
 

 

Abstrakt 

 
Bakgrund Neuropatisk smärtproblematik drabbar många människor. 

När långvarig smärta väl har inrättat sig är chansen att uppnå 

smärtfrihet ganska liten. Den upplevda livskvaliteten var lägre vid 

långvariga smärtor än för andra medicinska tillstånd. 

Syftet var att belysa livskvalitet hos patienter med långvarig 

neuropatisk smärta. Metoden var en litteraturstudie och huvudfynden 

analyserades med innehållsanalys. Resultatet presenterades under två 

övergripande kategorier; leva med smärta och behandling av smärta. 

Patienter med långvarig neuropatisk smärta upplevde sämre 

livskvalitet. Reducerad arbetstid, social isolering och ansträngda 

relationer var uppenbara. Depression och dålig sömnkvalitet var 

vanligt förekommande. Patienterna upplevde dålig smärtlindring trots 

medicinering. Många behandlingar visade ineffektivitet och sökandet 

efter hjälp blev en evig, energikrävande cykel. Frustration som 

uppstod medförde ytterligare försämring av livskvaliteten. 

Diskussion Smärtan styrde patientens liv 24 timmar om dygnet. 

Upprätthållande av ett normalt liv och sociala funktioner var tärande 

och svårt. För att hjälpa dessa patienter behövs förbättringar och 

utveckling inom sjukvården. Slutsats De behandlingsalternativ som 

fanns var otillräckliga och patienterna upplevde frustration. 

Författarna anser därför att utbildning inom området neuropatisk 

smärta borde prioriteras inom hälso-och sjukvård. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, Livskvalitet, Långvarig smärta, 

Neuropatisk, Patient. 
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Bakgrund 
 

Det var inte förrän professor Melzack och Wall presenterade sin Grind-kontroll 

teori 1965 som smärtforskningen började tillta. Sedan 1970-talet har smärta blivit 

en egen specifik gren inom hälso- och sjukvården och i början av 2000-talet har 

forskningen revolutionerat förståelsen för smärta. Det finns idag ett stort antal 

människor med neuropatisk smärtproblematik. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv 

finns det stora kostnader för samhället och den enskilde individen. Trots detta går 

utvecklingen inom klinisk verksamhet långsamt, framförallt inom neuropatiska 

smärtområden (Mann, 2008).  

Neuropatiska smärtor är tecken på skador eller sjukdomar i det perifera, PNS, 

eller centrala nervsystemet, CNS. Inte sällan medför de parestesier och dysetesier, 

vilket innebär känselrubbningar som medför irritationer och obehag från 

hudretningar. Neuropatiska smärtor har ett brett register och variation i 

smärtmönster och intensitet. De kan vara av förbryllande, irriterande karaktär med 

hög individuell variationsgrad. Smärtan beskrivs ofta som brännande, svidande, 

stickande, skärande, huggande och pulserande. För att få en god smärtlindring är 

det viktigt att diagnostisera neuropatisk smärta, eftersom det finns skillnader i 

smärttyper och behandling (Werner & Strang, 2003, s. 454-457). Många 

oförklarade långvariga smärttillstånd som inte blir lindrade med vanlig analgetika, 

kan mycket väl förklaras med att smärtan är neuropatisk (Mann, 2008). Den 

neuropatiska smärtan är projicerad till innervationsområdet för nerv/nervbana. 

Smärtan delas in i två grupper, perifera samt centrala neuropatiska smärtor, 

beroende på var i nervsystemet skadan eller sjukdomen är lokaliserad. Orsaker till 

perifera neuropatiska smärtor kan vara mekanisk nervpåverkan som trauma, 

operation, tumörinväxt eller rotsmärta vid diskbråck. Olika inflammationstillstånd 

som bältrossmärta, skulderneurit, borrelianeurit och Guillain-Barrés syndrom 

orsakar neuropatisk smärta. Polyneuropatismärta innebär att många nerver är 

påverkade och är vanligt vid diabetes eller etylism. Vid försämrad kärlförsörjning 

inom PNS kan diabetesangiopati eller arterit uppstå. Trigeminusneuralgi och 

glossofaryngeusneuralgi ger neuropatiska smärtor utan känd orsak. Orsaker till 
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centrala neuropatiska smärtor kan vara infarkt, blödning eller missbildning i kärl. 

Andra orsaker kan vara tumör i hjärna och ryggmärg, multipel skleros eller 

traumatisk ryggmärgsskada (Werner & Strang, 2003, s. 454-457). 

 

Akut smärta är kroppens sätt att säga att något är fel och har därför ett syfte. 

Långvarig smärta har inte detta biologiska värde och kan därför ses som onödigt 

lidande (Johnson, 2004). Långvarig smärta är förknippad med en ökad förekomst 

av andra symtom som exempelvis depression och andra somatiska besvär. 

Smärtan leder även till olika inskränkningar och negativa konsekvenser i livet 

samt upplevelse av ohälsa. För att smärtan ska betecknas som långvarig ska den 

existerat i minst tre månader. När långvarig smärta väl har inrättat sig är chansen 

att uppnå smärtfrihet ganska liten. Det finns ofta en orealistisk förväntan på vad 

behandling av långvarig smärta ska kunna uppnå. Smärtan och dess konsekvenser 

försvinner oftast inte av behandling som vid ett akut tillstånd utan kräver mer 

omfattande åtgärder och tid. Långvarig smärta medför ofta sömnproblem, 

nedstämdhet, nedsatt fysisk och social förmåga vilket många gånger leder till 

förändringar som kan mätas med livskvalitetsinstrument. Det har då visat sig att 

den upplevda livskvaliteten varit lägre vid långvariga smärtor än för de flesta 

andra medicinska tillstånd (SBU/SSF nr 177/1, 2006, s. 23-24, 48-52). 

Begreppet livskvalitet har många betydelser, men de flesta associerar det med 

tillfredställelse av livet och välbefinnande i tillvaron. I sjukvårdssammanhang 

talar man ofta om hälsorelaterad livskvalitet som menar att patienten ska vara fri 

från besvär och ha en sådan god psykisk, fysisk och social funktion som möjligt i 

vardagen (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 24-25).  

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står det att 

sjuksköterskan ska tillämpa omvårdnadsprocessen och tillgodose patientens 

basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, 

kulturella och andliga. Sjuksköterskan ska organisera och/eller delta i teamarbete 

kring patienten. Sjuksköterskan ska även uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom 

adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2005).  
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa livskvalitet hos patienter med långvarig 

neuropatisk smärta. 

 

Frågeställningar 

Hur påverkas livskvaliteten av långvarig neuropatisk smärta? 

Vilka behandlingsmetoder erbjuds patienter med långvarig neuropatisk smärta? 

 

Metod 

Ambitionen var att ha en genomgående god struktur i genomförandet och i 

presentationen av litteraturstudien. Det skulle med lätthet kunna identifieras hur 

ingående artiklarna valts ut och hur resultatet sammanställdes. 

Vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska, publicerade de senaste tio 

åren och omfattade vuxna personer, inkluderades i studien. Innehållet i artiklarna 

styrde valet av vilka som skulle inkluderas i litteraturstudien. Vårt syfte med 

litteraturstudien var att belysa livskvalitet hos patienter med långvarig neuropatisk 

smärta. Artiklar har valts utifrån ett patientperspektiv och livskvalitet. 

Vetenskapliga artiklar som inte förväntades bidra till att besvara syftet samt 

artiklar som omfattade barn, ungdomar och nyfödda exkluderades. 
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Tabell 1. Översikt av sökord, sökordskombinationer, databaser och antalet träffar.  

