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Sammanfattning 

Bakgrund 

När smärtan varat mer än tre-sex månader klassificeras den som långvarig smärta. Det 

är en av de vanligaste anledningarna till att personer söker sjukvård och det är ungefär 

20 procent av Sveriges befolkning som lever med långvarig smärta. Långvarig smärta är 

en subjektiv upplevelse som innefattar hela personens livsvärld. 

Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur personer hanterar långvarig 

smärta, samt att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 

Metod 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Artiklar söktes i databaserna 

Cinahl och PubMed. Sökningarna resulterade i elva kvalitativa artiklar där personerna 

beskrev hur de hanterade sin långvariga smärta. 

Huvudresultat 

Det framkom två huvudkategorier i resultatet vilket var inre hanteringsstrategier och 

yttre hanteringsstrategier. Huvudkategorierna har två respektive tre underliggande 

kategorier som är av betydelse för hur personer hanterar långvarig smärta. 

Slutsats 

Sjuksköterskan bör alltid i sitt möte med patienten ha en medvetenhet och kunskap om 

att flera aspekter är av betydelse när patienten ska hantera sin långvariga smärta. 

Sjuksköterskan behöver då ta reda på vilka inre och yttre resurser patienten besitter för 

att kunna stötta och hjälpa patienten till effektiva hanteringsstrategier. Acceptans, 

positiv attityd och motivation till att vilja förändra situationen är av stor vikt för att 

personen ska ha möjlighet till att hantera sin långvariga smärta. 
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Abstract 

Background 

When pain lasts more than three-six months, it is classified as long-term pain. This is 

one of the most common reasons for people seeking health care, and about 20 precent of 

Swedish population is living with long-term pain. Long-term pain is a subjective 

experience that includes the entire life of the person. 

Aim 

The aim of the literature study was to describe how people cope with long-term pain, 

and describe the included articles survey group. 

Method 

Articles were searched in the databases Cinahl and PubMed. That resulted in eleven 

qualitative articles, where the people described how they cope with long-term pain. This 

study has a descriptive design. 

Main Results 

There were two main categories in the results, which were internal coping strategies and 

external coping strategies. The main categories have two and three underlying 

categories, respectively, that are important for how people cope long-term pain. 

Conclusion 

The nurse should always be aware of and know that several aspects are important when 

the patient is to cope with long-term pain. The nurse then needs to find out which inner 

and outer resources the patient has in order to support and help the patient to effective 

coping strategies. Acceptance, positive attitude and motivation to change the situation is 

importance for the person to be able to cope the long-term pain. 
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1. Introduktion 

1.1 Långvarig smärta  

En av den mest förekommande anledningen till att människor söker sjukvård beror på 

smärta (Bergh 2014). I Sverige är det ungefär 20 procent av befolkningen som upplever 

långvarig smärta, som är måttlig till svår (Rhodin 2014). Sjukvårdpersonal träffar 

patienter med långvarig smärta överallt inom hälso- och sjukvården. Det kan 

exempelvis vara på en akutmottagning, inom psykiatrin, olika vårdavdelningen och 

inom hemsjukvården (Berntzen, Danielsen & Almås 2011). Smärta är också en av de 

vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning (Bergh 2014; SBU 2006). 

Definitionen av långvarig smärta innebär att personen måste haft smärta i mer än 

tre-sex månader (Berntzen, Danielsen & Almås 2011; Gullacksen 2007; Karlsten 2014; 

SBU 2006). Att bedöma när smärtan övergår från akut eller tillfällig till ett långvarigt 

smärttillstånd kan vara problematiskt. Smärtan debuterar ofta intermittent i perioder 

under flera år och kan vara svår att diagnostisera (Gullacksen 2007). Smärtan är också 

subjektiv och personers reaktioner på smärta är förknippat med psykologiska och 

emotionella reaktioner (SBU 2006). Många av personerna som lever med långvarig 

smärta har smärta, mer eller mindre, i åratal. Då smärtan är det huvudsakliga problemet 

i personens liv måste smärtan ses som en egen sjukdom (Berntzen, Danielsen & Almås 

2011). 

 

1.2 Olika orsaker till långvarig smärta 

Orsaken till långvarig smärta kan bero på flera olika sjukdomstillstånd men i många fall 

är smärtan diffus utan tydlig orsak. Beroende på smärtans orsak och karaktär delas den 

in i fyra huvudgrupper. Nociceptiv smärta som innebär vävnadsskada, neurogen smärta 

vilket beror på dysfunktion eller skada i nervsystemet, psykogen smärta som kan uppstå 

vid psykiska sjukdomar, samt idiopatisk smärta som innebär att orsaken inte är känd 

(Berg 2014; Karlsten 2014; SBU 2006). Några exempel på långvarig smärta är 

huvudvärk, artros, nervsmärta och chrons sjukdom. Långvarig smärta kan även vara en 

konsekvens efter skada, olycka eller kirurgiskt ingrepp (Berntzen, Danielsen & Almås 

2011). Olika faktorer, såsom depression, stress, psykologiska och sociala, har visat sig 

vara relaterat till förekomsten av långvarig smärta. Men dessa faktorer kan även vara 

riskfaktorer för att långvarig smärta ska utvecklas och flertalet faktorer är beroende av 

varandra eller samverkar på något vis med varandra (Andersson 2003). 
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1.3 Hur långvarig smärta kan påverka människor 
Stigmatisering både från hälso-och sjukvård, på arbetet och även inom familjen är något 

som beskrivs av personer med långvarig smärta (Holloway, Sofaer-Bennett & Walker 

2007). När en person lider av långvarig smärta innebär det både konsekvenser för dem 

själva och deras närstående (Berntzen, Danielsen & Almås 2011). Mycket i livet måste 

omvärderas när personen måste komma till insikt om att smärtan inte är en tillfällighet i 

livet utan kan vara där under en längre tid. Det kan innebära en helt ny livsstil, nya 

roller och ett nytt yrkesliv vilket många personer kan känna sig maktlösa inför 

(Gullacksen 2007). 

Forskning har visat att långvarig smärta kan påverka förmågan att vara 

självständig, sömnen, den sexuella relationen, familjeförhållanden och förmågan att 

köra bil (Breivik et al. 2006). Den långvariga smärtan kan även medföra upplevelser av 

förlorad identitet och oklar roll i samhället (Breivik et al. 2006; Johansson et al. 1999; 

Ojala et al. 2015; Silva et al. 2011). Till följd av det kan känslor som värdelöshet och att 

ses som mindre värd av familjen och samhället uppstå (Johansson et al. 1999; Silva et 

al. 2011). Ett liv med långvarig smärta kan leda till depression, hopplöshet och 

undandragande från personer i omgivningen och då kan känslor av rädsla, stress och 

sorg uppstå (Ojala et al. 2015; SBU 2006). Eftersom att smärtan inte är synlig, och 

ibland saknar både orsak och diagnos skapar det problem med att personerna inte 

känner sig betrodda. Det finns en misstänksamhet från omgivningen huruvida smärtan 

är verklig eller inte (Holloway, Sofaer-Bennett & Walker 2007; Koskinen, Aho & 

Nyholm 2016). Många patienter med långvarig smärta kan uppfatta det kränkande att 

bli ifrågasatta om smärtans intensitet, utbredning samt existens. Ifrågasätts smärtan kan 

det leda till försämrad kontakt med vården och ett gott bemötande är av stor vikt för att 

behandlingen och insatserna ska bli effektiva (SBU 2006). Vissa uttrycker också en 

rädsla att aktivera sig då det kanske väcker misstanke att smärtan inte finns där 

(Holloway, Sofaer-Bennett & Walker 2007). 

