad, förminskad och svag samt 

tyckte att det borde vara självklart att kunna se att de hade smärta. Upplevelsen av att inte 

bli bekräftad och förstådd ansågs vara förolämpande och nedvärderande. Personerna 

beskriver även en känsla av ensamhet i stora grupper (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 

2009). Personerna beskriver även en rädsla av att inte bli hörda och att inte bli sedd som en 

hel människa. De kände ibland att deras smärtproblem inte togs på allvar och att de 

upplevde att de inte fick lov att ha ont och fick deras upplevelser förminskade (Holmner, 

Stålnacke, Enthoven & Stenberg 2018). De upplevde också rädsla av att bli övergiven och bli 

lämnad ensam i sin smärta. Personer med kronisk smärta känner också en osäkerhet 

relaterad till smärtan. Detta kan till exempel handla om deras framtida ekonomi och förmåga 

att arbeta (Ellegaard & Pedersen 2012). 

 

När smärtan fick en diagnos upplevde personer en bekräftelse och fick hopp om framtiden. 

De upplevde att de fick sin värdighet tillbaka. Personer förväntade sig också bli 

uppmärksammade och trodda på. De beskriver viljan att få själva berätta om sin smärta och 

bli tillfrågad om effekten av behandling. De beskriver också att de känner sig bekräftad och 

sedd genom att empati och förståelse visas samt att få bli tagna seriöst. Personerna visade 

också förståelse för arbetssituationen för vårdpersonal. Det fanns även förståelse för 

vårdpersonalens misstankar om missbruk när det bads om smärtlindring. De upplevde att 

vårdpersonalen gjorde deras bästa trots allt och agerade utifrån vad som var bäst för de som 

lider av kronisk smärta (Hansson et al., 2011). Personer med kronisk smärta tycker att det är 

viktigt med bekräftelse, uppmuntran och kommunikation. Även förtroende ansågs vara 

viktigt. Ett bra möte inkluderade ärlighet, förståelse, ödmjukhet, vänlighet, tålamod och 

någon som visade oro. Det var viktigt att vårdpersonalen försökte vara så tydlig som möjligt 
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och använda enkelt och förståeligt språk samt att bli inkludera personen när beslut fattades 

(Mullersdorf et al., 2011) 

5.2 Vara begränsad 

Personer med kronisk smärta beskriver att smärtan börjar så fort de kliver upp på morgonen. 

Det blir värre under kvällen eftersom det hålls igång under förmiddagen beskrivs det. 

Smärtan var dock närvarande under hela dagarna vilket ledde till minskad energi och 

begränsningar av aktiviteter (Clarke, Anthony, Gray, Jones, McNamee, Schofield, Smith & 

Martin 2012; Villiers, Maree & Belkum 2014). Smärtan ledde till minskade energi, minskad 

uthållighet och ett ökat behov av vila. Svårigheter att utföra aktiviteter som de gjorde 

tidigare och inte kunna anstränga sig var också vardagliga begränsningar. Smärtan 

påverkade sömnen med svårigheter att somna samt att de beskriver svårigheter att inte 

kunna arbeta hur många timmar de önskar eller utföra hushållsarbeten (Mullersdorf et al., 

2011; Schäfer et al., 2017). Personer beskriver att den kroniska smärtan påverkar deras 

livskvalitet och att smärtan i allmänhet styr flera aspekter i deras liv. De beskriver också att 

begränsningarna gör att de inte kan hjälpa sin familj och sina vänner. Aktiviteter som de 

gjorde innan den kroniska smärtan som att gå, sitta, stå och använda trappor var svårt att 

göra nu. Även om de ville att de skulle kunna leva som tidigare höll deras kroniska smärta 

de tillbaka och förhindrade aktiviteten eller på annat sätt resulterade intensiv smärta under 

eller efter aktiviteten (Stensland & Sanders 2018).  

