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Abstrakt  

Bakgrund: Varje år drabbas närmare 60 000 personer av befolkningen i Sverige av cancer. 

Många personer med cancer drabbas av cancerrelaterad smärta också. Sjuksköterskans roll är 

att vara förstående samt stödja och vårda den drabbade personen på bästa sätt för att personen 

ska kunna ha en fungerande vardag trots sin sjukdom och smärta. 

Metod: Denna studie är en litteraturstudie med en beskrivande design. Elva stycken artiklar 

har använts i studiens resultat och artiklarna är hämtade i databasen Cinahl. Den 

metodologiska aspekten har granskats i samtliga artiklar.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva personers upplevelser av 

cancerrelaterad smärta.  

Huvudresultat: Cancerrelaterad smärta påverkar personer på olika plan i livet och i 

vardagen. Vanligt förekommande med cancer är genombrottssmärta och den kan göra så att 

vardagliga sysslor och aktiviteter inte kan genomföras. Cancerrelaterad smärta kan ge både 

depression och ångest. Smärtan kan upplevas som både somatisk och neuropatisk. Då 

smärtan upplevs olika från person till person är en bra relation mellan sjukvården och 

personen som lider av smärta viktig för att smärtlindring och omvårdnad ska bli så bra som 

möjligt.  

Slutsats: Den drabbade personen behöver stöd och hjälp från sjukvården men även en 

förstående familj då smärtan inte alltid syns utifrån. Som sjuksköterska är det mycket viktigt 

att vårda en person som har cancerrelaterad smärta med empati, lyhördhet och förståelse. 
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Abstract  

Background: Nearly 60 000 people in Sweden are affected by cancer every year. Many of 

them suffer from cancer-related pain. The nurse's role is to be understanding, to support and 

care for the victim in the best way in order to help the person have a functional daily life 

despite the illness.   

Purpose: The purpose of the study was to explain the experience of cancer-related pain.  

Method: The study is a literary study with a descriptive design. In the result we used eleven 

articles which were found in Cinahl. The methodological aspect has been reviewed in the 

eleven articles.  

Main Result: Cancer-related pain can influence the victim in many different ways in their 

daily life. Breakthrough pain is normal in cancer and can affect the activities in the daily life. 

Depression and anxiety can occur if you suffer of cancer. The cancer pain can be described  

as somatic and neuropathic. The pain can be perceived differently from person to person and 

a good relation with the medical healthcare is important to make the care and painrelief as 

good as possible. 

Conclusion: The victim needs support and help from the medical healthcare but also an 

understanding family, since the pain is not always visible from outside. It's important as a 

nurse to care for the person with cancer-related pain with empathy, responsiveness and 

understanding.  
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1. Introduktion  
1.1 Cancer  

Varje år drabbas närmare 60 000 personer av befolkningen i Sverige av cancer. De flesta som 

drabbas är äldre än 65 år och orsaken är att cellerna påverkas av åldrandet och det kan ta tid 

för cancern att utvecklas (Olzon Schultz 2017). Cancer uppstår när celler delar sig 

okontrollerat och ansamlas i en större mängd där delningen startade, då bildas en cancertumör 

och beroende på vart den sitter kan behandlingen variera (Bruun, Lorentsen och Grov 2011). 

Samlingsnamnet cancer inkluderar cirka 200 olika sjukdomar och cancern indelas utifrån 

vilket organ eller vilken celltyp som drabbats. Cancern kan te sig på olika vis med både 

snabbt och långsamt förlopp (Hysing 2016). Ett av cancerns största symtom är själva smärtan 

som sjukdomen kan ge. Cancersmärta är en unik smärta på flera plan, denna smärta är 

vanligtvis en långvarig smärta och smärtan kan variera beroende på vilka organ eller 

vävnader som är drabbade (Hedefalk 2016). 

 

Att som drabbad få ett cancerbesked kan leda till kronisk stress, vilket kan påverka 

behandlingen och göra så att behandlingstiden blir förlängd (Harris et. al. 2017). Det kan 

också påverka den cancerdrabbades anhöriga på olika sätt när deras familjemedlem får ett 

cancerbesked. Cancerbeskedet gör ont att få både som drabbad och anhörig. Oftast reagerar 

anhöriga med sorg, ångest och smärta (Milberg 2012). 

 

De vanligaste behandlingarna för cancer är cytostatika, strålning och operation. Även 

stamcellstransplantationer förekommer. Cytostatika är ett samlingsnamn för läkemedel som 

dödar cancercellerna eller får dem att sluta växa. Cytostatika används både som en enda 

behandling eller ges i kombination med strålning eller efter operation. Illamående är den 

vanligaste biverkningen (Clercq 2016). Strålning ges på ovansidan huden där tumören sitter 

och biverkningarna varierar beroende på vilken del av kroppen som strålas. Vanliga 

biverkningar är håravfall, magbesvär, dålig aptit, muntorrhet, hudproblem, trötthet, minskad 

sexlust och erektionsstörningar (Wallenius 2018). Stamcellstransplantationer görs också för 

att bota olika former av cancer. Transplantationen gör att en tio gånger starkare dos än 

vanligtvis med cytostatika kan ges. Benmärgen skulle vanligtvis inte kunna ta igen sig efter 

den extra starka dosen men kan göra det tack vare transplantationen (Clercq 2018). 
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1.2 Smärta 

Det finns olika varianter av smärta och dessa delas in i kategorierna nociceptiv, neurogen, 

idiopatisk och psykogen smärta (Bergh 2014). Cirka 20 % av den vuxna befolkningen i 

Sverige drabbas av långvarig smärta (Hysing 2016). Att leva med långvarig smärta kan 

innebära att vardagen anpassas efter hur stark smärtan är, vilket kan vara olika från dag till 

dag (Lönnstedt, Häckter ståhl & Hedman 2011). Genombrottssmärta kan förklaras som en 

stark och kraftig smärta som kommer plötsligt, även fast personen använder smärtstillande 

läkemedel. När personen utför en belastning eller är i rörelse är det vanligt att 

genombrottssmärtor kan uppstå (Hedefalk 2016).  