 

1.4 Sjuksköterskans ansvar 
Det är viktigt att som sjuksköterska kunna bistå med det som främjar hälsa för just den 

patienten som sjuksköterskan har framför sig och bedöma vilka resurser patienten har 

(Florin 2014; Willman 2014). Det bör finnas kunskap om vilka erfarenheter patienter 

har att leva med långvarig smärta och vilka strategier som kan användas i det vardagliga 

livet. Det bör även finnas kunskaper om hur hälso- och sjukvården kan stötta patienten i 
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sin hantering av smärtan (SBU 2006). Det är viktigt att som sjuksköterska tro på 

patientens smärta, samtidigt som det ibland är svårt att tro på och bedöma patientens 

smärta. Det kan till exempel vara när det saknas fysiska tecken, såsom förhöjd puls eller 

blodtryck (Nash et al. 1999). När sjuksköterskan ska bedöma patientens smärta krävs 

mer än en fråga om patienten har ont. Det behövs en mer omfattande bedömning av 

smärtan för att få en bra grund för vård och behandling av patienter med långvarig 

smärta (Hall-Lord & Jakobsson 2007). Det finns olika hjälpmedel som kan vara till 

hjälp när sjuksköterskan ska förstå patientens smärta. Exempel på det är olika 

skattningsskalor. Den vanligaste och mest använda skattningsskalan är Visual Analogue 

Scale (VAS) (Karlsten 2014). VAS innebär att patienten ska skatta sin smärta där 0 är 

ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Smärtskattningsskalor kan hjälpa 

vårdpersonalen att förstå vilken smärta som patienten upplever just vid det tillfället men 

även över tid och se hur smärtan utvecklas (Karlsten 2014; Magnusson & Mannheimer 

2015). 

 

1.5 Behandling av långvarig smärta 
Den långvariga smärtan skiljer sig från den akuta smärtan genom att behandlingen och 

rehabiliteringen pågår under en mycket längre tid (SBU 2006). Behandlingen av den 

långvariga smärtan måste ses ur ett helhetsperspektiv där fysiska, psykiska, sociala och 

kulturella faktorer samspelar med varandra (Jakobsson 2007). Därav kan behandlingen 

inte bara riktas mot den enskilda smärtan (Bergström 2007; Jakobsson 2007). 

Det finns många behandlingsalternativ som kan fungera mot långvarig smärta. 

Det kan vara olika slags övningar i form av exempelvis rehabilitering eller stretching, 

värme- och/eller köldbehandling, massage, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) 

och akupunktur (Berntzen, Danielsen & Almås 2011; Peterson 2014). Ett annat sätt att 

behandla långvarig smärta är att patienterna får läkemedel. Bland annat stärker det 

patientens självförtroende genom att patienten kan göra mer saker för sig själv, det 

gynnar även att patienten får mer autonomi, samt att patienternas mobilisering blir 

bättre (Nash et al. 1999). SBU (2010) påvisar att effekten av en multimodal 

rehabilitering där både psykologiska, mediciniska och sociala åtgärder ger bättre resultat 

än enstaka insatser. 

 

1.6 Coping – Teoretisk referensram 
Författarna i föreliggande studie avser att beskriva hur personer hanterar sin långvariga 

smärta. Coping handlar om hur personer kan använda olika strategier för att hantera 
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ohälsa och stress. Polit och Beck (2017) beskriver att även om Lazarus och Folkmans 

teori om stress och coping inte härrör från omvårdnadsforskningen är den ett bra 

teoretiskt ramverk vid studier som berör omvårdnad. 

Coping har definierats av Lazarus och Folkman som de kognitiva och 

beteendemässiga ansträngningar som gjorts för att ha möjlighet till att bemästra, tolerera 

och minska personens yttre och inre krav och konflikter däremellan (Krohne 2002; 

Lazarus & Folkman 1984). Psykologisk stress innebär påfrestningar som överskrider 

ens resurser, situationer som kan vara negativt för välbefinnande och förhållanden som 

upplevs belastande (Kalfoss 2011; Krohne 2002). De copingresurser som personerna 

kan ha delas in i inre och yttre resurser. Inre resurser handlar dels om personens tankar, 

känslor och beteende som kommer inifrån. Yttre resurser handlar bland annat om socialt 

nätverk, hjälpmedel och ekonomi. Om en person saknar inre resurser är det desto 

viktigare att personen får hjälp med yttre resurser som stöd och rehabilitering i olika 

former (Brattberg 2008). Det finns olika orsaker till hur personer hanterar stressfulla 

situationer vilket bestäms av de resurser personen har. Men copingförmågan och 

strategierna bestäms även av personens begränsningar som kan vara beteende och 

psykologiska brister. Men även andras krav som kan skapa begränsningar i 

omgivningen och hindra hanteringsförmågan (Lazarus & Folkman 1984). 

Det finns tre olika copingstrategier som kan användas när vi människor ska 

hantera olika krav eller utmaningar i vårt liv. Problemfokuserad coping innebär att 

personen aktivt försöker lösa situationen. Framförallt väljs denna strategi när personen 

anser att den har möjlighet till att förändra antingen situationen eller sig själv (Kalfoss 

2011). Den problemfokuserade copingen kan också inkludera strategier som riktas mot 

både det yttre och det inre hos personen. Det kan vara strategier som riktas mot 

motivationen och kognitiva förändringar (Lazarus & Folkman 1984). 

Emotionsfokuserad coping innebär att personen försöker göra något åt sin upplevelse av 

situationen. Här handlar det om att förändra, tolerera eller minska ens egna negativa 

känslor för att få kontroll över sig själv och situationen. Det kan till exempel vara att 

koncentrera tankarna på något annat (Kalfoss 2011; Krohne 2002). Meningsskapande 

coping handlar om att försöka finna en positiv mening. Det kan vara att personen 

försöker se något bra med händelsen och lära sig av den. Denna copingstrategi kan 

dämpa stressreaktioner vid svåra livshändelser (Kalfoss 2011). Folkman (1997) 

utvidgade denna copingstrategi där det framkom att skapa en mening även under 

stressfulla situationer i livet sågs som ett underliggande tema till de olika strategierna.  
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1.7 Problemformulering 
När smärta varat mer än tre-sex månader, klassas den som långvarig smärta. Smärtan 

blir en stor del av personens liv och ska ses som en egen sjukdom. Detta kan leda till att 

personen drar sig undan från sitt tidigare sociala liv. Känslor av nedstämdhet och 

hopplöshet kan uppstå och skapa ett lidande för personen. Personen kan även uppleva 

en misstro från sin omgivning gällande om de har smärta eller inte, då det inte alltid 

syns på dem. Det saknas tillräcklig forskning som berör hur personer hanterar den 

långvariga smärtan och vilket stöd personerna kan få för att underlätta situationen som 

smärtan medför. Som sjuksköterska är det viktigt att ha en medvetenhet men också 

kunskap om hur patienter blir påverkade av samt hur de hanterar att leva med långvarig 

smärta. Det är också viktigt att som sjuksköterska stödja och förmedla 

hanteringsstrategier till patienterna för att de ska kunna hantera situationen. 

 

1.8 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer hanterar långvarig smärta samt 

att beskriva de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp. 

 

1.9 Frågeställningar 
Hur hanterar personer sin långvariga smärta? 

Hur beskrivs undersökningsgruppen i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 
En beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

2.2.1 Databaser 

Författarna använde sig av databaserna Cinahl och PubMed för att söka efter lämpliga 

artiklar via Högskolan i Gävle. Enligt Polit och Beck (2017) är Cinahl en elektronisk 

databas som är relevant för omvårdnadsforskning och där kan booleanska söktermer 

användas, och PubMed är en databas som ger fri tillgång till publikationer världen över.  

2.2.2 Sökord och begränsningar 

Författarna valde sökord utifrån studiens syfte. De sökord som användes i databasen 

Cinahl var ”chronic pain” som Cinahl heading och ”Coping strategies” som fritext då 
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detta sökord inte fanns som Cinahl heading. Den booleanska söktermen AND användes 

vilket begränsar sökningen (Polit & Beck 2017). De begränsningar som användes i 

Cinahl var att artiklarna skulle vara publicerade 2007-2017, skrivna på engelska samt 

peer reviewed. I databasen PubMed användes ”chronic pain” som MeSH-term men 

coping strategies fanns inte som MeSH-term så sökordet ”coping strategies” fick skrivas 

i fritext. Begränsningarna som användes vid sökningen i PubMed var att artiklarna 

skulle vara publicerade 2007-2017 samt skrivna på engelska. Cinahl heading och 

MeSH-termer indexerar artiklarna efter innehåll och bör användas vid sökning av 

artiklar för att få relevanta träffar (Polit & Beck 2017). Sökordskombinationerna, antal 

träffar och möjliga artiklar presenteras i tabellen nedan. (Se tabell 1). 

