
 
 

Abstrakt 
 
Bakgrund: Smärta är ett vanligt problem hos tonåringar och ett stort antal tvingas 
leva med långvarig smärta. Smärtan kan ha negativa effekter på hela deras 
vardagssituation. Smärtan kan vara relaterad till sjukdom eller psykologiska 
faktorer, där stress är vanligast. Smärtupplevelsen är unik för varje tonåring och 
toleransen för smärta varierar från person till person. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa tonåringars upplevelser och erfarenheter 
av att leva med långvarig smärta. 
Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. En 
litteratursökning gjordes i databaserna PubMed och Cinahl och studiernas resultat 
sammanställdes och analyserades med stöd av innehållsanalys. Av 21 granskade 
artiklar motsvarade 12 artiklar vår litteraturstudies syfte. 
Resultat: Resultatet av litteraturstudien visade att den långvariga smärtan 
uttryckte sig på flera olika sätt och bidrog till olika problem i tonåringarnas 
vardagsliv. Tonåringarna drog sig undan och isolerade sig och relationerna till 
familjen och kompisarna ändrades till följd av smärtan. Smärtan påverkade 
tonåringarna känslomässigt vilket bidrog till funktionella besvär. Det var viktigt 
för tonåringarna att lära sig att ha kontroll över sin smärta. Smärtan hade även en 
negativ inverkan i skolmiljön och skolfrånvaro ökade vid tilltagande 
psykosomatiska symtom. Tonåringarna upplevde det viktigt att få stöd från familj, 
kamrater och lärare. 
Diskussion: Skolan spelar en stor roll i tonåringens vardagsliv. Skolpersonalen 
har därför en nyckelroll kring deras hälsa. 
Slutsats: Tonåringarna behöver få stöd från sin omgivning för att lättare kunna 
interagera i vardagslivet. Kunskap och utbildning om den långvariga smärtan 
behövs för de drabbade tonåringarna och även för familj och vänner. 
Skolhälsovården och övriga vårdinstanser har en nyckelroll i att nå ut med denna 
information.  
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Bakgrund  

Smärta är ett vanligt problem under barndomen och i tonåren, med ett otaligt 

nummer av tonåringar som rapporterar långvarig smärta. Tonåringar med 

långvarig smärta meddelar att smärtan har haft negativa effekter inom alla 

områden av deras liv och påverkar fysiska, psykologiska och sociala funktioner 

(Eccleston et al, 2005).  
 

Smärtupplevelsen är unik för varje individ vi möter. Smärta beskrivs enligt IASP 

(International Association for the Study of Pain) som en “sensorisk och 

emotionell upplevelse”. Upplevelsen av smärta är associerad med en mängd olika 

känslor. Orsaker som påverkar upplevelsen kan t.ex. vara rädsla och oro, typ av 

smärta, sjukdomstillstånd, erfarenheter av smärta, smärtans innebörd och mening, 

barnets sociala och kulturella ursprung. Det är viktigt att använda 

smärtskattningsinstrument som tillåter barn och ungdomar att beskriva sin 

subjektiva smärtupplevelse. I samband med varje smärtbedömning bör vi ta 

hänsyn till de faktorer som kan förstärka smärtupplevelsen. Dessa faktorer 

påverkar även toleransen för smärta och hur barnet sedan reagerar, dvs. beteendet 

vi observerar. Toleransen för smärta varierar från individ till individ. Att kunna 

tolerera en obehaglig och smärtsam situation beror i huvudsak på utvecklingsnivå 

och på inverkan av ovan beskrivna faktorer. De som inte förstår orsak och verkan 

och mening med smärta kan inte förstå att överse med något obehagligt. Det är 

vid sådana tillfällen vi ser barn och ungdomar förlora sin kontroll (Olsson & Jylli, 

2001, s.119-121, 309-310).  

 

Med långvarig smärta menas ett smärttillstånd som pågår mer än tre till sex 

månader. Kronisk smärta var tidigare benämningen som användes, men den bör 

helst undvikas så att det inte ges en bild till patienten om att tillståndet inte går att 

bota. Därför används begreppet långvarig smärta idag i Sverige, internationellt 

används dock fortfarande ”chronic pain” för att beskriva långvarig smärta. Även 

om en sjukdom inte kan botas så skall man behandla smärtan och därför är det att 

föredra benämningen långvarig smärta i motsats till den akuta, där smärta är ett 

symtom på en akut skada eller en inflammation som i samband med läkningen 
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minskar och försvinner (McGrath et al, 2000; Olsson & Jylli, 2001, s. 304-305; 

Werner & Strang, 2005, s.16). 

 

Långvarig smärta kan delas upp i om den är relaterad till känd organisk sjukdom 

eller inte. Om en känd organisk diagnos föreligger innebär ofta en lyckosam 

behandling av grundsjukdomen att även smärtan lättare kan lindras. Ofta är dock 

smärtan ett mer dominerande symtom och kan behöva en egen utredning och ett 

ställningstagande till en mer specifikt inriktad behandling. Smärta som inte är 

relaterad till känd organisk sjukdom har ofta ingen känd orsak eller uppstår i 

nervsystemet (neurogen eller neuropatisk smärta) eller kan ha psykologiska 

förklaringar (psykogen smärta). Denna typ av smärta benämns ofta som 

smärtsyndrom. Vid långvariga och svårbehandlade smärttillstånd finns ett behov 

av många kompetenser (Olsson & Jylli, 2001, s. 304-305). 

 

Konsekvenserna av långvarig smärta påverkar inte enbart barndomen utan kan 

även skada t.ex. barnets sociala, fysiska och ekonomiska framtid. Det finns belägg 

för att smärtan leder till att unga människor drar sig undan många olika aktiviteter 

till följd av att de isolerar sig och är deprimerade. Smärtupplevelsen kompliceras, 

utökas och förändras av många olika orsaker och sammanhang: kognitiva, 

känslomässiga, sociala och språkliga. Viktiga faktorer som påverkar upplevelsen 

av smärta är utvecklingslära, inlärning och andra former av upplevelser som t.ex 

tidigare upplevd smärta och erfarenheter inom familjen. Barns uppfattning och 

förståelse av smärtan och deras förmåga att kunna berätta om den beror på hur 

långt de kommit i sin utveckling (Sällfors, Fasth & Hallberg, 2002). 

