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Abstrakt 

Tre fjärdedelar av alla människor upplevde någon gång i livet 

ländryggssmärta. Sällan fanns någon förklarande orsak och sannolikt 

spelade psykosociala faktorer en stor roll. Sjukvården borde se 

ländryggssmärta ur ett biopsykosocialt perspektiv. Syftet var att 

belysa psykosociala faktorer och omvårdnad kring ländryggssmärta 

ur ett individperspektiv. Litteraturöversikten baserades på elva 

vetenskapliga artiklar som i metoden granskades och analyserades 

objektivt, där de kvalitativa analyserades med manifest 

innehållsanalys och de kvantitativas huvudresultat sammanställdes. 

Resultatet delades i tre huvudkategorier: Psykosociala faktorers 

samband med ländryggssmärta, förståelsen för hur det är att leva 

med kronisk ländryggssmärta ur patient- och anhörigperspektiv samt 

sjukvårdspersonalens roll för patienter med ländryggssmärta. 

Resultatet ledde fram till diskussioner om att en ond spiral skapades.  

Ju längre tid ländryggssmärtan varade desto mer frustrerad blev 

patienterna och ju fler psykosociala faktorer som påverkade 

individens situation desto sämre var prognosen om tillfrisknande. 

Sjuksköterskor upplevde sig inte få tid till att utbilda sig inom 

området smärta och smärtlindring. Konklusionen var att ytterligare 

studier behövs då det finns lite aktuell forskning om sjuksköterskans 

roll angående ländryggssmärta, samt att ytterligare studier om 

psykosociala faktorer i samband med ländryggssmärta även behövs 

då det visade sig ha en betydande roll för problemet. Vidare förslag 

var utbildning inom biopsykosociala aspekter. 
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Ländryggssmärta är ett stort hälsoproblem i hela världen och de allra flesta känner 

någon i sin omgivning som lider av ländryggssmärta. Under en praktikperiod som 

en av författarna till denna litteraturöversikt genomförde på en ortopedisk 

avdelning väcktes tankar kring psykosociala aspekter på detta problem, då många 

av patienterna med ländryggssmärta led psykiskt. Därför ville författarna till 

denna litteraturöversikt vidare undersöka om det finns aktuell 

omvårdnadsforskning kring ländryggssmärta med inriktning på individens 

psykosociala perspektiv.  

 

1. BAKGRUND 

1.1. Förekomst och orsak 

Av alla kroniska smärttillstånd är ländryggssmärta det mest förekommande 

problemet. Ländryggssmärta är ett tillstånd som har många möjliga orsaker, 

uppstår i flera olika grupper av en befolkning och har olika definitioner 

(Manchikanti, Singh, Datta, Cohen & Hirsch, 2009). Förekomsten av 

ländryggssmärta ökar i industrialiserade länder, oavsett kön eller rastillhörighet 

(Freburger et al., 2009; Manchikanti et al., 2009). 

 

Smärta definieras enligt International Association for the Study of Pain (IASP) 

som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk 

eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada (URL 1). 

 

Denna litteraturöversikt avser sjukdomstillstånd som faller under benämningen 

ländryggssmärta. Begreppet ländryggssmärta beskrivs av Järhult och Offenbartl 

(2006, s.504) kunna omfatta både akuta och kroniska tillstånd och där bara i ett 

fall av sju återfinns någon tydlig bakomliggande orsak (Järhult & Offenbartl, 

2006, s.504).  

 

Mellan 70 och 84 procent av alla människor upplever en episod med 

ländryggssmärta någon gång i livet (Dunn & Croft, 2004; Järhult & Offenbartl, 

2006, s.503). Många av de som drabbas av ländryggssmärta är i arbetsför ålder 

och detta medför därmed stora kostnader för samhället i form av sjukfrånvaro 

(Järhult & Offenbartl, 2006, s. 503). 
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Trots att förståelsen för kronisk ländryggssmärta har blivit bättre under senare år 

fortsätter problemet att vara utbrett och relaterat med påståenden om otillräcklig 

behandling. Ur ett epidemiskt perspektiv ökar förekomsten av kronisk smärta 

fortfarande (Manchikanti et al., 2009). 

 

I de flesta fall kan inte någon tydlig orsak till ländryggssmärta fastställas och 

sannolikt spelar psykosociala faktorer en stor roll för sjukfrånvaron på grund av 

ländryggssmärta. Symtomet betraktas alltmer som ett multifaktoriellt och 

biopsykosocialt problem (Järhult & Offenbartl, 2006, s. 503; Taimela, Negrini & 

Pavoli, 2004). 

 

Förändringar i psykosocial och fysisk arbetsmiljö är exempel på orsaker, likaså 

ses problemet bero på ökad förekomst av depression. Studier visar att 

depressioner ökar risken med nästan tre gånger för att utveckla kronisk smärta 

inom två år. I sin tur ses också det motsatta, att smärta öka den psykologiska 

stressen. Risken för att utveckla till exempel depression ses framförallt hos de 

med ospecifika kroppsliga symtom på smärta (Manchikanti et al., 2009).   

 

1.2. Konsekvenser för individen ur ett psykologiskt perspektiv 

Enligt folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2009, s. 181) har det psykiska 

välbefinnandet i Sverige minskat de senaste 20 åren och under samma tid har 

värkbesvär ökat. Långvarig stress hos individer kan till exempel leda till diffusa 

muskelsmärtor och så småningom depression och även kroniska smärttillstånd. 

Psykisk ohälsa och smärtbesvär är de vanligaste diagnoserna vid sjuk- och 

aktivitetsersättningar (Socialstyrelsen, 2009, s. 181).  

 

Varje patient reagerar olika på smärta. De som arbetar inom sjukvård har en svår 

uppgift i att försöka förstå de faktorer som bestämmer och påverkar en persons 

upplevelse av smärta. Eftersom det sällan går att hitta en tydlig orsak till 

ländryggssmärtan betraktas ibland dessa patienter till och med som simulanter, det 

vill säga att de avsiktligt påpekar falska eller överdrivna fysiska eller 

psykologiska symtom (Styf, 1995, s. 247).  
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Vid ländryggssmärta är det vanligt med samtida psykologiska besvär. Det finns 

forskning som visar associationer mellan kronisk smärta och negativ psykologisk 

påverkan. Riskfaktorer för att utveckla kronisk smärtproblematik ses vara 

framförallt psykosociala och arbetsrelaterade (Dunn & Croft, 2004; Manchikanti 

et al., 2009). 

 

Upp till 85 procent av patienterna med ländryggssmärta får ingen säker diagnos. 

Avsaknad av fysiska orsaker väcker tvivel mot den traditionella biomekaniska 

behandlingen mot detta tillstånd och det råder oklarhet om psykologiska 

störningar är en orsak till eller ett resultat av ländryggssmärta (Styf, 1995, s. 255). 

Vid omhändertagande av personer med ländryggssmärta är det viktigt att se till de 

psykologiska faktorer som står i relation till exempelvis fysisk försämring, smärta 

och funktionsnedsättning (Taimela, Negrini & Pavoli, 2004).  