2009-09-02 

Databas Avgränsningar Sökord Antal träffar Utvalda 

PubMed 

2009-09-03 

Kl: 12:14 

Published in the last 

10 years, English, 

Nursing journals, 

all adult:19+years 

Nurse and 

neuropathic pain or 

neuralgia 

28 5 

Cinahl 

2009-09-03 

Kl:10:22 

Published in the last 

10 years, English, 

all adult:19+years, 
references 

available, abstract 

available, journal 

article 

Nurse and 

neuropathic pain or 

neuralgia 

48 1 

PubMed 

2009-09-02 

Kl:10:00 

Published in the last 

10 years, English, 

all adult:19+years 

Neuralgia and 

nursing and quality 

of life 

3 0 

PubMed 

2009-09-02 

Kl:10:10 

Published in the last 

10 years, English, 

all adult:19+years 

Neuralgia and 

quality of life 

151 4 

Cinahl 

2009-09-05 

Kl: 17:34 

Published in the last 

10 years, English, 

all adult:19+years, 

journal article, 

abstracts available 

Nurse and 

neuropathic pain 

and neuralgia 

1 1 

 

 

Bearbetning 

Bearbetning har genomförts med stöd av SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17) i tre 

faser. 

 

Fas 1 

En första bedömning gjordes genom att 231 titlar och abstrakt lästes igenom för 

att sedan välja ut 11 artiklar som motsvarade studiens syfte och frågeställningar. 

För att belysa upplevelser av att leva med neuropatisk smärta gjordes även en 

manuell sökning för att bredda urvalet. Dessa artiklar hittades efter genomgång av 

referenslistor till redan utvalda artiklar. Totalt sex artiklar var relevanta för syftet 

och tillfördes litteraturstudien.  Den manuella sökningen gjordes via Google 

Scholar, 090905 kl.14.35. Inkluderade artiklar granskades mer ingående och 

artiklar som saknade abstrakt, fallstudier och litteratursammanställningar 

exkluderades.  
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Fas 2 

De vetenskapliga artiklarna som bedömdes vara relevanta för studien lästes i sin 

helhet. Studiens syfte, frågeställningar, inklusions- och exklusionskritererier 

beaktades vid genomläsningen. De 17 artiklar som bedömdes relevanta för studien 

medfördes vidare till fas 3.  

 

Fas 3 

Artiklarna i fas tre klassificerades och värderades enligt SBU/SSF nr 4, (1999, s. 

15-16) bilaga1. Vid klassificeringen och värderingen användes granskningsmall 

(bilaga 4). Efter slutförd granskning exkluderades två studier eftersom de 

bedömdes ha låg (III) kvalitet. De artiklar som inkluderas till studien 

sammanställdes i en översiktstabell (bilaga 2).  

 

Efter det att artiklarna sammanställts i tabell lästes artiklarna ytterligare flera 

gånger för att identifiera likartade mönster i resultatet. Vid varje genomläsning 

markerades delar ur texten med överstrykningspenna. Huvudfynden i 

datainsamlingen analyserades med innehållsanalys där 57 textenheter kortfattat 

beskrev innehållet. Dessa sorterades in under sex subkategorier som fördelades in 

under två kategorier. I tabell 4, bilaga 3, presenteras två exempel på hur analysen 

genomförts. Författarna har läst, granskat och bedömt alla artiklar enskilt följt av 

gemensam genomgång och diskussion. Vid olika uppfattningar har materialet 

studerats ytterligare en gång och möjliggjort en gemensam lösning av problemet.  

När analysen var utförd ledde det till att mönster och teman i artiklarna 

uppenbarade sig som beskrev och kvantifierade specifika fenomen som var 

relevanta till litteraturstudiens syfte (jmf Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 

180-183 ). 

Etisk diskussion 

Resultatet kommer att innehålla data från studier som fått tillstånd av etisk 

kommitté eller om det tydligt framkommer att etiska överväganden gjorts innan 

studien genomförts. Presentationen kommer att innehålla studiernas resultat 

oavsett vår egen åsikt i ämnet (jmf Forsberg & Wengström, 2008, s.77-78). 
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Resultat 
 

Syftet var att belysa livskvalitet hos patienter med långvarig neuropatisk smärta. I 

de 15 artiklar som analyserats påträffades totalt 57 textenheter. Dessa sorterades 

in under sex subkategorier. Subkategorierna resulterade i två övergripande 

kategorier; leva med smärta och behandling av smärta.  

 

Tabell 6. Översikt över resultatets kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

 

Leva med smärta 

Inverkan på det dagliga livet 

Fysiska och psykiska konsekvenser 

Acceptans och hantering  

 

Behandling av smärta 

Grad av smärta och medicineringar 

Sökandet efter hjälp 

Kunskap 

 

Leva med smärta 

Leva med smärta innebär en inverkan på det dagliga livet för patienter med 

långvarig neuropatisk smärta. En studie visar att långvarig neuropatisk smärta 

hade en stor inverkan på dagliga aktiviteter såsom; sömn, förekomst av 

depression, reducerad självkänsla och sämre självförtroende (Gustorff et al. 2007). 

Smärtan påverkade patienternas, arbete, humör och livsglädje (McDermott, 

Toelle, Rowbotham, Schaefer & Dukes, 2005). Flera patienter uppgav att 

befintliga relationer tagit slut på grund av förekommande smärteffekter och 

symtom vid utveckling av neuropatisk smärta. Patienter som hade en relation 

uttryckte att de upplevde svårigheter med fysisk intimitet. Andra beskrev hur nya 

relationer misslyckades på grund av smärtan (Closs, Staples, Reid, Bennet & 

Briggs, 2008). Ansträngda relationer var en oundviklig följd av de begränsningar 

och den osäkerhet som patienter och deras maka/make/partner/sambo upplevde. 

Ansträngdheten ledde till inskränkning av fysisk intimitet och påfrestning av 

förhållandet som ibland slutade i separation (Sofaer-Bennett, Walker, Moore, 

Lamberty & O´Dwyer, 2007). Trots förlust av många relationer, rapporterade 

deltagarna ett stort stöd från sina familjer och vänner, trots att de upplevde att de 



7 

 

flesta människor inte förstod vad de gick igenom. Männen upplevde svårigheter 

att acceptera den nedsatta fysiska kapaciteten. De kände sig oförmögna att utföra 

traditionellt manliga arbetsuppgifter och uppfylla sina roller som söner, partner 

och fäder. Att inte kunna utföra hushållssysslor, trädgårdsskötsel, skydda 

närstående samt att vara sexuellt aktiv på det sätt de önskade upplevdes som 

mycket frustrerande. Kvinnor beskrev sin oförmåga att utföra sina vanliga 

kvinnoroller och delta i normala familjeaktiviteter. Kvinnorna uppgav att det 

upplevdes som svårast när smärteffekterna drabbade barnen och att känslan var 

frustrerande och jobbig. I en studie uppgav alla deltagare i fokusgruppen att deras 

sociala liv, i viss utsträckning, hade påverkats av smärtan. Smärtan ansågs vara 

startpunkten för förlust av sociala relationer (Closs et al. 2008). 

Social isolering för både patienterna och deras makar, var en konsekvens av 

patientens begränsningar och osäkerhet i samband med negativa känslor för sin 

smärta. De fysiska begränsningarna visade sig i form av exempelvis; försämrad 

kontakt med barnbarnen, färre utflykter och upphörande av semesterfirande. Detta 

kunde leda till känslor av sorg, ånger och förlorad självkänsla. Smärtans 

oförutsägbarhet och sömnstörningar medförde svårigheter för patienterna att 

planera sina aktiviteter. Det innebar även att patienterna fick upphöra med 

aktiviteter som tidigare varit en del av vardagen. Förlust av värdefullt 

aktivitetsutövande medförde humörförändringar som ångest, rädsla, frustration, 

ilska och förlust av förtroende. Social isolering visade sig i form av 

tillbakadragenhet, försvagade vänskapsrelationer samt att personliga, intima 

relationer upplevdes ansträngda. Detta resulterade ofta i depression för både 

patienter och partner/maka/make. Deltagarna som bodde ensamma uttryckte en 

rädsla för social isolering. Flera deltagare upplevde redan social isolering. Flera 

deltagare tycktes vara på gränsen till social isolering, men fortsatte ändå att gå på 

släktträffar (Sofaer-Bennet et al. 2007). Försämrad tankeförmåga orsakades av 

smärta, trötthet och effekterna av medicinering. Det i sin tur medförde reducerad 

kapacitet att engagera sig i skola, arbete, fritid och sociala aktiviteter. 

