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Abstract 
Introduction: Pain is a subjective experience. People subjected to pain often experience a 

reducedquality of life. Chronic pain is pain that has been going on for at least three 

months. 

Problem area: People with chronic pain are subjected to unnecessary suffering and disability. 

Therefore it is crucial that the nursing staff takes their situation seriously. 

Purpose: The purpose of the study was to describe the patient's’ experiences and apprehension 

of living with chronic non-malignant pain, and how this affected their everyday 

life. 

Method: Systematic analysis of 23 depicting articles. The databases used were 

Medline via PubMed and Sience Direct. The text in the chosen articles was categorized on the 

basis of content.  

Result: The study showed that people subjected to chronic pain feel that their everyday life 

is very limited. They dealt with pain differently, according to their life situation. Many of 

them had a feeling of loss and they thought had lost something in their life. 

Discussion/conclusion: Living with chronic pain brings significant changes to the sufferers 

everyday life. It is crucial that they receive sufficient support by people around them and their 

nursing staff to function in everyday life. 

 

 

Keywords: Chronic pain, experience, quality of daily living, loss of faith, coping, maintaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 
Introdution: Smärta är en subjektiv upplevelse. Personer med smärta upplever ofta minskad 

livskvalitet. Långvarig smärta har pågått i minst tre månader.  

Problemområde: Personer med långvarigsmärta utsätts för onödigt lidande och 

funktionsnedsättande. Därför är det viktigt att vårdpersonal tar deras situation på allvar. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser och uppfattning av att leva 

med långvarig icke malign smärta och även hur den påverkar det dagliga livet. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie av 23 artiklar som analyserades systematiskt. Databaser 

som använts är Medline via PubMed och Science Direct. De valda artiklarna kategoriserades 

utifrån syftet. 

Resultat: resultatet visade att personer med långvarig smärta upplevde att begränsningar i 

deras vardag utgör en stor del i deras liv. De använde olika sätt att hantera smärtan utifrån hur 

deras livssituation ser ut. Många upplevde en känsla av förlust. En känsla av att de förlorat 

något i sitt liv.   

Diskussion/slutsats: Att leva med långvarig smärta innebär en hel del förändringar i sin 

vardag. Det är viktigt att dessa personer få stöd av sin omgivning och vårdpersonal för att 

kunna klara av sitt dagliga liv. 

 

 
Nyckelord: Långvarig smärta, upplevelse, livskvalitet i vardagen, förlust av tro, hantering, 

bevara 
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1 Introduktion 

 

1.1Vad är smärta 

 

 Smärta är en subjektiv upplevelse som påverkar oss människor på olika sätt. Den kan 

vara akut, övergående, långvarig eller återkommande (1). Med långvarig smärta avses smärta 

som förlorat sitt värde som varningssignal och som kvarstår efter normal läkningstid som 

vanligtvis betraktas som tre månader (2). Smärta är precis som alla andra sinnesintryck 

subjektivt upplevda och är unikt för varje individ. För att kunna studera människor med 

smärta krävs att de kan förmedla sitt budskap. Smärta är ett komplext tillstånd med skilda 

egenskaper. 

 

1.2 Definition på smärta 

Den internationella organisationen för klinik och forskning, The International Association for 

Study of Pain(IASP), har definierat smärta enligt följande: ”Smärta är en obehaglig sensorisk 

och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller 

beskriven i termer av sådan skada” se sid 48 (3). 

  

1.3 Smärta- Ett folkhälsoproblem 

Enligt socialstyrelsens Folkhälsorapport 2005 (4), har sjukskrivningarna ökat kraftigt sedan 

1997. 1998 låg antalet på 34 000 med beviljad sjukersättning och aktivitetsersättning, 2002 

steg antalet med 85 %. Av Sveriges befolkning utgör personer med långvarig smärta 40-65% 

av alla som har sjuk eller aktivitetsersättning (5). Sjukskrivningarna leder till ekonomiska 

förluster för den drabbade vilket är en konsekvens av att de inte kan arbeta eller 

arbetstidsförkortning (6).  

 

Breivik med flera (7) undersökte förekomsten av långvarig smärta om hur smärtan påverkade 

vardagen och behandling för detta. Undersökningen gjordes i några europeiska länder och i 

Israel. Studien visade att långvarig smärta förekommer i ett stort antal av Europas länder och 

utgör ett omfattande folkhälsoproblem som därför måste ta tas på allvar. 

I en studie angående läkares attityder till långvarig icke malign smärta i förhållande till deras 

utbildning om ämnet visade sig att endast 34 % ansåg att de kunde hantera dessa patienter (8). 

I en studie av Astin m.fl. (9), från Storbritannien, framkom det att 1,7 miljoner ungdomar med 

smärtrelaterad funktionsnedsättning gav symtom på smärta och onödigt lidande vilket 
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påverkade deras dagliga liv. Av dessa 1,7 miljoner ungdomar ansåg 30 % att smärta är ett 

allmänt hälsoproblem och en omfattande orsak till funktionsnedsättning. 

 

1.4 Smärtan påverkar det dagliga livet 

Arbetsrelaterad utmattning har ökad betydelse för att utveckla långvarig smärta och att 

existerande långvarig smärta kan förvärras. I en studie av Andersson visade den att smärtans 

utbredning kan öka med tiden som vid långvariga smärttillstånd (10). 

En studie från Storbritannien visade att långvariga smärttillstånd påverkar personers vardag 

(3). Smärtan kan komma och gå med varierande grad som påverkar personens livskvalitet. 

Det är ofta den nedsatta funktionen som beror på smärtan, vilket gör vardagen problematisk.  

Socialt påverkar smärtan det dagliga livet som t.ex. val av livsstil. Det kan kännas svårt att 

prata om smärtan med sin familj, sina vänner eller hälso- och sjukvården (11).  

Trots flera decenniers forskning är det fortfarande oklart vad som händer i kroppen vid 

långvarigt smärttillstånd. I flera vetenskapliga förklaringsmodeller om varför vi känner smärta 

är de flesta för ofullständiga för att kunna förstå varför och hur patienterna upplever sina 

besvär. Med enbart medicinteoretisk bakgrund om hur smärta kan kännas, får man inte en full 

förståelse för hur en patient med smärta känner (12). Smärta kan vara svårt att diagnostisera, 

eftersom det inte alltid kopplad till en synlig skada (13). 

 

1.5 Problemområde  

Den långvariga smärtan innebär i många fall ett onödigt lidande med nedsatt 

funktionsförmåga och förmåga att arbeta (12). Många känner sig utelämnade på grund av 

detta (14). Därför är det viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal tar problemet på 

allvar. Det är även viktigt att uppmärksamma den smärtan som inte syns genom att lyssna på 

hur personerna uttrycker och förklarar sin smärtupplevelse (15). Som sjuksköterska är det 

angeläget att införskaffa mer kunskap inom området för att kunna förstå och möta patienter 

med långvarig smärta. 
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1.6 Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser/uppfattning av att leva med långvarig smärta, 

dock icke malign smärta, och hur det påverkade det dagliga livet. 

1.7 Frågeställningar 

Hur är det att leva med långvarig smärta enligt patienters upplevelse/uppfattning? 

Hur påverkas det dagliga livet av smärta enligt patienters upplevelse/uppfattning? 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Studien har genomförts som en deskriptiv/beskrivande litteraturstudie 

2.2 Litteratursökning och urval 

I studien har vetenskapliga artiklarna från databasen Medline(via PubMed) och Science Direct 

använts. Sökorden som användes i studien var; chronic pain, pain, pain experinece, pain 

perception, living with, lived experience, daily life, daily activities, pain clinics, suffering, 

understanding, nursing och kombinationer av dessa. 

I studien inkluderades kvantitativa och kvalitativa studier publicerade på svenska och 

engelska mellan åren 1995-2006. De artiklar som författarna valt motsvarade studiens syfte 

och frågeställningar, samt urvalskriterierna. Alla artiklarna var vetenskapligt granskade/peer 

reviewed. Utfallet av litteratursökningen redovisas i tabell 1.  

I de fall resultatet vid utfallet av litteratursökningen bestod av lika artiklar i båda databaserna 

valde vi att endast redovisa dessa i tabellen för en av databaserna. De övriga artiklar som 

valdes bort ansågs inte vara relevant utifrån syfte och svarade heller inte på 

frågeställningarna. Eftersom studien var en beskrivande litteraturstudie där syftet var att 

undersöka patienters uppfattningar och upplevelser valdes ett brett urval av sökord. Sökord 

som gav brett utfall av artiklar innehållande upplevelser, uppfattningar och erfarenheter av 

långvarig smärta valdes. Urvalet blev därför brett beroende på att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades. Artiklar som valdes bort berodde ofta på att de var äldre 

eller för nya utifrån de begränsade års intervallen, eller att de berörde mer än bara långvarig 

smärta. Först lästes abstrakten igenom för att kontrollera om de kunde motsvara studiens syfte 

och frågeställningar. Därefter lästes artiklarna igenom flera gånger i fulltext, med tyngdpunkt 

på metoddelen och resultatdelen eftersom de var viktiga för värderingen av artiklarnas 

metodologiska kvaliteter och för att de skulle svara mot frågeställnigarna och syftet med 

studien. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning och urval 
Databaser Sökord Utfall av 

sökning 
Antal valda 

artiklar 
Science Direct chronic pain, lived experience 6 3 

Science Direct chronic pain, experience, understanding 86 1 
Science Direct chronic pain, experience, understanding, 

perception 
14 0 

Science Direct chronic pain, experience, activity, daily 30 0 
Science Direct chronic pain, pain experience, pain clinics, pain 

management 
18 1 

Medline via 
PubMed 

Chronic pain AND lived experience 19 1 

Medline via 
PubMed  

Chronic pain lived experience AND 
understanding 

5 1 

Medline via 
PubMed  

Chronic pain experience AND daily activities 150 4 

Science Direct chronic pain, experience, pain clinics 50 1 
Science Direct chronic pain, pain experience, suffering, 

management 
17 0 

Science Direct chronic pain, pain experience, suffering 60 0 
Medline via 
PubMed  

chronic pain AND lived experience 19 1 
 
 

Medline via 
PubMed 

chronic pain AND experience AND daily 
activities 

167 4 

Manuell sökning 
från Medline via 
PubMed och Science 
Direct 

Relevanta för syfte och frågeställningar  6 6 

 

De valda artiklarna valdes ut till varje sökordskombination. Vid varje utfall lästes var artikels 

titel och sammanfattning igenom för att kontrollera om de passade till det valda syftet och 

frågeställningar.  