 

Tabell 1: Utfall av artikelsökning 

Databas Begränsningar Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubletter) 

Valda 

artiklar 

Cinahl 2007-2017 

Engelska 

Peer reviewed 

2017-09-01 

Chronic pain (Cinahl 

heading) AND 

Coping strategies 

(fritext) 

107 22 9 

PubMed 2007-2017 

Engelska 

2017-09-01 

Chronic pain (MeSH) 

AND Coping 

strategies (fritext) 

97 17 2 

Totalt   204 39 11 

 

2.3 Urvalskriterier 

Det är av betydelse att välja inklusions- och exklusionskriterier då det påverkar 

generaliseringen och tolkningen utifrån det resultat som kommer fram (Polit & beck 

2017). Inklusionskriterier i den befintliga studien var att de valda artiklarna skulle vara 

relevanta utifrån att svara på studiens syfte: hur personer hanterar långvarig smärta. 

Exklusionskriterier var artiklar som inte följde IMRAD (Introduction, Method, Results 

And Discussion), artiklar som hade en kvantitativ eller blandad ansats, om det var 

fjärrlån på artiklarna, litteraturstudier eller om artiklarna inte gick att öppna. Författarna 

i föreliggande studie valde att exkludera artiklar med kvantitativ och blandad ansats för 
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att personerna i artiklarna skulle berätta om och beskriva sina upplevelser gällande hur 

de hanterade sin smärta. 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 
Författarna i den befintliga studien har tillsammans sökt efter vetenskapliga artiklar i 

databaserna Cinahl och Pubmed vilket resulterade i totalt 204 träffar. Författarna gick 

igenom samtliga träffar tillsammans och exkluderade initialt 10 artiklar som det var 

fjärrlån på. Titel och abstract lästes på resterande 194 artiklarna. Av dessa 194 artiklar 

var det 144 som ej svarade på syftet, 4 dubbletter och 7 litteraturstudier. Då återstod 39 

möjliga artiklar. Därefter exkluderades 2 artiklar då de inte följde IMRAD, 21 artiklar 

som hade kvantitativ ansats, 2 artiklar hade blandad ansats och 1 artikel gick inte att 

öppna, utifrån studiens exklusionskriterier. Då återstod 13 artiklar som författarna läste 

och granskade var för sig. Av dessa 13 artiklar var det 2 artiklar som ej svarade på 

studiens syfte. Totalt valdes 11 artiklar som relevanta till den föreliggande 

litteraturstudien. (Se figur 1). 

 

Figur 1: Flödesschema urvalsprocess

 

 

2.5 Dataanalys 
Författarna i studien har läst och analyserat de elva valda artiklarna som svarade på 

studiens syfte. Artiklarna sammanställdes i en tabell (se bilaga 2, tabell 3) för att få en 

bra struktur och överblick av de valda artiklarna till studien. För att data från de valda 

artiklarna ska vara hanterbar måste den skalas ner till mer lätthanterlig material. Det 
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gjorde författarna genom att skriva ut artiklarna och markera med olika färger. De 

teman som framkom från artiklarna och som berörde samma sak fick samma färg. På 

det sättet hittades olika teman samt kategorier till föreliggande studies resultat, i 

enlighet med Polit och Beck (2017). Författarna till föreliggande studie kunde urskilja 

två huvudkategorier vilka var inre hanteringsstrategier och yttre hanteringsstrategier. 

När resultatdelen i de valda artiklarna hade analyserats mer ingående valde författarna 

att utifrån de teman som framkom i artiklarna dela in dessa i fem olika underkategorier. 

Dessa underkategorier blev då acceptans, beteendeförändringar, aktiviteter, strategier 

utifrån medicinsk behandling samt stöd från familj och vänner. Därefter lästes artiklarna 

ytterligare en gång av båda författarna, med extra fokus på resultatet. Gällande den 

metodologiska frågeställningen, granskade författarna i föreliggande studie artiklarnas 

undersökningsgrupp. Det som författarna granskade var antal deltagare, deltagarnas 

ålder och kön, vilken typ av smärta deltagarna hade, samt hur länge deltagarna hade haft 

långvarig smärta. (Se bilaga 3, tabell 4). 

 

2.6 Etiska övervägande 
Plagiering innebär att vilseleda läsaren att tro att det är författarnas egna ord om inte 

källan anges (Sandman & Kjellström 2013; Polit & Beck 2017). Fabrikation innebär att 

hitta på studiers resultat samt hitta på data. Falsifiering innebär att förvränga resultatet 

och manipulera forskningsmaterialet vilket då innebär att forskningsresultatet inte 

framställs på ett sanningsenligt sätt (Polit & Beck 2017). Alla dessa etiska 

överväganden har författarna i föreliggande studie hela tiden haft i beaktning i arbetet. 

Författarna har också under arbetets gång strävat efter att vara neutrala och objektiva 

vid läsningen och bedömningen av artiklarna. Detta för att inte ha några egna åsikter 

eller värderingar som kan påverka litteraturstudiens resultat. 

 

3. Resultat 
Föreliggande studies resultat baseras på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultatet presenteras i löpande text i två stycken huvudkategorier med underliggande 

kategorier. Den första huvudkategorin är ”Inre hanteringsstrategier” som inkluderar 

underkategorierna ”Acceptans” och ”Beteendeförändringar”. Den andra huvudkategorin 

är ”Yttre hanteringsstrategier” som inkluderar underkategorierna ”Aktiviteter”, 

”Strategier utifrån medicinsk behandling” och ”Stöd från familj och vänner”. 
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3.1 Inre hanteringsstrategier 

3.1.1 Acceptans 

I ett flertal av artiklarna beskrev personer med långvarig smärta vilken betydelse 

acceptans har för personens möjlighet att hantera den långvariga smärtan (Alvarado & 

Salazar 2015; Biguet, Nilsson Wikmar, Bullington, Flink & Löfgren 2016; Carroll, 

Rothe & Ozegovic 2013; Clarke & Iphofen 2007; Cramer et al. 2013; Igwesi-Chidobe, 

Kitchen, Sorinola & Godfrey 2016; Nilsen & Anderssen 2014). 

I flertalet studier beskrev personer att de förstod att de måste försöka leva ett så 

normalt liv som möjligt trots smärtan. Att acceptera smärtan som en del av livet 

(Alvarado & Salazar 2015; Biguet et al. 2016; Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Clarke 

& Iphofen 2007; Cramer et al. 2013; Nilsen & Anderssen 2014). Hantering av smärta 

ska ses som en förändring i personens inre livsvärld och det innebär att omvärdera livet 

samt att acceptera och att lära sig att leva med smärtan (Biguet et al. 2016; Carroll, 

Rothe & Ozegovic 2013; Nilsen & Anderssen 2014). En förståelse och acceptans 

underlättar den nya situationen som personen befinner sig i, och hjälper personen att 

hantera och ta sig igenom smärtan samt att inse att det inte kommer bli som förr 

(Alvarado & Salazar 2015; Biguet et al. 2016; Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Igwesi-

Chidobe et al. 2016; Nilsen & Anderssen 2014). Vidare beskrev några av personerna i 

artikeln av Igwesi-Chidobe et al. (2016) att acceptans sammankopplas med en andlig 

tro, och att tron kan hjälpa personen att hantera den långvariga smärtan. I artikeln av 

Alvarado och Salazar (2015) beskrev personerna att andlighet hjälper dem att behålla 

sin tro och sitt hopp, och betonas som en viktig del i smärthanteringen. Personerna kan 

då förstå och acceptera smärtan som en del av deras nya tillstånd i livet. 

I artikeln av Cramer et al. (2013) beskrev vissa personer att de kunde acceptera 

smärtan som en del av dennes liv på ett bättre sätt när de utförde yoga. 

I artikeln av Biguet et al. (2016) beskrev några av personer att de såg acceptans 

som en kamp och ambivalens. Det var svårt att acceptera smärtan och behöva sätta 

gränser och säga nej till aktiviteter. Smärtan sågs också som att det inte fanns någon väg 

framåt. 