 

Personer upplevde fler begränsningar i form av humörsvängningar. Exempelvis ilska som i 

sin tur kan skapa spänningar i kroppen och förvärra smärtan. Stress och sömnlöshet 

beskrevs ett upplevt lidande i vardagen (Ellegaard & Pedersen, 2012). Depression, ångest, 

förlust av liv och isolering beskrivs som ett resultat av kronisk smärta. De beskriver att låg 

självkänsla är en konsekvens av fysisk begränsning och att inte kunna umgås med vänner 

och familj. De ansågs sig också vara själva äldre än vad de egentligen är och beskriver 

personlighetsförändringar samt beskriver sin kropp som fartyg som inte fungerar vilket 

skapade känslor av frustration, ilska och sorg (Stensland & Sanders, 2018) 
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Personerna beskriver att smärtan begränsade deras sociala liv som att shoppa och umgås 

med vänner. De beskriver även att smärtan påverkade deras vänskap. Det beskrivs att 

vänner är aktiva och därför upplevdes skam och skuldkänslor vilket resulterade i 

undvikande att umgås med vänner (Clarke et al., 2012). 

5.3 Hantera den kroniska smärtan 

Personer beskriver att läkemedel har tillfällig effekt. Rädsla av att bli beroende av läkemedel 

och förekomst av biverkningar beskrevs. Fysisk aktivitet som promenader och övningar som 

lindrade smärtan i form av värme beskrevs vara positiv. En strategi var att konsultera 

fysioterapeut under perioder med intensiv smärta. Även om de redan hade fått råden 

innan upplevdes det som ett bekräftande stöd att få höra igen. Möjligheten att samtala med 

en professionell som var bekant med problemet upplevdes som en känsla av lättnad. Det 

fanns oro om att smärtan kunde förvärras om övningarna utfördes på egen hand utan stöd 

från professionella. Användning av hjälpmedel som var inte var rekommenderad av 

professionella upplevdes oroväckande av personer (Mullersdorf et al., 2011). Personer 

upplever att envishet var ett nödvändigt drag att ha för att få behandling. De beskriver att 

behålla styrkan var viktigt för att gå igenom vårdkedjan samt att de upplevde att de själva 

behövde ge förslag till alternativa behandlingar och vara de som tog initiativet. Personerna 

beskriver att lycka var att hitta en person som lyssnade. Många gånger upplevde de också att 

de gnällde, tjatade och var själviska när de själva behövde vara de som kom med krav och 

förslag på andra behandlingar (Hansson et al., 2011).     

Personer upplevde mindre smärta och lidande med hjälp av akupunktur. De beskriver också 

en förändrad positiv känsla och ökad förmåga att hantera smärtan. De känner sig mer 

motiverad, energifulla och känner att deras humör förbättras. Personerna beskriver att de 

känner sig som sig själva efter akupunkturbehandlingen och att de känner sig lugn och 

avslappnad under behandlingen. De beskriver att de känner sig “friska” flera dagar i rad 

efter behandlingen (Pagones, Lee & Hurst 2018).  Mindfulnessprogram vid kronisk smärta 
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upplevdes ge mer insikt hur kronisk smärta kan påverka vardagen och orsaka lidande. De 

upplevde sig även ha lärt sig att fokusera på de viktiga sakerna i deras liv (Holmner et. al 

2018). 

Stöd hos personer med kronisk smärta i form av familjen, särskild partner och barn 

upplevdes viktigt. Personer kände ett ansvar gentemot deras familj vilket gjort att de hittar 

motivation till att inte bli passiv till sin kroniska smärta och istället finna metoder för att 

klara av arbetsuppgifter och upprätthålla sina roller. Familjens existens var i sig själva 

anledningen till att kämpa. Familjestöd visar sig vara en avgörande faktor för den 

accepterande processen. Personer beskriver tydligt att deras familj var anledning till att de 

kunde gå vidare trots smärtan. Utöver motivation var även familjen en källa till 

känslomässigt och praktisk stöd. Dessa stöd gjorde att personen upplever sig vara 

accepterad och kunna erkänna sina behov (Kostova et al. 2014). Mötet med andra personer 

som lider av samma bekymmer gav möjlighet att prata om sin smärta. Förståelsen av att inte 

vara ensam om att ha kronisk smärta samt att dela erfarenheter med andra som har liknande 

smärtproblem var positiva upplevelser och upplevdes som en känsla av säkerhet och 

samhörighet (Holmner et al., 2018; Pagones et al., 2018).  