 

2.3 Dataanalys 

I de 23 artiklar som ansågs motsvara syfte och problemområde analyserades deras styrkor och 

svagheter genom att lägga tyngden på artiklarnas metod, vilket redovisas i de bifogade 

tabellerna. Antalet kvalitativa artiklar var 10 och de kvantitativa var 13. Se tabell 2 som är en 

översikt över artiklarna som ingick i analysen (n= 23). 

De valda artiklarna granskades enligt checklistor för kvantitativa och kvalitativa studier, se 

Forsberg och Wengström. De valda artiklarna granskades och analyserades enligt 

checklistorna beroende på vilken forsknings inriktning de hade, det vill säga, kvantitativ eller 

kvalitativ studier. Metoden användes för att se om artiklarna kunde ingå i studien och 

motsvara syftet och frågeställningarna. De valda artiklarna granskades utifrån studiens syfte 

och frågeställningar och med hjälp av checklistorna med tyngdpunkten hur artiklarnas syfte 

var tydligt beskrivet, hur lämplig designen var för syftet, undersökningsgruppens karaktär, 
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urvalets storlek och eventuella bortfall och vilken urvalsmetod som användes, hur 

datainsamlingsmetodens var beskrivet, hur insamlade data analyserades, huvudresultatets 

struktur och innehåll, om diskussion och slutsatser fanns med och var relevanta för vår studie. 

Till sist värderades varje artikels metodologiska kvalitet.  Författarna till uppsatsen (Fftu) 

utgick även ifrån institutionens ”Riktlinjer för uppsatsarbete vid ämnesavdelningen för 

vårdvetenskap” av det området som berörde litteraturstudie. De valda artiklarna lästes igenom 

flera gånger i fulltext för att få en ökad förståelse, vilka redovisas i den bifogade tabellen 

(tabell 2). Artiklar som författarna valde ansågs motsvara syfte och problemområde. 

Artiklarnas evidensbedömdes genom att lägga tyngden på artiklarnas metod där syfte, design, 

undersökningsgrupp och datainsamlingsmetod/dataanalys ingick, vilket även redovisas i tabell 

2. Svagheterna och styrkorna bedömdes i artiklarnas metod. I kvantitativa artiklar 

analyserades hur omfattande kontroll forskaren hade i studien, över det som studeras och 

forskningen i sig. Randomiserade kontrollerade studier är starkast med högt bevis värde, 

måttligt bevisvärde i designen har kohort studier medan icke experimentella retrospektiva 

studier har lågt. Styrkor i studierna utgör storleken på urvalet för generaliserbarheten. Hög 

trovärdighet har stort urval och med så litet bortfall som möjligt som har störst möjlighet att 

användas i fler studier. Högt värderas även validiteten av instrumenten som användes i 

artiklarna med randomiserad/slumpmässig fördelning av deltagarna. Slumpmässigt urval där 

den valda gruppen går att generalisera till resten av populationen har högt bevisvärde. Högt 

bevisvärde har även de artiklar där metod och instrument finns tydligt beskrivet. Lågt 

bevisvärde har de artiklar med brister i metoden. I kvalitativa artiklar med högt bevisvärde 

respektive lågt finns deras styrkor och svagheter i trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. 

De valda artiklarna bedömdes med låg, medel och hög kvalitet. (16). 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

I en litteraturstudie berörs inte direkt den valda urvalsgruppen i studien. Det som används är 

artiklar ur vetenskapliga tidskrifter. Alla resultat i de valda artiklarna till uppsatsen kommer 

att redovisas. Studierna ur dessa tidskrifter fftu valt ut ska ha genomgått forskningsetiskt 

granskning och framkommit i dessa och därför har ingen ansökan till forskningsetiska 

kommittén gjorts. 
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3. Resultat 

Resultatet redovisas i löpande text. vilket är indelat i två huvudrubriker utifrån 

frågeställningarna. Varje artikel kategoriserades efter granskning och analys, med en passande 

rubrik/kategori utifrån innehållet, vilket inspirerades av Forsberg och Wengström (16). 

Resultatet presenteras även i en översiktstabell av artiklarna med beskrivning av deras metod 

och resultat (tabell 2). 

3.1 Att leva med långvarig smärta 

3.1.1 Smärta som ett problem i vardagen 

Smärtan beskrivs ofta som om den hör ihop med vad de drabbade gör i sin vardag. Det kan 

handla om hur de får planera om sin dag. Smärtan kan göra att de får avsluta sin pågående 

aktivitet (17). I en studie av Dudgeon (11), beskriver deltagarna att smärta är som ett 

mysterium av oklar orsak och konsekvens. Enligt Linton (18), så har de psykosociala 

faktorerna mer påverkan på ryggsmärta med begränsad rörelsefunktion än biomedicinska eller 

biomekaniska faktorer. 

Miles (19), beskriver i en studie hur människor som lever med långvarig smärta uppfattar att 

den begränsar dem i deras vardag. Personerna i studien beskrev hur de hanterade sin smärta 

utifrån tidigare erfarenhet, till exempel i vilken omfattning smärtan hade påverkat deras 

livskvalitet. Detta kan bero på vad de accepterade som normalt tidigare. Resultatet visade hur 

personerna hanterade smärtan som begränsade deras liv. Hur de uppfattade begränsningarna 

kunde bero på hur de kunde anpassa sig till situationen, konfronterade den eller förträngde. 

De anpassade begränsningarna efter behoven för att kunna tillgodogöra sig det som krävdes 

för att klara av sin vardag, men även att de accepterade begränsningarna. En del använde 

konfrontation, vilket innebar att personerna förnekade begränsningarna. Detta innebar att de 

strävade efter att lära känna sin smärta, genom att utsätta sig för den vilket medförde ökad 

smärttröskel. Andra ansträngde sig för att bevara förmågan att känna igen smärtsignalerna, så 

att smärtnivån reducerades, genom att de förändrade sina aktiviteter betydligt.  

3.1.2 Smärtans fysiska aspekter 

Smärtupplevelsen påverkades av de fysiska resurserna och vilka krav man har. Det kunde röra 

sig om städning, lyfta sina barn eller andra krävande aktiviteter . Smärta uppkom i samband 

med vardagliga sammanhang, till exempel aktiviteter och det som finns naturligt omkring oss. 

Smärta kunde vara varierande och skiftande beroende på personernas vardagliga sammanhang 

(17). I en studie av Dudgeon (11) beskriver deltagarna i studien att smärta är en del i det 

dagliga livet som påverkas av många livsstilsval. Smärtan är av multidimensionell karaktär i 

den meningen att den kan förekomma på flera ställen samtidigt. Det dagliga livet nämns även 
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i en studie av Walker et al. (20) där deltagarna beskrev att smärtans begränsningar gav en 

känsla av att inte kunna klara av tidigare sysslor på grund av kroppsliga restriktioner och/eller 

funktionsnedsättningar relaterat till smärtan. Många betonade oförmågan av att inte klara av 

nödvändiga aktiviteter i det dagliga livet som tillexempel hemmasysslor. Turner m.fl. (21) 

visar i en studie att tron har en stor betydelse hos personer med långvarig smärta. Detta gällde 

den fysiska funktionsnedsättningen och depression efter jämförande av ålder, kön, 

smärtintensitet, katastrofer, och coping. Coping visade sig ha stor betydelse för fysisk 

funktionsnedsättning, men inte depression. Däremot hade katastrofer betydelse för depression, 

men inte för fysisk funktionsnedsättning. Turner m.fl. ansåg att det var viktigt att rikta in sig 

på den specifika smärtan som är relaterad till tro och coping, samt katastrofer för att modifiera 

behandling av patienter med långvarig smärta. I en studie av Giesbrecht m.fl. (22) kom de 

fram till att personerna med långvarig ländryggsmärta hade lägre smärttröskel jämfört med de 

utan smärta när man användande ett muskelstimulerande instrument med elektroder, ”PPDT”, 

pressure pain detection treshold, vilken mäter lägsta stimulans som ger ökad uppfattning av 

smärta i samband med stimulering av muskler, vilket innebär att man testar smärttröskeln. En 

studie av Carson m.fl. (23) beskrev deltagarna att det kändes som ett bakslag att inte kunna 

utföra deras vanliga aktiviteter och deras vardagliga rutiner. De beskrev även vägar de funnit 

för att hitta aktiviteter som de kunde delta i och som de tyckte kändes lugnande. Läkemedel 

som de kunde ta eller inte ta, terapier och tid med familjen. De provade allt för att lindra 

smärtan, men smärtan försvann aldrig helt enligt deltagarnas uppfattning.  

3.1.3 Smärtlindring 

Fysisk träning är ett sätt att behandla smärtpatienter och det har visat sig ha en positiv effekt, 

speciellt vid fibromyalgi (24). En metod som ofta används i skandinaviska länder för  

personer med långvarig smärta är Body awareness therapy (BAT), som innebär övningar för 

bättre kroppsmedvetenhet (25). I en studie av Peolsson m.fl. (17), lärde sig personerna om 

deras egen smärta genom att aktivt lära känna sig själva, om smärtan och deras aktiviteter. För 

personer med långvarig smärta innebär det ett strukturerat fenomen. Personerna i studien lärde 

sig att urskilja smärtans olikheter, genom att berätta hur den började förvärrades och hur den 

kunde lindras, vilket kunde göra det möjligt att hantera den därefter. 

3.2 Smärtans påverkan på vardagen 

3.2.1 Förlust 

I en studie av Walker m.fl. (6), undersöktes personer från en smärtklinik. Man studerade hur 

dessa personer upplevde att det var att leva med långvarig smärta. Av undersökningens 

resultat visade förlust vara gemensamt för alla. Det handlade om socioekonomiska förluster 
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och andra materiella förluster inklusive fysiska och mentala förmågor, yrke och sociala 

aktiviteter, arbete eller vilken identitet man har. De i arbetsför ålder upplevde detta som 

ekonomiska bekymmer och förändringar i mellanmänskliga relationer, förlust av 

självförtroende, framtid och hopp. Den mest förekommande förklaringen var brist eller förlust 

av något. Det kunde vara i form av upplevelsen att inte kunna njuta av saker de har kunnat 

göra tidigare, saker vilka nu har förlorat sitt värde som t.ex. tidigare talanger, begåvningar av 

olika slag, en specifik central roll man tidigare haft, arbetsrelaterade funktioner, ekonomisk 

trygghet, olika relationer i vardagen, samt hopp och tro.  