3.1.2 Beteendeförändringar 

I alla artiklar beskrev personerna hur förändrade beteenden påverkade deras hantering 

av den långvariga smärtan (Alvarado & Salazar 2015; Biguet et al. 2016; Carrol, Rothe 

& Ozegovic 2013; Clarke & Iphofen 2007; Cramer et al. 2013; Crowe, Whitehead, 
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Gagan, Baxter & Panckhurst 2010; Hensing, Sverker & Leijon 2007; Igwesi-Chidobe et 

al. 2016; Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015; Nilsen & Anderssen 2014; 

Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). 

Deltagarna beskrev att det gäller att göra en förändring av sig själv och sina 

beteendemönster för att hantera smärtan, samt för att inte hamna i situationer som 

förvärrar smärtan. Ändrat beteendemönster handlar om att ändra sitt perspektiv, attityd, 

livsstil och förväntningar (Alvarado & Salazar 2015; Biguet et al. 2016; Carroll, Rothe 

& Ozegovic 2013). Vissa av personerna insåg vikten av att ha en positiv attityd och 

inställning för att hantera smärtan, samt att ha en medvetenhet om egenvårdens inverkan 

på smärthanteringen (Alvarado & Salazar 2015). Flera personer beskrev att deras 

attityd, tro och personlighet var viktig för att hantera smärtan och att det sedan påverkar 

personerna till att kunna försöka göra det bästa av varje situation (Carroll, Rothe & 

Ozegovic 2013; Crowe et al. 2010). Genom tankar, bilder, fokusering på positiva saker 

och mental träning kunde personerna påverka och hantera smärtan (Hensing, Sverker & 

Leijon 2007; Nilsen & Anderssen 2014). 

Yoga är en smärthanteringsstrategi för vissa personer, som bidrar till att de får 

mer kontroll över deras beteenden. En av personerna menade att yogan hade hjälpt 

denne att förstå sambandet mellan sina attityder och agerande vid vissa situationer 

(Cramer et al. 2013). 

Att hitta andra sätt att göra saker på, sågs som en hanteringsstrategi av smärtan 

för vissa personer. Det kan till exempel handla om att vara medveten och påminna sig 

om sin kroppshållning (Cramer et al. 2013; Hensing, Sverker & Leijon 2007; Snelgrove, 

Edwards & Liossi 2013). 

Personerna hade attityden och tålamodet till att saker fick ta längre tid. I fem av 

artiklarna använde sig vissa personer strategier som innebar att de drog ner på tempot 

och de lät saker ta tid, som exempelvis hushållssysslor (Crowe et al. 2010; Hensing, 

Sverker & Leijon 2007; Igwesi-Chidobe et al. 2016; Michaëlis, Kristiansen & 

Norredam 2015; Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). En person menade att tålamod 

handlar om att ta små steg framåt hela tiden och låta processen ta tid (Nilsen & 

Anderssen 2014). 

Vidare beskrivs även målsättning för sig själv som en viktig del och att det 

fungerade som en hantering av smärtan (Biguet et al. 2016; Clarke & Iphofen 2007). 

Undvikande beteenden beskrivs också som ett sätt för att hantera och minska 

intensiteten av smärtan (Nilsen & Anderssen 2014; Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). 
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För några personer innebär det att de medvetet väljer att inte berätta om sin smärta 

(Igwesi-Chidobe et al. 2016). Däremot förekom det av andra personer att ett viktigt 

beteende för att hantera smärtan var att berätta för andra människor runt om dem, 

angående deras smärta (Biguet et al. 2016). 

 

3.2 Yttre hanteringsstrategier 

3.2.1 Aktiviteter 

I de flesta artiklarna framkom det hur personerna använde olika former av aktiviteter 

som en smärthanteringsstrategi (Alvarado & Salazar 2015; Carroll, Rothe & Ozegovic 

2013; Clarke & Iphofen 2007; Cramer et al. 2013; Crowe et al. 2010; Hensing, Sverker 

& Leijon 2007; Igwesi-Chidobe et al. 2016; Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015; 

Nilsen & Anderssen 2014; Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). 

Att utöva fysisk aktivitet fungerade som smärthantering för vissa personer 

(Clarke & Iphofen 2007; Hensing, Sverker & Leijon 2007). 

Några personer beskrev att de hanterar smärtan genom vistelse i naturen, 

promenader, vandring i skog och berg samt fisketurer. Att vara utomhus fick personerna 

att känna sig på bättre humör vilket ledde till att de hade bättre förmåga att hantera sin 

smärta i vardagen (Nilsen & Anderssen 2014). 

Andra vanliga strategier mot smärta var lågintensiv träning som av flera 

personer ansågs vara en bra självhanteringsstrategi. Exempel på det är pilates, cykling, 

promenader och simning (Crowe et al. 2010). Det beskrivs också av vissa personer hur 

övningar som erhållits av fysioterapeut är ett sätt att hantera smärtan (Carroll, Rothe & 

Ozegovic 2013; Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015). 

En annan strategi för några personer var att de ökade sin aktivitetsnivå för att ha 

möjlighet till att hantera smärtan, vilket gjorde att personerna inte behövde spendera tid 

ensam. En av personerna menade på att träningen var det enda som minskade smärtan 

och träningen hjälpte honom att hantera smärtan (Igwesi-Chidobe et al. 2016). 

Ytterligare en strategi var att några personer upplevde att när de höll sig 

upptagna och utövade någon slags aktivitet kunde de hantera sin smärta på ett bättre sätt 

(Alvarado & Salazar 2015; Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Cramer et al. 2013; Crowe 

et al. 2010; Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015; Nilsen & Anderssen 2014). 

Exempel på sådana aktiviteter var att leka med barnbarnen, trädgårdsarbeten, vara med 

djur och tänka på positiva perioder från sitt liv (Nilsen & Anderssen 2014), men även 

att läsa, se på tv och vara på landsbygden (Alvarado & Salazar 2015). I en annan artikel 



   

 

 

12 

beskrev vissa personer att de kunde fokusera på det dem höll på med för stunden genom 

olika yoga-positioner. Det gjorde att personerna hanterade sin smärta genom att de 

vågade utöva annan fysisk aktivitet (Cramer et al. 2013). 

Att fly och undvika aktiviteter var ett annat sätt att hantera smärtan (Carroll, 

Rothe & Ozegovic 2013; Igwesi-Chidobe et al. 2016; Michaëlis, Kristiansen & 

Norredam 2015; Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). Det här var något som personerna 

i en studie gjorde för att de upplevde skam över situationen de befann sig i, samt att 

personerna upplevde misstro om sin smärta från omgivningen (Igwesi-Chidobe et al. 

2016). Samt att avstå eller avbryta olika slags aktiviteter kunde ibland ses som en 

hanteringsstrategi för smärtan (Hensing, Sverker & Leijon 2007; Nilsen & Anderssen 

2014). 

3.2.2 Strategier utifrån medicinsk behandling 

I sex artiklar beskrev personerna hur de använder läkemedel och andra konkreta 

hjälpmedelsstrategier som ett sätt att hantera sin långvariga smärta (Alvarado & Salazar 

2015; Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Clarke & Iphofen 2007; Crowe et al. 2010; 

Hensing, Sverker & Leijon 2007; Igwesi-Chidobe et al. 2016; Michaëlis, Kristiansen & 

Norredam 2015). 

Att söka hjälp från hälso- och sjukvården var en annan smärthanteringsstrategi 

för vissa personer (Alvarado & Salazar 2015; Michaëlis, Kristiansen & Norredam 

2015). Personerna använde sig av läkemedel som en hanteringsstrategi av smärtan 

(Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Clarke & Iphofen 2007; Crowe et al. 2010; Hensing, 

Sverker & Leijon 2007; Igwesi-Chidobe et al. 2016; Michaëlis, Kristiansen & 

Norredam 2015). 

Att använda sig av tekniska hjälpmedel var ett sätt att hantera smärtan (Michaëlis, 

Kristiansen & Norredam 2015). Exempel på det är TENS (Clarke & Iphofen 2007).  

En annan effektiv metod som fungerade för att hantera smärtan var genom direkt 

värme (Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Clarke & Iphofen 2007; Crowe et al. 2010; 

Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015). Det kunde ske via dusch, bad, elektriska 

värmefiltar eller vetekuddar (Crowe et al. 2010; Clarke & Iphofen 2007). Personerna 

använda även is för att minska smärtan (Carroll, Rothe & Ozegovic 2013). 