Genom acceptans upplevde personer sig ta mer ansvar och viljan att återvända till arbete och 

ut ur offerrollen. Från att vara i ett självdestruktiv och depressivt tillstånd började de genom 

acceptans kunna se inre resurser komma upp till ytan och kunna användas. De fick insikt, 

var redo att tro på sig själv och uttryckte av inre lycka och frihet (Ellegaard & Pedersen, 

2012). 
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ design med deskriptiv ansats har använts i denna litteraturöversikt för att bäst 

kunna beskriva upplevda erfarenheter hos dessa personer med kronisk smärta. Denna 

metod är lämplig för att svara på studiens syfte vilket kan öka arbetets trovärdighet (Polit & 

Beck, 2012 s. 176). I exklusionskriterierna valdes kronisk smärta vid palliativ omvårdnad att 

tas bort. Detta för att syftet är att beskriva upplevelsen att leva med kronisk smärta, och 

palliation ansågs inte kunna beskriva de upplevelserna då den palliativa omvårdnaden 

skiljer sig från vanlig smärtbehandling. Artiklar som var äldre än 10 år exkluderas också och 

detta för att säkerhetsställa att det var aktuell forskning som bildade resultatet. Sökningarna 

har gjorts i databaserna PubMed och Cinahl som är lämpade för omvårdnad. Sök-operatorn 

AND användes för att koppla ihop två sökord och få mer inriktade sökresultat som svarade 

på arbetets syfte. Detta gjorde också att antalet träffar blev något färre och lättare att gå 

igenom och ingen titel missades att läsas. Användningen av trunkering vid två ord hjälpte 

att få fram sökresultat som svarade på syftet men där ordet kan ha haft en annan form och 

därför blivit missad utan. För att uppnå bekräftbarhet är litteratursökningen utförd och 

beskriven systematiskt för att metoden ska kunna göras om av andra forskare och leda till 

liknande resultat (Polit & Beck, 2012, s. 653, 674 - 675). För att säkerhetsställa kvaliteten på 

inkluderade artiklar användes en granskningsmall vilket stärker resultatet. Detta gjorde 

dock att 3 stycken artiklar föll bort och resultatet stärks då ytterligare då det visar att endast 

artiklar som höll kvaliteten inkluderades. Artiklarna beskriver liknande resultat i hur 

upplevelsen är av att leva med kronisk smärta trots att artiklarna är från olika länder. Detta 

kan öka uppsatsens trovärdighet (Petersson & Lind, 2015 s. 298). Med hjälp utav en 

kvalitativ innehållsanalys har artiklarnas innehåll bearbetats. Detta för att förstärka att 

resultatet inte förvrängs blir misstolkat. Engelska är inte författarnas modersmål, trots att 

båda talar flytande engelska har översättningsverktyg används vid behov för att undvika 
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ytterligare feltolkning. Detta styrker att resultatet är sanningsenligt med aktuell forskning 

inom det valda området. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

kronisk smärta i vardagen. I resultatet framkom det att personer med kronisk smärta 

upplever en känsla av att inte vara trodd på. De känner sig förminskade och upplevde ett 

lidande till följd av detta. De framkom att det var svårt för personerna med kronisk smärta 

att kunna hantera smärtan när den inte blev accepterad. Personer med kronisk smärta 

upplevde också positiva effekter av att omvårdnaden visade empati och förståelse. Det 

framkom att personer med kronisk smärta upplevde olika slags begränsningar i deras 

vardag som fysiska begränsningar, psykiska begränsningar och sociala begränsningar. I 

resultatet framkom det också att personer med kronisk smärta hanterar den olika. Stöd från 

närstående var viktigt och lika så att inkludera fysisk aktivitet för att lindra smärtan. 