 

Genom att använda ett smärtskattningsinstrument kan smärtan lättare identifieras och ett 

mycket vanligt mätinstrument som används för att kunna identifiera smärtans intensitet kallas 

för VAS-skala (visuell analog skala). VAS-skalan innebär att personen får skatta sin egen 

upplevda smärta utifrån en skala från 0-10. Skalan kan också förenklas för exempelvis barn 

då det även finns VAS-skalor där siffrorna är utbytta mot ansiktsuttryck. Barnen kan då välja 

ett lämpligt ansiktsuttryck som representerar hur dem upplever sin smärta (Brantberg & 

Allvin 2018).  

 

Keenan och Keithley (2015) menar att musik kan få en person med smärta att tänka på annat 

och glömma bort smärtan för en stund. Musik kan också vara till hjälp som stöd när olika 

undersökningar utförs hos patienter som vårdas på sjukhus (Keenan & Keithley 2015).   

 

1.3 Att vara anhörig till någon med smärta 

Cancer har en emotionell inverkan på anhöriga när någon familjemedlem har drabbats. 

Känslor som uppkommer i familjen är sorg, rädsla, panik och ångest (Mariyana, 

Allenidekania & Nurhaeni 2018). Att som cancerdrabbad person och anhörig få beskedet att 

cancern har spridit sig och inte längre är botbar och under kontroll kan leda till kris och 

frågor såsom “vad är meningen med livet?” och “varför drabbas just vi?”. Anhöriga kan vara 

till stor hjälp till de personer som på något vis inte klarar av sina vardagliga sysslor själva 

(Milberg 2012). Som anhörig till en person med smärta är det viktigt att behålla orken samt 

vara förstående och stödjande för att vardagen ska fungera så bra som möjligt. Anhöriga kan 

också uppleva denna situation som jobbig trots att det inte är dem som har smärta (Granero-

Molina, Matarín Jiménez, Ramos Rodríguez, Hernández-Padilla & Castro-Sánchez 2018). 

Att vara anhörig och ha sin familjemedlem inlagd på sjukhus kan ibland upplevas som en 
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lättnad och göra att ens egna börda kan kännas lättare. Det kan innebära en trygghet att veta 

att sin älskade familjemedlem är på rätt plats och får den hjälp som denne behöver (Wyder, 

Bland, McCann & Crompton 2018). En bra kommunikation mellan sjuksköterskan och 

anhöriga kan göra att anhöriga får en bättre förståelse för hur prognosen ser ut för sin 

närstående (Wittenberg-Lyles, Goldsmith & Ferrell 2013). Det kan även vara nyttigt att 

sjuksköterskan utbildar anhöriga i vissa moment som den sjuke kan behöva hjälp med. Det 

kan vara medicinsk teknik, hjälpmedel eller hygien. Genom att sjuksköterskan handleder och 

informerar anhöriga om sjukdomen och läkemedel kan biverkningar och symtom lättare 

förstås och förändringar i sjukdomen kan ses tidigare (Carlsson & Wennman-Larsen 2014).   

 

1.4 Hälsa  

Hälsa är ett begrepp med en stor räckvidd och är inom sjukvården ett centralt begrepp som 

ingår i både lagar, styrdokument och författningar. Hälsa kan beskrivas på olika sätt, bland 

annat som ett tillstånd, ett mål, en process eller som ett resultat. Hälsa kan också beskrivas 

som ett medel eller som ett mått på välstånd. Välbefinnande och lycka är också två ting som 

kan beskrivas som ett mått på hälsa. Begreppet hälsa kan betyda olika beroende på vilket 

filosofiskt synsätt personen har att se hälsa på (Willman 2014). Hälsa utgår från etniska, 

religiösa och filosofiska tankesätt och kan också förklaras som en grundsyn där sjukdom och 

död försöker undvikas (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 2014). WHO 

(Världshälsoorganisationen) skriver att hälsa är sociala bestämningsfaktorer, något som vi 

föds, lever och åldras i. Hälsan påverkas också av våra sociala och ekonomiska tillstånd. 

Ohälsa är något som personer från lägre samhällsklasser har lättare att utveckla (Ringsberg 

2014).  

 

1.4.1 Livskvalitét  

Livskvalitét kan beskrivas som hur personer har det samt hur personer upplever sitt liv. En 

god hälsa behöver inte ha någon betydelse, om personen ifråga upplever att mening med livet 

saknas (Willman 2014). Livskvalitét kan både nämnas som en filosofisk och existentiell fråga 

för både den enskilde personen och för en hel grupp. Det är den enskilde personen som själv 

bestämmer vad som är upplevd livskvalitét för just den personen. Att se livet som viktigt och 

meningsfullt kan göra så att god livskvalitét uppnås trots sjukdomar och besvärliga symtom. 