 

Psykologiska faktorer har alltid en viktig roll vid långvarig smärta. Vanligast är 

att smärtan är relaterad till stress. Det är möjligt att långvarig stress hos barn och 

ungdomar är den viktigaste orsaken till långvariga smärttillstånd. Stressen kan 

härledas till egna högt ställda krav på prestationer inom t.ex. skolan och idrotten. 

Mobbning i skolan eller brist på vänner är andra orsaker till stress som anses 

vanliga. Möjligen kan även hormonella omställningar som sker i kroppen under 

denna period i livet spela in. Långvarig stress hos unga kan eventuellt bidra till 

förändringar i nervsystemet som kan jämföras med begreppet utbrändhet, som 

nuförtiden är en vanlig reaktion hos vuxna med långvarig stress. Detta kan också 
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ge förändringar i dygnsrytmen och påverka immunsystemet och könshormoner 

(Olsson & Jylli, 2001, s. 309-310). 

 

Långvarig smärta är en komplicerad och problematisk upplevelse för barn och 

unga människor som tillfogar lidande hos individen och dennes familj. Långvarig 

smärta under barndomen och tonåren är fortfarande ännu ett relativt outforskat 

ämne (McGrath et al, 2000). 

 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa tonåringars upplevelser  och erfarenheter av att 

leva med långvarig smärta. 

 

Frågeställningar: 
1. Hur upplever tonåringar (13-18år) den långvariga smärtan? 

2. Hur påverkar smärtan vardagen för tonåringarna?  

3. Vilka olika besvär uppkommer av smärtan? 

4. Vilka är de utlösande faktorerna till smärtan? 
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Metod  

Litteratursökning 
Litteraturstudien grundar sig på studier publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Sökningen efter dessa studier har gjorts genom MIMA i databaserna PubMed och 

Cinahl via EBSCO. Sökningen redovisas i tabell 1. Artiklar har också sökts 

manuellt i de utvalda artiklarnas referenslistor. 
 

Tabell 1. Olika kombinationer av sökord och antal träffar i databaserna. 

Sökdatum 2008-02-07 PubMed  Cinahl via  
EBSCO 

Limits Published in the 
last ten years 
 

Published from 
1997-2008 

1: chronic pain 26294 8293 

2: adolescent OR teenager 395455 13046 

3: experience 133230 37576 

4: daily life OR daily living 34504 11277 

1 AND 2 2930 243 

1 AND 2 AND 3 295      (8) 11   (1) 

1 AND 2 AND 4 179      (3) 2  

1 AND 2 AND 3 AND 4 22        (4) 2 

Vi har valt att markera med fet stil vid de resultat där vi tänker granska abstrakt till vår 

litteraturstudie. Siffrorna inom parantes (   ) är de artiklar som har gått vidare till granskningen. 

 

Inklusionskriterier: Studierna skall vara skrivna på engelska, finnas i fulltext 

och handla om tonåringars erfarenhet och upplevelse om långvarig smärta. 

 

Exklusionskriterier: Studierna får ej vara äldre än 1997 och ej handla om akut 

smärta. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden vid långvarig smärta och vilka olika 

behandlingsmetoder som finns att tillgå. Review artiklar kommer ej att ingå. 

 

 
 



6 
 

Klassificering och värdering 
Klassificering av studierna gjordes enligt Berg, Dencker & Skärsäter (1999, s. 14-

15) med följande indelning: 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT). En prospektiv studie där man jämför 

undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har fördelats till antingen en 

kontrollgrupp eller till en eller flera experimentgrupper.                            

 

Deskriptiv studie (DS). Beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp hos 

en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

 

Kontrollerad klinisk studie (CCT). En studie där man jämför en experimentgrupp 

med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp (historisk kontroll). 

 

Kvalitativ studie (K). En studie där insamlade data t ex i form av intervjuer, 

berättelser eller observerande beteende analyseras och presenteras med syfte att få 

fördjupad förståelse för livsvärlden såsom upplevelser och erfarenheter hos 

individer.  

 

Den vetenskapliga kvaliteten har granskats utifrån en tregradig skala; hög 

vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III) (Hellzén, 

Johansson & Pejlert, 1999, s.39). 

 

Bearbetning 
 
Bearbetning av litteraturen har skett med stöd av Hellzén, Johanson & Pejlert 
(1999, s.16-17). 
Fas 1 
Denna fas utgjordes av att läsa titlarna och abstrakten i artiklarna.Vi gick igenom 

511 abstrakt. Efter detta genomfördes ett urval av de artiklar som vi fann relevanta 

för fortsatt granskning. Kriterier för fortsatt granskning var att studierna 

handlade om långvarig smärta hos tonåringar och erfarenheter utifrån detta. 

Studierna skulle även vara vetenskapligt baserade. Studier som inte uppfyllde 

dessa kriterier exkluderades. I de artiklar som stämde överens med syftet söktes 
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fler artiklar manuellt i referenslistorna. 21 artiklar valdes ut och gick vidare till 

nästa fas. 16 artiklar från databassökningen och ytterligare fem från den manuella 

sökningen. 

 

Fas 2 

De 21 artiklarna som stämde överens med syftet klassificerades och granskades 

enligt granskningsmall utarbetad av Hellzen, Johansson & Pejlert (1999) för SBU,  

(bilaga 1). De artiklar som inte motsvarade syftet helt och som inte bedömdes 

lämpliga till studien valdes bort, (bilaga 2).  

Fas 3 
Kvaliteten på studierna granskades av  båda författarna för att sedan jämföras och 

diskuteras. De kvarvarande artiklarna dokumenterades i tabell, (bilaga 3). 

Resultatet analyserades utifrån en innehållsanalys och redovisas i uppsatsens 

resultatdel. 

 

Analys 
Artiklarnas innehåll har analyserats med hjälp av innehållsanalys med syftet att se 

mönster och identifiera kategorier (jfr. Forsberg & Wengström, 2003, s. 146-147). 