3.2.2 Stress 

Kugelmann (15), kom i sin studie fram till att smärtupplevelsen kunde förstärkas av 

konflikter. Stress var en bidragande faktor som kunde påverka upplevelsen av smärtan, det var 

den psykiska påfrestningen som ofta var orsaken till stressen. Smärtan påverkades av 

konsekvenserna av den upplevda stressen hos personerna. Emotionella och personliga 

påfrestande relationer kunde vara bidragande faktorer till stress och förmåga att hantera 

smärta.  

3.2.3 Konsekvenser 

Beroende på var smärtan är lokaliserad, blir de fysiska, psykiska och sociala samt praktiska 

konsekvenserna olika omfattande. (1)  I en studie av Walker m.fl. (20), deltog personer som 

nyligen sökt sig till en smärtklinik. Många känner sig lurade av de olika systemen de kommer 

i kontakt med, som till exempel hälso- och sjukvården, bidragssystemen samt rättsystemet. De 

känner sig ofta missuppfattade och överkörda delvis på grund av det inte finns bevis för att 

det verkligen finns någon somatisk orsak. Många provar med självhjälp, självmedicinering i 

form avslappning eller värktabletter innan de söker råd från hälso- och sjukvården. 

Väntetiderna är ofta långa i väntan på konsultation från läkare eller annan sjukvårdspersonal. 

Många uppger att de är missnöjda med den behandling de får vid kontakt med hälso- och 

sjukvården. När personerna kommer till en vårdgivare upplever de att de blir bortglömda. 

Istället centreras problemet på stället där smärtan kan tänkas sitta. Vid undersökningar av 

smärta bedöms ofta dessa patienter fel. Många anser att hälso- och sjukvården brister i 

informationen för att kunna ge den service som behövs. En del upplever att de är som bitar i 

de olika systemen. Många upplevde att förtroendet för sjukvården avtagit, både när det gäller 

att diagnostisera och ge behandling. Många är rädda för att det kan vara någon patologisk 

orsak till smärtan, vilket kan leda till att deras tankar belastas ännu mer. En del uppgav att de 

fick psykologiska besvär eller abstinenssymtom efter behandling med värktabletter.  
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Smärtproblemen leder ofta till att de inte kan arbeta längre. En del kan överhuvudtaget inte 

fortsätta med sitt tidigare arbete, de får söka nytt arbete eller byta till enklare uppgifter (20). 

Vid jämförande av mödrar med smärta och mödrar utan smärta, visade det sig att de med 

smärta upplevde mer fysiska, psykiska och sociala svårigheter än de utan smärta. Mödrar med 

långvarig smärta upplevde svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter som föräldrar och som 

påverkade barnen. (26) I en studie av Palermo med flera (27), visade det sig vara ett lågt men 

signifikant samband mellan smärtsymtom och sömn. Personer med svåra smärtor sov mer på 

dagen. De som lade sig sent eller hade svårt att sova fick längre bestående smärta. 

Depressionssymtom visade sig ha ett samband med behovet av vila på dagen och att lägga sig 

sent på kvällarna. Minskat social och känslomässigt välbefinnande hade ett samband med 

ökad trötthet på dagtid och sömnsvårigheter på natten. En studie av McCracken med flera 

(28), visade att 88,9 % av smärtpatienterna rapporterade att minst ett av problemen de hade 

var störd sömn, på grund av sin smärta. Kraftiga sömnstörningar hade ett samband med 

smärta, funktionsnedsättningar, depression och psykiska symtom. Sömnstörning var en vanlig 

konsekvens relaterad till smärtupplevelsen. 

3.2.4 Anpassning 

En del beskriver sin smärta genom att särskilja på olika typer av smärta. De olika 

smärttyperna kan påverka varandra. Olikheterna beror på situationen, t.ex. en mekanisk 

smärta kan förvärras av en nervsmärta. Smärta orsakad av monotoni och långvarighet hindrar 

vardagliga sysslor. Många personer känner sig så inne i sin smärta att de sätter etikett på den, 

hur det påverkar deras vardag. Personer med smärta söker hela tiden skillnader/olikheter i 

smärtintensitet. De lär sig urskilja kännetecken till varje tillfälle för att kunna kontrollera 

smärtan i förhållande till aktivitet. Personerna testar olika sätt att anpassa sig till de olika 

typerna av smärta. Detta gör dem mer eller mindre begränsade och de måste ofta planera om 

och förbereda sig för förändringar. Bekvämlighet prioriteras för att minska lidandet. För att 

man ska känna sig bekväm, upplever deltagarna i studien att de alltid måste ha en plan för att 

lindra smärtupplevelsen, för att klara av en hel dag så smärtfritt som möjligt. Att lära sig om 

smärta är att lära sig om sin egen smärta. Att ständigt få anpassa sig efter smärtan för att 

lindra lidandet kan ofta upplevas besvärligt. Det bygger på att den drabbade hela tiden lär sig 

att känna igen smärtans förändringar i bl.a. hur den påverkar aktiviteter och handlingar. Hur 

smärtupplevelsen påverkas eller förändras beror på graden av ansträngning samt typ av 

aktivitet (17). Det Risdon m.fl. (2003) fann i en studie var hur man accepterande smärta 

kunde bero på vilken kunskap man hade om sin smärta, vilka alternativa lösningar man kunde 

använda eller hur smärtan växlade och inställningen smärta (29). I en studie från Frankrike av 
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Koleck m.fl. undersöktes en grupp med akut ländryggsmärta om hur de påverkades av 

copingstrategier för att utveckla långvarig ländryggssmärta, under ett år. Där upptäcktes att 

valet av anpassningsmetod berodde på kön, nedsatt aktivitet, traumaepisod eller antydan till 

depression. Funktionell ickeanpassning påverkades av manligt kön, nedsatt aktivitet och 

traumaepisod. Känslomässig ickeanpassning påverkades av antydan till depression. 

Smärtreaktioner som personerna i studien upplevde var avkoppling/att be, 

hjälplöshet/hopplöshet, kognitiv omstrukturering och kontrolluppfattning. Ett år efter 

smärtgenombrottet visade sig att avkoppling eller att be hade effekt på funktionell 

ickeanpassning och att hjälplöshet/hopplöshet hade effekt på känslomässig ickeanpassning. 

(Koleck 30). Vid ett jämförande av bedömning av validiteten av aktiv och passiv 

copingstrategier hos patienter med långvarig smärta visade det att passiv coping hade ett 

starkt samband med generell psykologiskt lidande och depression, och att aktiv coping var 

associerad med aktivitetsnivå och relaterat till psykologiskt lidande(31).En studie gjord av Mc 

Cracken m.fl. (32), syftade den till att undersöka sambandet mellan en patients inställning till 

långvarig smärta, och hur väl samma patient fungerar och återhämtar sig. En grupp patienter 

som behandlats för svår och funktionsnedsättande smärta studerades vid två tillfällen. Man 

fann att en patient med positiv inställning vid den första undersökningen, generellt uppvisade 

bättre återhämtning vid tillfälle nummer 2. Detta antydde att patienters vilja att acceptera 

smärta, och att trots smärtan medverka i aktiviteter, spelar stor roll för hur väl patienten kan 

komma att fungera i framtiden. De personer som rapporterade mer acceptans vid första 

tillfället rapporterade bättre känslomässig, social och fysisk funktion, använde mindre 

läkemedel och hade bättre arbetsförhållande vid andra tillfället. Ridson m.fl. (29), undersökte 

hur människor med långvarig smärta lärde sig att leva med smärta. Det personerna uppgav i 

studien för att klara av vardagen och vad de upplevde vardagen var att ha kontroll, leva från 

dag till dag, begränsad kunskap om smärtan hindrade, självbestämmande, accepterande, mer 

att leva för än smärta, ”att inte kämpa för striden som inte går att vinna”, själslig styrka. Det 

många uppgav var att accepterandet av smärta berodde på att kunskapen som lösning såg 

olika ut, att fokusera sig på något annat för att mildra smärtan förändringen från att ha smärta 

till att vara smärtfri och vid antydan till motstånd till smärta som ett tecken på personlig 

svaghet. Ridson m.fl. redogjorde för hur långvarig smärta skiljer sig i viss mån från 

accepterande av smärta som innebär förändring av förändringar i sig själv. (29) 
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3.2.5 Smärtan psykosociala och sociala aspekter 

Kugelmann (15) beskriver i en artikel att smärta skildras av två aspekter, en själslig och en 

kroppslig. Den ena belyser smärta individuellt, i den betydelsen att känna sig instängd samt 

begränsning i privatlivet som ofta kan bli svårt att objektivt bevisa. Personerna berättar om 

hur de upplever sin smärta som ett fenomen och beskriver det i metaforer. Smärtan upplevs 

som en åkomma och gör livet till ett lidande. De beskriver även smärtan i metaforer. 

En person i artikeln har beskrivit smärta som en känsla av rädsla, oro för att” bli hemlös” på 

grund av arbetslöshet, förlust av förmögenheter eller förlust av funktioner. Den andra 

aspekten i studien belyser svårigheter för patienter med smärta som inte syns, att kunna få 

bevis för detta och som blir mer rättvist. Smärta är ett existentiellt problem kan liknas vid ett 

fängelse. Det typiska bland deltagarna i Dudgeons studie (11) är att de beskriver smärta som 

en personlig resa. Enligt en studie av Bullington m.fl. (33), visade den att smärta hade att göra 

med personliga subjektiva egenskaper. Smärta påverkades av vad personer har för 

värderingar, livsstil hur deras psykosociala situation ser och så vidare. Det framkom att man 

som vårdpersonal bör ta reda på det innan man ger råd om smärtan, behandlingar och hur 

personerna ska kunna leva med sin smärta. Sjukdomen och symtomen försvinner inte i och 

med att man fått en diagnos för sin smärta. Efter det att man fått råd och/eller hjälp var att lära 

sig leva med och hantera sin smärta, det har att göra med att identifiera och ta ansvar över sig 

själv och sin smärta. Erfarenhet att vilja ta ansvar för sig själv var framträdande för patienter i 

denna studie. En studie av Hurwitz m.fl. (34), visade att de som hade ett stort socialt nätverk 

uppskattade vården och kliniker mer och tyckte även att det var meningsfullt med den vård 

som de fick, vilket gav en minskade smärtupplevelsen. I en studie gjord i Sverige av 

Johansson m.fl. visade den att kvinnor med smärta upplevde att den påverkade deras vardag 

negativt, vilket gjorde att deras självkänsla reducerades (35). 