3.2.3 Stöd från familj och vänner 

Vissa personer använde familj och vänner som en hanteringsstrategi för sin smärta 

(Alvarado & Salazar 2015; Clarke & Iphofen 2007; Igwesi-Chidobe et al. 2016). 



   

 

 

13 

Emotionell hjälp och stöd av familj användes av vissa personer, samtidigt som 

några av personerna sökte hjälp och stöd ifrån vänner för att ha möjlighet att hantera sin 

smärta (Alvarado & Salazar 2015; Igwesi-Chidobe et al. 2016). Att få stöd av familjen 

är en viktig del i smärthanteringen. Familjen kunde ge både praktisk hjälp men även 

fungera som ett moraliskt stöd (Clarke & Iphofen 2007). 

 

3.3 Metodologisk beskrivning 
De 11 valda artiklarnas undersökningsgrupp granskades och sammanställdes, både i text 

och i tabell (se tabell 4). 

3.3.1 Antal deltagare 

Sammanlagt var det 234 stycken deltagare i alla artiklar. Antal deltagare i artiklarna 

varierade mellan 8 till 64. Artikeln med minst deltagare var Clarke och Iphofen (2007). 

Artikeln med flest deltagare var Crowe et al. (2010). 2 artiklar hade 10 deltagare vardera 

(Alvarado & Salazar 2015; Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). Artikeln av Snelgrove, 

Edwards och Liossi (2013) fick bortfall under studiens gång och slutligen var det 8 

deltagare som medverkade. I artiklarna av Carroll, Rothe och Ozegovic (2013) och 

Michaëlis, Kristiansen och Norredam (2015) hade 13 deltagare vardera. Resterande 

artiklar hade 9-39 stycken deltagare i studierna (Biguet et al. 2016; Cramer et al. 2013; 

Hensing, Sverker & Leijon 2007; Igwesi-Chdobe et al. 2016; Nilsen & Anderssen 

2014). 

3.3.2 Ålder/kön 

Alla 11 artiklar redovisade både ålder och könsfördelning. Åldern i artiklarna varierade 

mellan 19-80. I 3 av artiklarna fanns likheter med att deltagarna var upp till 80 år 

(Alvarado & Salazar 2015; Crowe et al. 2010; Hensing, Sverker & Leijon 2007). 

Artikeln med lägsta åldern på deltagare var (Cramer et al. 2013). I 4 av artiklarna hade 

deltagarna ungefär lika lägsta ålder, runt 25 år (Biguet et al. 2016; Crowe et al. 2010; 

Hensing, Sverker & Leijon 2007; Nilsen & Anderssen 2014). I 5 andra artiklar var 

istället lägsta åldern på deltagarna runt 30-40 år (Carrol, Rothe & Ozegovic 2013; 

Clarke & Iphofen 2007; Igwesi-Chidobe et al. 2016; Michaëlis, Kristiansen & 

Norredam 2015; Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). 

I de valda artiklarna som ingår i föreliggande studie, var det totalt 132 kvinnor och 102 

män. 3 av artiklarna hade lika många kvinnor som män i studierna (Clake & Iphofen 

2007; Igwesi-Chidobe et al. 2016; Nilsen & Anderssen 2014). I 2 av artiklarna förekom 
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det fler män än kvinnor (Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Crowe et al. 2010). En 

artikel hade enbart kvinnor med i studien (Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015). 

Resterande 5 artiklar hade både kvinnor och män i studierna, men alla hade fler kvinnor 

(Alvarado & Salazar 2015; Biguet et al. 2016; Cramer et al. 2013; Hensing, Sverker & 

Leijon 2007; Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). 

3.3.3 Typ av smärta 

Det förekom i 4 artiklar att deltagarna hade ländryggssmärtor (Alvarado & Salazar 

2015; Crowe et al. 2010; Igwesi-Chidobe et al. 2016; Snelgrove, Edwards & Liossi 

2013). Det förekom även ledsmärta hos deltagarna i en artikel (Alvarado & Salazar 

2015). I två av artiklarna förekom muskel- och skelettsmärta (Biguet et al. 2016; 

Carroll, Rothe & Ozegovic 2013). Fibromyalgi och artros var en annan typ av smärta 

som vissa deltagare hade (Biguet et al 2016). Tre av artiklarna berör att deltagarna lider 

av smärta i hals- och nackregionen (Cramer et al. 2013; Michaëlis, Kristiansen & 

Norredam 2015; Nilsen & Anderssen 2014). Nervsmärta förekommer hos deltagarna i 1 

studie (Hensing, Sverker & Leijon 2007). I artikeln av Clarke och Iphofen (2007) har 

deltagarna rygg-, fot-, bäcken- och urinblåsesmärta. 

3.3.4 Sjukdomsduration 

Några av artiklarna redovisar inte hur länge deltagarna har haft sin långvariga smärta 

(Alvarado & Salazar 2015; Clarke & Iphofen 2007; Crowe et al. 2010; Igwesi-Chidobe 

et al. 2016). I tre av artiklarna har vissa deltagare haft smärta mellan tre-sex månader 

(Carrol, Rothe & Ozegovic 2013; Cramer et al. 2013; Hensing, Sverker & Leijon 2007). 

I en artikel hade deltagarna haft smärta i 2.5-15 år (Biguet et al. 2016). 

Sjukdomsdurationen var mellan 4-23 år i två av artiklarna (Michaëlis, Kristiansen & 

Norredam 2015; Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). Vissa av deltagarna hade haft 

smärta upp till 30 år, vilket var det längsta (Nilsen & Anderssen 2014).   

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Resultatet i studien visade att personer med långvarig smärta beskrev inre och yttre 

hanteringsstrategier. Inre strategier beskrevs utifrån vikten av acceptans och förmåga till 

beteendeförändringar som strategier för att hantera smärtan. Yttre strategier beskrevs 

utifrån personers erfarenheter som vikten av att delta i olika aktiviteter, strategier utifrån 

från medicinsk behandling samt stöd från familj och vänner. 
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4.2 Resultatdiskussion 
Personer som befinner sig i stressfulla situationer bedömer och agerar inte enbart utifrån 

deras olikheter men också utifrån vilken social sammanhang personen lever i. Hur 

personer hanterar stressfulla situationer grundar sig i den egna kognitiva förmågan men 

också vad de har lärt sig av sig själv och erfarenheten av omgivningen (Lazarus & 

Folkman 1984). Oavsett inre och yttre copingresurser använder personer sig av olika 

hanteringsstrategier för att hantera stressfulla situationer (Bratteberg 2008). Det 

framkom i en översiktsartikel att en ökad nivå av ångest gav en minskning i 

hanteringsstrategier (El-Shormilisy, Strong & Meredith 2015). 

I resultatet framkom det från flera artiklar att deltagarna beskrev att acceptans är 

en stor del i smärthanteringen, samt att ha en acceptans om att smärtan är en del av livet 

(Alvarado & Salazar 2015; Biguet et al. 2016; Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Clarke 

& Iphofen 2007; Cramer et al. 2013; Nilsen & Anderssen 2014). Resultatet styrks från 

annan litteratur att acceptans kan kopplas till mindre smärta. Om personen med 

långvarig smärta inte kan acceptera smärtan som en del av sitt liv finns risken att det 

leder till undvikande av aktiviteter, sämre fysisk funktion, högre läkemedelskonsumtion 

samt fler besök inom hälso-och sjukvård (Bergström 2007). 

Problemfokuserad coping kan dels vara inre strategier (Lazarus & Folkman 

1984). Syftet med problemfokuserad coping är att lösa problem. Om personen inte har 

möjlighet till att lösa problemet fokuseras tankarna istället på de känslor som uppstått. 

Det innefattar både en acceptans och omvärdering av situationen (Brattberg 2008). 

Författarna i föreliggande studie menar att acceptans inte innebär att tycka om att 

smärtan finns i personens liv, men att acceptera smärtan som en del av det nya livet. En 

accepterande attityd till den långvariga smärtan kan vara en effektiv 

smärthanteringsstrategi. Vidare menar författarna i föreliggande studie på att om 

personen accepterar smärtan kan det också leda till att andra hanteringsstrategier kan 

tillämpas. Det i sin tur kan ge personen ett mer innehållsrikt och meningsfullt liv. 