 

Då förekomsten av ländryggssmärta utan tydlig orsak synes öka och tillståndet ses 

ur ett biopsykosocialt perspektiv (Järhult & Offenbartl, 2006; Manchikanti et al., 

2009; Taimela et al., 2004), anser författarna att det är viktigt att få en förståelse 

för psykosociala faktorer vid ländryggssmärta. 

 

1.3. Syfte 
Syftet var att ur ett individperspektiv beskriva psykosociala faktorer vid 

ländryggssmärta. 

 

2. METOD 

Denna litteraturöversikt baserades på elva vetenskapliga artiklar som kritiskt 

granskades, värderades och analyserades (Forsberg & Wengström, 2008, s. 30). 

Sex av artiklarna var kvalitativa och fyra kvantitativa. En artikel innehöll både 

kvantitativ och kvalitativ metod. 

2.1. Litteratursökning och urvalsförfarande 

Vetenskapliga artiklar i form av primärkällor söktes i databaserna PubMed och 

Cinahl som innehåller aktuell omvårdnadsforskning samt databasen PsycINFO 

inom psykologi (Forsberg & Wengström, 2008, s. 82, 84). Sökningarna i 

PsycINFO gjordes med tanke på vårt syfte inom psykosociala aspekter, men 
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därifrån kunde inga relevanta artiklar tillföras. En sökning med ämnesordlista, via 

MeSH-database, i PubMed gjordes (för ämnen se tabell 1). I huvudsak användes 

fritextsökning av artiklar. Följande sökord användes var för sig och i olika 

kombinationer: Care, Caring, Back Pain, Chronic Back Pain, Psychosocial, 

Anxiety, Nurse role, Patient, Coping, Patient management, Biopsychosocial och 

Chronic musculoskeletal pain, se vidare i tabell 1.  

Tabell 1. Artikelsökningar gjorda mellan 2010-08-25 – 2010-09-07 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade 

(dubbletter) 

Utvalda 

Cinahl 

via 

EBSCO 

care AND 

psychosocial 

AND back pain 

Scholarly (peer 

reviewed), 

Abstract 

available, 

References 

available, 2004 – 

2010. 

77 

 

73 (1) 

*67 

**5 

 

4 

PubMed MeSH-heading: 

back pain 

Subheading: 

nursing 

Published in the 

last 5 year, 

abstract, 

English, 

Swedish 

11 9 

*8 

**1 

2 

Cinahl 

via 

EBSCO 

back pain AND 

care AND 

anxiety 

Scholarly (peer 

reviewed), 

Abstract 

available, 

References 

available, 2005 – 

2010. 

25 24 (1) 

*22 

**1 

1 

Cinahl 

via 

EBSCO 

care AND 

patient 

management 

AND chronic 

back pain 

Scholarly (peer 

reviewed), 

Abstract 

available, 

References 

available, 2005 – 

2010. 

30 29 (1) 

*26 

**2 

1 

PubMed care AND back 

pain AND 

anxiety 

Published in the 

last 5 year, 

Links to free full 

text, abstract 

26 25 

*20 

**5 

1 

PubMed back pain AND 

caring AND 

biopsychosocial 

- 1 0 1 

Cinahl 

via 

EBSCO 

chronic 

musculoskeletal 

pain AND 

patient AND 

nurse role 

Scholarly (peer 

reviewed), 

Abstract 

available, 

References 

available, 2005 – 

2010. 

1 0 1 

* Antal förkastade efter läsning av titel 

** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

( ) Antal dubbletter (artikel förekommande i flera sökningar) 
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Inklusionskriterier för denna litteraturöversikt var att de vetenskapliga artiklarna 

skulle baseras på psykosociala faktorer vid ländryggssmärta. För att få aktuell 

forskning inkluderades artiklar publicerade de senaste sju åren. Artiklar som 

bedömdes vara av hög (grad I) eller medelhög (grad II) vetenskaplig kvalitet 

enligt Carlsson och Eiman (2003) inkluderades, se vidare om denna gradering 

nedan.  

 

Exklusionskriterier för denna litteraturöversikt var artiklar publicerade före 2004, 

alltför medicinskt- och kirurgiskt inriktade artiklar samt review-artiklar och 

artiklar som fokuserade på ländryggssmärta i samband med rehabilitering och 

sjukgymnastik.  

 

Urvalet av artiklar utfördes utifrån dess relevans till denna litteraturöversikts syfte 

samt att de uppfyllde ovan nämnda kriterier. Relevansen till syftet lästes i första 

hand utifrån artiklarnas titel, därefter dess abstrakt och slutligen valdes relevanta 

artiklar för att läsas i sin helhet och genomgå kvalitetsbedömning.  

 

Den vetenskapliga kvalitetsbedömningen genomfördes enligt Carlsson och Eiman 

(2003) där olika avsnitt av en artikels vetenskaplighet poängsätts och en 

procentsats av totalpoängen redovisar artikelns grad av vetenskaplighet. Över 80 

procent av totalpoängen motsvarar grad I, 70- 79 procent grad II och 60- 69 

procent grad III (Carlsson & Eiman, 2003), se bilaga 2.  

I båda mallarna togs bedömningskriterium som löd ”patienter med 

lungcancerdiagnos” bort, då detta inte var relevant för denna studie. En översikt i 

form av en tabell över inkluderade artiklar ses i bilaga 1. 

2.2. Analys  

Författarna läste till en början de inkluderade artiklarna var för sig 

förutsättningslöst för att skapa en helhet av materialet. Därefter färgkodades 

stycken och meningar som svarade mot syftet av båda författarna för att på ett 

tydligt sätt hantera materialet (Polit & Beck, 2008, s. 511). Vidare genomfördes 

manifest innehållsanalys på det kvalitativa materialet, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2008, s. 150) är en teknik för att på ett objektivt och systematiskt sätt 
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analysera och beskriva direkt synliga mönster eller teman i texterna (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 150).   

I denna litteraturöversikt utfördes den kvalitativa innehållsanalysen enligt Polit 

och Beck (2008, s.517-518) vilket innebar att: 

  Relevant data i artiklarna bröts ned i meningsenheter. 

 Meningsenheterna kondenserades sedan till kortare meningar som kvarhöll 

meningsenheternas innebörd.  

 Därefter kodades kondenseringarna för att kortfattat beskriva innehållet. 

 De koder som hade samma innebörd, sorterades och sammanfördes för att 

bilda underkategorier. 

 Underkategorierna namngavs slutligen med en övergripande 

huvudkategori som representerade innehållet (Polit & Beck, 2008, s. 517-

518).  

Två huvudkategorier med fyra respektive två underkategorier framkom ur denna 

analysprocess och de användes sedan som rubriker respektive underrubriker i 

litteraturöversiktens resultatdel.  

Se exempel på den kvalitativa analysprocessen i bilaga 3.  

 

Det kvantitativa materialet sammanställdes av författarna utifrån de mönster och 

huvudresultat som framträdde ur varje artikels tabeller och resultat. 