Sammantaget blir resultatet ofta en varierande grad av social isolering (Henwood 

& Ellis, 2004). I en studie med 126 deltagare hade 65 deltagare reducerad 

arbetstid på grund av smärtan. Av 104 patienter som var i arbetsför ålder, hade 43 

sjukpension och 22 var deltidsarbetande som en direkt konsekvens av smärtan. 

Patienterna upplevde en försämring av livskvaliteten på grund av reducerad 
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arbetstid, färre utomhusaktiviteter samt begränsad fysisk aktivitet i allmänhet 

(Meyer-Rosberg et al. 2001). I en studie av Gustorff et al. (2007) rapporterade 

deltagarna i genomsnitt 29 sjukdagar under det senaste året. Detta påverkade deras 

ekonomiska situation.  

I Closs et al. (2008) framkom att de flesta deltagarna var oförmögna att arbeta och 

fokuserade på sina kontakter med vårdpersonal och personal inom offentliga  

organ. Brist på förståelse från dessa aktörer och att inte bli trodd upplevdes som 

ett stort problem för många.  

 

Leva med smärta innebär fysiska och psykiska konsekvenser för patienter med 

långvarig neuropatisk smärta. Smärtans natur karaktäriserades av deltagarna och 

innehöll följande komponenter; smärtdebut, fysiska smärtområden, verbal 

smärtbeskrivning, svårighetsgrader och variationer i smärtmönster (Henwood & 

Ellis, 2004). Patienterna rapporterade sömnsvårigheter, energibrist, 

koncentrationssvårigheter och dåsighet på grund av smärta och biverkningar 

(Meyer-Rosberg et al. 2001). Smärtan intensifierades av faktorer i kroppen och 

från omgivningen. Urinvägsinfektion, förstoppning, långvarigt sittande och 

liggande kunde ge ökad smärtupplevelse. Även varma och kalla temperaturer, 

fuktighet och väderförändringar påverkade smärtintensiteten. Känslomässiga 

faktorer som ökade smärtan inkluderade stress, oro, depression, frustration och 

ilska (Henwood & Ellis, 2004). Patienter med kontinuerlig smärta skattade sin 

ångest och depressionsnivå som signifikant högre i jämförelse med patienter med 

intermittent smärta och patienter utan smärta. Det visade sig att patienter med 

ryggmärgsskada och kontinuerlig smärta hade den sämsta sömnkvaliteten jämfört 

med patienter med intermittent smärta samt patienter utan smärta (Norrbrink 

Budh, Hultling & Lundeberg, 2005). Många av patienterna uttryckte en önskan 

om att få slappna av och få vila. De trodde att om de fick ordentlig sömn så skulle 

de kunna hantera sin situation bättre (Closs, Staples, Reid, Bennet & Briggs, 

2007). Det var ett tungt och tröttsamt arbete att leva med neuropatisk smärta. 

Tröttheten förvärrades av signifikanta sömnstörningar i form av 

insomningssvårigheter och frekvent uppvaknande (Henwood & Ellis, 2004). 

Sömnosäkerheten påverkade förmågan att planera framåt. En särskilt dålig natt 

förknippades ofta med försämring av smärtan och humöret. Sömnosäkerhet bidrog 

även till äktenskapliga påfrestningar och vissa av deltagarna eller deras partner 
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hade flyttat från den äktenskapliga sängen till en särskild säng eller sovrum på 

grund av osäkerheten att få god nattsömn (Sofaer-Bennet et al. 2007). 

 

Leva med smärta innebär acceptans och hantering för patienter med långvarig 

neuropatisk smärta. Deltagarna använde olika copingstrategier som simning i 

varmt vatten, bubbelbad, varm dusch, massage, stretching och ökad fysisk 

aktivitet, för att få tillfällig smärtlindring. Kompletterande terapier som 

akupunktur massage, hypnos gav varierande effekt av smärtlindring. Avslappning 

och avledning gav korta perioder av smärtlindring. Kognitiva copingmekanismer; 

positiv självuppmuntran, humor, rationellt tänkande och beteende innebar 

uppenbar ökad självständighet (Henwood & Ellis, 2004). Önskan om att vara 

oberoende var stark hos deltagarna. Deltagarna satte också stor tillit till tekniska 

hjälpmedel för att klara av vardagen. När deltagarna kände sig oberoende och 

upplevde att de hade kontroll kunde de acceptera sin smärta på ett bättre sätt. 

Äldre patienter med kronisk smärta anpassade sig till sin situation på olika sätt. En 

del av accepterandet handlade om att lära sig leva i nuet med vad som kunde 

göras. Många pratade om att låta var sak ha sin tid och att anpassa livet efter 

smärtan. Hjälpa andra som hade det värre och be böner var andra sätt att hantera 

smärtan. Det var viktigt för deltagarna att vårda sitt yttre och se bra ut (Sofaer et 

al. 2005).  
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Behandling av smärta 

Graden av smärta och medicineringar hos patienter med neuropatisk smärta 

framkommer i flertalet studier. I en studie belystes smärtupplevelser med 

metaforer. Kraftfulla ord, som ofta används för att beskriva våld och förstörelse, 

skildrade här graden av smärta bland deltagarna (Henwood & Ellis, 2004). I en 

annan studie med syfte att undersöka sjukdomsbördan i samband med 

neuropatiska smärtsyndrom hade majoriteten av patienterna ordinerad 

smärtmedicinering. Utöver detta var nära hälften av patienterna ordinerade 

medicinering för samtidig oro, depression eller sömnsvårigheter. För att hantera 

symtom användes medicinering som första alternativ. Patienterna i studien uppgav 

en smärtnivå på fem av tio och skattade sin upplevda hälsa som 54 av 100. 

Sjukdomsbördan var större hos patienter med allvarligare smärta. Patienterna 

trodde att deras hälsa skulle vara 22 % högre om fullständig smärtlindring gavs 

(Mc Dermott et al. 2005). I ytterligare en studie som undersökte livskvalitet hos 

patienter med perifer neuropatisk smärta uppgav 94 patienter (75 %) att de 

använde minst en typ av smärtlindrande medicin. Av dessa hade 48 patienter upp 

till fyra smärtlindrande mediciner, ofta i kombination med sjukgymnastik 

och/eller afferent nervstimulering, TENS. De flesta patienterna i studien upplevde 

dålig smärtlindring trots medicinering och kompletterande behandlingsmetoder 

(Meyer-Rosberg et al. 2001). Deltagarna i studierna gjorda av Henwood och Ellis, 

(2004) och Closs et al. (2007) upplevde att medicinerna var ineffektiva och 

problematiska på grund av biverkningar. De vanligaste biverkningarna var 

försämrad kognitiv förmåga och förstoppning. WHO har tagit fram en metod för 

smärtlindring i tre steg som Mishra et al. (2009) utvärderat hos 818 

cancerpatienter med neuropatisk smärta. Vid första besöket hade ca 70 % av 

patienterna svår smärta, 20 % måttlig smärta och 10% mild smärta. Vid studiens 

slut hade 53,2% ingen smärta, 41,9% mild smärta och endast 4,9 % måttlig 

smärta. De största biverkningarna hos patienterna var kräkningar (46,5 %), yrsel 

(20,1 %) och förstoppning (24,5 %).  