Artiklarna lästes igenom och huvudresultatet som besvarade syfte och 

frågeställningar skrevs ner för att sedan analyseras noggrant. Analysen 

genomfördes enligt Polit och Beck (2004, s. 562). Vi sökte efter mönster som 

beskrev tonåringars upplevelse av att leva med långvarig smärta. Materialet 

sorterades in under kategorier utifrån skillnader och likheter och detta resulterade 

i 4 kategorier som motsvarade frågeställningarna och syftet. 

 

Etisk granskning 
Ett etiskt resonemang eller ett godkännande av en etisk kommitté bör finnas med i 

alla artiklar (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-74). Vi har redovisat samtliga 

artiklar som ingår i litteraturstudien. Enligt Polit och Beck (2004, s.141) ska en 

etisk granskning alltid göras när människor ingår i en studie. Vår litteraturstudie 

baseras på studier där man tagit hänsyn till etiken. 
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Resultat 
Av de 12 artiklar som ligger till grund för resultatet kommer fyra från 

Storbritannien, tre från Holland, två från Sverige, en från USA, en från Tyskland 

och en från Norge. De inkluderade artiklarna i resultatdelen finns redovisade i en 

översikt (bilaga nr 3, tabell 2). 

 

Analysen av studierna resulterade i fyra huvudkategorier med tio subkategorier 

som besvarade syftet med studien att belysa tonåringars upplevelser och 

erfarenheter av att leva med långvarig smärta. 

 

Den långvariga smärtans påverkan på vardagslivet 

- Påverkan på livskvalite 

- Upplevelser av social isolering 

   -    Utlösande faktorer till smärtan 

Smärta som leder till känslomässiga och funktionella besvär 

- Känslomässig smärta och funktionsmässig oförmåga 

- Problem i vardagsaktiviteter 

- Sömnproblem 

Betydelsen av att ha kontroll över smärtan  

- Kontroll leder till minskad smärta 

- Könsskillnader i upplevelse och hanteringen av smärtan 

Smärtans inverkan på skolarbetet 

- Sambandet mellan skolrelaterade stressfaktorer och smärta 

- Betydelsen av socialt stöd från omgivningen 

 

Den långvariga smärtans påverkan på vardagslivet 
Påverkan på livskvalite 

I en studie av Hunfeld et al, (2001) förde de 128 tonåringarna dagbok över 

smärtans intensitet i tre veckor, de besvarade även ett frågeformulär om 

livskvalitet. Resultatet visade att den långvariga smärtan hade en stark negativ 

inverkan på livskvaliten. Smärtan beskrevs öka under dagen, med den högsta 

frekvensen omkring middagstid, och den högsta intensiteten omkring läggdags. 

Sambandet beskrevs med att den självskattade livskvaliteten hos de kvinnliga eller 
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manliga tonåringarna var lägre ju högre intensitet och frekvens av smärta, framför 

allt gällande psykologisk funktion, fysisk status och funktionell status (dagliga 

aktiviteter). Smärtans negativa följder påverkade även familjelivet i vardagen. 

 

Carter, Lambrenos & Thursfield (2002) undersökte hur upplevelsen av långvarig 

smärta inverkade på livskvaliteten hos tonåringar. Långvarig smärta är ett 

komplicerat tillstånd hos tonåringarna. Studien visade att smärtan är personlig och 

påverkar olika faktorer i det sociala livet. En av tonåringarna beskrev att smärtan 

var svår att hantera eftersom man visste att den alltid kommer att finnas där och  

påverka livet:  

”But at time when you´re in pain and everything you don´t think about anybody 

else! You think, ”Oh my God, it´s hurting me and this might be the worse it can 

get”. Like this feels really bad for me! Cos at the time.... you don´t think that 

anyone else can be in worse pain as you´ve got!” 

 

Merlijn et al, (2002) har belyst psykosociala faktorer som var kopplade till 

långvarig smärta hos tonåringar. Tonåringarna med långvarig smärta upplevde en 

mycket sämre livskvalitet i jämförelse med tonåringar utan smärta. De var mycket 

mera mottagliga och sårbara, framför allt när det gällde rädsla för att misslyckas. 

De hade svårare att ta sig för att göra saker och upplevde det också svårare att bli 

socialt accepterade av till exempel sina kamrater. 

 

Upplevelser av social isolering 

Carter et al, (2002) beskriver att konsekvenserna av smärtan är likartade hos både 

unga och vuxna. Resultatet av den långvariga smärtan gör att tonåringarna isolerar 

sig och har lättare att bli deprimerade. Tonåringarnas erfarenheter säger att 

långvarig smärta känns helt annorlunda jämfört med den akuta smärtan. Smärtan 

har påverkat deras liv negativt, framför allt när det gäller relationerna till 

kompisar och familj påpekade tonåringarna. En tonåring förklarade hur smärtan 

påverkar relationer till kompisar enligt följande: 

” It`s hard cos you can`t go out with your friends and so you don`t get like a 

social life. And when you do go out with your friends it`s hard “cos they don`t 

understand about your illness. And so they`ve changed…” 
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Utlösande faktorer till smärtan 

Roth-Isigkeit et al, (2005) fann i sin studie många olika faktorer som bidrog till att 

utlösa smärtan. Dessa varierade en del mellan flickor och pojkar. Flickorna 

uttryckte oftare än pojkarna att deras smärta utlöstes av väderförhållanden (39% 

mot 25%), sjukdom eller skada (35,9% mot 23,9%), ilska/dispyter (20,9% mot 

11,9%), familjeförhållanden (12,1% mot 5,2%) och sorg (11,9% mot 3,4%). I 

motsats uttryckte pojkarna oftare att smärtan utlöstes av fysisk ansträngning (28% 

mot 17,2%). 

  

Smärta som leder till känslomässiga och funktionella besvär 
Känslomässig smärta och funktionsmässig oförmåga 

Känslomässig smärta hos tonåringar med långvarig smärta har Eccleston, 

Crombez, Scotford, Clinch & Connell (2003) undersökt i en studie. Tonåringarna 

rapporterade en hög nivå av känslomässig smärta. Det generella resultatet för oro 

var dubbelt så högt som för en icke-klinisk befolkning och 70% av deltagarna 

rapporterade depression på en nivå över den normala. Ett bra sätt att förebygga 

tonåringarnas känslomässiga smärta var genom att söka hjälp socialt  för att kunna 

hantera smärtan. 