 

Resultatet visar att personer med kronisk smärta upplevde att de inte blir trodda på och 

kände sig förminskade. Även Haozous, Doorenbos och Stoner (2014) beskriver i sin studie 

att personer med kronisk smärta upplevde att deras smärta ignorerades, förbisågs och inte 

uppmärksammades. Att inte bli sedd och hörd kunde beröva personens värdighet och detta 

beskriver Eriksson (2015, s. 83) som ett lidande då värdigheten kommer med begreppet 

trovärdighet där personen ska få bli tagen på allvar och få sin upplevelse trodd. I 

omvårdnaden av dessa personer som lider av sin kroniska smärta är det därför viktigt att 

lyssna och bekräfta. Det kanske inte lindrar smärtan rent kliniskt men för dessa personer kan 

det minska de lidande som kommer ifrån att känna sig förminskade och inte trodda på. I 

Arman & Hök (2015) studie framkom det att personer som upplevde en trygg och 

inbjudande miljö som positivt, samt ett uppvaknande till glädje för livet och styrka att bli 

mer involverad i sin egen vård. Detta stärker ytterligare att omvårdnaden sätter krav att se 

och höra personen. Resultatet visar också att personer upplevde att om empati och förståelse 

visades upplevde de sig bekräftade. 
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Resultatet visar att personer med kronisk smärta upplevde skam och skuld på grund av 

begränsningar som var relaterad till den kroniska smärtan. Detta var också ett lidande för 

dessa personer. Eriksson (2015) beskriver i sin teori om lidande ett själsligt lidande som 

förknippas med skam och skuld kopplat till sin sjukdom. Dessa upplevelser menar då 

Eriksson (2015) kunde uppkomma på grund av en dålig attityd från vårdpersonalen. Det 

finns därför också risk att omvårdnaden skulle kunna förvärra ett lidande hos personer med 

kronisk smärta genom att bemöta de med en dålig attityd. Misstro på deras smärtan 

försvårar för de att acceptera, erkänna och hantera den kroniska smärtan. 

 

Nedstämdhet beskrevs som en riskfaktor för kronisk smärta och många med kronisk smärta 

led av nedstämdhet (Mills et al., 2019). Resultatet visade att nedstämdhet, ångest och 

isolering upplevdes av personer med kronisk smärta. Forskning visade att de som lever med 

kronisk smärta har jämförelsevis med den generella befolkningen ökad risk för suicidala 

beteenden (Galvez-Sánchez et al., 2019). I omvårdnaden av en person med kronisk smärta 

som visar symtom på nedstämdhet bör det tas i beaktning att de faktiskt har en ökad risk för 

suicidala beteenden. Det är viktigt att personen i tidigt skede blir erbjuden rätt behandling 

och att frågor som kan upplevas svåra vågas ställas. Detta för att förhindra att 

nedstämdheten utvecklas till en depression eller leder till suicidala beteenden. 

 

Resultat visade att personer med kronisk smärta inte vågade be om smärtlindring alla 

gånger men också att personerna hade förståelse och förtroende för personalen och att de 

hade kunskap om smärtbehandlingen. I en annan studie visade det dock att personer med 

kronisk smärta beskrev en känsla av att sjukvårdspersonalen misslyckades upprepade 

gånger att ge adekvat smärtbehandling för att lindra upplevelsen av lidande som är orsakad 

av kronisk smärta (Haozous et al., 2014). Det råder alltså delade meningar om hur personen 

upplever omvårdnaden och det visar att kommunikationen är extra viktig mellan vårdtagare 

och vårdgivare. Enligt Haozous et al. (2014) beskrev också personer att vårdpersonalen kan 

uppfatta att de är efter droger när de söker vård för den kronisk smärtan. De vill inte bli 
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sedd på det sättet. De ville istället bli bemött med medkänsla. Samtidigt visade forskning på 

hur beroendeframkallande läkemedelsbehandlingen är (Sharpe Potter & Marino, 2013) vilket 

gör att sjuksköterskan till en viss grad behövde uppmärksamma om det fanns 

varningssignaler som tydde på ett eventuellt missbruk. Det är därför viktigt att tänka på i 

omvårdnaden av dessa personer att balansgången mellan att smärtlindra effektivt kontra 

gynna ett eventuellt missbruk är svår, och det ställer krav på att sjuksköterskan ska kunna 

uppmärksamma detta problem. Det kan återigen kopplas till det som resultatet visade på att 

personer med kronisk smärta inte kände sig sedda eller trodda på. 