Folkman (1997) beskrev att målinriktad problemfokuserad coping innebär en känsla av 

personlig kontroll. Andlig tro och utövande som kan ses av vissa att de också ökar 

användandet av positiv omvärdering och problemfokuserad coping för att hantera 

känslomässiga händelser som skapar mycket stress. 

Resultatet visade att många personer kunde hantera sin långvariga smärta genom 

beteendeförändringar såsom förändring i attityd (Alvarado & Salazar 2015; Biguet et al. 

2016; Carrol, Rothe & Ozegovic 2013; Clarke & Iphofen 2007; Cramer et al. 2013; 
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Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter & Panckhurst 2010; Hensing, Sverker & Leijon 

2007; Igwesi-Chidobe et al. 2016; Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015; Nilsen & 

Anderssen 2014; Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). Förmågan att se sig själv på ett 

positivt sätt och ha en positiv attityd är en mycket viktig psykologisk resurs för coping 

(Lazarus och Folkman 1984). Detta framkom även i studiens resultat där deltagarna 

menade att en positiv attityd är av vikt för att hantera den långvariga smärtan (Alvarado 

& Salazar 2015). Annan forskning visade att personer som drabbats av långvarig smärta 

kan uppleva känslor som sorg och nedstämdhet (Ojala et al. 2015; SBU 2006). Personer 

reagerar olika i situationer som upplevs stressfulla, samt att de psykologiska resurserna 

har stor betydelse för coping (Lazarus & Folkman 1984). Författarna till föreliggande 

studie har en förståelse för hur den långvariga smärtan kan påverka hela personen. Men 

författarna förstår även vikten av att viljan och motivationen till förändring av sin 

livssituation bör komma inifrån personen själv. Personer befinner sig också i olika 

sociala sammanhang och har olika stöd runt om sig, som kan ha en betydelse för vilken 

attityd personen har gentemot den långvariga smärtan.  

Resultatet påvisade att aktiviteter i form av utomhusvistelse såsom promenader 

och vistelse i naturen var något som fick deltagarna att lättare kunna hantera sin smärta 

(Nilsen & Anderssen 2014). I resultatet framkom även att deltagarna hanterade sin 

smärta genom att de utövade olika aktiviteter för att hålla sig upptagna (Alvarado & 

Salazar 2015; Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Cramer et al. 2013; Crowe et al. 2010; 

Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015; Nilsen & Anderssen 2014). Coping kan vara 

kognitiva strategier som att bestämma sig för att utföra olika aktiviteter trots smärtan, 

men även konkreta strategier som en promenad eller ett bad. För den egna behandlingen 

av långvarig smärta är det av vikt att lära sig att använda funktionella 

smärthanteringsstrategier och att leva ett så normalt liv som möjligt (Bergström 2007). 

Olika aktiviteter kan kopplas samman med dels emotionsfokuserad coping som innebär 

att fokusera tankarna på något annat (Kalfoss 2011; Krohne 2002), samt 

meningsskapande coping som innebär att stressen reduceras (Kalfoss 2011). Ett annat 

sätt som framkom i resultatet för att hantera den långvariga smärtan var att personerna 

flydde och undvek aktiviteter (Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Igwesi-Chidobe et al. 

2016; Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015; Snelgrove, Edwards & Liossi 2013). 

Författarna i föreliggande studie menar att det kan grunda sig i att människor i 

personens omgivning kan misstro om personen har smärta eller inte. Detta i enlighet 

med annan forskning av Holloway, Sofaer-Bennett och Walker (2007) och Koskinen, 
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Aho och Nyholm (2016) som menar att då smärtan inte är synlig känner personerna sig 

inte betrodde gällande sin smärta. Vidare anser författarna att undvika aktiviteter kan 

även grunda sig i att smärtan är oberäknelig, och det gör att personerna inte vill aktivera 

sig för att de är rädda att smärtan ska förvärras. 

Magnusson och Mannheimer (2015) menar att varje enskild människa behöver 

basal hälsa. Det handlar dels om en balansgång mellan aktivitet och vila, både fysiskt 

och mentalt, men det handlar dels även om social tillhörighet. En person som lever med 

långvarig smärta saknar tillgång till basal hälsa. Balansgången mellan aktivitet och vila 

fungerar inte och leder till fysisk och mental inaktivitet. Personen får svårt att slappna 

av och den sociala tillhörigheten blir bristfällig. Många av personerna som lever med 

långvarig smärta behöver hjälp med att få tillbaks basal hälsa. Det kan inte åtgärdas med 

exempelvis sjukskrivning eller läkemedel, utan fysisk aktivitet och social gemenskap är 

nödvändig. Vidare menar Bergström (2007) att om personer med långvarig smärta 

slutar med aktiviteter som ger en struktur och mening i livet finns en risk att smärtan tar 

större plats och det kan leda till att besvären förvärras och livskvalitén minskar. 

I resultatet framkom det att deltagarna i sex av artiklarna använde läkemedel 

som en hanteringsstrategi (Carroll, Rothe & Ozegovic 2013; Clarke & Iphofen 2007; 

Crowe et al. 2010; Hensing, Sverker & Leijon 2007; Igwesi-Chidobe et al. 2016; 

Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015). Det framkom även i resultatet att direkt 

värme var ett sätt som deltagarna använde sig av för att hantera smärtan (Carroll, Rothe 

& Ozegovic 2013; Clarke & Iphofen 2007; Crowe et al. 2010; Michaëlis, Kristiansen & 

Norredam 2015). I resultatet framkom att vissa deltagare även sökte hjälp från hälso- 

och sjukvården för att hantera sin långvariga smärta (Alvarado & Salazar 2015; 

Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015). Flera faktorer kan påverka vårdpersonalens 

bedömningar exempelvis vilken klinisk erfarenhet personalen har, kulturella ursprung 

och personlighet. Det som också kan inverka på smärtbedömningen är patientens ålder, 

kulturella ursprung och hur de uttrycker sin smärta (Hall-Lord & Jakobsson 2007). I 

artikeln av Michaëlis, Kristiansen och Norredam (2015) beskrev ett fåtal av personerna 

att de kände förtroende för hälso- och sjukvården gällande hur de hade blivit 

diagnostiserade eller undersökta. Personerna menar att de blivit deprimerade som en 

följd av den långvariga smärtan medan läkarna menade tvärtom. Författarna i 

föreliggande studie anser att hälso- och sjukvården måste lyssna på patienten och förstå 

dennes upplevelse. Upplevelsen och hanteringen av smärtan kan skilja sig dels beroende 

på personens kultur. Detta styrks även av Andersson (2003) och SBU (2006) där det 
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beskrivs hur livssammanhang, kulturella och sociala villkor påverkar personers sätt att 

hantera och uppfatta intryck i deras liv, både fysiskt och psykiskt. 

Författarna i föreliggande studie anser att det är viktigt att sjuksköterskan förstår 

att flera faktorer samspelar för hur patienten upplever och hanterar sin långvariga 

smärta. Sjuksköterskan bör ha ett holistiskt synsätt för att ha möjlighet till att se och 

stödja personen i sin smärthantering. Sjuksköterskan bör då ta reda på vilka inre och 

yttre resurser personen har. Det styrks av Lazarus och Folkman (1984) och Brattberg 

(2008) som menar på att personens copingförmåga bestäms utifrån dennes fysiska och 

känslomässiga tillgång. 

 

4.3 Metoddiskussion 
Då syftet var att beskriva hur personer hanterar långvarig smärta, valde författarna att 

använda sig av en deskriptiv design. Utifrån syftet valde författarna att endast inkludera 

kvalitativa artiklar i föreliggande studie, för att få personers egna upplevelser om hur de 

hanterar sin långvariga smärta. Enligt Polit och Beck (2017) är målet med kvalitativa 

artiklar att skapa en förståelse av personers erfarenhet och det finns ingen önskan att 

generalisera resultatet. Därför ser författarna i föreliggande studie det som en styrka att 

endast använda kvalitativa artiklar. Dock ska också en medvetenhet finnas, i enligt med 

Polit och Beck (2017) att det kan vara svårt att analysera kvalitativa artiklar då 

oklarheter kan råda gällande huruvida forskarna själva valt att kritiskt granska sitt 

material. Detta kan ses som en svaghet i föreliggande studie. 

Författarna använde databaserna Cinahl och PubMed vid sökningen av artiklar. 