Värdet en person sätter på sin tillvaro kan avspegla om livskvalitéten ses som positiv eller 

negativ (Petersson & Strang 2012). I en artikel skriven av Kang och Lee (2018) framkommer 

det att personer med en nedsatt kognitiv förmåga ansåg att livskvalitetén skattades lägre om 
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dem sov dåligt eller var i en depression. Personerna ansåg däremot att om de hade mycket 

socialt stöd upplevdes livskvalitéten som bättre.    

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

I mötet med en cancerdrabbad person är det viktigt för sjuksköterskan att vara väl insatt i 

situationen för att veta vilken typ av omvårdnad och stöd som behövs. Att få en inblick i 

personens tankar kring sjukdomen gör att sjuksköterskan lättare får förståelse för den 

drabbade och utifrån det kunna ge bra stöd och vård. Att sjuksköterskan har kunskap om 

sjukdomen är viktigt för att kunna hjälpa personen att leva med den (Jakobsson, Andersson & 

Öhlén 2014). Även sjuksköterskan behöver stöd från andra kollegor och att ibland utbyta 

erfarenheter med varandra kan utveckla omvårdnaden och göra den bättre (Arber & Odelius 

2018). Sjuksköterskan ska vårda patienten utifrån en personcentrerad vård (Hörnsten 2013). 

Grunden i personcentrerad vård är att sjuksköterskan ska ge en så bra vård som möjligt 

utifrån varje enskild individ, se varje människas behov och möta personen utifrån det 

(Sävenstedt 2014). För att en bra kontinuitet i vården ska bedrivas upplever sjuksköterskor att 

det är viktigt att patienten och dennes anhöriga får träffa samma sjuksköterska varje gång när 

vården bedrivs i ett primärt omvårdnadsteam (Nadeau, Pinner, Murphy & Belderson 2017). 

Ett hälsofrämjande arbete är något som sjuksköterskan strävar för i sitt arbete enligt den 

etiska koden ICN (international council of nurses). Det som avgör vad som är ett 

hälsofrämjande arbete är svårt att avgöra, men det som sjuksköterskan kan göra är att ge 

information om vad som utgör ett hälsosamt beteende. Det som också kan förklaras som ett 

hälsofrämjande arbete är de praktiska åtgärderna som sjuksköterskan gör för att lindra och 

minska risken för sjukdom, med detta arbetssätt kan sjuksköterskan öka patientens hälsa 

(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att 

sjuksköterskans kompetens är just omvårdnad, där patientnära kontakt och vetenskaplig 

kompetens inkluderas. Att uppnå bra livskvalitét fram till döden är något som sjuksköterskan 

ansvarar för men även hantering av sjukdom eller andra hälsoproblem går under 

sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskan ansvarar för att det arbete som utförs utgår 

från lagar och författningar där vården som bedrivs ska vara så jämlik som möjligt. 

Omvårdnaden som bedrivs av sjuksköterskan ska inkludera och förutsätta att mänskliga 

rättigheter respekteras. Vidare skriver Svensk sjuksköterskeförening (2017) att värderingar, 

tro och självbestämmande är viktiga komponenter som sjuksköterskan ska sträva efter i sin 

yrkesroll. 
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1.5.1 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett internationellt begrepp som innebär att fokuset ska ligga hos 

patienten och denne ska få vara delaktig i sin vård och bestämma över sina valmöjligheter 

(Hörnsten 2013). Vården ska formas utifrån patientens egna behov och önskemål (Hörnsten 

2013, Benzein, Hagberg & Saveman 2014). En viktigt aspekt i personcentrerad vård är att 

omvårdnadspersonalen och patienten ska samverka med varandra för att göra vården så bra 

som möjligt. Tydlig och adekvat information och en bra kommunikation är viktigt. Att 

omvårdnadspersonalen lyssna på patienten är också en viktig del i en personcentrerad vård 

(Eldh 2014). 

 

1.5.2 Familjefokuserad omvårdnad  

Familjefokuserad omvårdnad innebär att omvårdnadens fokus ska vara på hela familjen, både 

patienten och dennes anhöriga. När hela familjen kommer i kontakt med hälso- och 

sjukvården kan bemötandet till de olika familjemedlemmarna se olika ut. Det kan bero på 

vilken uppfattning sjuksköterskan har om familjen och vilken betydelse familjen har för 

omvårdnaden. Familjen kan ha en mycket stor betydelse för omvårdnaden, vilket är något 

som svenska sjuksköterskor är enade om. Familjer och närstående har under de senaste 

decennierna varit delaktiga i vården för sin sjuke familjemedlem och fungerat som en resurs 

för vårdpersonalen. Familjefokuserad omvårdnad kan beskrivas med olika antaganden, ett av 

dem är att förutsättningar för att hitta lösningar på problem ökar om det ses ur olika 

perspektiv (Benzein, Hagberg & Saveman 2014).  