 

I en studie gjord av Gauntlett-Gilbert & Eccleston (2007) där syftet var att 

undersöka funktionsmässig oförmåga, anpassningsfunktion och skoldeltagande 

hos tonåringar med långvarig smärta, uppvisade tonåringarna höga nivåer av 

smärta och funktionsmässig oförmåga, besvär såsom depression, ängslan och oro. 

Intensiteten av smärtan var en betydande orsak till funktionell oförmåga. 

Intensiteten var dock inte associerad till social anpassningsfunktion. Förmågan att 

anpassa sig socialt relaterades till de funktionsmässiga besvären och 

problematiska förhållanden mellan tonåringarna och deras föräldrar. 

 

Problem i vardagsaktiviteter 

I en studie av Roth-Isigkeit, Thyen, Stöven, Schwarzenberger & Schmucker 

(2005) framkom det att mer än två tredjedelar av deltagarna rapporterade hinder i 

vardagsaktiviteter relaterade till smärtan. Det rapporterades att smärtan orsakade 

följande bekymmer: sömnproblem (53,6%), oförmåga att hålla på med hobbies 
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(53,3%), ätproblem (51,1%), skolfrånvaro (48,8%) och oförmåga att träffa vänner 

(46,7%). Den allmänna förekomsten av hinder i vardagslivet till följd av smärta 

ökade med ålder. Huvudvärk upplevdes som den mest bekymmersamma smärtan 

hos 30,4 % av studiedeltagarna, 12,3% tyckte buksmärtor, 10,7% smärta i 

extremiteterna och 8,9% ryggsmärta.  

 

Sömnproblem 

Palermo & Kiska (2004) undersökte sambandet mellan smärta och 

sömnstörningar hos tonåringar med långvarig smärta genom att låta deltagarna 

fylla i ett frågeformulär om deras smärterfarenheter de senaste fyra veckorna. Det 

fanns ett stort samband mellan depressiva symtom, vardagsfunktion, 

hälsorelaterad livskvalitet och sömn. Sömnstörningarna var relaterade till 

sinnesstämningen, nedsatt vardagsfunktion och nedsatt livskvalitet. 

 

Betydelsen av att ha kontroll över smärtan  
Kontroll leder till minskad smärta 

I resultatet i studien av Carter et al, (2002) framkom det att det är väldigt viktigt 

för tonåringarna att kunna ha kontroll över smärtan, det är en del av hanteringen. 

Att ha kontroll leder till minskad smärta, mindre psykologiskt lidande och mindre 

påverkan på den allmänna funktionen i vardagen. En tonåring uttryckte det på 

följande sätt:  

 “When you haven`t got pain- you think, “Oh, it`s only pain it doesn`t really 

hurt”. And you think, “Oh, I`m going to cope with is this time”. Then when you 

get it you can`t- cos it does hurt and you just feel like screaming. When you 

haven`t got it you fell OK and everything. So you don`t know…what it fells like to 

know that it`s not gonna come back.”  

 

Berntsson, Berg, Brydolf & Hellström (2007) kom i sin intervjustudie fram till tre 

olika teman om erfarenheterna av att kunna må bra i vardagslivet. Det var viktigt 

för tonåringarna att acceptera sjukdom/handikapp som en naturlig del av livet. 

Tonåringarna kände att deras egen kunskap om tillståndet var viktig för att kunna 

må bättre och det gav dem bättre möjligheter att hantera olika situationer som 

uppstår i vardagen. Det var viktigt att tonåringarna hade en känsla av personlig 
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utveckling för att bättre kunna interagera med andra. Studien visade att 

tonåringarna upplever välmående när de tillåts att förbereda sig för att leva ett 

normalt liv integrerad i samhället. 

 

Könsskillnader i upplevelse och hanteringen av smärta 

Keogh & Eccleston (2006) har i sin studie undersökt könsskillnader i coping  hos 

tonåringar och om detta var relaterat till deras smärta. Flickor och pojkar skilde 

sig åt när det gällde själv-uppskattade smärterfarenheter där flickor rapporterade 

högre smärta. Studien redovisar att flickor använde sig mer av socialt stöd och 

positiva uttalanden medan pojkarna rapporterade mera beteendestörningar än 

flickorna. En oro att alltid komma att ha smärtan kvar var utmärkande hos 

flickorna. Flickorna uttryckte smärtan på ett mer känslomässigt sätt än pojkarna, 

hos vilka känslouttryckandet var relaterat till högre smärta.  

 

Perquin et al, (2000) beskrev i en studie att förekomsten av långvarig smärta var 

avsevärt högre för flickor än hos pojkar. Hos flickor skedde en ökning i att 

rapportera den långvariga smärtan mellan 12-14 års ålder. Intensiteten av smärtan 

var högre hos flickorna.  

 

Smärtans inverkan på skolarbetet 
Sambandet mellan skolrelaterade stressfaktorer och smärta 

I en tvärsnittsstudie undersökte Hjern, Alfven & Östberg (2007)  psykosomatisk 

smärta och psykologiska besvär i förhållande till möjliga stressfaktorer i skolmiljö 

bland tonåringar. Majoriteten av deltagarna rapporterade psykosomatisk smärta 

åtminstonde en gång i månaden. 29,1% rapporterade huvudvärk varje vecka och 

19,9% rapporterade ofta förekommande buksmärta. Resultatet visade att 

skolstressfaktorer, som till exempel trakasserier från andra, press utifrån 

skolarbetet, och att bli dåligt behandlade av lärarna, var associerade med 

psykosomatisk smärta och även psykologiska besvär såsom sorg, lättretlighet och 

att känna sig osäker och nervös. Press ifrån skolarbetet och att bli behandlad 

orättvist av lärarna rapporterades oftast av de i 13-18 års ålder.  
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I en studie av Natvig, Albrektsen, Anderssen & Qvarnstrom (1999) observerades 

ett överensstämmande samband mellan skolrelaterade stresserfarenheter och 

risken för psykosomatiska symtom bland tonåringarna i skolan. En ökning av 

skolfrånvaro relaterades till en betydande ökning av psykosomatiska symtom. De 

vanligaste av dessa symtom var lättretlighet, huvudvärk och sömnlöshet.  