Det anser författarna var en styrka för att inte gå miste om relevanta artiklar. Då dessa 

databaser ses som relevanta inom medicin, omvårdnad och hälsa (Polit & Beck 2017). 

De sökord som användes vid sökningarna av artiklar valdes då de var väsentliga till 

föreliggande studies syfte. Sökordet ”Chronic pain” användes som Cinahl Headings 

respektive MeSH-term, men sökordet ”Coping strategies” fanns varken som Cinahl 

Headings eller MeSH-term. Därav användes det sökordet som fritext. Det kan vara en 

svaghet att använda sökordet som fritext, då det blir mer specifika träffar om sökordet 

används som Cinahl Headings eller MeSH-term i enlighet med Polit och Beck (2017). 

Författarna i föreliggande studie använde sig av tre begränsningar i Cinahl och två 

begränsningar i PubMed. Enligt Polit och Beck (2017) är begränsningar i sökningen ett 

hjälpmedel för att välja bort de material som kan vara irrelevant. Dock ska en viss 

försiktighet tas, för många begränsningar i början av sökningen minskar chansen att få 
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material som är av betydelse för den egna studien. Det är bättre att vid ett senare tillfälle 

exkludera artiklar. Polit och Beck (2017) menar att det är en fördel att ha tydliga 

urvalskriterier i litteraturstudien, dels för att den ska ha en god kvalité och dels för att 

andra personer ska kunna tillämpa urvalskriterierna för att få liknande resultat som 

författarna i studien. Vidare menar Polit och Beck (2017) att primärkällor bör användas 

vid litteraturstudier vilket har gjorts i föreliggande studie.  Författarna i föreliggande 

studie anser att det är en styrka att urvalsprocessen redovisats tydligt både i löpande text 

och tabell vilket gör det lätt för läsarna att förstå processen. 

Vid dataanalysen har författarna i föreliggande studie läst och färgkodat texten 

från de vetenskapliga artiklarna och det ses som en styrka. Genom att färgkoda hittas 

tydligt samstämmighet från de olika artiklarna och då bildas olika kategorier (Polit & 

Beck 2017). 

De inkluderade artiklarna i föreliggande studie kommer ifrån Sverige (Biguet et 

al. 2016; Hensing, Sverker & Leijon 2007), Norge (Nilsen & Anderssen 2014), 

Danmark (Michaëlis, Kristiansen & Norredam 2015), England (Clarke & Iphofen 2007; 

Snelgrove, Edwards & Liossi 2013), Tyskland (Cramer et al. 2013), Canada (Carroll, 

Rothe & Ozegovic 2013), Colombia (Alvarado & Salazar 2015), Nigeria (Igwesi-

Chidobe 2016) och Nya Zeeland (Crowe et al. 2010). Det kan vara både en svaghet och 

styrka att artiklarna kommer från flera olika länder. Sjukvården skiljer sig åt beroende 

på vart personerna bor, vilket kan påverka personernas upplevelser angående hur de 

hanterar sin långvariga smärta. Dock har resultatet påvisat en hel del samstämmighet 

gällande hur personerna hanterar sin långvariga smärta. 

Författarna har även presenterat de inkluderade artiklarna i studien i två 

översiktstabeller vilket ses som en styrka då grunden till resultat blir mer 

lättöverskådligt för läsarna då de kan ta del av inkluderade artiklarna i föreliggande 

studie. 

 

4.4 Kliniska implikationer 
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur personer hanterar långvarig 

smärta. I mötet mellan patienten med långvarig smärta och sjuksköterskan, bör 

sjuksköterskan se patienten ur ett holistiskt perspektiv. Detta då den långvariga smärtan 

påverkar hela människans livsvärld. Långvarig smärta är en subjektiv upplevelse och 

sjuksköterskan behöver ta reda på vilka inre och yttre resurser varje enskild människa 

har för att hantera den långvariga smärtan. En ödmjukhet och förståelse från 
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sjuksköterskans perspektiv behövs för att en god omvårdnadsrelation ska uppstå mellan 

patienten och sjuksköterskan. Författarna i studien anser att det behövs för att 

hanteringen av den långvariga smärtan ska bli så effektiv som möjligt. 

Det är även viktigt att som sjuksköterska kunna förmedla och skapa medvetenhet 

hos patienten om att flera faktorer i patientens liv påverkar smärtupplevelsen. Det krävs 

mer än medicinska åtgärder för att stödja och lindra patienter med långvarig smärta och 

det gäller att sjuksköterskan hjälper patienten att se att smärtan påverkas av mycket mer 

än enbart det fysiologiska. Det är också viktigt att sjukvårdspersonalen förstår vikten av 

en behandling med ett holistiskt perspektiv i fokus för att hjälpa patienten med verktyg 

till att hantera sin långvariga smärta. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 
Författarna i föreliggande studie upplever att det finns en brist gällande forskning om 

hur olika etniciteter och samhällsklasser kan påverka hur personen hanterar sin 

långvariga smärta. Detta på grund av att smärthanteringen kan skilja sig beroende på 

kulturell tillhörighet. Författarna anser även att det är en brist på forskning gällande hur 

sjuksköterskor kan stödja och skaffa sig kunskap gällande hur personer hanterar sin 

smärta utifrån ett mångkulturellt perspektiv. 

 

4.6 Slutsats 
Det som framkommer som är av stor betydelse när en person ska hantera sin långvariga 

smärta är acceptans och en positiv attityd, samt motivation till att vilja förändra 

situationen som personen befinner sig i just nu. Då är det viktigt att som sjuksköterska 

ta reda på vilka individuella inre och yttre resurser personen har. Detta för att kunna 

stärka personens resurser, som kan bidra till effektiva smärthanteringsstrategier. Det är 

också av vikt att sjuksköterskan tar hänsyn till vilken kulturell och socialt sammanhang 

personen befinner sig i, då det kan påverka val och motivation till hanteringsstrategier.
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Bilaga 1, Tabell 2: Resultat av artikelgranskning 

Författare, åratal, land Titel Design/ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Alvarado, AM. & Salazar, 

AM. (2015). 

Colombia 

Adaptation to chronic benign 

pain in elderly adults 

Kvalitativ 

Beskrivande studie 

10 deltagare, varav 6 kvinnor 

& 4 män. 

Ålder 60-80. 

Fördjupade intervjuer. Kodning samt tabell för att 

grupperna koderna. För att 

erhålla kategorier. 

Genomfördes utifrån Strauss 

& Corbins ansats. 

Biguet, G., Nilsson Wikmar, 

L., Bullington, J., Flink, B. & 

Löfgren, M. (2016). 

Sverige 

Meanings of “acceptance” for 

patients with long-term pain 

when starting rehabilitation 

Kvalitativ 9 deltagare, varav 6 kvinnor 

& 3 män. 

Ålder 24-52. 

Intervjuer vid 3 tillfällen 

under ett 

rehabiliteringsprogram. 

IPA, interpretative 

phenomenological analys 

Carroll, L. J., Rothe, J. P. & 

Ozegovic, D. (2013). 
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What does coping mean to 

the worker with pain-related 

disability? A qualitative study 

Kvalitativ 13 deltagare, varav 3 kvinnor 

& 10 män. 
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Tematisk analys 
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or seeking pain cure: an 

exploration of patients' 
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Hermeneutisk design med en 

fenomenologisk ansats 
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Experienced dilemmas of 
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experiences of people living 

with chronic low back pain in 

rural Nigeria 

Kvalitativ 30 deltagare, varav 15 

kvinnor & 15 män. 

Ålder: 30-69. 

Fördjupade semistrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys. 

Michaëlis, C., Kristiansen, 

M. & Norredam, M. (2015). 

Danmark 

Quality of life and coping 

strategies 

among immigrant women 

living with 

pain in Denmark: a 

qualitative study 

Kvalitativ 13 deltagare, varav alla 

kvinnor. 

Ålder: 33-63. 

Fördjupade semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehålls-analys 

Nilsen, G. & Anderssen, N. 

(2014). 

Norge 

  

Struggling for a normal life: 

Work as an 

individual self-care 

management strategy 

among persons living with 

non-malignant 

chronic pain 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

 

20 deltagare, varav 10 

kvinnor & 10 män. 

Ålder: 26-63. 