 
1.6 Teoretisk referensram - Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

I Joyce Travelbees teori är den enskilda individen i fokus och teorin grundar sig i en 

individrelaterad syn om människan. För att den lidande ska kunna hitta mening i sitt liv trots 

sin sjukdom samt kunna hantera den är det viktigt att vara omgiven av sin familj för att klara 

av det. När den lidande inte längre orkar hantera sin sjukdom är behovet av omvårdnad som 

störst (Travelbee 1971). Travelbees teori har ett mål med omvårdnaden som är att utforma en 

fin relation mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan ska finnas som stöd hos den 

lidande och hjälpa denne att hitta mening i sitt liv trots att det kan upplevas som hopplöst 

(Pokorny 2014). Det är också viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn och visar empati för både 

den lidande och dennes familj samt att tillgodose familjens behov av omvårdnad och stötta 

dem i den svåra situationen (Travelbee 1971). 
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1.7 Problemformulering 

Sjuksköterskans kunskap kring cancer är viktig eftersom att cancer är en vanlig sjukdom i 

Sverige idag och det är därför viktigt som sjuksköterska att kunna stödja och hjälpa personen 

med cancer så bra som möjligt. Många personer med cancer har smärta på grund av 

sjukdomen och i mötet med en sådan person är det viktigt för sjuksköterskan att vara 

medveten om själva sjukdomen med åtföljande smärta, sjukdomens förlopp samt 

behandlingsåtgärder. Medicinska och berättande kunskaper hos sjuksköterskan kan 

möjliggöra en bra personcentrerad vård för den sjukdomsdrabbade personen. Alla personer 

som drabbats av cancer upplever smärtan på olika sätt. Att vara anhörig och leva med någon 

som har smärta är inte heller alltid lätt och därför kan även anhöriga behöva stöd från 

sjukvården. Genom att låta patienter och anhöriga berätta om sina känslor och tankar om 

sjukdomen gör att sjuksköterskan får en inblick i vad som upplevs som svårt respektive 

betydelsefullt hos personerna. För att kunna utveckla vården och för att vårdpersonalen ska 

kunna ge det bästa stödet och en så bra vård som möjligt så att personerna kan leva så bra 

som det går är kunskapen om personernas egna tankar och känslor om sjukdomsförloppet 

väldigt betydelsefullt. I denna studie sammanfattas den forskning som redan finns inom både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Författarna av denna studie önskar att det 

funnits fler kvalitativa artiklar som handlar om just upplevelsen av cancerrelaterad smärta 

eftersom fler djupare upplevelser hade framkommit då. Som sjuksköterska och blivande 

sjuksköterska är det av intresse att förstå hur dessa personer upplever sin sjukdom samt hur 

hjälp och stöd kan ges för att hjälpa dessa personer i hanteringen av sin sjukdom. Författarna 

av denna studie anser att personers upplevelser av cancersmärta är ett känsligt men viktigt 

ämne att belysa eftersom cancersmärta är något som inte alltid syns utifrån. Det är därför av 

största vikt att dessa personers upplevelser blir uppmärksammade så att dem blir tagna på 

allvar inom sjukvården och får bästa möjliga sjukvård.  

 

1.8 Syfte & Frågeställning 

Syftet är att beskriva personers upplevelser av cancerrelaterad smärta samt beskriva den 

metodologiska aspekten undersökningsgrupp. 

Frågeställning: 

- Hur beskriver personer sina upplevelser av cancerrelaterad smärta? 

- Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna? 
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2. Metod  

2.1 Design   
Författarna till denna studie valde att göra en litteraturstudie med en beskrivande ansats som 

Polit och Beck (2012) rekommenderar.  

  

2.2 Sökstrategi  

Databasen Cinahl har använts i denna litteraturstudie eftersom det är en stor relevant databas 

inom omvårdnadsvetenskap (Polit & Beck 2012). Sökningar gjordes utifrån syftet och 

frågeställningen. För att få så relevanta och breda sökningar som möjligt har så många sökord 

som möjligt tagits fram via Cinahl Headings. Sökorden som använts är: Cancer related pain, 

cancer pain living, experience och patient. I sökningarna har sökorden använts ensamma, med 

den booleska termen AND samt i kombinationer med varandra. Även två manuella sökningar 

har gjorts, se tabell 1. Begränsningar för artiklarna var att dem skulle vara max 10 år gamla, 

skrivna på engelska, Linked Full Text, Peer reviewed och All adult, se tabell 1.  

 

Tabell 1  

Databas Begränsningar 
(limits) sökdatum  

Söktermer Antal träffar  Valda artiklar 
(exklusive 
dubletter) 

Cinahl 10 år, engelska, 
Linked Full Text, 
Peer reviewed, All 
adult, 2018-09-07 

Cancer related pain 
(Headings) AND 
Experience 
(Headings) AND 
Patient (fritext) 

134 7 

Cinahl 10 år, engelska, 
Linked Full Text, 
Peer reviewed, All 
adult, 2018-09-07 

Cancer pain living 
(Headings) AND 
Experience 
(Headings) 

46 2 

Manuell sökning  10 år, engelska, 
Linked Full Text, 
Peer reviewed, All 
adult, 2018-08-29 

Relevans för 
inklusionskriterier, 
syfte 
och frågeställningar 

 2 

 
 

   Totalt: 180 Totalt: 11 

 

2.3 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier för artiklarna var att dem skulle svara på studiens syfte och frågeställning. 

De skulle också vara åtkomliga i databasen samt ha behörighet för Högskolan i Gävle och 
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finnas med Fulltext. Artiklarna skulle endast innefatta vuxna personer med cancersmärta, 

vara granskade och vetenskapliga, publicerade inom år 2008-2018 och skrivna på engelska. 