Huvudresultaten delades sedan in i två underkategorier och slutligen i en 

beskrivande huvudkategori, vilken användes som en rubrik i litteraturöversiktens 

resultatdel. Se exempel på den kvantitativa analysprocessen i bilaga 4.  

3. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Denna litteraturöversikt baserades i huvudsak på vetenskapliga artiklar från etiskt 

godkända studier. Då materialet utgjordes av tidigare dokumenterad kunskap var 

det av betydelse att undersöka om studierna hade granskade och godkända av 

forskningsetisk kommitté eller om noggranna etiska överväganden hade gjorts 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 77).  

En artikel inkluderades dock trots att det inte framkom i artikeln om den var etiskt 

godkänd eller inte. Dock inkluderades denna på grund av dess specifika fokus på 

sjuksköterskor och smärthantering.  
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4. RESULTAT  

Resultatet i denna litteraturöversikt baserades på elva vetenskapliga artiklar. 

Studierna har genomförts i Sverige, USA, England, Nya Zeeland, Nederländerna, 

Kina och Turkiet. Resultatet är uppdelat i tre huvudrubriker med tillhörande 

underrubriker.  

4.1. Psykosociala faktorer och ländryggssmärta 

4.1.1. Psykosociala faktorers och smärtans påverkan på varandra 

Ångest och depression visade sig vara relaterat till ländryggssmärtas intensitet. Ju 

högre smärtintensitet som upplevdes desto högre grad av ångest och depression 

förekom. Även det motsatta förhållandet visades, att ångest och depression i 

samspel med fysisk smärta ökade smärtans intensitet och smärtpåverkan (Mok & 

Lee, 2008; Bair, Wu, Damush, Sutherland & Kroenke, 2008).   

När sambandet mellan ångest/depression och ländryggssmärta undersöktes så 

visade resultatet att både smärtintensiteten och graden av ångest och depression 

hos alla deltagarna låg på en nivå som var högre än vad som ansågs normalt. 

Enligt Hospital and Anxiety Depression Scale (HADS) var 75.5 procent av dessa 

deltagare möjliga eller till och med troliga fall av att lida av samtida oro/ångest, 

samt att 61.8 procent av deltagarna var möjliga eller till och med troliga fall att 

lida av samtida depression (Mok & Lee, 2008).  

 

Individer som led av både ångest och depression i kombination med 

ländryggssmärta uppgav svårast smärta. De som led av antingen ångest eller 

depression uppgav en något lägre grad av ländryggssmärta och de som inte led av 

varken ångest eller depression uppgav lägst grad av ländryggssmärta. Depression 

och ångest var också relaterat till antalet smärtrelaterade sjukskrivningsdagar. 

Smärta i kombination med både ångest och depression gav störst grad av 

oförmåga att arbeta, i form av fler antal sjukdagar (Bair et al., 2008). 

4.1.2. Psykosociala prediktorer och riskgrupper för ländryggssmärta 

Durationen av en episod med ländryggssmärta visade sig påverka smärtintensitet 

och tillfrisknande. Ju längre en episod med ländryggssmärta varade desto starkare 

upplevdes ländryggssmärtans intensitet (Mok & Lee, 2008; Demmelmaier, 

Åsenlöf, Lindberg & Denison, 2009). 
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Demmelmaier et al. (2009) jämförde en patientgrupp som haft ländryggssmärta i 

mindre än tre månader med en grupp som haft ländryggssmärta längre än tolv 

månader och det visade sig att efter ett år minskade smärtan i lägre grad hos 

gruppen med lång smärtduration. Det sågs samband mellan att patienten 

förstorade sin smärtupplevelse och graden av smärtintensitet tolv månader senare. 

För de som ingick i gruppen med ländryggssmärta som varat längre än tolv 

månader kunde patienternas förväntningar på smärtan förutsäga graden av 

smärtintensitet.  Depression var en förklarande faktor för graden av 

hälsovårdskonsumtion efter tolv månader hos den patientgrupp som hade haft 

ländryggssmärta under kortare tid än tre månader (Demmelmaier et al., 2009). 

  

Leijon, Härenstam, Waldenström, Alderling och Vingård (2006) identifierade tre 

typer av riskgrupper av personer som alla hade en tendens att utveckla 

ländryggssmärta och/eller smärta i nacke/axlar. I den första gruppen sågs 

deltagarna ha ett psykiskt krävande arbete med höga krav på sig själv, många 

upplevda hinder och känslan av att hela tiden måsta vara kreativ på arbetet. Det 

fanns lite tid över till fritid, familj och egna intressen. I den andra typen av 

riskgrupp sågs deltagarna ha höga krav på sig själva och stötte på många hinder i 

arbetet, som hos denna grupp var både psykiskt och fysiskt krävande. Även här 

hade deltagarna lite tid över för familj och fritidssysslor. I den sista och tredje 

identifierade riskgruppen hade deltagarna höga krav på sig själv utanför arbetet 

med ett psykiskt krävande familjeliv, denna grupp hade störst andel barn under 

arton år i hemmet (Leijon et al., 2006). 

4.2. Förståelse för hur det är att leva med kronisk ländryggssmärta ur 

patient- och närståendeperspektiv 

4.2.1. Smärtan kontrollerar livet 

Enligt White och Seibold (2008)  tyckte patienter med kronisk ländryggssmärta 

att det var viktigt för vårdpersonal att förstå hur hårt smärtan drabbade hela 

patientens livssituation. Det handlade inte ”bara” om en öm, stel rygg utan en 

kraftig smärta som också påverkade både den ekonomiska och sociala delen av 

livet. Ländryggssmärtan upplevdes ha ständig kontroll över patientens liv och 

eftersom smärtan inte blev bättre med tiden kunde det ses av omgivningen som att 

patienten simulerade sin smärta (White & Seibold, 2008). 
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Ländryggssmärta innebar krav på att kunna modifiera sin kropps smärtsignaler, 

något som krävde koncentration och energi (Campbell & Cramb, 2008; White & 

Seibold, 2008). Det var en psykisk ansträngning att koppla bort de ihärdiga 

smärtsignalerna. Flertalet människor undvek att gå på exempelvis fester på grund 

av att de inte kunde vistas bland människor på samma sätt som tidigare.  Smärtan 

upplevdes fördubblad upp till ett par dagar efter en sådan tillställning, det kunde 

innebära att bli sängliggande och bara kunna ta sig fram och tillbaka till toaletten. 

Detta ledde till en negativ spiral i den sociala delen av livet och resulterade i att 

relationer till vänner och familj försämrades och stödet från dem minskade. 

Genom att lära sig att avvärja sin smärta, vilket upplevdes som en färdighet som 

tar lång tid att lära sig, och inte prata om den med sin omgivning bevarades en 

god relation med familj och vänner (Campbell & Cramb, 2008; White & Seibold, 

2008). 

 

…nobody likes a back bore, they don’t, you know, like if you moan on 

about your back all the time. There’s a colleague that has chronic 

back pain and you’re just frightened to say ‘how are you’? because 

you know you would get this long drawn out of kind of boring thing 

about it, God I never ever want to be like that. 