Norrbrink (2009) undersökte de kortsiktiga effekterna av hög(HF) - och 

lågfrekventa (LF) varianterna av transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) hos 
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24 ryggmärgsskadade patienter med neuropatisk smärta. Varken hög eller låg 

frekvens av TENS visade sig ha någon signifikant effekt hos patienter med central 

neuropatisk smärta. Trots det rapporterade 29 % patienter att de upplevde en 

positiv effekt från HF och 38 % från LF stimulering på en 5-punkts global 

smärtlindringsskala.  

 

Sökandet efter hjälp blir tydlig eftersom många av behandlingarna visat sig vara 

ineffektiva och därmed skapat frustration som medfört ytterligare försämring av 

livskvaliteten för patienterna (Gustorff et al. 2007). Patienter med neuropatisk 

smärta sökte ofta läkare och smärtan inverkade påtagligt det dagliga livet, trots 

behandling. Det krävdes dessutom många besök hos flertalet läkare innan 

patienten fick sin diagnos. Utebliven och/eller försenad diagnos skapade 

ytterligare frustration och resulterade i försenad behandling (Mc Dermott et al. 

2005). Patienterna sökte även hjälp från annat håll. Massörer, sjukgymnaster och 

alternativmedicinare konsulterades (Gustorff et al. 2007). I en studie gjord av 

Closs et al. (2007) var patienterna väl medvetna om att möjligheterna att finna ett 

botemedel var ytterst begränsade och att behandlingens främsta syfte innebar att 

ge så god smärtlindring som möjligt. De upplevde en återkommande cykel; de 

söker för att få hjälp att hantera smärtan vilket, oftast resulterade i misslyckade 

försök. Detta åtföljdes med ytterligare och återkommande försök att få hjälp med 

smärthanteringen. Några patienter hade försökt att acceptera sin smärta men 

upptäckte att det fanns för lite hjälp att få från hälso- och sjukvården för att klara 

av det. 

 

Ökad kunskap kring långvarig neuropatisk smärta hos både sjukvårdspersonal och 

patienter har visat sig värdefull. I en studie gjord av Norrbrink Budh et al. (2006) 

var syftet att bedöma om ett omfattande tvärvetenskapligt, patientinriktat 

smärtlindringsprogram kunde bidra till förbättring vad gäller; sömnkvalitet, 

sinnesstämning, tillfredställelse med livet, hälsorelaterad livskvalitet, 

konsekvensmedvetenhet och smärta för patienter med ryggmärgsskada och 

neuropatisk smärta. Smärthanteringsprogrammet bestod av flera delar som 

deltagarna (N=27) i experimentgruppen tog del av. Utbildningen var teoretisk och 

praktisk och bestod av; smärtfysiologi och smärtfarmakologi, KBT-terapi, 
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avslappningstekniker och kroppsmedvetenhet. Kontrollgruppen (N=11) utförde 

samma mätningar som experimentgruppen. Efter 12 månader gjordes en 

uppföljning av grupperna. I studien rapporterade nio patienter att 

smärthanteringsprogrammet hade påverkat deras smärtupplevelse, 10 patienter att 

deras upplevda hälsa och livskvalitet påverkades och 13 patienter ansåg att deras 

sätt att hantera smärta hade förbättrats. Ångest och depression hade minskat i 

experimentgruppen och en tendens till ökad sömnkvalitet påvisades. Däremot 

visades ingen signifikant reducering av smärtintensitet och obehag. I en studie av 

Du Pen et al. (2000) påvisades att patienter som träffade personal som genomgått 

en utbildning i smärtlindring, hade i jämförelse med patienter som träffade 

personal utan smärtlindringsutbildning, en signifikant minskning av smärta under 

de fyra månader då uppgifter samlades in. Den mest betydande positiva effekten 

för patienterna med smärta uppnåddes under de första 140 dagarna efter 

personalutbildningen och följdes av en gradvis återgång till utgångsvärdet. Lavoie 

Smith et al. (2009) har i sin studie kommit fram till att det förekommer 

neuropatisk smärta hos cancerpatienter som sällan dokumenteras. Neuropatisk 

smärta är också svårare att beskriva än nociceptiv smärta. För att kunna identifiera 

dessa patienter och förbättra vårdinsatsen utbildades sjuksköterskor och annan 

personal. Anpassningar i rutiner och nya hjälpmedel infördes i verksamheten. 

Resultatet visade sjuksköterskornas ökade kunskap genom att patienter som 

tidigare inte rapporterat nociceptiv smärta, nu visade sig ha måttlig till svår 

neuropatisk smärta 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa livskvalitet hos patienter med 

långvarig neuropatisk smärta. Författarna till denna litteraturstudie utgick från två 

frågeställningar. Den första frågeställningen var hur livskvaliteten kan påverkas 

hos dessa patienter. Resultatet visar att smärtan har en avgörande och central 

betydelse i patientens liv. Smärtan styr patientens liv 24 timmar om dygnet. Detta 

faktum medför stora svårigheter att upprätthålla vardagliga sociala funktioner 

vilket i sin tur försämrar patientens livskvalitet (Closs et al. 2008 ; Sofaer-Bennet 

et al. 2007). Smärtan kan ses som ett ständigt närvarande tillstånd av varierande 

och oförutsägbar karaktär. Smärtans osynlighet bidrar till att patienterna upplever 

att omgivningen inte förstår deras situation vilket i sin tur skapar frustration. 

Smärtan kan förvärras av exempelvis otillräcklig sömn, för mycket eller för lite 

aktivitet, väderomslag, närvaro av depression eller ångest (Henwood & Ellis, 

2004). Resultatet visar att smärtan styr vardagen på ett oförutsägbart sätt och 

avgör patientens möjligheter att utföra dagliga aktiviteter (Sofaer et al. 2007). 

Resultatet visar att smärtan vanligtvis är förenad med ovisshet inför framtiden och 

begränsar patienternas normala liv. En uppenbar konsekvens av samtliga 

uppräknade faktorer, är att patientens livskvalitet blir påverkad i varierande grad 

och styrka (Meyer-Rosberg et al. 2001).  

Resultatet visar på ett samband mellan långvarig neuropatisk smärta och 

depression samt reducerad självkänsla, vilket medför försämrad livskvalitet 

(Gustorff et al. 2007 ; Mc Dermott et al. 2005). Flera patienter uppgav dessutom 

att deras partner blev sekundärt drabbad av smärtproblematiken. Smärtan styrde 

dagsformen och vardagen gick aldrig att planera eller förutse. Äktenskap eller 

förhållanden påverkades av spänningar i relationer som i vissa fall ledde till 

separation. Sexlivet kunde avta helt eller delvis. Tidigare närhet kunde bli 

obefintlig. Relationer med släkt, vänner och andra kontakter försämrades och 

många patienter upplevde social isolering som en följd av smärtan (Sofaer et al. 

2007). Henwood och Ellis (2004) visar i sin studie att patienter med långvarig 
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neuropatisk smärta har nedsatt tankeförmåga, ofta orsakad av mediciner och för 

dålig sömnkvalitet. Detta skapar svårigheter att orka med både arbete och 

fritidsaktiviteter. Livskvaliteten blir klart försämrad av att inte kunna arbeta hel- 

eller deltid och att inte kunna röra sig på det sätt man önskar på grund av att 

smärtan är den styrande huvudkomponenten i vardagen (Meyer-Rosberg et al. 

2001). Livskvaliteten försämrades av otillräcklig sömn vilket gjorde det svårare 

att hantera smärtan och klara av relationer och vardagsliv (Sofaer-Bennet et al. 

2007). Closs et al. (2008) genomförde en studie med syfte att undersöka patienters 

egna erfarenheter av hur de hanterat sina neuropatiska smärtsymtom. Resultatet 

visade att om patienterna fick en god, tillräcklig sömn och vila skulle de kunna 

leva med sin smärta på ett acceptabelt sätt och uppnå bättre livskvalitet.  