Exklusionskriterier för artiklarna var att dem uteslöts om de inte svarade på syfte eller 

frågeställning samt om de var skrivna utifrån andra professioners, anhörigas eller barns 

upplevelser. 

 

2.4 Urvalsprocessen 

Artiklarna har sökts i databasen Cinahl och det totala antalet träffar var från början 180 

artiklar. Urvalet gjordes sedan genom att studiens författare först läste igenom alla titlar för 

att avgöra vilka som överensstämde med syftet i studien. 120 artiklar exkluderades redan här. 

87 stycken svarade inte på syftet, 12 stycken handlade om barn och 21 stycken var skrivna 

utifrån sjuksköterskans perspektiv. 60 artiklar återstod och då lästes abstrakt varav ytterligare 

38 artiklar kunde exkluderas eftersom deras abstrakt inte svarade på studiens syfte. Sedan 

lästes resultaten i de kvarstående 22 artiklarna. 13 artiklar exkluderades eftersom de inte 

heller svarade på studiens syfte. Nu återstod 9 artiklar som alla svarade på syftet. Sökning 

efter fler möjliga artiklar gjordes i databasen PubMed men träffarna var få och inga relevanta 

artiklar hittades. Manuella sökningar gjordes därför och 2 artiklar kunde inkluderas. Slutligen 

återstod 11 artiklar som ingick i resultatet. 

 
Figur 1: Flödesschema av urvalsprocess. 
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2.5 Dataanalys  

Författarna av studien läste de 11 valda artiklarna var för sig utifrån ett objektivt synsätt och 

diskuterade sedan tillsammans om artiklarna var relevanta till studiens syfte och 

frågeställning. Sedan bearbetades och sammanställdes de 11 artiklarnas syften och resultat i 

en tabell där artiklarnas författare, syfte och resultat framkommer (se tabell 2, bilaga 1). 

Författarna diskuterade tillsammans resultaten i de valda artiklarna för att urskilja likheter 

och olikheter. Författarna diskuterade vilka delar i de valda artiklarna som hörde ihop med 

varandra och bildade sedan kategorier med tillhörande underkategorier. Dessa blev sedan till 

rubriker och underrubriker. Polit och Beck (2012) rekommenderar denna metod vid kodning 

och underkategorier. I analysen av den metodologiska aspekten hjälptes författarna åt att 

undersöka deltagarnas ålder, kön, i vilka länder studierna har gjorts samt om alla deltagare i 

artiklarna var diagnostiserad med cancer. Den metodologiska aspekten sammanställdes sedan 

i en tabell (se tabell 3, bilaga 2). 

 

2.6 Etiska överväganden  

Författarna har vid artikelsökning och granskning av de 11 utvalda artiklarna arbetat utifrån 

ett objektivt synsätt och har undvikit medveten plagiering (Polit och Beck 2012). Artiklarna 

som har använts är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och dessutom granskade. Artiklarna 

har lästs var för sig och författarna jämförde de valda artiklarna med varandra. Författarna har 

vid granskningen dokumenterat de resultat som artiklarna kommit fram till och inte falsifierat 

eller undanhållit något för egen vinning (Aveyard 2014). 
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3. Resultat 

Resultatet är sammanställt utifrån 11 stycken vetenskapliga artiklar varav fyra stycken med 

kvantitativ ansats och sju stycken med kvalitativ ansats. Resultatet är delat i fyra olika 

huvudrubriker: Smärtans karaktär, Hur smärtan påverkar individen, Behov av omvårdnad, 

Metodologisk aspekt. 

Efter varje huvudrubrik följer en kortfattad beskrivning av rubriken. Dessa huvudrubriker har 

sedan underrubriker som presenteras här nedan, i figur 2. 

 

 
Figur 2: redovisning av resultatets huvudrubriker med tillhörande underrubriker.  

 

3.1 Smärtans karaktär  

Personer med cancersmärta beskriver smärtan på olika sätt men generellt beskrivs den som 

olidlig. Genombrottssmärta påverkar det dagliga livet genom att de drabbade personerna inte 

klarar av att utföra sina vardagliga aktiviteter längre.  

 

3.1.1 Beskrivning av cancersmärta  

Personer med cancersmärta beskriver smärtan som att bränna sig på het lava eller som att bli 

träffad av ett blixtnedslag (Haozous, Knobf & Brant 2011). Smärtan kan också beskrivas som 

kraftigt brännande och skarp (Bedard et. al. 2013). Personerna anger att smärtan kan kännas 

både somatisk och neuropatisk och kan variera från mild till måttlig (Caraceni et. al. 2012, 

Haozous, Knobf & Brant 2011). Den värsta tänkbara smärtan var oftast kortvarig och ej 

ihållande (Beck et. al.  2010). En person med cancersmärta ansåg att döden var ett bättre 

alternativ än att fortsätta leva med sin smärta (Middlemiss, Lloyd-Williams, Laird & Fallon 

2015). Personer med cancerrelaterad smärta upplevde att smärtan kändes som allra värst i 
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benen och ryggraden, men att det kunde variera beroende på vilken typ av cancerform de har 

(Green, Montague & Hart-Johnson 2009).  