De sociala aspekterna har att göra med krav och förväntningar från andra i sin närhet, vilket 

kan leda till ökad eller minskad smärta (17). Smärtintensiteten påverkades av hur 

familjesituationen såg ut. I en studie av Logan m.fl. (36), visades att barn med smärta och 

funktionsnedsättning och som lever i röriga familjemiljöer är mer påverkade av smärta än de 

som lever i en lugnare miljö. Enligt Walker m.fl. (6), påverkades relationerna, som 

tillexempel samlivet med partnern och tillsammans med andra närstående, vilket innebar att 

de kunde behöva avstå från sociala aktiviteter. Att behöva avstå från aktiviteter med andra 

eller tillsammans med andra upplevdes isolerande, vilket kan ge en känsla av att förlora sin 

identitet. Många upplevde att inskränkningarna påverkade hela livet i sig. Förutom den 

sociala och mentala miljön, påverkades även arbetet av hur personerna trivdes på arbetet. Hur 
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smärta begränsar arbetssituationen har att göra med trivseln på arbetet. I en studie gjord på 

män med fibromyalgi med långvarig smärta visade den att de upplevde kroppsliga 

förändringar, förändrad identitet och förändringar i relationer(37). 

 

3.3 Artiklarnas metodologiska kvaliteter 

De granskade artiklarna som ingick i studien bedömdes enligt låg, måttlig och hög kvalitet, 

vilket redovisas närmare i den bifogade tabellen. Tabell 2.  

Studier med hög kvalitet var Miles.A m.fl. (19),  Lance Mc Cracken. M, Eccelston C. (29), 

Turner.A.J, Jensen.M.P, Romano.J.M, (21),  Snow-Turek.A.L, Norris.M, Tan.G, (31),  

Koleck.M, Mazaux.J-M, Rascle.N, Bruchon-Schweitzer.M. (30), Walker, Holloway, Soafer 

B, (20). Carson,Gail,M, Mitchell,Gail,J, (23), Paulson,M, Danielson,E, Söderberg,S, (37), 

McCracken,LM, Iverson,GL, (32) Logan,DE, Scharff,L, (36) Subhadra,E, Shipton,E, 

Keenan,T, (26). Deras metodologiska kvalitet innefattade ett stort och strategiskt urval och 

möjligt att generera till andra personer med långvarigsmärta, tydligt beskriven metod, samt att 

resultatet svarade mot syftet.  

Artiklar med måttlig metodologisk kvalitet; Kugelmann R, (15), Dudgen.Brian.J et al. (11), 

Peolsson.M, Hydén.L-C, Sätterlund Larsson.U; (17), Ridson.A, Ecclestone.C. 

Crombez.G.(29) Mc Cracken L, (28), Astin M, Lawton D, Hirst M. (9), Walker J, Soafer B, 

Holloway (6), Johansson.E.E, Hamberg.K, Westman, Lindgren.G. Sverige, (35), 

Giesbrecht.J.R.S, Battié.M.C, , USA, (22), Hurwitz, EL, Goldstein MS, Morgenstern,H, 

Chiang,LM, (34), Palermo,T, Kiska,R, (26). 

Låg metodologisk kvalitet var Bullington,J, Nordemar,R, Nordemar,K, Flanagan-Sjöström,C, 

(33) med för litet deltagarantal för att motsvara andra med långvarig smärta, men 

inkluderades i studien för att den betonade upplevelsen av långvarigsmärta.  

 

4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat/slutsats: 

 Huvudresultatet visar att många människor i studierna upplever förlust av någonting på ett 

eller flera sätt. Det många upplevde ha gått förlorat var identiteten och självkänsla på grund 

av sin smärta. Det som var gemensamt för många med långvarig smärta var att de hela tiden 

fick anpassa sin vardag efter smärtans svårighetsgrad. I flera studier upplevde många av 

deltagarna i de ingående artiklarna att smärtan begränsade dem i deras vardagliga liv. 

Smärtupplevelsen upplevdes negativt påverkas av stress, då smärtan ökade vid 

stressituationer. Även psykosociala problem har betydelse för hur man hanterar smärta. Den 
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som har ett bra socialt nätverk, har en bättre förutsättning att hantera smärtan enligt flera 

studier som gjorts. 

Det visade även att många kände sig lurade av de olika systemen de kommer i kontakt med 

tillexempel hälso- och sjukvården, bidrags och rätts- systemen. Många upplever att de blir 

missuppfattade och överkörda på grund av att det inte gick att påvisa några somatiska fel. 

 

4.2 Resultatdiskussion: 

Utifrån vårt problemområde och syfte anser vi att vi fått svar på våra frågeställningar i 

resultatet. Vi är till större delen nöjd med omfattningen och innehållet av det resultat vi fått 

fram, även fast vi i vissa avseende önskade en djupare inblick i personernas upplevelse och 

uppfattning. Artiklarna i resultatet täcker patienters upplevelser, uppfattningar och 

erfarenheter av långvarig smärta och även hur detta påverkar deras vardag. Vad som även 

framkommer i uppsatsen är vad som påverkar upplevelserna.  

Det begrepp kategorier vi fått fram ger en tydlig överblick av vad som kan påverkas när man 

lever med långvarig smärta.  

Flera studier visar att det är begränsningar i vardagen de ställs inför som är det största 

problemet hos dessa personer. Det som är genomgående hos personer med långvarig smärta är 

att de använder sig av olika bemästrings strategier för att klara av det. Oberoende vad 

problemet med smärta handlar om ställs dessa personer inför ett dilemma om hur de ska 

hantera det. De coping stilar de använder sig av i studien var den problemfokuserade, 

känslofokuserade eller att tro på sig själv. Den problemfokuserade är den som är den mest 

effektiva där man identifierar smärtan och anpassar aktiviteterna efter smärtintensiteten eller 

att man ser det som en utmaning för att klara av det. I studien av Peolsson (17) använder de 

flesta av deltagarna den problemfokuserade stilen, där de beskriver hur de lär sig urskilja 

smärtans olikheter och därefter anpassa sig efter. Kugelmann (15) använde deltagarna sig av 

avslappningsövningar för att hantera smärtan. De som använder den känslofokuserade stilen 

har lägre självkänsla än de som använder den problemfokuserade stilen. Vi tror att när man 

reda när psykisk påfrestad drabbas lättare av långvarig smärta. I Kugelmanns (15) studie 

framkom det att psykisk påfrestning är en bidragande orsak till stress och därför upplever 

smärta svårare. Känslofokuserade stilen låter personerna sig anpassa sina känslor efter 

situationen. Det kan t.ex. vara att tänka rationellt, vara rationell och ha känslorna under 

kontroll. I studien av Carsson (23) beskriver personerna att de omvärderar situationen för att 

försöka göra det till något positivt. Personer med långvarig smärta som har stort socialt 
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nätverk hanterar sin vardag bättre än de med mindre. Det styrks i studier av Hurwitz m.fl. 

(31)och Logan m.fl. (36).  

Av dessa fysiska begränsningar påverkas även psyket en hel del. Många upplever att de inte 

har någon kontroll längre. Att lita till sig själv stilen är den stilen som stärker självkänslan och 

påverkas av det sociala nätverket. I studier av Hurwitz m.fl, (34) Logan m.fl. (36) och 

Peolsson(17) tar de upp hur familj, vänner och arbetet påverkar hanteringen och upplevelser 

av smärtan. Sömnen har stor betydelse för den fysiska och psykiska hälsan, sömnstörningar 

leder ofta till att smärtan förvärras och en ökad benägenhet för depression. Sociala kontakter 

visade att det underlättar att leva med den långvariga smärtan, vilket framkommer i studier av 

Peolsson (17), Linton et al. (18) och Hurwitz et al. (34). 

Artiklarnas styrkor och svagheter analyserades enligt Forsberg och Wengström (16), med 

tyngdpunkt på metoden.  Artiklarnas metodologiska kvalitet bedömdes med hög, måttlig och 

låg kvalitet. 10 av artiklarna bedömdes ha hög metodologisk kvalitet på grund av att de 

innefattade ett stort och strategiskt urval med tydligt beskriven metod, samt att resultatet 

svarade mot syftet. De artiklar som ansågs ha måttlig kvalitet innefattade för litet 

deltagarantal för att motsvara andra med långvarig smärta och otydligt beskriven metod, men 

inkluderades i studien för att den betonade upplevelsen av långvarigsmärta. Endast en artikel 

ansågs ha låg kvalitet, men inkluderades i alla fall på grund av för litet deltagarantal för att 

motsvara andra med långvarig smärta, men inkluderades i studien för att den betonade 

upplevelsen av långvarigsmärta. 

 

 

4.3 Metoddiskussion 

I föreliggande litteraturstudie baserades den på 23 vetenskapliga artiklar av kvantitativ och 

kvalitativ karaktär, varav 10 kvalitativa och 13 kvantitativa. Orsaken till kombinationen av 

kvantitativa studier och kvalitativa var att de belyste område långvarig icke malign smärta i 

större omfattning enbart kvalitativa. De artiklar som ingick i uppsatsen motsvarade de valda 

urvalskriterierna och belyste problemområde samt svarade mot syfte och frågeställningar. 

Samtliga artiklar söktes i bibliotekets databaser, vilka var Medline via PubMed och Science 

Direct. Metoden för att granska och analysera artiklarna valdes för att få ett mer djup i dessa 

och för att underlätta systematiken för att tolka dessa.  

Utifrån den valda metoden med att göra en litteraturstudie finns det både för- och nackdelar. 

Fördelarna är att det ökar möjligheten att använda redan sammanställda och gjorda 

forskningsresultat för att kunna ta del av det som redan finns och eventuellt kan öppna upp för 
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vidare forskning inom det valda området. Nackdelarna med att göra en litteraturstudie är att 

det inte resulterar till någon ny forskning av materialet. Begränsningar i tiden vid val av 

vetenskapliga artiklar medför att tidigare och nyaste forskningen föll bort, vilket gjorde att 

resultatet blev smalt.  

Styrkan/or med den genomförda litteraturstudien var att den lyfte fram det valda området och 

dess konsekvenser, upplevelser/uppfattningar av långvarig smärta. Metoden medförde ett bra 

sätt att få fram de olika aspekterna som framkom i de valda artiklarna. Det fanns mycket 

forskning av området och som fortfarande pågår. Därför var en av svagheterna att studien att 

den var begränsad i tid. En annan styrka i metoden var det låga antal utfall efter varje 

sökkordskombination, vilket gjorde det lättare att välja ut de artiklar som passade in i studien. 

Analysen av de ingående artiklarna i en tabell gjorde de mer lättöverskådliga än i bara 

löpande text. En annan svaghet var att alla artiklar var med engelsk text, vilket kan ha gjort att 

texten har omtolkats lite.   