 

Den andra frågeställningen var vilka behandlingsmetoder som erbjuds patienter 

med långvarig neuropatisk smärta. I resultatet framkom att behandlingen i första 

hand inriktar sig på smärtlindrande medicinering. Flera studier visar dock att 

patienterna upplevde dålig smärtlindring av medicinerna och att de medförde 

besvärande biverkningar (Closs et al. 2007; Henwood och Ellis, 2004 ; Meyer-

Rosberg et al. 2001). Bristen på fungerande behandlingsmetoder blir tydlig då 

patienterna vid upprepade tillfällen söker hjälp från hälso- och sjukvården. En 

återkommande cykel initieras där patienterna försöker få smärtlindring, 

behandlingsmetoderna misslyckas och patienterna söker hjälp på nytt (Closs et al. 

2007). Brist på hjälp och behandling och kontakterna med många olika läkare 

skapar en frustration som medför försämrad livskvalitet för patienterna (Gustorff 

et al. 2007). Eftersom det idag saknas tillräckligt med fungerande 

behandlingsalternativ för patienter med neuropatisk smärta, måste de 

interventioner som möjligtvis kan hjälpa, testas (Norrbrink, 2009).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att förbättringar och utveckling behövs 

inom hälso- och sjukvård för att öka livskvaliteten hos patienter med långvarig 

neuropatisk smärta. Lavoie Smith et al.(2009) har i sin studie observerat att 

neuropatisk smärta är underdiagnostiserad samt att hälso- och sjukvårdspersonal 

behöver utbildas inom området. Det framkommer även att kontinuerlig 

uppdatering av kunskapen är nödvändig för att personalen ska kunna bibehålla 

nya rutiner och arbetssätt som införts. Du Pen et al. (2000) påvisar att ökad 
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kunskap bland hälso- och sjukvårdspersonal ger bättre smärtlindrade patienter. 

Författarna i denna litteraturstudie anser därför att utbildning inom området 

neuropatisk smärta bör prioriteras.  

 

Eftersom sjuksköterskan har nära kontakt med patienten samt ett ansvar i 

omvårdnaden att smärtlindra bör hon identifiera patienter tidigt i förloppet för att 

därmed uppnå snabbast möjliga behandlingsinsats. Att lyssna och tro på 

patientens berättelse är första steget för att diagnostisera smärta. Det är dessutom 

viktigt att sjuksköterskan utvärderar och ställer frågor kring sömnproblem, 

sinnesstämning och hur smärtan påverkar det dagliga livet (Mann, 2008). 

Sjuksköterskan bör se mätinstrumentet som ett enkelt och effektivt hjälpmedel i 

den dagliga omvårdnaden. Poole, Murphy och Nurmikko (2009) har skapat ett 

mätinstrument som specifikt tar upp de problemområden och uppfattningar kring 

livskvalitet hos patienter med neuropatisk smärta. Mätinstrumentet är designat för 

att användas i klinisk verksamhet och i forskningssyfte samt för att utvärdera 

effekt av behandling. Mätinstrumentet kan även användas för att avgöra vilka 

aspekter av livskvaliteten den neuropatiska smärtan påverkar olika patientgrupper 

samt för att undersöka förändringarna i de olika aspekterna. 

Sjuksköterskan kan dessutom stötta patienten genom att informera om sätt att leva 

med smärtan för det verkar ha samband med godkännandet av smärta, vilket i sin 

tur tycks underlätta anpassningen till livet (Henwood & Ellis, 2004).  

Resultatet från vår litteraturstudie visar även att anhöriga påverkas av att leva med 

personer med långvarig neuropatisk smärta (Sofaer et al. 2007). Därför bör också 

anhöriga få information, utbildning samt hjälp och stöd av sjuksköterskan för att 

komma fram till realistiska mål och förhoppningar. 

Författarna till denna litteraturstudie rekommenderar att Benner och Wrubels 

omvårdnadsteori enligt Kirkevold (2000, s. 240-241) tillämpas eftersom den 

belyser de aspekter sjuksköterskan bör fokusera på när hon möter en patient med 

långvarig neuropatisk smärta. En viktig aspekt av teorin är att människor upplever 

stress i situationer där sjukdom och förluster ger en upplevd störning i mening, 

förståelse och ohämmad funktion. Stress uppstår i främmande situationer där 

patientens tidigare kunskaper och förståelse inte räcker till. Omvårdnadens 

yttersta mål är att hjälpa patienten att leva ut sina ”speciella intressen” även i 

situationer av sjukdom och lidande. Med ”speciella intressen” menas att man är 
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involverad, intresserad, engagerad och bryr sig om något särskilt. Människan 

uppfattar sin omvärld utifrån sina ”speciella intressen” och det betyder att det som 

hotar dessa intressen också hotar henne själv. Vidare anser omvårdnadsteorin att 

en patient inte upplever sig som sjuk om hon/han inte har några symtom som 

hon/han tolkar in en mening i. Sjuksköterskans förståelse för symtomens mening 

och kontext är därför väsentlig för att kunna erbjuda adekvat omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska utgå från patientens upplevelse av sitt tillstånd och sina 

symtom för att hjälpa patienten att bemästra sjukdomsrelaterade och stressfyllda 

situationer. För att stötta måste sjuksköterskan vara närvarande så att hon på 

djupet förstår patientens upplevelser och i vilken kontext patienten lever. Vidare 

är det sjuksköterskans uppgift att förmå patienten att skapa mening med den 

neuropatiska smärtan. Detta kan ske genom medverkan att tolka de förbryllande 

och obegripliga symtom som smärtan innebär eller genom att skapa ökad 

förståelse för undersökningar, behandlingar och prognos.  

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa livskvalitet hos patienter med långvarig 

neuropatisk smärta. Sökandet efter relevant litteratur gjordes via Mittuniversitetets 

bibliotek i databaserna; PubMed och Cinahl. MeSH-termen neuralgia tillsammans 

med limits och andra sökord i olika kombinationer gav ett tillfredsställande antal 

sökträffar. Många av abstrakten handlade om läkemedel och kirurgiska 

behandlingar och valdes därför bort. Kanske hade författarna till denna 

litteraturstudie fått fler sökträffar på kvalitativa artiklar om de använt sig av andra 

sökord. Genom den manuella sökningen så tycker författarna dock att syftet kunde 

besvaras. Till grund för resultatet finns sex kvalitativa och nio kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. Av dessa 15 artiklar är 12 artiklar publicerade de senaste 

fem åren och de tre övriga inom den senaste nioårsperioden. Av totalt 15 artiklar 

är fyra från 2009. Författarna anser att artiklarna som ligger till grund för 

litteraturstudien är att betrakta som aktuella. Författarna upplever det positivt att 

fyra studier var utförda i Sverige, eftersom kontexten är bekant. Resultatet baseras 

på författarnas översättning och tolkning av de fynd som dokumenterats i 

uppsatsen. Textenheterna som är tagna ur sitt sammanhang har fritt översatts från 

engelska till svenska. Författarna reserverar sig för eventuella feltolkningar, 
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eftersom en ordagrann översättning inte alltid varit möjlig. Vid otillräckliga 

kunskaper i det engelska språket var lexikon på internet till hjälp. 

Författarna har haft som avsikt att presentera resultatet som det beskrivits i 

studierna för att få syftet besvarat. Att uteslutande basera resultatet på artiklar som 

stödjer författarnas egna åsikter hade varit oetiskt (jmf Forsberg & Wengström, 

2008, s. 77). Eftersom litteraturstudien har en begränsning i sidantal reserverar 

författarna sig för avsnitt som är nedkortade och där fullständigt sammanhang inte 

kunnat redovisas. 