 

Forskning har visat att det finns en stark koppling mellan kronisk smärta och personens 

livskvalitet. Smärtan kunde begränsa vardagen för personer genom att de undvek att göra 

sådant som kunde framkalla mer smärta (Koskinen et al., 2016). Resultatet visade att kronisk 

smärta begränsade och förhindrade normal funktion och dagliga aktiviteter som att inte 

kunna arbeta många timmar samt utföra hushållsarbeten. Samtidigt visade också resultatet 

på att personer som var fysiskt aktiva upplevde en positiv effekt av lindring av den kroniska 

smärtan. I resultatet framkom det även att personer med kronisk smärta undvek fysisk 

aktivitet på grund av smärtan, höll sig till områden i och runt hemmet vilket ledde till att de 

inte gjorde något annat än att sitta hemma. Samtidigt visade forskning att det finns flertalet 

positiva resultat av att kombinera den kroniska smärtan med fysisk aktivitet (Mills et al., 

2019). I omvårdnaden av dessa personer bör det framkomma att forskningen visar på 

positiva fördelar av att vara fysisk aktiv. Det finns internationella evidensbaserade 

riktlinjer som menar att smärtbehandlingen bör bestå av kombinerad fysiologisk, 

farmakologisk samt psykologisk behandling (Bee et al., 2016) det är därav viktigt för 

sjuksköterskan att se helheten av personens lidande och kunna erbjuda adekvat vård som 

följer evidensbaserad forskning. Resultatet visade att personer upplevde att de får kämpa för 

att få alternativa behandlingar och att envishet nästan är ett måste för att få bli hörd. Enligt 3 

kap. 2 § i patientlagen (SFS 2014:821) ska information om behandlingsalternativ framkomma 

till personen, vilket borde förhindra att personen ska uppleva sin vård som en kamp. 
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Resultatet visade också att kronisk smärta leder till upplevelser av begränsningar som 

orsakade lidande i vardagen med bland annat stress och sömnlöshet som konsekvenser. 

Detta beskrevs även av Haozous et al. (2014) att dagliga livet, sömn och personliga relationer 

påverkades av den kroniska smärtan. Här gäller det också att omvårdnaden tar hänsyn till 

detta och ser sömnproblemen som en del av smärtproblematiken.  

 

Personer beskrev att familj och vänner är främsta källan till stöd (West, Steward, Foster & 

Usher 2011). Resultatet visade också att personer upplevde familjen som ett stort stöd. 

Samtidigt upplevde personer att familjen även kunde bidra till negativa upplevelser genom 

att inte tro på personen och förminska smärtan. Resultatet beskrev också vikten av att träffa 

andra människor som också lider av kroniska smärta. Detta gav möjlighet att dela med sig 

erfarenheter av den kroniska smärtan och få sin historia trodd. Det gav också en känsla av 

gemenskap, att få dela med sig sina tankar och känslor. Furnes, Natvig och Dysvik (2014) 

beskrev liknande känslor hos personer med kronisk smärta. Personer fick möjligheten att 

dela med sig av dolda tankar och känslor och samtidigt få känna sig respekterad. Detta gav 

känsla av att vara befriad vilket minskade upplevelsen av lidande och känslan av ensamhet. 