 

Betydelsen av socialt stöd från omgivningen 

Resultatet i studien av Natvig et al, (1999) visade att det var viktigt för elevernas 

välmående och hälsa att få stöd från lärare och kamrater. Socialt stöd från lärare 

hade ett starkt samband till psykosomatiska symtom bland flickorna. Risken för 

symtom minskade generellt med ökat stöd, men istället ökade risken för 

nervositet. Bland pojkar verkade socialt stöd från andra elever vara en viktigare 

faktor.  

 

Berntsson et al, (2007) skriver att det var väsentligt för tonåringarna att få stöd 

från familj, vänner, sjukvård och samhälle. De behövde närhet, uppmuntran och 

omtanke för att kunna må bättre i det dagliga livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Diskussion 

Resultatdiskussion 
Syftet var att genom systematisk litteraturstudie belysa tonåringars upplevelser 

och erfarenheter av att leva med långvarig smärta, samt hur smärtan påverkar 

vardagen för tonåringarna, vilka olika besvär som uppkommer av smärtan och  

vilka som är de utlösande faktorerna till smärtan. Resultatet visade att den 

långvariga smärtan påverkar livet och vardagen negativt hos dessa tonåringar. 

Smärtan uttrycker sig på flera olika sätt i livssituationen hos de drabbade och 

orsakar olika problem i vardagsaktiviteterna. Den finns där och påverkar under 

dygnets alla timmar och bidrar till att tonåringarna isolerar sig. Smärtan påverkar 

samvaron med familjen och vännerna. Den långvariga smärtan påverkar 

tonåringarna känslomässigt och kan även leda till psykiska besvär och funktionell 

oförmåga. Det är viktigt för tonåringen att lära sig att ha kontroll över smärtan och 

att hantera den i vardagen. Smärtan kan även påverka i skolmiljön och ha en 

negativ inverkan på skolarbetet. Det är viktigt för tonåringarna att få stöd från 

personerna i sin omgivning för att kunna må bättre. 

 

Smärta ser ut att variera över dagen med högsta frekvens runt middagstid och 

högst intensitet vid läggdags på kvällen (Hunfeld et al, 2001), möjligtvis kan det 

förklaras av att kroppen oftast är som mest utvilad på morgonen för att därefter 

utsättas för olika påfrestningar under dagens fortskridande. Merlijn et al, (2002) 

beskriver att tonåringar med långvarig smärta ofta upplever en rädsla för att 

misslyckas i vardagen och att de ofta är mera mottagliga och sårbara än andra 

tonåringar. I resultatet av litteraturstudien framkommer att det är av betydelse att 

kunna ha kontroll över sin smärta då detta ofta leder till minskad smärta och 

mindre påverkan på vardagsfunktionen (Carter et al, 2002). Det är av yttersta vikt 

att tonåringarna lär sig att acceptera att tvingas leva med smärtan. Möjligheterna 

att kunna fungera bättre i vardagen och att kunna interagera med andra blir 

säkerligen lättare om de kommer dit i sin utveckling. Eriksson (1994, s. 76-77) 

beskriver att lidandet ofta föder en känsla av hopplöshet och lidandet behöver 

hopp för att kunna lindras. Människans grundhållning gentemot sitt egna lidande 

varierar mellan bitterhet och ödmjukhet. Ödmjukhet är något som hjälper 

människan att acceptera och gå igenom sitt lidande medan bitterheten är något 
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som ska undvikas på grund av att den leder till hat och förakt mot bland annat sig 

själv. Lidandet tillåts inte att bli ett subjekt eftersom människan själv är aktivt 

inställd och människan själv blir inte ett objekt för lidandet. Då lidandet blir ett 

subjekt underställs människan sitt lidande, och lidandet accepteras som en del i 

livet. Det är viktigt att lidandet inte blir ett mål i vardagen i människans liv. 

 

Relationerna till kamrater och familjen påverkas och blir lidande av smärtan.  

Tonåringarna drar sig ofta undan och det är därför viktigt för dem att inte ”vara 

annorlunda”. De behöver stöd från sin omgivning för att få möjlighet att känna en 

känsla av integrering (Carter et al, 2002; Berntsson et al, 2007). En tonåring vill 

finna sin roll i samhället och konfrontationer med familjen uppstår, mest på grund 

av samhällets snabba utveckling. I Erik H Erikssons utvecklingsteori träder 

människan i fas 6 in i den första fasen av vuxenlivet. Eriksson benämner denna 

för ”ung vuxen ålder”. I den har man en klar uppfattning om vem man är, att ha en 

egen identitet är en förutsättning som är viktig. Det skapas nära relationer, 

kärleksrelationer som innehåller givande och tagande, hänsyn och lyhördhet. De 

som inte får uppleva dessa relationer kan känna en känsla av utanförskap och 

isolering (Bunkholdt, 2004, s. 75; Eriksson, 2004, s.132).  

 

Det kan vara viktigt att personer i tonåringens omgivning, familj, kompisar etc, 

får information och utbildning om smärtan och dess symtom. Detta skulle kunna 

ge en ökad förståelse och göra det lättare att sätta sig in i tonåringens 

smärtproblematik. Carter et al, (2002) beskriver att det är jobbigt att leva med 

långvarig smärta och att det inte bara är tonåringarna som blir drabbade av den, 

utan även personerna i deras närhet blir inblandade i symtomen. Därför är det 

väldigt viktigt att de uppvisar förståelse och att även de får adekvat information 

om den långvariga smärtan. Werner & Strang (2005) skriver att personer som 

lider av långvarig smärta ofta har problem med att omgivningen inte förstår dem. 

Det är viktigt att omgivningen behandlar dessa personer med respekt, har ett 

uppmuntrande och öppet förhållningssätt och tror på vad de säger. Det är väldigt 

viktigt att förstå skillnaden mellan smärta som signal och de reaktioner och 

känslor som man visar omgivningen dvs. lidande. Det gäller att se patienten 

utifrån ett helhetsperspektiv: biologiskt, psykologiskt och socialt (199-200). Att få 

bekräftelse från en annan människas lidande innebär att förmedla till den andra 
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individen att ”jag ser”. Att en annan människa kan se lidandet innebär en tröst. 