 

3.1.2 Genombrottssmärtans påverkan 

Genombrottssmärta är en ständig påminnelse om att cancern finns i kroppen. Denna typ av 

smärta påverkade det dagliga livet på olika vis. Saker som personer med genombrottssmärta 

tidigare klarat av att göra upplevs nu som ogenomförbara, därför kunde vardagliga bestyr och 

aktiviteter behövas ställas in. För att undvika genombrottssmärta kunde en livsstilsförändring 

behöva göras. Fysisk aktivitet som förut fungerat bra kanske inte gjorde det längre på grund 

av smärtan och kunde därför behöva bytas ut mot någon annan lugnare aktivitet (Webber, 

Davies & Cowie 2011). Personerna upplevde att genombrottssmärtor kunde dämpas med 

hjälp av att vila under själva smärt-genombrottet och genom att de undvek ansträngande 

fysiska aktiviteter. Användning av värmekuddar kunde också vara till hjälp för att lindra 

smärtan (Green, Montague & Hart-Johnson 2009). Personerna upplevde att smärtan kunde 

vara ihållande upp till 15 minuter och var vanligt förekommande då personerna rörde sig i 

sängen eller skulle försöka ta sig upp ur sängen (Caraceni et. al. 2012).  

 

3.2 Hur smärtan påverkar individen  

Cancerrelaterad smärta kan upplevas olika från person till person och kan påverka individen 

på olika sätt. Dessa personer kan påverkas psykiskt genom att de kan få depression och 

ångest. Dessutom kan smärtan göra så att personerna isolerar sig från omvärlden och får en 

sämre upplevd livskvalitét. 

 

3.2.1 Depression och ångest  

Personer med cancerrelaterad smärta menade att cancersmärta har en psykisk påverkan och 

att de känner sig deprimerade och lider av ångest på grund av sin smärta (Jacobsen et. al. 

2014, Webber, Davies & Cowie 2011). Yngre personer med cancersmärta upplevde att de har 

mer ångest på grund av sin cancersmärta än vad äldre personer med cancersmärta upplevde 

(Closs, Chatwin & Bennett 2009). Smärtan hos en cancerdrabbad person är som en daglig 

påminnelse för den personen att just jag är drabbad, därför kunde den kroppsliga smärtan 

kännas psykiskt smärtsam också (Beck et. al. 2010). Den cancerdrabbade personen isolerade 

sig från det sociala grund av sin cancersmärta vilket gjorde så att den drabbade personen 

hamnade i en depression (Haozous, Knobf & Brant 2011). Personerna med cancer som 
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vårdades på sjukhus upplevde sig själva som mer sjuka och smärtfyllda psykiskt på grund av 

miljön på sjukhuset (Jocham, Dassen, Widdershoven, Middel & Halfens 2009).  

 

3.2.2 Påverkan på livskvalitéten i vardagen  

Personer med cancersmärta berättade att dem kämpade för att orka leva med sin smärta och 

vissa uppgav att det var så jobbigt att leva med smärtan så att dem inte ville leva längre. 

Smärtan kunde också innebära att det var svårt att klara av de vardagliga sysslorna och 

personerna menade att det kunde vara svårt att be om hjälp, detta gjorde så att dem upplevde 

en försämrad livskvalitét (Maly, Singh & Vallerand 2018). Personerna upplevde att dem inte 

orkade genomföra vardagliga aktiviteter såsom de brukade och dem kunde inte njuta lika 

mycket av livet som de gjort tidigare. Deras arbeten upplevdes som mer slitsamma och blev 

mer tungrodda eftersom orken inte längre fanns (Bedard et al. 2013). Personerna uppgav att 

smärtan försämrade den upplevda livskvaliteten i det dagliga livet. De kunde inte längre röra 

sig, promenera eller motionera så som de gjort tidigare. Vissa personer uppgav att dem inte 

ens orkade stå upprätt i mer än fem minuter på grund av smärtan och att det dagliga livet 

därför påverkades på ett negativt sätt (Beck et. al. 2010). Att leva med cancersmärta kunde 

göra så att den drabbade personen hamnar i en social isolering vilket påverkar livskvalitéten 

negativt (Haozous, Knobf & Brant 2011). Personer med cancer som vårdades på sjukhus 

tyckte sig på grund av “sjukhusmiljön” ha en sämre livskvalitét än de som vårdades i hemmet 

(Jocham, Dassen, Widdershoven, Middel & Halfens 2009).  

 

Cancersmärta påverkade sömnen negativt vilket gjorde att personerna blev ännu mer 

utmattade och hälsotillståndet och livskvaliteten påverkades negativt (Bedard et. al. 2013, 

Closs, Chatwin & Bennett 2009, Maly, Singh & Vallerand 2018). Vissa uppgav att de inte 

kunde sova någonting alls på grund av sin smärta och en del personer uppgav att de kunde 

sova någorlunda men mycket sämre än innan de fick cancer (Bedard et. al. 2013). Yngre 

personer med cancersmärta upplevde att de på grund av smärtan inte sov lika bra som de gjort 

innan vilket påverkade livskvalitéten negativt (Closs, Chatwin & Bennett 2009). 