4.4 Allmän diskussion 

Resultatets kliniska nytta. Det är viktigt att vårdpersonal som möter den här typen av 

personer/patienter med denna problematik tar dessa på allvar. Det viktiga är att kunna bemöta 

dessa personer på rätt sätt och ge det stöd som behövs. För att kunna ge det stöd som behövs 

krävs att sjuksköterskor har den kunskap om smärta och dess konsekvenser detta kan ge. Det 

finns många faktorer som spelar in i hur människor med långvarig smärta upplever och 

uppfattar sitt vardagliga liv därför är det viktigt att som sjuksköterska skaffa sig kunskap om 

detta för att öka förståelsen för dessa personer.  

Uppsatsförfattarna tycker att här finns behov av framtida forskning, för att hjälpa människor 

med långvarig smärta att bli trodda och få den hjälp de behöver, så att de inte ”försvinner” i 

de olika systemen och inte får någon hjälp för deras individuella behov av stöd/hjälp. De bör 

noggrant följas upp, så att det blir till en förbättring i patientens vardagliga liv och en 

reduktion i deras lidande.  

 

Som sjuksköterska är det viktigt att förstå personer med långvarig smärta, att inte förbi se dem 

för att det inte finns att hitta något somatiskt fel. Smärt patienter finns inom alla vård 

institutioner och alla är olika.  

 

. 
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the experience 
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Syftet att ta reda på 
hur de upplever 
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ärta relaterad till 
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A
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personal förstå 
upplevelser och visa 
hur personer m

ed 
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ärtproblem
atik 

hanterar sitt dagliga 
liv och um
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ans m

ed 
andra m

änniskor.  
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etod 
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ed öppna 
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M
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det få 
deltagarantalet
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D
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D
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ärta 
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m
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beskriver även att sm
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ett m
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ärta som
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det m
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   Peolsson.M
, 

H
ydén.L-C

, 
Sätterlund 
Larsson.U

; 
2000, Sverige. 

Living w
ith 

chronic pain: a 
dynam

ic 
learning 
process. 

Studien fokuserar på 
hur patienter 
beskriver och hanterar 
deras sm

ärta i sin 
vardag. 

K
valitativ ansats 

37 personer som
 

är under 
behandling för 
långvarig sm

ärta. 

D
en insam

lade data 
bygger på intervjuer, 
vilka var fokusgrupps 
baserade. Intervjuerna 
var ostrukturerade. 
För att genom

föra 
analysen användes en 4 
stegs procedur som

 
inkluderade både form

el 
och innehålls relaterade 
aspekter. 

M
åttligt. 

Studien har 
relativt stort 
urval, 
resultatet 
svarar m

ot 
syftet, 
m

etoden  är 
tydligt 
beskriven. 
Styrkan i 
m

etoden var 
att frågorna 
ställdes 
genom

 
följsdrågor 
och 
svagheterna 
var att 
inform

ationen 
som

 sam
las in 

hade stor 
variation och 
att frågorna 
inte kom

 upp 
naturligt.   

Studien resulterade i att 
deltagarna beskrev långvarig 
sm

ärta som
 ett dynam

iskt 
fenom

en. Personerna lärde sig om
 

deras sm
ärta genom

 att aktivt lära 
känna sig själva, sm

ärtan och 
deras aktiviteter. För personer 
m

ed långvarig sm
ärta innebär det 

ett strukturerat fenom
en. 

Personerna beskrev i studien hur 
sm

ärtan började, hur den 
förvärrades eller hur den 
lindrades. A

v detta m
enade 

författarna att personerna lärde 
sig att urskilja sm

ärtans olikheter, 
vilket kunde göra det m

öjligt att 
hantera den därefter. A
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resultat drog författarna en 
slutsats; att leva m

ed sm
ärta var 

som
 genom

gå en inlärnings 
process. 
 

M
iles.A
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C

urran.H
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, 
Pearce.S, 
A

llan.L, , 
2005, 
Storbritannien. 

M
anaging 

constraint: the 
experience of 
people w

ith 
chronic pain 

Syftet m
ed studien 

var att utveckla 
m

änniskors begrepp 
och beskrivningar 
utifrån tidigare 
teorier.  Studien 
beskriver hur 
m

änniskor som
 lever 

m
ed långvarig sm

ärta 
uppfattar att den 
begränsar dem

 i deras 
vardag. 
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valitativ studie 
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ed grounded 

theory.  
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ärtklinik. 
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resultatet m

ed öppna 
och fasta 
svarsalternativ. D
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ent som
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äter sm
ärta. 
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grounded theory som

 
m

etod. M
odellen de 

använder de för att tolka 
intervjuerna som

 bygger 
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. D
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del använde konfrontation, vilket 
innebar att personerna förnekade 
begränsningarna. D
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sin sm
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 att utsätta sig 
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ärtklinik. 
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ögt. U

rvalet 
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et 
förekom

 inga 
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M

etoden var 
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M
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ärta 
studerades vid två tillfällen. 
M
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D
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att acceptera sm
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m
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D
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m
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Ecclestone.C
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rom
bez.G
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c C
racken L, 

2003, 
Storbritannien. 

H
ow

 can w
e 

learn to live 
w

ith pain? A
 

Q
-

m
ethodological 

alalysis of 
diverse 
understandings 
of acceptance 
of chronic pain. 

Författarnas syfte m
ed 

studien var att 
undersöka olika 
redogörelser för 
accepterande av 
sm

ärta, att hitta 
likheter och olikheter 
från en specifik 
kultur. I detta fall från 
Storbritannien. 

K
vantitativ, 

författarna 
använde begränsat 
snöbollsurval. 
 . 

30 personer 
D

e använde sig av ett 
frågeform

ulär m
ed 

frågor som
 berörde 

accepterandet av 
långvarig sm

ärta. Q
-

m
etodisk analys.  

Personerna som
 

tillfrågades var de som
 

hade förståelse m
ed 

positiv inställning och 
som

 föreslog ytterligare 
en person som

 var villig 
att m

edverka, 
snöbollsurval. 

M
åttligt.Tydli

g teoretisk 
förankring till 
studien finns 
beskriven. 
U

rvalsstrategi
n är 
otydligtbeskri
ven. M

etod 
för hur 
resultatet 
genom

fördes 
var otydligt 
beskrivet. 
R

esultatet 
svarade m

ot 
syftet.  

R
esultatet i studien utav åtta 

faktorer som
 personerna i studien 

uppgav; att ha kontroll, leva från 
dag till dag, begränsad kunskap, 
självbestäm

m
ande, accepterande 

av att förlora sig själv, m
er att 

leva för än sm
ärta, att inte käm

pa 
för strider som

 inte går att vinna, 
själslig styrka. D

e vanligt 
förekom

m
ande författarna fann i 

studien var; hur m
an accepterande 

sm
ärta berodde på, hur m

an hade 
kunskap om

 vilka lösningar som
 

fanns att tillgå, hur sm
ärta 

växlade och inställningen att 
sm

ärta är ett tecken på personlig 
svaghet. 

A
stin M

, 
Law

ton D
, 

H
irst M

. 1996, 
Storbitannien. 

The prevalence 
of pain in a 
disabled 
population. 

Syftet m
ed 

undersökningen var 
att beräkna 
förekom

sten av 
sm

ärta och de olika 
funktionsnedsättninga
rna, att utvärdera 
ekonom

iska och 
sociala konsekvenser, 
sam

t att få fram
 

inform
ation om

 
användandet hälso- 
och sjukvård. 

K
vantitativ studie.  

U
ngdom

ar m
ed 

nedsatt funktion. 
10 000 deltagare 
varav bortfall på 
561.  

För att sam
m

anställa 
resultatet använde de 
statistik program

m
et 

SPSS. O
R

, odd ratios 
användes för att se 
relationen m

ellan 
sm

ärta, funktions 
nedsättning, m

edicinsk 
status och kontakter 
m

ed sjukvårds 
instanser. O

R
 användes 

även föra att kontrollera 
skillnaderna m

ellan 
ålder och kön. 
U

pplevelserna av 
sm

ärta analyserades 
även. 

M
åttligt p.g.a. 

stort bort fall. 
Styrkan i 
studien var det 
stora antalet 
deltagare och 
m

etodologiskt 
utförligt 
beskrivet.  

R
esultatet visade att nästan 

hälften av personerna i studien 
uppger att de har svår sm

ärta. 
M

indre än 1/3 upplevde att 
sm

ärtan påverkade deras förm
åga 

att klara av dagligt liv och dagliga 
aktiviteter. D

e m
ed svår sm

ärta 
rapporterade att de haft det 
jobbigt i om

kring 5 år. M
indre än 

1/10 uppger att de har pågått i 
m

indre än 12 m
ånader. Fler 

kvinnor än m
än rapporterade att 

de hade sm
ärta. D

etta är relaterat 
till att kvinnor förväntas leva 
längre och m

ed stigande ålder får 
m

an m
er inskränkning i sina 

funktioner. H
os båda könen ökade 

sm
ärtans utbredning m

ed åldern, 
fram

för allt om
kring 55 års ålder. 

Sm
ärta var relaterad till 

oförm
ågor som

 vanligtvis hade 
fysiska orsaker och som

 hade m
ed 

kroppsförm
ågan att göra och som

 
påverkade dagliga aktiviteter. ¾

 
av deltagarna som

 upplevde sig 
vara begränsade av sm

ärtan hade 
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värst uttryck av sm

ärta m
inst 1 

gång i veckan. H
älften tog 

sm
ärtstillande m

ediciner varje 
dag. M

er än 9/10 hade kontakt 
m

ed sin vårdcentral och eller 
sjukhus. 
 

W
alker J, 

Soafer B
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H
ollow
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2006. 

The experience 
of chronic back 
pain: A

counts 
of loss in those 
seeking help 
from

 pain 
clinics. 

D
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ed 
studien var att förstå 
deltagarnas 
upplevelse av 
långvarig sm

ärta. 

D
et är en 

kvalitativ studie 
baserad på en 
tolkande 
fem

enologisk 
ansats. M

ed en 
explorativa/unders
ökande design. 

20, 12 m
än, 8 

kvinnor. 
 

Författarna till studien 
använde sig av 
djupintervjuer, där 
undersökningspersonern
a fick berätta hur 
sm

ärtan började.  
M

aterialet 
tem

atiserades. 
D

eltagarnas berättelser 
kondenseras till 
m

eningsbärande 
enheter. 

M
åttligt. 

Strategiskturv
al m

ed litet 
urval och 
m

inim
alt 

bortfall. 
Tydligt 
beskriven 
m

etod och 
dataanalys.  