Fördjupade intervjuer. Narrativ analys av enskilda 

intervjuerna sedan tematisk 

analys av hela materialet 

Snelgrove, S., Edwards, S. & 

Liossi, C. (2013). 

England 

A longitudinal study of 

patients´experiences of 

chronic low back pain using 

interpretative 

phenomenological analysis: 

Changes and consistencies 

Kvalitativ 10 deltagare period 1 & 8 

deltagare period 2 & 3. 

6 kvinnor & 4 män från start. 

Ålder: 40-76. 

Semistrukturerade intervjuer, 

vid 3 tillfällen. 

Tolkande fenomenologisk 

analys 

 

 

 



   

 

 

Bilaga 2, Tabell 3: Översikt av de inkluderade artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Alvarado, AM. & Salazar, AM. (2015). Att förstå och  analysera erfarenheter av att leva med 

långvarig benign smärta under åldrandet 

I studien framkom beteenden som var sekundära till smärtan 

och sätt att hantera smärtan. Dels genom inre kontroll såsom 

positiv attityd dels yttre såsom familj, vänner och sjukvård. 

Även att minska på aktiviteter som triggade smärtan framkom 

som ett sätt att hantera smärtan. 

Biguet, G., Nilsson Wikmar, L., Bullington, J., Flink, B. & 

Löfgren, M. (2016). 

Att tydliggöra meningen av acceptans i relation till den egna 

upplevda kroppen och självkänslan när de börjar ett 

rehabiliteringsprogram. 

Tre olika strukturer av mening framkom: Acceptans som en 

process av personlig empowerment, ”det enda sättet framåt”. 

Deltagarna uttryckte en känsla av att kroppen och jaget hörde 

ihop. ”) Acceptans som ett tvetydigt projekt, en möjlig men 

svår väg framåt. 3) Acceptans som ett hot och personligt 

misslyckande” Ingen väg framåt” 

Carroll, L. J., Rothe, J. P. & Ozegovic, D. (2013). Att utforska den personliga innebörden av coping hos 

personer med arbetsskada 

Att hantera/cope med smärta är en inre och livsdefinierad 

attityd och tro. Detta sätt att se coping på kommer ofta från 

barndomen och tidiga vuxenlivet genom tidiga modeller från 

föräldrar och andra. Coping är också konkreta strategier som 

uppstår i interaktionen med andra. 

Clarke, K. A., & Iphofen, R. (2007). Att undersöka attityder hos personer gentemot långvarig 

smärta. 

Acceptans sågs hos de deltagare som upplevde att de kunde 

hantera sin smärta. Olika copingstrategier framkom, bland 

annat bad, värme, TENS, fysisk aktivitet och målsättning. 

Cramer, H., Lauche, R., Haller, H., Langhorst, J., Dobos, G. 

& Berger, B. (2013). 

Att undersöka hur yoga påverkar kroppsuppfattning och 

psykosociala aspekter hos personer med långvarig smärta. 

Deltagarna i studien kunde uttrycka förändringar inom 5 

dimensioner bland annat kognitivt då de upplevde bättre 

kontroll över sin hälsa. Beteendemässigt beskrev de ökad 

användning av coping strategier. 

Crowe, M., Whitehead, L. Gagan, MJ., Baxter, D. & 

Panckhurst, A. (2010). 

Att undersöka självhanteringsstrategierna för personer med 

kroniska ryggbesvär och hur deras vårdpersonal upplevde sin 

roll för att underlätta självhantering. 

De mest vanliga strategierna att hantera den långvariga 

smärtan var medicin, lågintensiv träning samt applicering av 

värme. 

Hensing, GKE., Sverker, AM. & Leijon, GS. (2007). Att utforska upplevda dilemman för att förbättra vård och 

rehabilitering. 

Olika strategier för att hantera smärtan framkom exempel 

kognitiva strategier som tankar, mental träning och fortsätta 

med aktiviteter. Flertalet deltagare använde 

aktivitetorienterade strategier för att hantera sin smärta. 



   

 

 

Författare Syfte Resultat 

Igwesi-Chidobe, CN., Kitchen, S., Sorinola, IO. & Godfrey, 

EL. (2016). 

Att undersöka upplevelser/erfarenheter hos personer som 

lever med icke-specifika kronisk ryggsmärta i ett lantligt 

nigerianskt samhälle. 

Adaptiv (konstruktiv) coping användes av deltagare, och det 

underlättades genom att deltagarna hade positiva 

övertygelser. Även maladaptiv coping (ökar stressen) 

användes & ledde till bl.a. missnöje med vården passiva 

copingstrategier. Några andra copingstrategier som användes 

var bl.a. pacing, andlighet, medicin, acceptans & träning. 

Michaëlis, C., Kristiansen, M. & Norredam, M. (2015). Att undersöka livskvalitén och copingstrategier hos 

immigrerande kvinnor som lever med långvarig smärta. 

Långvarig smärta tenderade att ha en negativ effekt på alla 

aspekter av livskvaliten. Det inkluderar bla förmågan att 

utföra aktiviteter i vardagen och förmågan till att arbeta. Den 

långvariga smärtan sågs också som orsak till emotionell 

stress, depression och förändrad personlighet som då också 

hade stora konsekvenser på kvinnornas sociala interaktioner. 

Olika coping strategier användes för att hantera smärtan tex 

göra så få aktiviteter som möjligt och söka sjukvård. 

Nilsen, G. & Anderssen, N. (2014). Att utforska hur patienter med icke-malign smärta hanterar 

sitt tillstånd. 

Det krävdes mycket ansträngning för alla deltagare att hantera 

den långvariga smärtan som var en del av deras liv. Mycket 

olika rädslor framkom och en vilja att återgå till arbete. 

Majoriteten av deltagarna ansåg att var ute i naturen och 

fysisk aktivitet var viktigt. 

Snelgrove, S., Edwards, S. & Liossi, C. (2013). Att undersöka den levda erfarenheten hos personer med 

långvarig smärta i ländryggen. 

Vissa deltagare fokuserade på det fysiska av deras smärta och 

tillämpade begränsat med beteende fokuserade coping 

strategier. Vissa deltagare använde dock ökade användning av 

sinne-kropp strategier. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Bilaga 3, Tabell 4: Metodologisk översiktstabell 

Författare Antal deltagare Ålder Kön Typ av smärta Sjukdomsduration 

Alvarado & Salazar (2015) 10 stycken 60-80 6 kvinnor & 4 män Ländryggs- & ledsmärta Redovisas ej 

Biguet, Nilsson Wikmar, Bullington, Flink 

& Löfgren (2016) 

9 stycken 24-52 6 kvinnor & 3 män Muskel- & skelettsmärta, 

fibromyalgi, artros 

2.5-15 år 

Carroll, Rothe & Ozegovic (2013) 13 stycken 30’s-60’s 3 kvinnor & 10 män Muskel- & skelettsmärta 3 månader-4 år 

Clarke & Iphofen (2007) 8 stycken 36-71 4 kvinnor & 4 män Rygg-, fot-, bäcken- & 

urinblåsesmärta 

Redovisas ej 

Cramer Lauche, Haller, Langhorst, Dobos 

& Berger (2013) 

18 stycken 19-59 15 kvinnor & 3 män Nacksmärta 6 månader-5 år+ 

Crowe, Whitehead, Gagan, Baxter & 

Panckhurst (2010) 

64 stycken 25-80 31 kvinnor & 33 män Ländryggssmärta Redovisas ej 

Hensing, Sverker & Leijon (2007) 39 stycken 25-80 23 kvinnor & 16 män Neurogen smärta 6 månader-20 år 

Igwesi-Chidobe, Kitchen, Sorinola & 

Godfrey (2016) 

30 stycken 30-69 15 kvinnor & 15 män Ländryggssmärta Redovisas ej 

Michaëlis, Kristiansen & Norredam (2015) 13 stycken 33-63 13 kvinnor Generaliserad smärta. Nacke, 

huvud, skuldror, armar 

3/4-23 år 

Nilsen & Anderssen (2014) 20 stycken 26-63 10 kvinnor & 10 män Hals- och ryggsmärta 3-30 år 

Snelgrove, Edwards & Liossi (2013) 10 stycken från början, 

sedan 8 stycken 

40-76 6 kvinnor & 4 män Ländryggssmärta 4-23 år 

 