(Campbell & Cramb, 2008, s. 386) 

 

4.2.2. Relation till sjukvårdspersonal 

I White och Seibold´s (2008) intervju beskrevs att en patient upplevde sig ses som 

en svår och bestämmande patient vid sjukhusvistelser. Behandlingar av kronisk 

ländryggssmärta innebar ofta egenvård, det enda som adderades på sjukhus var 

ytterligare medicinering. Eftersom patienten vet vilka konsekvenser smärtan gav 

och därför larmade om den ordinerade medicinen på klockslaget så kunde 

sjuksköterskorna få uppfattningen att patienten var drogsökande. Patienten krävde 

inte av sjuksköterskorna att ge denne total smärtfrihet men att de hade ett 

respektfullt och värdigt bemötande mot dem. Ingen vill ligga på sjukhus, men väl 

där borde medicinering ges på de tider som läkaren ordinerat. Patienten önskade 

att situationen istället vore sådan att sjuksköterskan kom in när det var sagt och 

frågade om patienten vill ha sin injektion eller inte, vilket skulle skapa bättre 

förhållanden mellan patient och sjuksköterska (White & Seibold, 2008). 
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Flertalet patienter upplevde det svårt att tala med sin läkare om till exempel 

medicinering, vilket bidrog till en dålig relation dem emellan. Många upplevde 

biverkningar av läkemedlen men kände att de inte kunde diskutera detta med 

läkaren. Ofta upplevdes läkarna inte lyssna aktivt på patienten utan skrev hellre ut 

medicinering mot smärtan istället för att hitta det ”underliggande problemet”. 

Även närstående till patienter med ländryggssmärta kunde då ifrågasätta vårdens 

kunskaper inom ämnet och detta ledde till sämre relationer mellan de närstående 

och läkaren (Campbell & Cramb, 2008; Miller & Timson, 2004; Matthias et al. 

2010).  En läkare uttryckte sig såhär: ”I’m just really there to prescribe analgesia 

so that she can manage her own pain.” (Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter, 

Panckhurst & Vallendor, 2010b, p. 1483) 

 

Biverkningar gjorde att många patienter använde sig av generella smärtlindrande 

mediciner istället för dem som läkaren ordinerat. Förmågan att ha kontroll över 

smärta ansågs av patienterna ge ett mer hanterbart liv (Campbell & Cramb, 2008). 

Patienter och närstående upplevde att anspråk på ekonomisk ersättning skapade 

misstro från omgivningen och ibland behövdes flera läkarbesök för att få 

sjukintyg. Patienter med ländryggssmärta sågs enligt närstående som dömda av 

vårdpersonal, att smärtan vore en ursäkt för att smita från sociala och ekonomiska 

plikter (Miller & Timson, 2004; White & Seibold, 2008). Närstående kände att 

”experter” inte betedde sig som experter då de borde arbeta mer förebyggande för 

patientens situation. Varje patient med ländryggssmärta hade individuella behov 

och borde ha bemötts utefter det (Miller & Timson, 2004). 

 

’Cause you go, obviously, to the medical profession, and like I say, I 

honestly believe that you’re tarred with the same brush and that 

you’re trying to rake the system… I have to watch the pain every day 

where you can go and see a doctor for one day, who may be having a 

bad day, and you’re looked upon as if you’re just a fraud, that’s the 

annoying thing about it. [FG1 (2)] 

(Miller & Timson, 2004, s. 39-40) 

 

4.2.3. Ger en förändrad självbild och är psykiskt krävande 

Flertalet patienter ansåg att ländryggssmärtan var väldigt oförutsägbar och detta 

medförde frustration, oro och oförmåga att kunna förutspå vilka rörelser som 

påverkade smärtan (Crowe et al., 2010b). Den egna självbilden och 
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kroppskontrollen upplevdes förändrad då ländryggssmärtan var det som 

kontrollerade hur patienterna levde sina liv. Patienterna tvingades att medvetet 

tänka en extra gång över saker i livet som de tidigare kunnat ta för givet. De 

beskrev en känsla av att göra saker ”rätt” och ”fel” (Crowe et al., 2010b). 

 

 There are lots of things I had to give up. The biggest thing was having 

my career gone. (P#64) 

 Living with constant pain has limited my ability to earn an income 

because I was self-employed. (P#10) 

 I can only do a small fraction of the things I used to do. I have to 

psych myself up to do things. (P#14) 

 My life has had to change. (P#36)  

(Crowe et al., 2010b, s. 590) 

 

Patienter och dess närstående upplevde en förändrad situation efter insjuknandet.  

Patienternas livsstil och framförallt deras självkänsla förändrades och det 

påverkade dem djupt att inte längre kunna arbeta och skapa en karriär. Närstående 

till dessa patienter kände sig hjälplösa när de såg hur smärtan förändrade ens 

partner som tidigare varit frisk och stark, till en åldrad och nedbruten person 

(Crowe et al. 2010b; Miller & Timson, 2004).  

 

Enligt White och Seibold (2008) gick smärtan inte att maskera vissa dagar, varvid 

människor i omgivningen frågade patienten vad som har hänt. De kunde då påtala 

egna ryggproblem med en öm, stel rygg och att de förstod hur det kändes. Detta 

fråntog patienten dennes upplevelse av att omgivningen tog situationen på allvar 

och det var sårande. Tips om krämer och operationer som patienten borde testa 

skapade irritation och patienten kände sig förnedrad i sin intelligens vid sådana 

förslag, då denna upplevde sig redan ha genomgått de behandlingar som fanns 

(White & Seibold, 2008). 

4.2.4. Ländryggssmärtans påverkan på närståendes relation till partnern 

Smärtan påverkade både närståendes syn på sin egen roll gentemot sin partner 

samt partners känsla av beroende. Närstående tvingades hantera smärtan och 

upplevde sin relation till partnern förändrad då de kände sig som en vårdare för 

partnern. De upplevde sig spela en perifer roll snarare än en central roll i partnerns 

liv sedan ländryggssmärtan kommit att dominera vardagen. Detta var både fysiskt 

och psykologiskt jobbigt för de närstående och patienten upplevde det vara svårt 
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och frustrerande att vara beroende av sin partner (Miller & Timson, 2004; 

Campbell & Cramb, 2008).  Känslan av hjälplöshet hos de närstående uppstod 

också när de inte kände sig kunna ge den hjälp som partnern bäst behövde (Miller 

& Timson, 2004). 

 

Närstående försökte underlätta för sin partner genom att ta över deras beslut i det 

dagliga livet, ofta utan att de frågade hur partnern kände angående detta (Miller & 

Timson, 2004). Detta kunde skapa negativ stämning i familjelivet då deras beslut 

inte överensstämde med partners åsikt. Närstående upplevde sig tassa på tå för att 

behålla harmonin i relationen då de kände sig känsliga för partners emotionella 

rubbningar och humörsvängningar. Det kunde vara svårt att förutspå vad som 

krävdes för att relationen skulle fungera. Hos både patienten och närstående sågs 

ländryggssmärtan skapa psykologiska problem som trötthet, osäkerhet och stress 

(Miller & Timson, 2004).  