A
v resultatet fann författarna fem

 
tem

an m
ed en sak gem

ensam
t 

förlust. 
 D

e berättande redogörelserna 
avslöjade en del av förlusterna; 
socio-ekonom

iska förluster och 
andra m

ateriella förluster 
inklusive fysisk och m

entala 
förm

ågor, yrke och sociala 
aktiviteter, arbete eller roll. D

e i 
arbetsför ålder, dessa ledde till 
ekonom

iska svårigheter och 
förändringar i m

ellanm
änskliga 

relationer, förlust av 
självförtroende, fram

tid och hopp. 
Slutsatserna indelades i fem

 
undergrupper. D

essa innefattade 
vad m

ateriella förändringar och 
ledde dom

inerande till avsaknad 
av uppfattning. 
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   Johansson.E.E, 
H

am
berg.K

, 
W

estm
an, 

Lindgren.G
. 

Sverige, 1999. 

The m
eanings 

of pain: an 
exploration of 
w

om
en´s 

descriptions of 
sym

tom
s. 

Syftet m
ed studien 

var att ta reda på hur 
kvinnor m

ed 
långvarig sm

ärta 
beskriver sm

ärta 
utifrån köns aspekter.  

K
valitativ studie 

m
ed m

etodologisk 
ansats. 

20 kvinnor 
Studien är gjord på ett 
sjukhus I norra sverige 
på kvinnliga patienter 
som

 varit sjukskrivna 
som

 beror på oklar 
m

uskuloskeletal sm
ärta. 

 Författarna använde sig 
av intervjuer som

 de 
spelade in och 
transkriberade det. 
Intervjuerna var 
sem

istrukturerade där 
de fick prata fritt och 
använda sina egna ord. 
Ett utav kriterierna var 
att de skulle ha varit 
sjukskrivna i m

inst 2 
m

ånader. 
Författarna utforskade 
kvinnornas berättelser 
om

 deras erfarenheter 
och förväntningar, ur 
vilka de utvecklade 
teorier och redogörelse 
över deras 
om

ständigheter.  
Författarna ville ta reda 
på tron på sm

ärta och 
hur kvinnorna 
anpassades till det 
sociala sam

m
anhanget.  

 

M
åttligt. 

Studien gjord 
på endast 
kvinnor. Litet 
urval. 
M

etoden är 
tydligt 
beskriven i 
passande 
rubriker, 
vilket styrker 
studien. 
R

esultatet 
svarar även 
m

ot syftet.  

R
esultatet visade fysiska sym

tom
 

som
 bristande av kontroll. 

Förklaringarna gav uttryck i form
 

av psykisk påverkan och stress, 
m

en även psykiskskuld på sig 
själv. D

eltagarna beskrev sm
ärtan 

som
 en negativ inverkan på 

vardagen. D
e försökte ta reda på 

orsaken till deras åkom
m

a, om
 

vad det kunde bero på. D
e hade 

även förväntningar på att doktorn 
hade en förklaring till problem

et. 
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   Turner.A
.J, 

Jensen.M
.P, 

R
om

ano.J.M
, 

U
SA

, 1999. 

D
o beliefs, 

coping, and 
catastrophizing 
independently 
predict 
functioning in 
patients w

ith 
chronic pain?, 

Syftet m
ed studien 

var att ta reda på om
 

tro, coping och 
katastrofer hade 
någon betydelse för 
funktionen hos 
patienter m

ed 
långvarig sm

ärta. 

K
vantitativ studie 

m
ed jäm

förande 
design. 

169 patienter 
249 var till frågade om

 
de ville delta i studien, 
80 avstod och 169 ville 
vara m

ed. D
eltagarna 

som
 var m

ed i studien 
skulle börja i ett 
m

ultidisciplinärt sm
ärt 

program
. 

 M
etod för insam

ling av 
data:  
Personerna tillfrågades 
om

 det kunde skatta sin 
snittsm

ärta de haft de 
senaste 2 veckorna m

ed 
en skala graderad 0-10. 
D

är 0 är det ingen 
sm

ärta alls och 10 är 
värsta tänkbara. 
Författarna påpekar att 
instrum

entet har varit 
ett väldokum

enterat 
instrum

ent m
ed positiva 

och signifikanta 
sam

band m
ed andra 

instrum
ent som

 också 
m

äter sm
ärt intensitet 

och känslighet, till 
effekterna av 
behandling och 
uppskattad 
sm

ärtintensitet.V
ariable

rna  de jäm
förde hos 

deltagarna var ålder,  
sm

ärtduration, sm
ärtans 

m
edelintensitet de 

senaste 2 veckorna, och 
fysisk nedsatt funktion 
m

ed hjälp av ett 
specifikt instrum

ent 
som

 m
äter det(R

S 
scores), kön, ras, 
civilstånd, utbildning, 

H
ögt. Stort 

antal deltagare 
m

ed relativt 
litet bortfall. 
U

tförlig 
beskrivning 
finns av 
m

etoden, av 
deltagare, 
m

ätinstrum
ent 

och 
dataanalys. 
R

esultatet 
svarar även 
m

ot syftet.  

R
esultatet visade att studie visade 

att tron har en stor betydelse hos 
personer m

ed långvarig sm
ärta. 

D
etta gällde den fysiska 

funktionsnedsättningen och 
depression efter jäm

förande av 
ålder, kön, sm

ärtintensitet, 
katastrofer, och coping. 
C

oping visade sig ha stor 
betydelse gällande fysisk 
funktionsnedsättning, m

en inte 
depression, m

en därem
ot hade 

katastrofer betydelse för angående 
depression, m

en inte fysisk 
funktionsnedsättning.  
Författarna ansåg att det var 
viktigt att rikta in sig på den 
specifika sm

ärtan som
 är relaterad 

till tro och coping, sam
t 

katastrofer för att m
odifiera 

behandling av patienter m
ed 

långvarig sm
ärta 

 
25 



   
sm

ärtans ursprung,, om
 

de fått kom
pensation för 

sm
ärtan, pågående 

process och om
 de var 

arbetslösa eller relaterat 
till sm

ärtan eller 
sjukdom

en. 
Snow

-
Turek.A

.L, 
N

orris.M
, 

Tan.G
, , U

SA
, 

1995. 

A
ctive and 

passive 
strategies in 
chronic pain 
patients 

Syftet m
ed studien 

var att jäm
föra två 

m
ätinstrum

ent som
 

m
äter aktiva och 

passiva coping 
strategier hos 
patienter m

ed 
långvarig sm

ärta, 
vilket som

 har bäst 
validitet.  
 

Jäm
förande 

studie. 
K

vantitativ ansats. 

76 deltagare. 
64 m

än och 12 
kvinnor. 

Instrum
enten provades 

på 76  av de 210 
tillfrågade patienter 
m

ed långvarig sm
ärta. 

Instrum
enten de jäm

för 
är C

oping strategies 
Q

uestionnaire och 
V

anderbit pain 
m

anagem
ent inventory.  

Instrum
enten kan 

användas på alla m
ed 

långvarig sm
ärta. D

et 
m

äter hantering av 
sm

ärta. Frågorna berör 
psykologiska faktorer. 

H
ögt. 

U
tförligt 

beskriven 
m

etod finns 
av deltagare, 
kriterier, urval 
och 
m

ätinstrum
ent

. R
esultatet 

var dock lite 
otydligt 
beskrivet, m

en 
som

 svarade 
m

ot syftet. 

R
esultatet visade att C

oping 
strategies questionnaire hade 
bättre validitet m

ed bättre 
m

ätning av aktiv och passiv 
coping. 

G
iesbrecht.J.R

.S, B
attié.M

.C
, 

, U
SA

, 2005. 

A
 com

parison 
of pressure pain 
detection 
thresholds in 
people w

ith 
chronic low

 
back pain and 
volunteers 
w

ithout pain 

Syftet m
ed studien 

var att jäm
föra 

sm
ärttröskeln hos 

personer m
ed 

långvarig 
ländryggssm

ärta, m
ed 

30 andra frivilliga 
kvinnor utan sm

ärta. 

K
vantitativ 

jäm
förande studie. 

60 deltagare. 
Instrum

entet det 
använder är PPD

T som
 

m
äter lägsta stim

ulans 
som

 ger ökad 
uppfattning av sm

ärta i 
sam

band m
ed 

stim
ulering av m

uskler, 
vilket innebär att m

an 
testar sm

ärttröskeln. D
e 

m
äter PPD

T på 6 olika 
ställen bilateralt på 
kroppen. 

M
åttligt. Litet 

urval. 
M

etoden var 
trovärdigt 
beskriven m

ed 
inform

ativ 
beskrivning 
av 
m

ätinstrum
ent

et och hur det 
användes vid 
analysen.  

R
esultatet visade att personerna 

m
ed långvarig ländryggsm

ärta 
och de utan, hade på alla 6 
testställena på kroppen signifikant 
lågt m

edelvärde på sm
ärttröskel 

m
ätningen. Lägre PPD

T hittades 
hos de m

ed långvarig 
ländryggssm

ärta jäm
fört m

ed de 
utan sm

ärta. 
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   K
oleck.M

, 
M

azaux.J-M
, 

R
ascle.N

, 
B

ruchon-
Schw

eitzer.M
. 

Frankrike.200
5. 

Psycho-social 
factors and 
coping 
strategies as 
predictors of 
chronic 
evolution and 
quality of life 
in patients w

ith 
low

 back pain: 
A

 prospective 
study. 

Syftet i studien var att 
fastställa vad patienter 
m

ed ländryggssm
ärta 

använder för coping 
strategier sam

t deras 
påverkan på 
utvecklingen av 
ländryggssm

ärta. 

K
vantitativ studie. 

Prospektiv och 
corssectional 
m

etod. 

99 patienter. 48 
m

än och 51 
kvinnor. 

D
eltagarna fick skriftlig 

inform
ation och blev 

sedan intervjuade för att 
få fram

 dem
ografiska 

och m
edicinsk data. Ett 

flertal frågeform
ulär 

användes som
 underlag 

för studiens syfte.  
D

ata analyserades efter 
en  m

etod som
 

transform
erar en given 

uppsättning av 
variabler(PC

A
, 

principal com
ponents 

analysis) 
99 patienter bedöm

des 
precis efter en episod av 
akut ländryggsm

ärta 
och sedan ett år efter. 
H

jälpm
edel till 

bedöm
ningen användes; 

m
edicinska och sociala 

rapporter, skalor som
 

m
äter oro och 

depression, livs kvalitet, 
”locus of control”, 
socialt stöd och coping 
strategier. 