Bekräftelsen kan ske på olika sätt t ex. genom beröring, med en blick eller bara 

med ord. Genom att bekräfta en annan människas lidande innebär att man finns 

där vilket kan hjälpa den lidande i kampen mot sitt lidande och till ett bättre 

välmående (Eriksson, 1994, s. 54; Eriksson; 1993 s. 12 ). 

 

Tonåringarnas livssituation påverkas ofta starkt av smärtan och många drabbas av 

känslomässiga och psykiska besvär. Ångest, oro och depression är vanliga 

symtom hos tonåringarna med långvarig smärta (Eccleston et al, 2003; Gauntlett-

Gilbert & Eccleston, 2007). Tonåringarna med denna smärtproblematik har ofta 

svårare att engagera sig och de känner sig sårbara och frustrerade. Det kan därför 

lätt bli så att de känner sig utanför och annorlunda vilket kan leda till en negativ 

spiral som bidrar till den sämre livskvaliteten som de upplever. De som lider av 

långvarig smärta har en  livssituation som liknar den som tonåringar med 

långvarig sjukdom lever i. Woodgate (1998) beskriver tonåringars upplevelser och 

erfarenheter av att leva med långvarig sjukdom. Långvarig sjukdom visade sig ha 

en negativ inverkan på dessa ungdomars liv. Försämrad livskvalitet, frustration, 

hopplöshet och att vara mera känslig var några viktiga faktorer som haft negativ 

innebörd för dessa tonåringarnas liv. 

 

Smärtan inverkar även på tonåringarnas skolliv. Faktorer såsom press ifrån 

skolarbetet och att bli orättvist behandlade av lärarna är vanliga orsaker kopplade 

till psykosomatisk smärta hos tonåringarna. Skolfrånvaron ökade i samband med 

att psykosomatiska symtom ökade.Elevernas välmående påverkades starkt av stöd 

från lärare och skolkamrater (Hjern et al, 2007; Natvig et al, 1999). Skolan spelar 

en stor roll i en tonårings vardagsliv då en stor del av dagarna spenderas i denna 

miljö. Skolan kan därför ses som tonåringarnas arbetsplats och som starkt kan 

påverka deras hälsosituation. Fungerar det bra i skolan bidrar det automatiskt till 

ett bättre välmående i tonåringens liv, likaväl som att om det fungerar dåligt i 

skolmiljön skapas en sämre livssituation. Skolans personal har därför en 

nyckelroll kring elevernas hälsa. Skolsköterskor är en yrkesgrupp som ofta kan 

stöta på problemet med tonåringarnas smärta. De kan fungera som en viktig länk 

och bidra med kunskaper och upplysningar. Logan & Curran (2005) beskriver 

tonåringarnas långvariga smärta ur skolpersonalens perspektiv. Studien 
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identifierade ett behov av mer information om långvariga smärtans problem och 

mer rådgivning från experter inom hälsovården. Skolpersonalen ville få kunskap 

om hur de kan hantera smärtsymtomen och smärtrelaterat beteende/uppförande 

hos tonåringarna under skolgången. 

 

Litteraturstudien visade att den långvariga smärtan påverkade olika faktorer i 

tonåringarnas vardagsliv. Smärtan bidrog till funktionella besvär och social 

isolering och därför är det viktigt att gå vidare med forskningen inom detta 

område för att få utökade och bredare kunskaper och därigenom bättre kunna 

hjälpa och stödja dessa tonåringar.  

 

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa tonåringars erfarenheter av att leva 

med långvarig smärta. Frågeställningarna som undersöktes var hur tonåringarna 

upplevde den långvariga smärtan, hur den påverkar vardagen, vilka olika besvär 

som uppkommer till följd av smärtan och vilka olika faktorer som utlöste den. 

Artiklar som publicerats före 1997 har exkluderats. Smärta hos tonåringar har 

blivit ett alltmer aktuellt ämne. Mängden av material hade kunnat vara större om 

studier äldre än 1997 inkluderats, men vi har valt att begränsa oss till 1997 och 

framåt då vi haft som målsättning att använda oss av studier från de senaste tio 

åren. Antalet artiklar hade förmodligen blivit för stort vid längre tidsperspektiv. 

Vi kompletterade databassökningen med att göra en manuell sökning och en 

genomgång av artiklarnas referenslistor för att få ett så bra material som möjligt 

att arbeta med. 

 

Begränsningen till ålderskategorin tonåringar 13-18 år (adolescents) har frångåtts 

i en del artiklar, ibland ingår studiedeltagare i åldrarna 12-18 år, ibland 13-19 år 

eller 10-18 år. I de fall där yngre barn (11 år och nedåt) förekommer i studien har 

vi enbart koncentrerat oss på resultatet för deltagarna från 13 år och uppåt. Då 

studiedeltagarna har varit 12 eller 19 år tror vi inte att det specifikt har påverkat 

resultatets utgång. En svaghet i litteraturstudien kan ha varit att en del artiklar inte 

funnits att tillgå i fulltext i databaserna, vilket kan ha medfört att en del värdefull 

information gått förlorad. En styrka i litteraturstudien har varit att vi båda två som 
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författare har läst och kvalitetsbedömt artiklarnas innehåll. Detta har säkerligen 

minskat risken för feltolkningar av innehållet.   

 

Artiklarna i studien är från skilda delar av världen med tyngdpunkt på Europa, 

varifrån alla utom en studie härstammar ifrån. Studien bygger i huvudsak på 

uppgifter ifrån ett antal nordvästliga europeiska stater, och eftersom resultaten 

visat sig relativt samstämmiga ökar det litteraturstudiens trovärdighet i resultatet.  
 

Allmän diskussion 

Vi har igenom en systematisk litteraturstudie försökt belysa tonåringars 

erfarenheter av att leva med långvarig smärta och har i studierna funnit att denna 

smärta påverkar deras liv på flera olika sätt. Resultatet visade att detta är ett 

vanligt och omfattande problem hos tonåringarna. Historiskt har oftast fokus 

hamnat på vuxnas erfarenheter av att leva med smärta när det gäller den forskning 

som behandlat detta, men vi har under arbetets gång fått klart för oss att det också 

är ett vanligt problem även bland yngre människor. Forskningen om detta har 

också ökat.  