 

… But there is something else and that is unpredictability, and I find 

that very difficult to cope with because sometimes she is, um, [a] 

lively, effervescent person – outgoing and so on – if you like, she 

seems to be on an upward spiral and then, the next day, she´ll be the 

opposite – she´ll have backpain, or she´ll have some kind of pain and 

it will get her depressed and so on – um – knowing what to do or how 

best. Sort of, bring her out of that, is a little bit difficult, but to me, one 

element of the problem is this unpredictability – you´re not quite sure 

where she´s going to be or when she´s going to be in what particular 

state. [FG1 (1)]  

(Miller & Timson, 2004, s. 38) 

 

Även föräldrarollen påverkades på grund av ländryggssmärtan då det exempelvis 

inte gick att genomföra lyft eller bära sitt barn för att till exempel kunna ge tröst. 

Rollen som förälder förändrades, istället för att vara den som såg efter sina barn 

var det barnen som fick se efter sin förälder och se denna i ständiga plågor som de 

kände att de inte kunde göra något åt. De fick även ta över mycket av de 

hushållssysslor som ”måste göras” (White & Seibold, 2008).  

 

Samlivet med partnern påverkades negativt, då bland annat sexlivet kunde vara en 

starkt framkallande faktor för smärtan (White & Seibold, 2008). Patienter med 

ländryggssmärta upplevde sig behöva klistra på ett leende och ignorera sin 

situation istället för att konstant påtala sin smärta, för att bland annat behålla 



13 
 

relationer till familj och vänner. Hela livet förändrades oavsett om man ville det 

eller inte, smärtan påverkade både partnerns och närståendes interaktioner med 

andra människor och skapade en känsla av isolering och minskat stöd (Campbell 

& Cramb, 2008; Miller & Timson, 2004; White & Seibold, 2008).  

4.3. Sjukvårdspersonalens roll för patienter med ländryggssmärta 

4.3.1. Relation till och kommunikation med sjukvårdspersonalen 

Majoriteten av patienter med kronisk ländryggssmärta upplevde sig inte ha någon 

regelbunden kontakt med vården (Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter & 

Panckhurst, 2010a). 15 av 64 patienter menade dock att vårdpersonalen spelade en 

roll i deras egenvård. De flesta av patienterna hänvisade inte till någon speciell 

person inom vården då de inte hade någon som var aktivt involverad i dennes 

egenvård av kronisk ländryggssmärta (Crowe et al., 2010a). 

  

Matthias et al. (2010) jämförde vilket stöd som upplevdes bäst för patienter med 

smärta i ländrygg, knä eller höft, då jämförelser gjordes mellan att få föra en 

dialog med en sjuksköterska eller med en läkare. De sjuksköterskor som ingick i 

studien hade fått 18 timmars utbildning i att stötta patienternas egenvård. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna var mer lyhörda och bättre att tala med om 

hälsosituationen jämfört med läkare. Patienterna tyckte att sjuksköterskorna var 

duktiga, att de lyssnade, engagerade sig, tog sig tid och hade regelbundna 

kontakter med dem. Detta var väldigt upplyftande och stödjande vilket gav 

inspiration att fullfölja ett egenvårdsprogram (Matthias et al., 2010).  

 

Läkare och patienter upplevde att läkarens främsta funktion var att skriva ut 

läkemedel, skriva sjukintyg och remittera vidare till specialister istället för att 

lyssna aktivt och finna det underliggande problemet (Crowe et al., 2010a; 

Matthias et al., 2010). En av läkarna framhöll frustration eller till och med tvivel 

på patienterna med kronisk ländryggssmärta: ”I would probably call her a sort of a 

victim… she tends to somatize a lot of her anxiety and depression. And, so she 

comes in a lot of complaints that don´t have any physiological background to 

them.” (Crowe et al., 2010a, s. 1483) 
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4.3.2. Kunskap om och omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta 

Akbaş och Öztunç (2008) undersökte hur sjuksköterskor arbetade kring patienter 

med smärta och det framkom att 52.0 procent av sjuksköterskorna inte hade någon 

erfarenhet av patienter med kronisk smärta och 42.4 procent tog frekvent hand om 

patienter med smärta. 70.7 procent hade fått kunskaper om smärta från sin 

utbildning och 11.6 procent hade fått sina kunskaper om smärta utanför sin 

utbildning till exempel via vidareutbildning, kurser eller seminarier. 88.4 procent 

av sjuksköterskorna följde massmedia om smärta, då framförallt från radio och tv 

(73.9%). Tidsbrist uppgavs vara den främsta anledningen (29.7%) till att 

sjuksköterskor inte läste om smärta i vetenskapliga publikationer.  

 

De flesta (85.4 %) av sjuksköterskorna i Akbaş och Öztunç´s studie noterade 

patienternas smärta genom att patienterna muntligt fick uttrycka sin smärta. 4.0 

procent av sjuksköterskorna såg till övriga individuella faktorer på smärta och 2.5 

procent av sjuksköterskorna utvärderade överhuvudtaget inte om patienten led av 

smärta. För att kontrollera effekten av en åtgärd mot smärta frågade majoriteten av 

sjuksköterskorna patienten om deras smärta och ett fåtal använde sig av en 

specifik blankett för smärtdiagnostik. 7.1 procent av dem utvärderade inte smärtan 

och 8.6 procent bad läkaren utvärdera smärtan.  

 

Vad som vidare framkom i Akbaş och Öztunç´s studie var att smärtlindrande 

omvårdnadsåtgärder som rekommenderades av sjuksköterskorna framförallt var 

användning av läkemedel och att ge eller rekommendera psykologiskt stöd och 

visualisering av smärtan. En femtedel av sjuksköterskorna rekommenderade ingen 

smärtlindrande omvårdnadsåtgärd överhuvudtaget.  De flesta sjuksköterskorna 

hade kunskaper om vad som var viktigt att uppmärksamma när de hade gett 

smärtlindrande läkemedel samt vilka eventuella komplikationer/biverkningar som 

läkemedlet ger. De sjuksköterskor som läst vetenskapliga publikationer om smärta 

hade bättre kunskaper än de som inte hade läst publikationer om smärta. God 

kunskap hade de flesta sjuksköterskor angående vilka fysiska och psykologiska 

faktorer som framträder vid utveckling av smärta (Akbaş & Öztunç, 2008). 

 



15 
 

5. DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa ländryggssmärta ur ett 

psykosocialt perspektiv samt omvårdnadens roll kring problemet. 

 

5.1. Resultatdiskussion 

Det huvudsakliga resultatet i denna litteraturöversikt var att psykosociala faktorer 

och ländryggssmärta visades inverka på varandra och att patienters dagliga liv, 

sett ur ett biopsykosocialt perspektiv, påverkades negativt av ländryggssmärtan. 