Omvårdnaden har därför fördelar av att se närstående som en resurser för att stödja 

personen. Att få känna sig sedd bidrar till behållen värdighet som enligt Eriksson (2015) är 

viktigt för personen som lider. Eftersom personer upplevde att anhöriga också kunde bidra 

till negativa upplevelser kan sjuksköterskan genom att involvera anhöriga också ge de 

adekvat information. Har de rätt kunskap kan det förstå och hjälpa sin anhörige med den 

kroniska smärtan att få det stöd som behövs i vardagen. 

 

Resultatet visar att mindfulnessprogram hjälpte personer med kronisk smärta att hantera 

lidande som är orsakades av smärtan. Personerna började att fokusera på ögonblicket, 

acceptera smärtan, ställa mindre krav på sig själv, lära sig att sätta gränser samt att fokusera 

på de positiva aspekterna i sitt liv för att kunna leva ett aktivt liv. De började bli mer 

optimistiska vilket minskade upplevelsen av lidande. Här kan sjuksköterskan också hjälpa 

till genom att stödja personen och lära sig hitta sin egen styrka som forskning visat kunna 
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vara positivt för personens bearbetning (Arman & Hök, 2016). Resultatet visade även att 

akupunktur minskar smärta och lidande. Personer upplevde förändringar i form av en 

positiv känsla, ökad motivation, ökad energi och förmåga att hantera smärtan. Furnes et.al 

(2014) beskrev liknande upplevelser av personer där de upplevde en känsla av välmående 

från ett kognitivt beteendeterapi-program med fokus på smärthantering ledd av 

sjuksköterskor. Haozous (et.al 2014) beskrev även andra behandlingsstrategier med god 

effekt som massage, akupunktur, kiropraktik, fysioterapi, andning, distraktion, och bön 

minskade lidande av den kroniska smärtan och för att återhämta sig. Individanpassad 

omvårdnad är av fördel då det beskrivs att olika metoder passar olika personer. Detta kan 

kopplas till ICN:s etiska kod för sjuksköterskor där det beskrivs tydligt att sjuksköterskan 

ska ta hänsyn till personens värderingar, tro och vanor. Personer som inte får fullgod effekt 

av den farmakologiska behandlingen bör därför få information om alternativa behandlingar. 

Detta visar vikten av att omvårdnaden ska innehålla tydlig information om vilka 

behandlingsalternativ som finns att tillgå.  

 

7 Slutsats 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att personer med kronisk smärta upplever lidande 

i olika former beroende på sin smärta. Bland annat genom begränsningar i vardagen och 

känslor av förminskning och missförtroende. Resultatet visar också att ett bra bemötande där 

empati och förståelse visas har en positiv effekt på personens kroniska smärta och lidande. 

Personer med kronisk smärta möts med olika typer av attityder av sjuksköterskor vilket kan 

antingen hjälpa de eller förvärra deras lidande. Därför är det att som sjuksköterska viktigt ta 

sig tid, vara lyhörd och tro på personen när de säger att de har ont. Eftersom att denna 

litteraturöversikt kommer fram till att personer med kronisk smärta känner sig ignorerad 

och inte sedda kan den bidra till att öka sjuksköterskans förståelse hur det faktiskt är att leva 

med en kronisk smärta, och den kunskapen kan bidra till att omvårdnaden blir så bra som 

möjligt för personen och minskar lidandet genom att sjuksköterskan ser personen och tar 

personens historia på allvar. Kan lidandet minska för dessa personer är också chansen större 
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att de får en förbättrad livskvalitet. Då denna litteraturöversikt pekar på att det föreligger 

upplevelser av att känna sig missförstådd och inte bli trodd på samt svårigheter att mäta 

smärta objektivt kan ytterligare forskning behövas för att utveckla metoder att mäta den 

dolda smärtan och få dessa personer att känna sig betrodda. 
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Bilaga 1 
 
Tabell 1  

Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgr. Antal 

relevanta 

träffas 

Urval

* 1 

Urval

* 

2 

Urval

* 3 

Urval

* 4 

Antal 

valda 

Artikel 

Cinahl 

190931 

Chronic pain 

AND suffer* 

AND 

qualitative 

2009-

2019,  

114 114 20 8 6 5 Gudmansdotti

r & 

Halldorsdottir 

(2009); 

Hansson et al. 