 

3.3 Behov av omvårdnad  

Cancerrelaterad smärta kan medföra att personen behöver hjälp i form av smärtlindring och 

omvårdnad från sjukvården. Det är viktigt med förståelse från sjukvården eftersom 

cancersmärta inte alltid syns utanpå.  
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3.3.1 Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder  

75% av personerna som deltog i Beck et. al.s (2010) studie var mycket nöjda med kvalitéten 

på deras smärtlindring och de ansåg att dessa fyra punkter var viktigast för en bra kvalité: rätt 

behandling, ett bra säkerhetsnät, partnerskap och delaktighet i och med deras vårdlag och 

effektiv smärtlindring (Beck et. al. 2010). Äldre personer med cancersmärta tyckte att det var 

svårare att be om smärtlindring än vad de yngre personerna tyckte. Anledningen var att de 

äldre personerna ville framträda som bra och icke bråkiga patienter och ville därför inte be 

om mer smärtlindring trots att de upplevde att dem behövde mer (Closs, Chatwin & Bennett 

2009). Det är viktigt med ett bra förhållande mellan patienter, sjuksköterskor och läkare för 

att patienterna ska våga säga till och för att få en så bra kvalitét på smärtlindringen som 

möjligt (Beck et. al. 2010). Några personer med cancersmärta uppgav att de vågade be om 

smärtlindring utan problem men att de istället upplevde att smärtlindringen som de fick inte 

hjälpte (Bedard et. al. 2013). Personer från Danmark och Litauen deltog i en studie om 

smärtlindring där det framkom att personerna i Danmark fick bättre smärtlindring än de i 

Litauen (Jacobsen et. al. 2014). 

 

3.3.2 Förståelse av sjukvården  

Personer med cancersmärta ansåg att det kunde upplevas som svårt att prata om sin 

cancersmärta med någon som inte själv upplevt den eller vet hur den känns (Webber, Davies 

& Cowie 2011). Eftersom cancersmärta inte syns på utsidan av kroppen upplevde personerna 

det som att sjukvården ibland inte tar en på allvar angående sin smärta (Beck et. al.  2010, 

Webber, Davies & Cowie 2011).  
 
3.4 Metodologisk aspekt 
Beskrivning av urvalsgruppen i de inkluderade artiklarna 

3.4.1 Diagnos  

Alla deltagare i de elva artiklarna var diagnostiserade med cancer (Beck et. al. 2010, Bedard 

et. al. 2013, Caraceni et. al. 2012, Closs, Chatwin & Bennett 2009, Green, Montague & Hart-

Johnson 2009, Haozous, Knobf, & Brant 2011, Jacobsen et. al 2014, Jocham, Dassen, 

Widdershoven, Middel & Halfens 2009, Maly, Singh & Vallerand 2018, Middlemiss et. al. 

2015, Webber, Davies & Cowie 2011).  
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3.4.2 Antalet deltagare 

Totalt ingick 784 stycken personer i artiklarna (Beck et. al. 2010, Bedard et. al. 2013, 

Caraceni et. al. 2012, Closs, Chatwin & Bennett 2009, Green, Montague & Hart-Johnson 

2009, Haozous, Knobf, & Brant 2011, Jacobsen et. al 2014, Jocham, Dassen, Widdershoven, 

Middel & Halfens 2009, Maly, Singh & Vallerand 2018, Middlemiss et. al. 2015, Webber, 

Davies & Cowie 2011). I två artiklar deltog 10 personer i varje (Haozous, Knobf, & Brant 

2011, Webber, Davies & Cowie 2011) och i Maly, Singh och Vallerands (2018) studie ingick 

18 personer. I tre andra studier ingick mellan 20-100 deltagare (Beck et. al. 2010, Bedard et. 

al. 2013, Middlemiss, Lloyd-Williams, Laird & Fallon 2015). Det var fem stycken artiklar 

som hade över 100 deltagare (Caraceni et. al 2012, Closs, Chatwin & Bennett 2009, Green, 

Montague & Hart-Johnson 2009, Jacobsen et. al. 2014, Jocham, Dassen, Widdershoven, 

Middel & Halfens 2009) varav det var hela 229 deltagare i en av dem (Caraceni et. al. 2012). 

 
3.4.3. Deltagarnas ålder  

Alla deltagare var mellan 18-80 år (Beck et. al. 2010, Bedard et. al. 2013, Caraceni et. al. 

2012, Closs, Chatwin & Bennett 2009, Green, Montague & Hart-Johnson 2009, Haozous, 

Knobf, & Brant 2011, Jacobsen et. al 2014, Jocham, Dassen, Widdershoven, Middel & 

Halfens 2009, Maly, Singh & Vallerand 2018, Middlemiss et. al. 2015, Webber, Davies & 

Cowie 2011). Bedard et. al. (2013) har även deltagare över 80 år.  

 

3.4.4 Deltagarnas kön 

I sju artiklar framkom deltagarnas kön vilket totalt var 254 kvinnor och 338 män (Beck et. al. 

2010, Bedard et. al. 2013, Caraceni et. al. 2012, Closs, Chatwin & Bennett 2009, Haozous, 

Knobf, & Brant 2011, Middlemiss et. al. 2015, Webber, Davies & Cowie 2011). I de 

resterande fyra artiklarna framkom det inte vilket kön deltagarna hade (Green, Montague & 

Hart-Johnson 2009, Jacobsen et. al. 2014, Jocham, Dassen, Widdershoven, Middel & Halfens 

2009, Maly, Singh & Vallerand 2018). Det var bara en artikel som hade lika många deltagare 

av varje kön, 5 stycken kvinnor och 5 stycken män (Webber, Davies & Cowie 2011). I 

studien gjord av Closs, Chatwin och Bennett 2009 var deltagarnas kön inte alls rättvist 

fördelade, 53 kvinnor ingick i studien och 133 män.  
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3.4.5 Länder 

Tre av studierna är genomförda i USA (Beck et. al. 2010, Haozous, Knobf & Brant 2011, 

Maly, Singh & Vallerand 2018). En studie genomfördes i Kanada (Bedard et. al. 2013) och 

en i Europa (Jacobsen et. al. 2014). 