Utifrån Bair et al. (2008) och Mok och Lee´s (2008) resultat ses ländryggssmärtan 

stegra ju flera psykosociala faktorer som spelar in samt att prognosen för 

återhämtning blir sämre. Demmelmaier et al. (2009) visade även att ju längre tid 

smärtan varade desto sämre blir prognosen för tillfrisknande. Detta tolkas som att 

ju längre tiden går desto mindre hopp får patienten om tillfrisknande och blir då 

mer och mer frustrerad och rädd att vara tvungen att leva med smärtan livet ut. 

Det kan leda till en ond spiral och när sjuksköterskan möter en patient med 

långvarig svårbehandlad smärta kan det vara svårt att utröna orsak och verkan 

mellan dennes ländryggssmärta och psykosociala status.  

 

Fysisk smärta kan skapa oro och frustration vilket är psykiskt stressande för 

individen då det upplevs som att omgivningen inte tar problematiken på allvar. 

Det kan styrkas ytterligare med en studie av Corbett, Foster och Ong (2007).  

 

Det framkom även i resultatet att människor med hög belastning i hemmet och på 

arbetet ökade tendensen att utveckla smärta (Leijon et al., 2006). Det ger oss som 

blivande sjuksköterskor värdefull information om att de psykosociala delarna hos 

människan påverkar den fysiska hälsan och kräver uppmärksamhet även i 

omvårdnaden av ett så ”typiskt” fysiskt problem som ländryggssmärta.  

 

Tankar som väckts kring litteraturöversiktens resultat är att ländryggssmärta 

uppenbarligen inte enbart är en fysisk åkomma. Det känns bra att ny forskning tar 

upp problematiken kring de biopsykosociala aspekterna av problemet och det 

skulle kunna bidra till att göra ländryggssmärta till ett mer accepterat problem, 

både från närstående, vänner, sjukvård och från myndigheter. Det upplevs idag 
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som att personer som är långtidssjukskrivna på grund av ryggproblem ses som 

arbetsskygga och skulle leva på skattebetalarna. Kanske skulle individens problem 

tas mer på allvar när de på senare tid visat sig att många olika faktorer spelar in. 

Egna reflektioner är att ländryggssmärta fortfarande ses av gemene man som ett 

typiskt fysiskt problem och att det knappast har med det psykologiska att göra. 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar motsatsen och det är av vikt att den 

typen av information kommer ut till allmänheten.  

 

Många psykologiska aspekter tas upp av patienter som lever med kronisk 

ländryggssmärta. Detta ger en tydlig bild av hur svårt det är att må bra psykiskt 

när ländryggssmärtan hämmar individen på så många olika plan (Campbell & 

Cramb, 2008; Crowe et al., 2010b; White & Seibold, 2008). Det tolkas återigen 

som viktigt att vårdpersonal försöker behandla och lindra smärta ur så många 

perspektiv som möjligt, så snart som möjligt, då individen annars kommer att gå 

miste om mycket i vardagen också i framtiden på grund av den diffusa, 

svårbehandlade ländryggssmärtan. Utifrån resultatet upplevs det viktigt att som 

sjuksköterska ta patientens problem på allvar och uppmärksamma de psykosociala 

perspektiven då flera studier (Mok & Lee, 2008; Bair et al., 2008; Demmelmaier 

et al., 2009) tyder på att det är av stor vikt. 

 

Yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården ska ge ett likvärdigt bemötande till 

alla patienter och alla ska få individuellt anpassad vård. Detta upplevs inte 

genomsyra det resultat angående vårdpersonal som nämnts i denna 

litteraturöversikt. Enligt resultatet upplevde både patient och läkare frustration och 

misstro i kontakten med varandra (Campbell & Cramb, 2008; Crowe et al., 2010a; 

Matthias et al., 2010; Miller & Timson, 2004; White & Seibold, 2008).  

Författarna till denna litteraturöversikt diskuterade kring egna erfarenheter 

angående sjukvårdspersonals bemötande, där tankar kring läkares bemötande till 

viss del stämmer med vad som framkommit i resultatet. Ofta upplevdes de tala om 

patienten istället för med patienten, speciellt när de gäller smärta utan en 

förklarande orsak som till exempel kan ses på en röntgenbild. Erfarenheten är att 

läkaren då ordinerar smärtlindring och sedan i princip väntar och ser om det beror 

på muskelspänningar som kanske släpper efter par dagar. Sjuksköterskan fyller då 

en viktig funktion som framförallt innebär att under den tiden få patienten att lita 
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på att smärtan kommer att minska, uppmuntra till att ändå följa läkares och 

sjukgymnasters råd samt motivera patienten att trots allt försöka se något positivt i 

situationen. Vilket innebär att som sjuksköterska framförallt stödja de 

psykosociala delarna hos patienten. 

 

Det som framkom i Akbaş och Öztunç´s (2008) studie har författarna egna 

erfarenheter av. Sjuksköterskor har för lite tid till övrigt arbete, det vill säga kunna 

läsa publikationer, uppdatera sig inom smärta och kanske få ta del av kortare 

utbildningar vilket kan ha stor betydelse för patientens smärtlindring och vårdtid. 

Med tanke på den krassa ekonomi som råder inom sjukvården idag, upplevs det 

svårt för den enskilda sjuksköterskan att få ägna sig åt egen utbildning och 

utveckling. Sjuksköterskor borde få egentid schemalagd, men den allmänna 

uppfattningen verkar vara att det varken finns tid eller pengar för detta utan varje 

sekund (helst även matrasten) ska ägnas åt patientarbete.  

Det ingår trots allt en skyldighet i vårt blivande legitimerade yrke att följa 

utvecklingen inom omvårdnad och ta del av senaste rön, vilket kan utläsas enligt 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005).  

 

Utifrån Matthias et al. (2010) kan det tolkas som att en så kort utbildning som en 

eller två dagar kan bidra till att sjuksköterskor regelbundet kan samtala och stödja 

patienter så att de fullföljer sin egenvård. Crowe et al. (2010a) visade att många 

patienter inte har den kontakten som kanske behövs. Kontinuitet och ständig 

uppmuntran kan vara en viktigt vid kroniska smärttillstånd för att patienten inte 

ska ge upp hoppet om att tillfriskna från sin ländryggssmärta.  

 

5.2. Metoddiskussion 

I början söktes artiklar i PubMed med MeSH-headings Back Pain och för att hålla 

sökningen inom omvårdnad användes subheading Nursing. Detta gav få antal 

träffar men två relevanta artiklar erhölls. Sökningar i MeSH-database i PubMed är 

väldigt specifikt och ger snäva sökresultat. Författarna kände att de ville få 

bredare sökresultat inom området och utifrån det begränsa på egen hand. Ovana 

att utgå från ämnesordlista (MeSH – Medical Subject Headings) gjorde att efter 
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några dagars sökande utan mer framgång fortsatte sökprocessen med hjälp av 

fritextsökningar, vilket visade sig ge en bra bredd på det smala ämnet.  

Artiklarna blev kritiskt granskade och analyserade i ett tidigt skede av 

litteraturöversiktens genomförande och det slutliga antalet artiklar upplevdes 

tillräckligt för att svara på syftet.  