 

Under barndomen utvecklas många egenskaper hos individen, inte minst under 

tonåren. Därför är det önskvärt att samhällets olika grenar gemensamt 

uppmärksammar problemen då dessa kan föra med sig bekymmer in i 

vuxenvärlden. Som snart nyblivna sjuksköterskor anser författarna att detta med 

långvarig smärta hos tonåringar är ett problem som ligger i tiden och som når ut 

till de flesta av sjukvårdens alla olika områden. Du kan träffa på detta problem i 

yrkesutövandet var du än arbetar. Detta är ett ämne som har varit intressant och 

lärorikt att studera närmare och vi anser att ytterligare forskning inom ämnet bör 

eftersträvas. 
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                Storleken beskriven                   Ja □ Nej □ 

 

Interventionen beskriven        Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod        Ja □ Nej □ 

 
Vilken statistisk metod är använd? 
………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 

Etiskt resonemang                     Ja □ Nej □ 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida        Ja □ Nej □ 

                            -reliabla        Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart?                    

Ja □ Nej □ 

 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Tabell 1 Översikt exkluderade artiklar                                                       Bilaga 2 
Författare 
Land 
Årtal 

Titel Motivering 

Britto et al 
2004 
USA 

Health Care Preferences 
and Priorities of 
Adolescents with chronic 
illnesses 

Motsvarade ej syftet. 

Castle et al 
2007 
Australien 
 

Being in pain: A 
phenomenological study 
of young people with 
cerebral palsy. 

Motsvarade ej syftet 

El-Metwally et al 
2007 
Storbritannien 
 

Predictors of abdominal 
pain in schoolchildren: a 
4-year population-based 
prospective study.. 

Motsvarade ej syftet 

Guite et al 
2007 
USA 

Adolescent Self-
Perception: Associations 
With Chronic 
Musculoskeletal Pain and 
Functional Disability. 

Motsvarade ej syftet 

Perquin et al 
2003 
Holland 
 

The natural course of 
chronic benign pain in 
childhood and 
adolescence: a two-year 
population-based follow 
up study. 

Motsvarade ej syftet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seng et al 
2005 
USA 

Posttraumatic stress 
disorder and physical 
comorbidaty among 
children and adolescents 

Motsvarade ej syftet 
 
 
 

Lamé et al 
2005 
Holland 

Quality of life in chronic 
pain is more associated 
with beliefs about pain, 
than with pain intensity 

Motsvarade ej syftet 
 

Reinoso 
2003 
Spanien 

Chronic pain in children: 
a largely unknown of 
forgotten fact 

Artikel på spanska 
 
 
 
 
 
 

Chambliss et al 
2002 
USA 

The assessment and 
management of chronic 
pain in children 

Motsvarade ej syftet 
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Tabell 2 Översikt över granskade och inkluderade artiklar                                                                                                                                           Bilaga 3                           
 

 
 
 
 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Klassificering 

Berntsson et al 
2007 
Sverige 

Att beskriva 
betydelsen av att 
må bra i dagliga 
livet hos 
tonåringar som 
lever med 
långvarig sjukdom 
eller handikapp. 

Kvalitativ studie. 
Semi-
strukturerade 
bandinspelade 
intervjuver. 

N= 15 
Ålder 12-19 

Latent 
innehållsanalys 

Det var viktigt att tonåringarna 
upplevde en känsla av accepterande av 
sjukdom/handikapp som en naturlig del 
av livet, en känsla av stöd från familj 
och vänner, och en känsla av personlig 
utveckling. 

K -II Medel 
 
 

Carter et al 
2002 
Storbritannien 
 
 
 
 

Att undersöka hur 
upplevelsen av 
långvarig smärta 
inverkar på 
livskvaliteten hos 
ungdomar. 

Kvalitativ studie. 
Pain Workshop= 
Aktivitetsmöten 
och en 
fokusgrupp med 
11 deltagare. 

N=11 
Ålder 13-19år 

Innehållsanalys. 
Analyserades 
med hjälp av en 
teoretisk 
kodteknik med 
stöd av Atlas.ti 

Den långvariga smärtan är personlig 
och påverkar det dagliga livet och 
medför att ungdomar isolerar sig och 
har lättare att bli deprimerade. Att 
kunna ha kontroll över smärtan är 
väldigt viktigt, vilket leder till minskad 
smärta, mindre psykologiskt lidande 
och mindre påverkan på 
vardagsfunktionen. Tonåringarna 
påpekar att smärtan påverkar deras liv 
negativt. 

K- II Medel 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Klassificering 

Eccleston et al 
2003 
Storbritannien 
 
 
 
 
 
 
 

Undersökning av 
känslomässig 
smärta hos 
tonåringar med 
långvarig smärta. 

Kvantitativ  
studie med 
frågeformulär. 

N= 80 
Ålder 11-17 

Multiple 
regression analys. 

Tonåringarna rapporterade hög grad av 
smärta och det rådde en hög grad av 
oförmåga. De upplevde känslomässiga 
besvär och rapporterade symtom av 
depression och ångest/oro. 

DS- I Hög 
 
 

Gauntlett/Gilb
ert & 
Eccleston 
2007 
Storbritannien 

Att undersöka 
funktionsmässig 
oförmåga, 
social/anpassnings-
funktion och 
skoldeltagande hos 
tonåringar med 
långvarig smärta 

Kvantitativ 
studie. 
BAPQ= Bath 
Adolescent Pain 
Questionnaire. 
Ett frågeformulär 
för att se hur den 
långvariga 
smärtan påverkar 
tonåringar. 

N=110 
Ålder 13-18 
Rekrytering 
från en kronisk 
smärtspecialist 
klinik. (73% 
flickor) 

Korrelations-
analyser. 
Multiple 
regression analys. 

Smärtintensiteten var en betydande 
orsak till funktionell oförmåga. Social- 
och anpassningsförmåga relaterades till 
funktionsmässig oförmåga, depression 
och problematiskt förhållande mellan 
barn och föräldrar. 