(2011); 

Kostova et al. 

(2014); 

Pagones et al. 

(2018); de 

Villiers et al. 

(2015) 

 

PubMed 

190931 

Pain 

management 

AND 

qualitative 

AND 

Chronic pain 

AND 

describe* 

 

2009-

2019, 

Free 

full 

text 

87 87 13 6 3 2 Clarke et al. 

(2012); 

Holmner et al. 

(2018) 

PubMed 

190931 

Patients 

experience 

AND 

Chronic pain 

AND suffer 

 

2009 - 

2019 

55 55 12 4 1 1 Ellegaard & 

Pedersen 

(2012) 

Cinahl 

190931 

Chronic pain 

management 

AND 

experience* 

2009 

– 

2019,

Full 

text 

147 147 40 8 4 3 Mullersdorf & 

Eriksson 

(2011); Schäfer 

et al. (2017); 

Stensland & 

Saders (2018) 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, i Urval 3: Hela artikel lästes, Urval 4: 

Artiklarna kvalitetsgranskades. Urval 5, valda artiklar 
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Bilaga 2 
 
Tabell 2. 

Översikt av inkluderade resultatartiklar. 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagar

e 

(bortfall

) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Clarke et.al 

2012 

USA 

Få insikt i hur äldre 

vuxna med kronisk 

smärta som inte är 

cancer, beskriver sin 

smärta, 

i syfte att informera 

professionella 

inställningar till 

dess 

bedömning. 

Kvalitativ

  

23(0) Individuella intervjuer  Smärtan är 

närvarande hela 

tiden och ledde 

till minskad 

energi. Smärtan 

begränsade 

personerna 

fysisk, psykisk 

och socialt. 

Personer kunde 

inte utföra 

dagliga 

aktiviteter, 

kände sig 

otillräckliga och 

skämdes för att 

inte vara lika 

aktiva som 

innan och som 

vänner. 

  

Hög  

Ellegaard & 

Pedersen. 

2012  

Damnark  

Syftet var att 

undersöka hur 

dessa behandlingar 

påverkar en persons 

förmåga att hantera 

kronisk ryggsmärta 

när det är i 

kombination med 

depression.  

kvalitativ

a  

6 st (0) Fenomenologisk 

hermeneutisk   

Faktorer som är 

relaterade till 

förlust och sorg, 

besvikelse, och 

traumatiska 

händelser vilket 

ledde till 

upplevelse 

maktlöshet och 

obehag. Dessa 

faktorer 

tillsammans 

med smärtan 

ledde till 

stressyndrom.  

Hög   

Gudmannsdot

tir & 

Halldorsdottir  

2009  

Island  

Beskriva upplevelse 

av kronisk smärta 

hos personer bor i 

vårdhem.  

kvalitativ

   

12 st (0) tolkande fenomenologi  Att leva med 

kronisk smärta 

på ett vårdhem 

är verkligen en 

utmaning och 

det finns många 

hinder för en 

framgångsrik 

smärthantering. 

De viktigaste 

källorna till 

Hög 
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styrka var nära 

och kära.  

  
Hansson et al. 

2009 

Sverige   

Undersöka vilken 

betydelse 

vårdpersonalens 

bemötande har för 

personer med 

kronisk smärta, 

även vårdtagarnas 

erfarenhet av att bli 

bemött av 

vårdpersonalen 

angående den 

kroniska smärtan.   

Kvalitativ

  

8 st (0) Beskrivande fenomenolog

iskt metod , individuella 

intervjuer 

Personerna 

beskriver att 

negativ 

ställning från 

vårdpersonalen 

ledde till de 

kände sig 

förolämpande 

och 

förminskande. 

Personer 

beskriver de 

blev misstrodda 

och att deras 

upplevelse av 

av den kroniska 

smärtan 

ifrågasattes.  De 

var tvungna att 

kämpa för att få 

vård. 