Slutsats 

Resultatet visar på ett samband mellan långvarig neuropatisk smärta och 

depression samt reducerad självkänsla, vilket medför försämrad livskvalitet. Att 

leva med neuropatisk smärta skapar en frustration eftersom smärtan är komplex 

och osynlig för omgivningen. Frustrationen ökar när de behandlingsalternativ som 

finns idag är ineffektiva och ofta verkningslösa. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

bemötandet och behandlingen av dessa patienter. Ett helhetsperspektiv och en 

förståelse för den kontext patienten befinner sig i är betydelsefull. Resultatet visar 

dock att förbättringar och utveckling behövs inom hälso- och sjukvård för att öka 

livskvaliteten hos patienter med långvarig neuropatisk smärta. Utbildning av 

hälso- och sjukvårdspersonal samt ändringar i rutiner skulle sannolikt leda till 

förbättrade behandlingsinsatser och fler smärtlindrade patienter.  

Förslag till fortsatt forskning 

Forskning kring sjuksköterskans roll i behandling av patienter med neuropatisk 

smärta efterfrågas. De studier som finns idag inriktas huvudsakligen mot 

medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder. Eftersom neuropatisk smärta är 

komplex och påverkar flera dimensioner hos patienten bör forskning med 

tvärvetenskaplig inriktning genomföras för att hitta adekvata 

smärthanteringsmetoder.
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Bilaga 1. Tabell 2 och tabell 3. Klassificering av vetenskapliga artiklar. 

 

 

 

 

Klassificering utfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16) och indelades i följande grupper: 

 Randomiserad kontrollerad studie (C). En studie där en slumpmässig fördelning av 

patienter gjorts till en kontrollgrupp och till en eller flera experimentgrupper. 

 Prospektiv studie (P). En studie där en jämförelse utförts mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper utan slumpmässig fördelning. 

 Retrospektiv studie (R). En studie som analyserar historiskt material, med exempelvis 

hjälp av journalhandlingar. 

Kvalitativ omvårdnadsforskning har enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16) en lång tradition. 

Kvalitativa studier ingick i litteraturstudien. 

 Kvalitativ studie (K). En studie som analyserar data som insamlats genom intervjuer, 

berättelser eller observationer. Syftet är att fördjupa förståelsen för studerade fenomen 

och personers upplevelser och erfarenheter. 

 Deskriptiv studie (D). I denna typ av studie beskrivs flera egenskaper hos en grupp av 

människor, metoden som används är oftast kvantitativ. Det är en beskrivning av 

situationen som oftast ej leder till några slutsatser. 

Efter klassificering utvärderades studiernas vetenskapliga kvalitet enligt en tregradig skala. Hög 

vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig (III). 

 

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material, metoder och 

behandlingsteknik. Patientantalet var 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariantanalys, fallkontrollmetodik, 

etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför kort 

uppföljning eller inadekvata 

statistiska metoder 

 



 

 

 

Tabell 3. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, relevant 

urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie- 

Designkvalitet 

Closs, S J., 

Staples, V., 

Reid, I., 

Bennet, M I., & 

Briggs, M. 

2008 

Storbritannien 

Studien är en delstudie med 

syfte att undersöka den 

neuropatiska smärtans 

inverkan på; familj, socialt 

liv och arbetsrelationer. 

Studien genomfördes med 

patienter från en smärtklinik 

i ett storstadsområde. 

Kvalitativ 

explorativ 

tre fokusgrupper 

N=10 QSR NVIVO version 

2 

The straightforward 

approach of 

qualitative description 

Den obehagliga och bisarra karaktären av 

neuropatisk smärta påverkade i hög grad 

möjligheterna för de intervjuade att 

upprätthålla relationerna till närstående. I 

mer avlägsna relationer och i kontakter 

med hälso- och sjukvården, berättade de 

intervjuade om frustration över smärtans 

osynlighet och om upplevd bristande 

förmåga att uttrycka sina smärtsymtom på 

ett verbalt och övertygande sätt.  
 

(I)/K 

Closs, S J., 

Staples, V., 

Reid, I., 

Bennet, M I., & 

Briggs, M. 

2007 
Storbritannien 

Syftet med studien var att 

undersöka patienters egna 

erfarenheter och hantering av 

neuropatiska smärt- 

symptom. 

Kvalitativ 

explorativ 

tre fokusgrupper 

N=10 QSR NVIVO version 

2 

Innehållsanalys 

Det vanligaste sättet att hantera neuropatisk 

smärta var genom traditionella läkemedel, 

ett sätt som ofta förknippades med 

bristande effekt och obehagliga 

biverkningar. Flera patienter ansåg att 

kompletterande medicin och alternativ 
medicin var ineffektiv. Flera tyckte att vila 

eller tid för återhämtning inverkade 

positivt. De intervjuade upplevde 

situationen som en återkommande cykel; 

de söker för att få hjälp med 

smärthanteringen, oftast med misslyckat 

resultat. Detta åtföljs med ständigt nya 

försök att få hjälp. Några hade försökt 

acceptera sin smärta men upptäckte att stöd 

saknades för att kunna klara detta.  
 

(I)/K 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie- 

Design 

kvalitet 

Du Pen, A R., 

Du Pen, S., 

Hansberry, J., 

Miller-Kraybill, B., 

Millen, J., 

Everly, R., 

Hansen, N., & 

Syrjala, K. 

2000 

USA 

Syftet med denna studie 

var att använda en 

pedagogisk intervention 

för att ge personalen 

kunskap om 

genomförandet av en 

tidigare testad algoritm. 

Syfte var att undersöka om 

utbildning kan ge en 

förbättrad hantering av 

neuropatisk cancersmärta 

på cancermottagningar och 

vårdcentraler och därefter 

mäta 

behandlingsresultaten. 

Kvantitativ 

RCT-studie 

Interventions-

grupp: 

N=10 

onkologer 

N=20 

onkolog-

sjuksköterskor 

 

Kontroll-

grupp: 

N=10 

onkologer 

N=18 sjuk-

sköterskor 

N=105 

patienter 
 

t-tests 

x
2
analys 

regressionsanalys 

Patienter som träffade utbildad 

personal, hade i jämförelse med 

patienter med outbildad personal, en 

signifikant minskning av smärta under 

de fyra månader då uppgifter samlades 

in.  

Det fanns en klar försämring av 

effekterna av utbildningen allt efter 

tiden gick efter avslutad utbildning. 

Den mest betydande positiva effekten 

uppnåddes under de första 140 dagarna 

efter utbildningen och följdes av en 

gradvis återgång till utgångsvärdet. 

(I)/C 

Gustorff, B., 

Dorner, T., 

Likar, R., Grisold, 

W., 

Lawrence, K., 
Schwarz, F., & 

Rieder, A. 

2007 

Österrike 

Syftet med studien var att 

studera förekomsten av 

neuropatisk smärta i 

Österrike, dess allmänna 

kännetecken och 
konsekvenser på 

livskvaliteten för de 

drabbade genom en 

representativ 

undersökning. 

Kvantitativ 

deskriptiv  

tvärsnittsstudie 

internetbaserat 

frågeformulär 

N=260 

(N=0) 

Deskriptiv statistik Förekomsten av neuropatisk smärta i 

Österrike var 3,3%. En högre 

förekomst noterades i åldersgruppen; 

41-50 år och 51-60 år. Smärtan visade 

sig vara långvarig. 66% hade haft 
smärtan över ett år och 41% hade haft 

smärtan över fem år. 65% uppgav stark 

eller avgörande begränsning i dagliga 

aktiviteter. 60% hade svåra 

sömnsvårigheter. 34% hade 

depressionskänslor och 25% kände 

ångest. 

 

(II)/D 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie- 

Design 

kvalitet 

Henwood, P. & Ellis, 

J A. 

2004 

Kanada 

Syftet med studien var att 

utforska erfarenheter av 

kronisk neuropatisk smärta 

hos ryggmärgsskadade 

patienter i relation till 

fysiska, psykiska, 

miljömässiga, 

informationsmässiga, 

praktiska och andliga 

domäner, samt att 
identifiera effektiva och 

ineffektiva 

copingstrategier för smärta 

 

Kvalitativ 

explorativ 

tre fokusgrupper 

N=24 Kvalitativ analys 

konstant 

jämförande metod 

 

Många komplexa teman framkom; 

smärttyp, coping som en process, 

medicineringsmisslyckande, 

inflytandet av kronisk neuropatisk 

smärta på; fysiska, kognitiva, 

känslomässiga, interpersonella och 

sociala livsaktiviteter. 