H
ögt. R

elativt 
stort 
deltagarantal. 
U

tförlligt 
beskriven 
m

etod av 
urvalsm

etod, 
datainsam

ling
sm

etod och 
m

ätinstrum
ent

et sam
t 

behandling av 
insam

lad data. 

R
esultatet i studien författarna 

kom
 fram

 till att 67%
 av 

patienterna förbättrades och 33%
 

hade långvarig sm
ärta ett år efter 

första sm
ärtepisoden. D

en 
analysm

etod de använt sig av 
visade att två olika huvudtem

an 
upptäcktes;  
Funktionell-, och em

otionell 
ickeanpassning. D

en funktionella 
icke-anpassningen hade stor 
betydelse av m

än, kön, reducering 
av aktivitet och tidigare traum

a 
över ett år. Em

otionell 
ickeanpassning hade stor 
betydelse av utm

ärkande 
depression. Sm

ärtreaktionerna 
strukturerade i fyra faktorer; 
A

vkopplande/distraherande bön. 
H

jälplöshet-hopplöshet. 
K

ognitiv om
strukturering och 

kontrolluppfattning. 
Två av faktorerna hade stor 
betydelse för anpassningen och 
visade att avkoppling och bön 
hade direkt effekt på funktionella 
icke-anpassningen. H

jälplöshet 
och hopplöshet hade stor 
betydelse för em

otionella 
aspekten.  
Författarna anser att det behövs 
förutom

 som
atiska faktorer, även 

psykosociala indikatorer när det 
gäller utvecklingen av 
ländryggssm

ärta. M
en poängterar 

även att båda behövs för att 
förebygga långvarig sm

ärta. O
ch 

för att patienter m
ed denna 

problem
atik ska hantera detta 

bättre behövs även kognitiv 
beteendeterapi. 
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   W
alker, 

H
ollow

ay, 
Soafer B

, 
Storbritannien, 
1998.  

In the system
: 

the lived 
experience of 
chronic back 
pain from

 the 
perspectives of 
those seeking 
help from

 pain 
clinics. 

A
tt beskriva 

upplevelser utifrån 
uppfattningen hos 
dem

 som
 söker hjälp 

på sm
ärtkliniker p.g.a. 

långvarig 
ländryggssm

ärta. 

K
valitativ 

explorativ studie 
m

ed en 
fem

enologisk 
m

etod baserad på 
intervjuer. 

20 patienter m
ed 

ländryggssm
ärta. 

12 m
än och 8 

kvinnor. 
D

eltagarnas ålder 
varierade från 28-
80 år. D

e hade 
levt m

ed 
långvarig sm

ärta  
från 2-50 års 
varighet. 

D
eltagarna var utvalda 

från den kliniken där de 
nyligen hade rem

itterats 
till. D

eltagarna var i 
ordningsföljd 
rekryterade som

 de kom
 

dit. U
rvalskriterierna 

som
 användes för att 

garantera att urvalet 
innehöll en bra 
kom

bination av olika 
perspektiv i förhållande 
till kön, ålder, tiden som

 
sm

ärtan pågått, och 
social bakgrund.  
D

eltagarna fick 
inform

ation vid första 
besöket på klinken. Två 
deltagare avstod från att 
bli intervjuade av oklar 
orsak. En annan 
deltagare hoppade av 
p.g.a. privata skäl. 
D

eltagarna blev 
intervjuade på telefon. 
Intervjuerna spelades in 
på band och 
transkriberades sedan. 
D

eltagarna fick frågan 
om

 att berätta om
 den 

tiden då sm
ärtan 

startade.  
Intervjuerna som

 
spelades in 
transkriberades och 
analyserades av 
författarna. Texten som

 
beskrev deltagarnas 
upplevelse av sm

ärta 
tolkades. D

eltagarnas 
berättelser reducerades 
till m

eningsbärande 
enheter, vilka 

Studien har 
hög 
trovärdighet 
på grund av 
att deltagarna 
var utvalda 
från den klinik 
de nyligen 
rem

itterats till 
och att 
resultatet 
svarade m

ot 
syftet. 

R
esultatet fokuseras på 

upplevelsen av att vara/finnas i de 
”olika system

en”, sjukvårdens, 
försäkring och rättssystem

en. 
D

eltagarna känner m
issförstådda 

och stigm
atiserade, speciellt i de 

fallen det inte gick att hitta något 
tecken på något sjukligt som

 
bekräftar deras lidande. 
D

eltagarnas erfarenheter av att 
detta gjorde det svårt att kom

m
a 

till uttryck utifrån deras situation 
och det svåraste var att de inte 
kunde se någon fram

tid.  
Flera i studien uppgav att de 
tappat tron på sjukvården p.g.a. 
väntetider, att de inte blir tagna på 
allvar eller för att de blivit 
bedöm

da som
 psykiatriska 

patienter. D
e uppger även att 

försäkringssystem
en inte är 

rättvisa som
 m

edfört att de inte 
kan fortsätta arbeta m

ed det 
arbete de tyckt om

. D
e kunde 

även känna sig nedvärderade och 
inkom

petenta i vissa fall, av 
sjukvårdspersonalen de träffat. 
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utvecklade olika tem

an. 
Tem

an var oberoende 
värderade utifrån 
transkriberade data av 
ytterligare en författare 
och en sociolog, vilken 
hade erfarenhet av 
tidigare liknande studier 
inom

 om
rådet långvarig 

sm
ärta. 

C
arson, 

G
ail,M

, 
M

itchell, 
G

ail,J, 1998 

The experience 
of living w

ith 
persistent pain. 

Syftet m
ed denna 

studie var att förbättra 
förståelsen om

, 
hur det är att leva m

ed 
ständig sm

ärta.  
Från ett perspektiv av 
personer som

 har 
dessa erfarenheter. 

K
valitativ 

En beskrivande 
och utredande 
design. 

17 deltagare, 10 
kvinnor och 7 
m

än som
 levde 

m
ed ständig 

sm
ärta och hade 

haft det i m
inst 6 

m
ånader. 

Intervjuer m
ed öppna 

frågor, om
 m

eningen, 
m

önster av sam
band 

och m
öjligheter som

 
beskriver personer som

 
lever m

ed ständig 
sm

ärta.   
V

ad är erfarenheterna 
att leva m

ed ständig 
sm

ärta? 
H

ur är det att leva m
ed 

ständig sm
ärta? 

H
ur förändras livet att 

leva m
ed ständig 

sm
ärta? 

V
ad hjälper dig att 

tolerera den ständiga 
sm

ärtan? 
D

ata analyserades från 
följande process m

ed 
den beskrivande och 
utredande m

etoden. 
Processen guidade 
forskarna till att lyssna 
på band intervjuerna 
m

edan de 
transkriberade utdraget. 

Studien har 
hög 
trovärdighet 
på grund av 
intervjuer m

ed 
öppna frågor 
och att 
resultatet 
svarar m

ot 
syftet. 

Tre tem
an växte fram

 från 
analysen: tålam

od m
ed att leva 

m
ed den ständiga pinan; isolering, 

tillflykt, leva tillsam
m

ans i 
lugnande förhållanden; och hopp 
om

 lindring klargöra 
prioriteringar för det dagliga livet. 
D

eras slutsats visade en utökad 
förståelse om

 livskvalitet för 
personer som

 lever m
ed ständig 

sm
ärta. D

e ifrågasatte 
sjuksköterskor om

 att börja 
fokusera m

er på personen som
 

levde m
ed sm

ärta. 
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   Paulson,M
, 

D
anielson,E, 

Söderberg,S, 
2002, 

Struggling for a 
Tolerable 
Existence: The 
M

eaning of 
M

en´s Lived 
Experiences of 
Living w

ith 
Pain of 
Fibrom

yalgia 
Type 

Syftet m
ed studien 

var att utreda 
m

eningen av m
äns 

livs erfarenhet att leva 
m

ed sm
ärt relaterad 

fibrom
yalgi.  

K
valitativ studie 

m
ed 

fenom
enologisk 

herm
eneutisk 

design 

14 stycken m
än 

m
ed fibrom

yalgi. 
Forskarna provade att 
förklara och förstå 
m

eningen genom
 att 

tolka intervjuerna och 
skriva ned dem

 i 
berättande text. 
B

erättande intervjuer 
som

 genom
fördes m

ed 
varje m

an. Intervjuerna 
gick ut på att få 
deltagarna att berätta sin 
egen historia, och den 
som

 intervjuade 
klargjorde frågorna om

 
det behövdes. 
Intervjuerna var 
introducerade m

ed 
öppna frågor som

 
fokuserade på m

äns 
sym

tom
 i deras dagliga 

liv, arbetsliv, fam
iljeliv 

och deras sociala liv. 
Tolkningen började 
m

ed en naiv förståelse 
om

 att syftet skulle få 
känsla av helhet, som

 
ledde fram

 till idéer för 
nästa fas, den 
strukturella analysen. 
Forskarna granskade 
texten för att få fram

 
tydliga företeelser och 
förklarade dessa. D

e 
gjorde en tolkning av 
texten som

 helhet, 
vilket sedan ledde fram

 
till en fullständig 
förståelse. 

Studien har 
hög 
trovärdighet 
på grund av 
att resultatet 
svarar m

ot 
syftet. 

Tre stora tem
an kom

 fram
; 

erfarenheten att deras kroppar 
blev ett hinder, blev en helt annan 
m

an och strävan till att uthärda 
sm

ärtan. I helhet, m
eningen av 

m
äns erfarenhet av långvarig 

sm
ärta var erfarenheten av 

förändringar i deras kroppar, de 
själva och deras förhållanden 
Strävan efter att leva sitt liv och 
behov att åstadkom

m
a balans 

under både lugn och svårigheter i 
faserna av sjukdom

en, och 
strävan efter en acceptabel 
existens. 
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   H
urw

itz, EL, 
G

oldstein M
S, 

M
orgenstern,H

, C
hiang,LM

, 
2006 

The im
pact of 

psychosocial 
factors on neck 
pain and 
disability 
outcom

es 
am

ong prim
ary 

care patients: 
results from

 the 
U

C
LA

 N
eck 

Pain Study 

Syftet m
ed studien 

var att uppskatta 
sam

bandet m
ellan 

psykosociala faktorer 
som

 sm
ärta och 

nedsatt funktion. 
Patienter m

ed 
nacksm

ärta värvades 
för att ta del av 
kiropraktisk 
behandling. 

En 
kvantitativjäm

föra
nde studie. 

360 deltagare, 
varav 80%

 var 
m

ed genom
 hela 

studien. 