  

Hög 

Holmner et al.  

2018 

Sverige  

Undersöka 

personernas 

upplevelse om ett 

rehabiliteringsprogr

am angående 

kronisk smärta.   

Kvalitativ

a 

12st (0)  Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Att få kunskap 

om kronisk 

smärta, träffa 

andra som 

också lider av 

kronisk smärta 

ökade 

accepterandet 

av den kroniska 

smärtan. Vissa 

personer hade 

svårt att 

acceptera 

smärtan, 

medicinsk 

diagnos var 

viktig. 

  

Medelhö

g 

Kostova et al. 

2014 

Schweiz  

Identifierar viktiga 

källor och olika 

typer av socialt stöd 

som är relevanta för 

personer kroniska 

smärta orsakad av 

reumatoid artrit 

(RA) och undersöka 

när och hur dessa 

källor är viktiga.  

Kvalitativ  20 st (0) semistrukturerade 

intervjuer  

Familj och 

sjukvårdsperso

nal är de 

viktigaste 

källorna till 

socialstöd. Det 

finns en risk att 

familjen eller 

sjukvårds 

personalen 

antingen 

underskattar 

personens 

lidande eller 

blir  “över 

skyddande”. 

Hög 
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Mullersdorf, 

Zander, 

Eriksson, 

2011.     

undersöka 

upplevelsen av att 

leva med 

muskuloskeletal 

smärta och 

erfarenhet av 

hälsovård  

Kvalitativ

  

5(0) Grundad teori, 

individuella intervju 

Smärtan 

påverkade det 

dagliga livet 

med fysiska och 

emotionella 

konsekvenser. 

Den fysiska 

påverkan 

beskrivs 

huvudsakligen 

som begränsad 

energi och 

uthållighet och 

därmed ökat 

behov av vila. 

  

Hög 

Pagones et al. 

2018  

Beskriva effekten av 

långvarig och 

regelbunden 

akupunktur hos 

äldre personer med 

kronisk smärta.  

Kvalitativ

  

15 st (0) semistrukturerade 

intervjuer 

Resultatet visar 

mindre 

användning av 

läkemedel, 

humörs 

förbättringar, 

energi, ökad 

välbefinnande  

  

Hög  

Stensland & 

Sanders 2018 

USA  

Få insikt äldre 

personers 

upplevelse av att 

leva med kronisk 

ryggsmärta  

Kvalitativ

  

21 (0) fenomenologisk metod, 

semistrukturerade 

intervju   

Den kroniska 

ryggsmärtan 

påverkade 

deltagarnas liv 

kraftigt och 

begränsade från 

de vardagliga 

aktivitet vilket 

ledde dålig 

självkänsla. 

  

Hög  

Schäfer et al. 

2017  

Undersöka 

smärtupplevelse hos 

individer med 

muskelskeletsmärto

r och central 

sensitisering för att 

få bättre förståelse 

av symtom relaterad 

till central 

sensitisering ur ett 

patientperspektiv. 

Den andra syftet var 

att undersöka hur 

denna patientgrupp 

skiljer sig från 

personer som har 

neuropatisk smärta.  

  

Kvalitativ 9 st (0) Tvärsnittsstudie Båda grupperna 

beskriver brist 

på motivation 

och drivkraft. 

Även en ond 

cirkel av smärta 

som leder 

stress, oror och 

sömnlöshet. 

Hinder i det 

vardagliga livet   

Hög 

Villiers et al. 

2015 

Sydafrika 

Beskriva dagliga 

besvär/begränsning

Kvalitativ

  

9(0) Beskrivande 

fenomenologisk design. 

Kodningsprocess.   

Personer 

beskriver 

lidande av att 

Medel 

hög 
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ar av kronisk 

smärta.  

vara begränsad 

och inte kunna 

utföra dagliga 

aktiviteter. En 

ond cirkel av 

smärta.  Religiö

sa övertygelser 

gav hopp om 

framtiden och 

minskade 

upplevelse av 

lidande.  

 