Att lära sig att leva med smärta 

verkade ha samband med 

godkännandet av smärta, vilket i sin tur 
tycktes underlätta anpassningen till 

livet. 

(I)/K 

Lavoie Smith, E M., 

Bakitas, M A., 

Homel, P., 
Fadul, C., 

Meyer, L., 

Skalla, K., & 

Bookbinder, M. 

2009 

USA 

Syftet med studien var att 

utbilda undersköterskor, 

legitimerade sjukskötersk-
or och läkare i; evidens-

baserad neuropatisk 

screening, bedömning, 

behandling och algoritmer. 

Studien genomfördes vid 

ett Cancer Center och tre 

kliniker på landsbygden. 

Syftet var att undersöka 

om utbildning skulle öka 

möjligheterna att 

identifiera och förbättra 

behandling för patienter 

med neuropatisk smärta. 

 

Kvantitativ 

Kvasi-

experimentell 
pretest- posttest 

N=3831 

patienter 

N=66 
Sjukvårds-

personal 

Deskriptiv statistik 

paired t-test 

Pre- och posttest utvärderingen visade 

att vårdpersonal behöver förvärva ny 

kunskap för att förbättra vården för 
patienter med neuropatisk smärta. Vid 

screening identifierades 90%  (n=3831) 

med neuropatisk smärta och det visade 

sig att patienter (n=291) som inte hade 

uppgett någon generell smärta hade i 

själva verket måttlig till svår 

neuropatisk smärta. Studien visade att 

nyckeln till framgång är att 

sjukvårdspersonal utbildas och får 

återkommande uppföljningar som 

förstärker lärandet och kunskaperna. 

(I)/P 



Bilaga 2. Tabell 4. Översikt av inkluderade artiklar.      

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie- 

Design 

kvalitet 

Mc Dermott, A M., 

Toelle, T R., 

Rowbotham,  

D J., 

Schaefer, C P., & 

Dukes, E M. 

2006 

Europa 

Syftet med studien var att 

undersöka sjukdomsbördan 

i samband med ett brett 

utbud av neuropatiska 

smärtsyndrom. Patienter i 

sex europeiska länder;  

Frankrike, Tyskland, 

Italien, Spanien, 

Nederländerna och 

Storbritannien tillfrågades. 
Det specifika syftet med 

studien var att beskriva 

denna patientgrupp och 

utvärdera effekterna av 

smärtan för både patienters 

funktion och utnyttjandet  

av hälso-och sjukvårdens 

resurser.  
 

Kvantitativ 

deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

frågeformulär 

N=602 Deskriptiv statistik 

SAS version 8.0 

Medelåldern i studien var 62,9 år och hälften 

av deltagarna utgjordes av kvinnor. 54% 

uppgav att de hade måttlig smärta medan 25% 

hade svår smärta. Nästan alla hade förskrivna 

läkemedel för smärtan. 76% hade besökt sin 

läkare den senaste månaden. Patienter med 

neuropatisk smärta gör många läkarbesök och 

smärtan inverkar märkbart på det dagliga 

livet, trots behandling.   

(I)/D 

Meyer-Rosberg, K., 

Kvarnström, A., 

Kinnman, E., 

Gordh, T., 

Nordfors,  

L-O., & 

Kristofferson, A. 
2001 

Sverige 

Syftet med studien var att 

bedöma den 

hälsorelaterade 

livskvaliteten (HRQoL) 

och sjukdomsbördan, 

orsakad av smärta och 

behandling, hos patienter 
med perifer neuropatisk 

smärta. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

frågeformulär 

 

N=126 

 

Deskriptiv statistik  

SAS version 6.12 

Många patienter upplevde dålig smärtlindring 

av pågående behandling. Tidigare 

behandlingar avbröts oftast orsakad av 

bristande effekt eller svåra biverkningar. De 

flesta upplevde hög smärtintensitet av minst 

en smärttyp. Patienterna hade 

sömnsvårigheter, energibrist, dåsighet, 
koncentrationssvårigheter och muntorrhet. 

52% av patienterna arbetade deltid på grund 

av neuropatisk smärta. 

 

(I)/D 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie- 

Design 

kvalitet 

Mishra, S., 

Bhatnagar, S., 

Gupta, D., 

Nirwani Goyal, G., 

Jain, R., & Chauhan, 

H. 

2009 

Indien 

I denna studie behandlades 

neuropatisk smärta med 

hjälp av WHO:s  riktlinjer 

utarbetat för 

cancerpatienter. Syftet med 

studien var att undersöka 

om WHO:s smärtstege 

kunde vara användbar i 

hanteringen av neuropatisk 

cancersmärta. 
 

Kvantitativ 

kvasi-experimentell 

pre- och posttest 

N=818 

(N=0) 

Deskriptiv statistik 

VAS  

VRS 

I studien ingick 818 patienter. 

Könsfördelningen var; 523 män och 295 

kvinnor. 

Neuropatisk cancersmärta kan lindras med 

behandling efter WHO:s riktlinjer. 

Behandlingen är effektiv och säker för de 

flesta patienter. Efter sex månaders 

behandling enligt WHOs smärtstege hade 

53,2% ingen smärta och 41,9% mild smärta.  

 

(I)/P 

Norrbrink, C.  

2009 

Sverige 

Syftet med studien var att 

bedöma de kortsiktiga 

effekterna av de hög- (HF) 
- och lågfrekventa (LF) 

varianterna av transkutan 

elektrisk nervstimulering 

(TENS) hos 

ryggmärgsskadade med 

neuropatisk smärta.  

Kvantitativ 

kvasi-experimentell 

crossover-design 

N=24 

(N=9) 

 

Deskriptiv 

statistik 

rank-invariant metod 

Varken hög eller låg frekvens av TENS visade 

sig ha någon signifikant effekt på den här 

gruppen av patienter. Trots det rapporterade 
29% av patienterna  upplevd positiv effekt 

från HF och 38% från LF stimulering på en 5-

punkts global smärtlindringsskala. TENS 

förtjänar att betraktas som ett komplement i 

behandlingen av patienter med 

ryggmärgsskada och neuropatisk smärta. 

 

(II)/P 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie- 

Design 

kvalitet 

Norrbrink Budh, C., 

Kowalski, J., & 

Lundeberg, T. 

2006 

Sverige 

Syftet med studien var att 

bedöma om ett omfattande 

tvärvetenskapligt, 

patientinriktat 

smärtlindringsprogram kan 

bidra till förbättring vad 

gäller; sömnkvalitet, 

sinnesstämning, 

tillfredställelse med livet, 

hälsorelaterad livskvalitet, 

konsekvensmedvetenhet 

samt smärtlindring för 

patienter med 

ryggmärgsskada och 

neuropatisk smärta.  

Kvantitativ 

kvasi-experimentell  

experiment

grupp 

N=27 

(N=0) 

kontroll-

grupp 

N=11 

(N=0) 

Deskriptiv statistik 

 rank-invariant 

metod 

Smärtlindringsprogrammet bestod av flera 

delar. En experimentgrupp deltog i 

utbildningen som var både teoretisk och 

praktisk. Utbildningen bestod av; 

smärtfysiologi och smärtfarmakologi, KBT-

terapi, avslappningstekniker och 

kroppsmedvetenhet. Kontrollgruppen utförde 

samma mätningar som experimentgruppen för 

att se om ett patientutbildningsprogram kan 

innebära ökad hälsorelaterad livskvalitet. Efter 

12 månader gjordes en uppföljning av 

grupperna. Ångest och depression hade 

minskat i experimentgruppen och en tendens 

till ökad sömnkvalitet påvisades. 