Patienter m
ed 

nacksm
ärta valdes 

slum
pvis ut till en av 

åtta m
etoder ur en 

kiropraktisk behandling. 
D

e m
ätte patienternas 

hälso- status och deras 
psykosociala faktorer 
för att kunna undersöka 
om

 det fanns ett 
sam

band m
ellan dessa.  

För att undersöka 
sam

bandet m
ellan 

psykosociala faktorerna 
och 
funktionsnedsättningen 
hos deltagarna i studien 
analyserades den 
insam

lade data m
ed 

hjälp av regression 
m

odeller. 

Studien har 
m

åttlig 
trovärdighet 
på grund av 
inte alla 
deltagare var 
m

ed igenom
 

hela studien, 
m

en att 
resultatet 
svarade m

ot 
syftet. 

C
opingstrategier innefattade en 

självsäkerhet som
 resulterade i en 

bättre funktion, m
edan att bli arg 

eller frustrerad resulterade i värre 
sm

ärta och nedsatt funktion. 
D

eltagarna m
ed stort socialt stöd 

hade betydelse för reducering av 
sm

ärta och vid nedsatt funktion 
D

et fanns inget sam
band m

ellan 
inre hälso- tillstånd, och fysisk 
och psykiska arbeten, m

en m
ed 

förbättring i sm
ärtan och 

funktion. 

M
cC

racken,L
M

, 
Iverson,G

L, 
2002 

D
isrupted sleep 

patterns and 
daily 
functioning in 
patients w

ith 
chronic pain 

Studien undersökte 
funktionen av söm

n 
störningar i det 
dagliga livet av 
personer som

 lever 
m

ed långvarig sm
ärta 

K
vantitativ 

D
eskriptiv design. 

Sam
bands analys 

av data.  
D

eltagarna var 
patienter som

 
sökte behandling 
för långvarig 
sm

ärta. D
e 

undersökte om
 det 

fanns något 
sam

band m
ed 

söm
n störningar, 

vaken tid på 
dagen och 
långvarig sm

ärta.  
 

287 
  

Studien har 
hög 
trovärdighet 
på grund av 
att resultatet 
svarar m

ot 
syftet och det 
stora antalet 
deltagare. 

D
en beskrivande analysen visade 

att 88,9%
 av patienterna 

rapporterade att de hade 
åtm

instone ett problem
 m

ed 
söm

nstörning. D
en beskrivande 

analysen visade att större 
söm

nstörning var associerad m
ed 

större sm
ärta, nedsatt funktion, 

depression och fysiska sym
tom

, 
och m

indre vaken tid på dagen. 
H

ierarkiska regressionsanalysen 
visade att söm

nstörning förutsåg 
nedsatt funktion, m

indre vaken tid 
på dagen och fysiska sym

tom
 

oberoende av sm
ärta eller 

depression. 
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   Logan,D
E, 

Scharff,L, 
2005 

R
elationships 

betw
een fam

ily 
and parent 
characteristics 
and functional 
abilities in 
children w

ith 
recurrent pain 
syndrom

es: an 
investigation of 
m

oderating 
effects on the 
pathw

ay from
 

pain to 
disability 

Syftet m
ed studien 

var att identifiera 
fam

iljers 
karakteristiska drag 
associerad m

ed barns 
förm

åga till funktion 
m

ed återkom
m

ande 
sm

ärta. 

K
vantitativ studie. 

K
orrelativ design. 

78 
B

arn m
ed 

återkom
m

ande sm
ärtor 

var rekryterade från 
kliniska m

iljöer. 
U

ndersökte sam
bandet 

m
ellan sm

ärtintensitet 
och 
funktionsnedsättning 
och hur barnen hade det 
i sina fam

iljem
iljöer. 

Studien har 
hög 
trovärdighet 
på grund av 
att resultatet 
svarade m

ot 
syftet och det 
relativa stora 
deltagarantalet
. 

R
esultatet visade att kontroller för 

de influenser av sm
ärtintensitet i 

olika fam
iljem

iljöer och 
föräldrars lidande var gem

ensam
t 

och förutsåg barnens förm
åga att 

hantera sin sm
ärta. B

land barn 
m

ed m
igrän, var fam

iljem
iljöerna 

m
åttligt i förhållanden m

ellan 
sm

ärta och funktionsnedsättning; 
i den gruppen, blev det m

er 
sm

ärta associerad m
ed m

er 
funktionsnedsättning för barn från 
störande fam

iljem
iljöer, m

en inte 
barn som

 kom
 från m

er 
anpassningsbara fam

iljem
iljöer. 

B
ullington,J, 

N
ordem

ar,R
, 

N
ordem

ar,K
, 

Flanag an-
Sjöström

,C
, 

2003 

M
eaning out of 

chaos: a w
ay to 

understand 
chronic pain 

Syftet m
ed studien 

var att fördjupa 
förståelsen för 
sm

ärtans 
psykosociala, 
existentiella aspekter 
och hur vårdpersonal 
bättre ska förstå och 
kunna behandla 
patienter m

ed 
långvarig sm

ärta. 

K
valitativ 

Explorativ design.  
U

ndersökande 
studie. 

3 
En konsekvent och 
system

atisk insam
ling 

av data som
 

analyserades i en 
gem

ensam
 satsning 

m
ellan forskarna och 

deltagarna. 
D

ataanalysen var 
herm

eneutisk, som
 en 

m
enings struktur av 

m
aterialet. M

aterialet 
var häm

tat från 
gem

ensam
m

a 
reflektioner och 
diskussioner, båda i 
sam

m
anhanget av en 

slutgiltig fokus grupp 
och m

ed individuella 
m

öten 

Studien har 
låg 
trovärdighet 
på grund av 
ett litet urval. 

R
esultatet visade patienternas väg 

från att de sökt m
edicinsk hjälp 

till en lyckad rehabilitering. D
e 

beskrevs som
 en väg ut ur kaoset. 

För att skapa ordning i kaoset, var 
det en process genom

 att öka 
självm

edvetenheten hos de 
drabbade. 
                    

 
32 



   Subhadra,E, 
Shipton,E, 
K

eenan,T, 
2005 

Psychosocial 
functioning of 
m

others w
ith 

chronic pain: a 
com

parison to 
pain-free 
controls 

Syftet m
ed studien 

var att jäm
föra 

funktionen av 
m

ödrars upplevelse av 
långvarig sm

ärta och 
m

ödrar i en kontroll 
grupp i ett urval av 
psykosociala 
variabler. 

K
vantitativ studie 

m
ed en 

jäm
förande 

design.  

39 stycken I 
undersökningsgru
ppen och 35 
stycken I 
kontrollgruppen 

M
ålgruppen var 39 

m
ödrar som

 var 
rangordnade i långvarig 
sm

ärttillstånd, i 6 
m

ånader eller m
er de 

senaste 12 m
ånaderna. 

K
ontrollgruppen var 35 

m
ödrar som

 inte hade 
någon erfarenhet av 
långvarig sm

ärta eller 
något annat sjukligt 
hälsotillstånd de senaste 
12 m

ånaderna. 
M

ödrarna rekryterades 
via annonser runt 
kyrkor, varuhus och hos 
läkare. Ä

ven via m
edia 

t.ex. dagstidningar och 
radio. D

en huvudsakliga 
undersökningen av 
deltagarna gjordes via 
telefon för att fastställa 
deras läm

plighet i de 
båda grupperna. 
Sedan kom

 forskarna 
hem

 till dessa kvinnor 
och ställde frågorna, 
genom

 intervjuer. 
D

ataanalysen  
genom

fördes genom
 att 

göra  
en jäm

förelse av 
funktionen hos m

ödrar 
och deras upplevelser 
och erfarenheter av 
långvarig sm

ärta m
ed 

en kontrollgrupp av 
m

ödrar. 

Studien har 
hög 
trovärdighet 
på grund av 
att resultatet 
svarar m

ot 
syftet och att 
m

etoden är 
trovärdig, 
även att 
forskarna åkte 
hem

 till 
kvinnorna och 
intervjuade 
dem

 i deras 
egna hem

. 

A
nalysen visade att m

ödrar m
ed 

långvarig sm
ärta upplevde m

er 
fysisk, psykisk och sociala 
problem

 jäm
fört m

ed 
kontrollgruppen i studien. 
Psykosocial påverkan 
rapporterades av ungefär hälften 
av m

ödrar m
ed långvarig sm

ärta. 
D

en viktigaste delen av de 
psykologiska variablerna i 
upplevelsen av långvarig sm

ärta 
var det som

 upplevde att deras 
föräldraskaps effektivitet 
reducerades och som

 kunde 
påverka barnen. 
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   Palerm
o,T, 

K
iska,R

, 2005 
Subjective 
sleep 
disturbances in 
adolescents 
w

ith chronic 
pain: 
R

elationship to 
daily 
functioning and 
quality of life 

Syftet m
ed denna 

studie var att 
undersöka 
förhållandet m

ellan 
sm

ärt sym
tom

en, den 
dagliga funktionen, 
hälso- relaterad 
livskvalitet och 
subjektivt rapporterad 
söm

n störningar för 
ungdom

ar m
ed 

långvarig sm
ärta. 

K
vantitativ studie 

m
ed jäm

förande, 
korrelativ design.  

86 
Ett bekväm

lighetsurval 
av ungdom

ar som
 

deltog. D
e var 

rekryterade från 
patienter i öppen vård, 
barn, neurologi, 
hem

atologiska 
avdningar, och 
reum

atiska kliniker. Tre 
olika diagnosgrupper 
var inkluderade som

 
skulle ligga till grund 
för att identifiera 
allm

änna riskfaktorer 
över flera hälso- 
tillstånd som

 är 
associerade m

ed 
återkom

m
ande och 

långvarig sm
ärta. 

U
ngdom

arna svarade på 
frågor om

 deras 
erfarenheter av 
återkom

m
ande, 

långvarig sm
ärta, 

funktion, söm
n och 

livskvalitet. Sam
bandet 

m
ellan sm

ärt sym
tom

, 
daglig funktion, hälso- 
relaterad livskvalitet 
och subjektiva 
rapporten i söm

n 
störningar hos 
ungdom

ar m
ed 

långvarig sm
ärta 

undersöktes. 

Studien har en 
m

åttlig 
trovärdighet 
på grund av 
bekväm

lighets
urvalet och att 
resultatet 
svarar m

ot 
syftet. 
 

R
esultatet visade att det fann ett 

förhållande m
ellan upplevelsen av 

återkom
m

ande och långvarig 
sm

ärta och söm
nstörningar hos 

ungdom
arna. Söm

nstörningar har 
även sam

band m
ellan hum

ör 
svängningar och en sänkning av 
den dagliga funktionen och 
livskvalitet. 
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