 

En svaghet med denna litteraturöversikt kan vara de fåtaliga referensartiklar som i 

sitt resultat specifikt fokuserar på sjuksköterskans roll angående ländryggssmärta. 

Den enda artikel (Akbaş & Öztunç, 2008) som specifikt tog upp sjuksköterskans 

roll i samband med smärta, gick inte att utläsa om studien var etiskt godkänd eller 

inte vilket kan vara en punkt att kritisera. Men med tanke på dess resultat som 

svarade till vårt syfte belystes den som tidigare nämnt ändå i denna 

litteraturöversikt.  

 

Styrkor med denna litteraturöversikt är att de flesta av referensartiklarna har 

likartade resultat angående samband och upplevelser av ländryggssmärta och 

psykosociala faktorer. Utifrån vår sökprocess hittades inte en enda artikel som 

med ett signifikant resultat visade att det inte skulle finnas något samband. Inte 

heller hittades någon kvalitativ artikel där patienter motsade vad som sägs i 

resultatet i denna litteraturöversikt.  

Ytterligare en styrka med denna litteraturöversikt är att vårt resultat är från många 

olika länder men att deras resultat alla visar likheter och att de trots olika 

demografiska egenskaper ses ge likvärdig fakta angående fenomenet 

ländryggssmärta. Detta gör att generella slutsatser kan dras utifrån denna 

litteraturöversikt. 

En styrka är också att inkluderade artiklar är av hög (n= 9) eller medelhög (n= 2) 

vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 

 

Reflektioner har gjorts angående att det inte ingick så många avgränsningar vid 

artikelsökningar (se dessa i tabell 1). Detta ses dock inte av författarna som en 

svaghet i denna litteraturöversikt, då antalet träffar vid varje sökning inte var 

orimligt högt. I sådana fall hade kanske fler avgränsningar genomförts.  
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5.3. Konklusion 

Denna litteraturöversikt tydliggör behovet av mer omvårdnadsforskning med 

fokus på sjuksköterskans roll vid ländryggssmärta ur både patient- och 

sjukvårdsperspektiv då det i nuläget är svårt att finna sådana studier. Resultatet 

visar att psykosociala faktorer spelar en viktig roll för ländryggssmärta vilket även 

det motiverar till ytterligare studier angående ländryggssmärta och psykosociala 

faktorer. På grund av omfattningen av detta problem borde utbildningar angående 

biopsykosociala aspekter ske på de arbetsplatser där denna patientgrupp är vanligt 

förekommande, till exempel ortopedavdelningar. Ett förslag är att det borde finnas 

möjlighet till kontakt med kognitiva beteendeterapeuter (KBT), både till hjälp för 

sjukvårdspersonal och för patienter.  
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Bilaga 1  
Artikelöversikt 

Författare, 

Publiceringsår, 

Land 

Studiens syfte Design/ Intervention/ 

Instrument 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Vetensk

aplig 

kvalitet 

Akbas & 

Öztung, 2008, 

Turkiet 

Undersöka 

sjuksköterskors 

kunskapsnivå om 

smärta samt vilka 

omvårdnadsåtgärder 

som rekommenderas 

för patienter med 

smärta. 

Kvantitativ metod. 

Sjuksköterskor svarade 

på en enkät angående 

omvårdnad och 

kunskapsnivå om 

smärtpatienter. 

Sjuksköterskor, 

n=198. 

(Externt bortfall 

7 st). 

Beskrivande 

statistik.  

Sjuksköterskorna sågs ha 

otillräcklig kunskap om 

patienter med smärta och 

metoder för att lindra 

smärta. 

Grad I 

Bair, Wu, 

Damush, 

Sutherland 

&Kroenke, 

2008, 

USA 

Fastställa relationen 

mellan 

depression/ångest och 

prognos för patienter 

med rygg-, knä- eller 

höftsmärta. Brief Pain 

Inventory, en 

multidimensionell 

smärtskala. 

Kvantitativ metod. 

Intervjuade personer 

vid baseline av en 

annan studie, samt 

uppföljning via telefon 

en gång.  

 

Vuxna 

deltagare. Med 

smärt i 

ländrygg, höft 

eller knä, 

n=500. 

Beskrivande 

statistik. 

Tvärsnittsanal

ys av data vid 

studiestart, 

från en annan 

studie. 

Ju mer oro/depression 

desto mer smärta, det var 

också relaterat till fler 

sjukdagar. 

Grad I 

Campbell & 

Cramb, 

2008, 

England 

Hur det är att leva 

med kronisk 

ländryggssmärta utan 

att ta hjälp från 

sekundär eller tertiär 

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervju. 

Utfördes i respektive 

deltagares hem, under 

12 personer. 

Med smärta 

längre än 6 

månader. 

Snöbollsurval. 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. 

 

Tre teman framkom; 

självständighet och socialt 

tillbakadragande, att vara 

”normal” jämfört med 

andra samt sträva efter 

Grad I 
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vård. 35 – 90 minuter. egenkontroll. 

Crowe, 

Whitehead, 

Gagan, Baxter 

& Pankhurst, 

2010a, 

Nya Zeeland 

 

Undersöka strategier 

för egenvård hos 

patienter med kronisk 

ländryggssmärta samt 

deras 

sjukvårdspersonals 

upplevelse av sin roll 

för att underlätta 

egenvård. 

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervju med 

patienterna. 

Telefonintervju med 

sjukvårdspersonalen. 

64 patienter, 

25 – 80 år med 

kronisk 

ländryggssmärta

. 

22 st 

sjukvårdsperson

al. 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. 

Deltagarna använde främst 

läkemedel, träning och 

påläggning av värme. 

Sjukvårdspersonal 

uppfattade sin roll som att 

främst motivera till träning, 

skriva ut läkemedel, skriva 

sjukintyg och remittera 

vidare till specialister. 

Grad I 

Crowe, 

Whitehead, 

Gagan, Baxter, 

Pankhurst 

&Valledor, 

2010b, 

Nya Zeeland 

Undersöka och få 

förståelse för hur 

människor upplever 

att kronisk 

ländryggssmärta har 

för inverkan. 

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervju med varje 

deltagare. 

Bandinspelade. 

 

64 personer. 

25 – 80 år.  

Lider av kronisk 

ländryggssmärta

. 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. 

Fyra huvudteman: smärtans 

oförutsägbarhet, behov att 

vara vaksam på smärtan, 

den egna kroppen ses 

objektivt samt förändrad 

självuppfattning. 

Grad II 

Demmelmaier, 

Åsenlöf, 

Lindberg & 

Denison, 

2009, 

Sverige 

 

Undersöka 

förändringar i 

ländryggssmärta, 

smärtintensitet, 

oförmåga, 

sjukvårdskonsumtion 

och sjukskrivning 

samt biopsykosociala 

faktorer över en 12 

mån-period. Även 

identifiera faktorer 

Kvantitativ metod 

användes. 

Ett frågeformulär 

skickades ut en gång 

vid studiens start, samt 

en gång till efter ett 12 

månaders förlopp. 

n=379 personer 

med 

ländryggssmärta 

vid studiestart 

och tolv mån 

senare. (Från 

början 

förfrågades 

5000 st. Externt 

bortfallet var 

2879 st). 