Experimentgruppen fick bättre resultat i 

förbättrad medvetenhet för konsekvenser och 
depression jämfört med kontrollgruppen. 

 

(I)/P 

Norrbrink, C., 

Hultling, C., & 

Lundeberg, T. 

2005 
Sverige 

Syftet med studien var att 

bedöma om patienter med 

ryggmärgsskada och 

smärta skiljde sig från 
patienter utan smärta med 

tanke på sömnkvaliteten. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

 

N=230 

(N=39) 

Mann-Whitney U-

test 

ANOVA 

x
2 

test 
t-test 

SAS, version 8.2 

191 patienter delades in i tre grupper utifrån 

angiven smärtintensitet. Ingen smärta (N=50), 

intermittent smärta (N=42) och kontinuerlig 

smärta (N=99). Patienter som led av 
kontinuerlig smärta skattade smärtintensitet 

och obehag betydligt högre än de som led av 

intermittent smärta. Det visade sig dessutom 

att patienter med kontinuerlig smärta hade 

sämst sömnkvalitet, mest ångest och 

förekomst av depression. 

 

(I)/D 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie- 

Design 

kvalitet 

Poole, H M., 

Murphy, P., & 

Nurmikko, T J. 

2009 

Storbritannien 

Syftet med studien var att 

presentera ett projekt för 

utveckling av ett nytt 

mätinstrument, Neuropathic 

Pain Impact on Quality-of-

Life (NePIQoL). Ett 

mätinstrument för mätning 

av livskvalitet vid 

neuropatisk smärta. Målet 

var att kunna fånga 

patientens uppfattning om 

hans eller hennes tillstånd 

med de psykometriska 

egenskaper som krävs för 

användning i klinisk praktik 

och i forskarmiljöer. 
 

Kvalitativ  

4 fokusgrupper 

kognitiva intervjuer  

frågeformulär 

N=305 

(N=0) 

Fenomenologisk,  

SPSS version 14 

Projektet utvecklades i fyra faser. Fas ett 

resulterade i 152 påståenden om hur 

neuropatisk smärta inverkar på 

livskvalitet. Dessa påståenden sorterades i 

sex underrubriker; psykologisk, fysisk, 

symtom, kroppsvård, relationer, och 

socialt/arbetsliv. I fas tre och fas fyra 

presenterades påståendena för andra 

personer med neuropatisk smärta. Efter 

genomgång reducerades påståendena till 

42. I fas fyra testades det slutliga 

mätinstrumentet av 58 patienter med en 

mätning före behandling och en mätning 

sex veckor efter behandling. För att 

fastställa validiteten på NePIQoL fick 

patienterna fylla i redan väl använda och 
valida mätinstrument. 

  

(I)/K 

Sofaer-Bennet, B., 

Walker, J., 

Moore, A., 

Lamberty, J., & 
O´Dwyer, J. 

2007 

Storbritannien 

Syftet med studien var att 

utforska hur äldre personer 

med neuropatisk smärta 

upplevde sina liv utifrån sina 
erfarenheter och då i 

synnerhet utifrån social 

aspekt och livserfarenhet 

tillsammans med 

partners/makar. 

Kvalitativ 

explorativ 

semistrukturerade 

intervjuer 

N=16 Tolkande 

fenomenologisk 

analys 

 

Studien visade att ett samband existerade 

mellan smärta, osäkerhet och 

begränsningar. Osäkerheten resulterade i 

social tillbakadragenhet för patienterna. 
Isoleringen blev påtaglig och gemensam 

för både patienter och deras makar. 

Studien väcker viktiga frågor som rör 

förhållandet mellan neuropatisk smärta, 

dess fysiska och känslomässiga 

konsekvenser och påverkan på det sociala 

livet. 

 

(I)/K 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens 

syfte 

Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie- 

Design 

kvalitet 

Sofaer, B., 

Moore, A P., 

Holloway, I., 

Lamberty, J M., 

Thorp, T A S. & 

O´Dwyer, J. 

2005 

Storbritannien 

Syftet med studien var att 

undersöka äldre personers 

praktiska, fysiska och 

psykosociala begränsningar 

som de möter p g a kronisk 

smärta, samt de strategier 

de använder för att hantera 

dem. 

 

Kvalitativ 

ostrukturerade 

intervjuer 

 

N=63 Grounded Theory 

teman 

Två huvudteman framkom: strävan efter 

självständighet och kontroll, och 

anpassning till livet med kronisk smärta. 

Alla deltagare utom tre, var osäkra på hur 

eller var de kunde få hjälp med praktiska 

frågor och uttryckte att de levde i rädsla 

för att förlora sin självständighet. 

 

(I)/K 
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Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Closs, S J., 

Staples, V., 

Reid, I., 

Bennet, M I., & 

Briggs, M. 

2008 

Storbritannien 

Flera patienter uppgav att när de utvecklade neuropatisk smärta hade relationer tagit slut på grund av smärteffekterna 

och symtom. De som hade en relation uttryckte att de hade svårigheter när det gällde fysisk intimitet. Andra beskrev hur 

nya relationer hade misslyckats på grund av smärtan. 

 

Inverkan på 

det dagliga 

livet 

Leva med smärta 

Kvinnor beskrev sin oförmåga att utföra sina vanliga kvinnoroller och delta i normala familjeaktiviteter. Kvinnorna 

uppgav att smärteffekterna drabbade barnen och det var en frustrerande och jobbig känsla. 

 

Inverkan på 

det dagliga 

livet 

Leva med smärta 

Trots förlusten av många relationer, rapporterade deltagarna ett stort stöd från sina familjer och vänner, även om de 

ansåg att de flesta människor inte förstod vad de gick igenom. 

 

Inverkan på 

det dagliga 

livet 

Leva med smärta 

Alla deltagare i fokusgruppen rapporterade att deras sociala liv, i viss utsträckning, hade påverkats av smärtan. Smärtan 

ansågs vara startpunkten för förlust av sociala relationer. 

 

Inverkan på 

det dagliga 

livet 

Leva med smärta 

De flesta deltagarna var oförmögna att arbeta och så fokuserade på sina kontakter med vårdpersonal och personal inom 

offentliga organ. Brist på förståelse från dessa aktörer och att inte bli trodd var ett stort problem för många. Oförmågan 

att kommunicera smärttypen framgångsrikt för människor med neuropatisk smärta kan ha lett till en minskning av 

sociala förmåner för en deltagare. 

 

Inverkan på 

det dagliga 

livet 

Leva med smärta 

Norrbrink 

Budh, C., 

Kowalski, J., & 

Lundeberg, T. 

2006 

Sverige 

Smärtlindringsprogrammet bestod av flera delar som deltagarna i experimentgruppen tog del av. Utbildningen var 

teoretisk och praktisk och bestod av; smärtfysiologi och smärtfarmakologi, KBT-terapi, avslappningstekniker och 

kroppsmedvetenhet. Kontrollgruppen utförde samma mätningar som experimentgruppen för att se om ett 

patientutbildningsprogram kan innebära ökad hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Kunskap Behandling av 

smärta 

Efter 12 månader gjordes en uppföljning av grupperna. Ångest och depression hade minskat i experimentgruppen och en 

tendens till ökad sömnkvalitet. 

 

Kunskap Behandling av 

smärta 

Smärtintensitet, smärtobehag, hälsorelaterad livskvalitet och livstillfredsställelse ändrades inte statistiskt över tid. 
 

Sökande 
efter hjälp 

Behandling av 
smärta 

Nio patienter rapporterade att smärthanteringsprogrammet hade påverkat deras smärtupplevelse, 10 patienter uppgav att 

deras upplevda hälsa och livskvalitet påverkades och 13 patienter ansåg att deras sätt att hantera smärta hade förbättrats. 

 

 

Kunskap Behandling av 

smärta 
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