DS-II Medel 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Klassificering 

Hjern et al 
2007 
Sverige 

Undersöka 
symtomen 
psykosomatisk 
smärta och 
psykologiska 
besvär i 
förhållande till 
möjliga 
stressfaktorer i 
skolmiljö. 

Kvantitativ och 
kvalitativ studie. 
Tvärsnitts-studie 
med personliga 
intervjuer i 
deltagarnas 
hemmiljö. 
Audio-
frågeformulär. 

N= 2588 
Ålder 10-18 

Logistik 
regression 
models. 
Stata`s (8.0) 

Press ifrån skolarbetet och att bli 
behandlad orättvist av lärarna 
rapporterades oftast av de i 13-18 års 
åldern. Stressfaktorerna i skolan 
varierade avsevärt beroende på kön och 
klass tillhörighet. 

DS-II Medel 

Hunfeld et al 
2001 
Holland 

Få kunskap om 
intensiteten och 
frekvensen av 
långvarig smärta 
hos tonåtingar, 
deras livskvalitet 
och den långvariga 
smärtans påverkan 
på familjelivet. 

Kvalitativ och 
kvantitativ studie 
med 
frågeformulär 
samt dagbok om 
smärtans 
intensitet under 
tre veckor. 

N=128 
Ålder 12-18  

ANOVAs 
variansanalys, 
Pearsons, Linear 
regression 
analyses. 

De mest utbredda smärtorna var 
huvudvärk, buksmärta och ryggsmärtor. 
Smärtan ökade under dagen med den 
högsta frekvensen omkring middagstid 
och den högsta intensiteten vid 
läggdags.Flickor rapporterade mera 
intensitet och mer frekvent smärta än 
pojkarna. 

DS -I Hög 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Klassificering

Keogh & 
Eccleston 
2006 
Storbritannien 
 

Att granska 
könsskillnader i 
den långvariga 
smärtans 
erfarenheter hos en 
grupp tonåringar. 
Undersöka 
könsskillnader i 
coping och 
undersöka om detta 
är relaterat till 
deras smärta.  

En kvantitativ 
studie med 
frågeformulär. 
 
 
 

N= 161  
Ålder 11-19 

T-test. 
Korrelations-
analys. 

Flickor och pojkar skildes sig åt när det 
gällde självuppskattade 
smärterfarenheter där flickor 
rapporterade högre smärta än pojkar. 
Flickor uttryckte smärtan  mer med 
känslofokuserat undvikande där 
pojkarna uttryckte sig  med mera 
problemfokuserade metoder. 

DS-I Hög 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Klassificerin
g 

Merlijn et al 
2002 
Holland 

Belysa 
psykosociala 
faktorer som är 
kopplade till 
långvarig smärta 
hos tonåringar. 

Kvantitativ 
studie med 
frågeenkät. 

N=548 
Ålder 12-18 

Analyserades 
med frekvenser 
och 
korstabeller. 
Till hjälp har 
man använt sig 
av Chi-2-test, 
Mann-Whitney 
och T-test 
 

Tonåringar med långvarig smärta 
upplever en mycket sämre livskvalitet i 
jämförelse med tonåringar utan smärta. 
De är mera mottagliga och sårbara, 
framför allt när det gäller att 
misslyckas. Det finns skillnader i 
upplevelsen av smärtan när det gäller 
flickor och pojkar. 

DS-I Hög 
 
 

Natvig et al 
1999 
Norge 

Undersöka 
skolrelaterad stress 
och 
psykosomatiska 
symtom hos 
tonåringar i skolan. 

Kvantitativ 
studie med 
frågeformulär. 

N=862 
Ålder 13-15 

Multiple 
logistic 
regression 
analys. 

Studien fann ett överensstämmande 
samband mellan skolrelaterade 
stresserfarenheter och risken för 
psykosomatiska symtom bland 
skoltonåringar. Stöd från lärare och 
kamrater visade sig vara viktiga för 
elevernas välmående och hälsa. 

DS-I Hög 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens  
syfte 

Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Klassificering 

Palermo & 
Kiska 
2004 
USA 
 
. 
 

Undersöka 
sambandet mellan 
smärtsymtom och 
hur det påverkar 
vardagen, 
livskvaliteten och 
subjektiva 
sömnbesvär hos 
tonåringar med 
långvarig smärta. 

Kvantitativ 
studie med 
frågeformulär 

N= 86 
Ålder 13-16 

Studien analyserades 
av SPSS ( The 
Statistical Package for 
the Social Sciences. 
Scheffle test. 
Pearson. 
 

Resultatet visar på sambandet 
mellan smärta och sömn. Det 
finns ett stort samband mellan 
depressiva symtom, 
vardagsfunktion, hälso-
relaterad livskvalitet och 
sömn. 

DS-II Medel 
 
 

Perquin et al 
2000 
Holland 
 

Att införskaffa en 
omfattande bild av 
utsträckningen av 
holländska barn 
och tonåringars 
smärta. 

Kvantitativ studie 
med frågeformulär. 

N=5423 
Ålder 12-18 år 

Chi-2-test, Mann-
Whitney U-test, 
Kolmogorow-Smirnov 
test, Kruskall-Wallis 
och Student´s t-test 

Förekomsten av långvarig 
smärta ökade med ålder och 
var avsevärt högre hos flickor. 
Även smärtintensiteten var 
högre hos flickor. 

DS -II Medel 
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Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design / 
Intervention 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 
Klassificering 

Roth-Isigkeit 
et al 
2005 Tyskland 

Undersöka 
påverkan av 
upplevd smärta på 
dagliga livet och 
aktiviteter hos barn 
och ungdomar. 

Kvantitativ studie 
med frågeformulär  

N=749 
Ålder 10-18 
 

Logistic regression 
model. 

Huvudvärk, buksmärtor, 
bensmärtor och ryggsmärtor 
var de vanligaste 
smärttyperna. 
Mer än två tredjedelar av 
deltagarna rapporterade 
hinder i vardagsaktiviteter 
relaterade till smärta. 
Huvudvärk var den mest 
beskymmersamma smärtan. 

DS-I Hög 

 