Beskrivande 

statistik. 

 

Generell stabilitet i 

gruppen av rapporterad 

smärta, dock sågs smärtan 

öka hos båda grupperna. 

Smärtintensitet och 

oförmåga kunde förutspås 

av fyra kognitiva faktorer 

och initialt rapporterad 

smärtintensitet och 

oförmåga. 

Grad I 
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som förutsäger 

faktorerna ovan. 

Leijon, 

Härenstam, 

Waldenström, 

Alderling & 

Vingård, 

2006, 

Sverige 

 

Identifiera 

undergrupper med 

liknande arbets- och 

livsmönster och hur 

dessa eventuellt är 

associerade med 

prevalensen av 

nacke/axlar- och 

ländryggsproblem. 

Kvantitativ och 

kvalitativ metod 

användes. 

Deltagarna fick svara 

på en enkät samt ha 

individuella intervjuer. 

n=1341 

svenskar. 

Sökt vård de 

senaste 6 

månaderna för 

muskeloskeletal

a problem. 

Beskrivande 

statistik. 

Klusteranalys. 

Tre riskgrupper och fem 

”friska” grupper 

identifierades. Två av 

riskgrupperna hade 

ansträngd psykosocial 

arbetssituation eller 

familjesituation. Den tredje 

riskgruppen hade både 

fysisk och psykiskt jobbigt 

arbete. Majoriteten var 

kvinnor. 

Grad I 

Mok & Lee, 

2008, 

Kina 

 

Undersöka relationen 

mellan oro, 

depression och 

smärtintensitet hos de 

med ländryggssmärta 

nyligen inlagda på 

sjukhus. 

Kvantitativ metod. 

Använde två skalor som 

mätinstrument, en för 

att mäta smärta och en 

för att mäta 

depression/ångest. 

n=102 patienter. 

Nyligen 

remitterade till 

sjukhus på 

grund av 

ländryggssmärta

. (Externt 

bortfall 15 st). 

Beskrivande 

statistik. 

Korrelationste

ster. 

Nivån av oro och 

depression var högre än 

normalt. Nivån av oro och 

depression var signifikant i 

relation till smärtintensitet 

och var också en 

signifikant prediktor för 

smärtintensitet. 

Grad I 

Matthias, Bair, 

Nyland, 

Huffman, 

Stubbs, Damush 

& Kroenke, 

2008, 

USA 

Hur patienter med 

kronisk 

muskeloskeletal 

smärta upplever 

kommunikation 

angående egenvård 

med en sjuksköterska 

Kvalitativ metod 

användes. 

Semistrukturerade 

intervjuer i 

fokusgrupper. 

Alla intervjuer 

bandades och filmades. 

n=18 patienter. 

2 grupper med 

kvinnor (n=11), 

2 grupper med 

män (n=7). 

 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. 

Deltagarna tyckte bättre om 

att tala med en 

sjuksköterska än med en 

läkare i detta sammanhang. 

Grad I 
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 jämfört med en läkare 

inom primärvård. 

Miller & 

Timson, 

2004, 

England 

 

Undersöka 

erfarenheter hos 

närstående till någon 

som lider av CLBP 

och deras roll i 

omvårdnaden av 

deras partner. 

Kvalitativ metod. 

Anhöriga fick föra 

dagbok/ skriva journal i 

7 dagar, varje 

anteckning börjar med 

samma inledande 

mening. Sedan 

genomfördes 

videoinspelade 

fokusgrupps intervjuer, 

som grundades på 

dagboksinformationen. 

Består av 26 

stycken 

journaler och 2 

fokusgrupper (5 

personer i den 

första och 4 

personer i den 

andra) 

Grounded 

Theory. 

Problem för anhöriga att 

leva med partnerns smärta, 

uppfattningar om sjukvård 

och sjukdomens dominans 

över sociala kontakter. Att 

behöva få bekräftelse från 

sjukvårdspersonal, 

delaktighet i vården och få 

information. 

Grad I 

White & 

Seibold, 

2008, 

Australien 

Belysa och förstå 

verkligheten för 

någon som lever med 

svårbehandlad 

kronisk 

ländryggssmärta - 

som den är förstådd 

av de drabbade. 

Kvalitativ metod 

användes. 

Fem intervjuer som 

kopplades till 

forskarens egna 

erfarenheter.  

Intervjuerna varade 

under mindre än 2 

timmar. 

 

5 kvinnor. 

Har kronisk 

smärta i 

ländryggen. 

Kvalitativ 

innehållsanaly

s. 

Personen vill få läsaren att 

bildligt kunna gå i dennes 

fotspår, och förstå hur det 

är att leva med smärtan. 

Hur det var före, under och 

efter skadan. Hur det 

sociala livet är, hur 

vardagen ska fördrivas. 

Grad II 
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Bilaga 2 

Kvalitativ bedömningsmall 
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Kvantitativ bedömningsmall 
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Bilaga 3  
Exempel på analys av kvalitativa studier 

 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

“You can’t just do 

anything you want. 

You’ve now got this 

little thing called 

severe back pain 

constantly holding 

you in check” (White 

& Seibold, 2008, p. 

62). 

”Du kan inte göra 

precis som du vill. Nu 

har du något som 

kallas för svår 

ländryggssmärta som 

alltid håller dig i 

schack.” 

Ländryggssmärtan 

kontrollerar dig och 

håller dig i schack. 

Livet kontrolleras. Smärtan kontrollerar 

livet 

Förståelse för hur det 

är att leva med 

kronisk 

ländryggssmärta 

Avvoiding social 

occasions started a 

negative downward 

spiral with increasing 

withdrawal from 

family and friends 

leading to further 

isolation and 

decreased amount of 

social support being 

available. (Campbell 

& Cramb, 2008, p. 

386). 

Undvikande av 

sociala tillställningar 

inledde en negativ 

spiral med ökad 

tillbakadragelse från 

familj och vänner, 

vilket leder till vidare 

isolering och minskat 

det tillgängliga 

sociala stödet.  

Undvikande av 

sociala tillställningar 

på skapar isolering 

och minskat stöd. 

Smärtan påverkar 

sociala tillställningar.  

Smärtan kontrollerar 

livet. 
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Bilaga 4 Exempel på analys av kvantitativa studier 

Författare Huvudresultat Underkategori Huvudkategori 

Demmelmaier, Åsenlöf, 

Lindberg & Denison (2009, 

s.85) Sverige. 

 

Samband mellan ländryggssmärta, 

depression och förväntningar på 

smärta kunde prediktera 

smärtintensitet och 

sjukvårdskonsumtion. 

Prediktorer Psykosociala faktorer och 

ländryggssmärta 

Leijon, Härenstam, 

Waldenström, Alderling och 

Vingård (2006, s.196) Sverige 

Identifierade tre riskgrupper 

angående muskuloskeletala 

sjukdomar, där psykosociala 

faktorer spelade in i alla tre 

grupper. 

Riskgrupper  

 