I de resterande sex artiklarna framkom det inte vilket land som studierna är genomförda i 

(Caraceni et. al 2012, Closs, Chatwin, Bennett 2009, Green, Montague & Hart-Johnson 2009, 

Jocham, Dassen, Widdershoven, Middel & Halfens 2009, Middlemiss, Lloyd-Williams, Laird 

& Fallon 2015, Webber, Davies & Cowie 2011).  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Cancerrelaterad smärta kan innebära att personens vardag och livskvalitét påverkas negativt 

där social isolering är vanligt förekommande. Smärtan kan innebära att personen hamnar i 

depression eller lider av ångest där smärtan blir en ständig påminnelse för personen om att 

denne är drabbad. Smärtan upplevs olika från person till person och kan te sig på olika vis 

och vara både somatisk och neuropatisk. Genombrottssmärta är vanligt förekommande vid 

cancer och kan innebära att personen får begränsa sina aktiviteter  i sin vardag för att undvika 

dessa smärtgenombrott. En bra relation mellan den cancerdrabbade och sjukvården kan 

innebära att smärtlindringen blir bättre. Personer med cancerrelaterad smärta tycker att det är 

viktigt att sjukvården är förstående då deras cancersmärta inte alltid syns utifrån samt att 

smärtan kan vara svår att förstå och föreställa sig om en själv inte upplevt den.   

 

4.2 Resultatdiskussion  

4.2.1 Smärtans karaktär  

Personer med cancersmärta beskrev upplevelsen av den på olika vis, bland annat som skarp 

och brännande (Bedard 2013, Haozous, Knobf & Brant 2011), en person menade att döden 

var ett bättre alternativ än smärtan (Middlemiss et. al. 2015). Att smärtan upplevs olika hos 

varje person är något som styrks av Berntzen, Danielsen och Almås (2011) som menar att 

upplevelsen av smärtan kan vara blandad och kan påverkas av olika faktorer både till det 

sämre och till det bättre. Smärtan kan variera från situation till situation och smärtan är en 

subjektiv upplevelse. Smärtans intensitet, långvarighet och hur den känns kan bara den 

drabbade personen redogöra för (Berntzen, Danielsen & Almås 2011). Westerling (2018) 

skriver att VAS-skalan (visuell analog skala) kan användas med fördel hos personer med 
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cancersmärta eftersom smärtan kan vara svår att beskriva med ord och det kan vara enklare 

att bedöma smärtintensiteten från 0-10 enligt VAS-skalan. 

 

Bruun, Lorentsen och Grov (2011) skriver att smärta hos någon som är sjuk är inget som ska 

accepteras som en naturlig del. Författarna i studien anser att ingen ska behöva ha sådan 

smärta att döden är att föredra. Vidare anser författarna i studien att sjukvården har en viktig 

roll i att informera på rätt sätt och kunna smärtlindra varje enskild person utifrån dennes 

behov. Bruun, Lorentsen och Grov (2011) menar att rätt och bra information till en person 

med cancersmärta kan minska personens oro och eventuella missförstånd.  

 

Genombrottssmärta påverkar livet på olika vis. På grund av smärtan får vardagliga bestyr och 

aktiviteter ställas in (Webber, Davies & Cowie 2011). De smärtdrabbade personerna 

upplevde att vila, använda värmekudde och avstå från ansträngande fysiska aktiviteter hjälpte 

för att lindra smärtan (Green, Montague & Hart-Johnson 2009). Westerling (2018) skriver att 

genombrottssmärta kan uppstå när personen rör på sig eller belastar kroppen men att det 

nödvändigtvis inte behöver vara så för alla individer. Brydolf (2016) menar dock att det är 

bra att försöka röra på sig så mycket som det går eftersom värken kan bli värre om personen 

rör sig för lite. Vidare skriver Brydolf (2016) att aktiviteter såsom simning, stavgång, 

promenader och skidåkning som innehåller både kondition- och muskelträning är bra 

motionsformer. Det råder oenigheter om vilken betydelse fysiska aktiviteter har för personer 

med genombrottssmärta och huruvida de ska undvika ansträngande aktiviteter för att lindra 

smärtan eller inte. Författarna i studien tror att smärtans utlösande faktorer kan variera lika 

som smärtintensiteten hos varje person gör och att det därför är individuellt om vad som 

funkar bäst hos varje enskild person.  

 

4.2.2 Hur smärtan påverkar individen 

Cancersmärta har en psykisk påverkan hos den drabbade personen och gör att den känner sig 

deprimerad och ångestfylld (Jacobsen et. al. 2014, Webber, Davies och Cowie 2011). 

Personer med cancersmärta som var ifrån både Litauen och Danmark var deprimerade på 

grund av sin smärta och oavsett vilket av de två länderna som personerna kom ifrån fanns 

kopplingen mellan smärta och depression (Jacobsen et. al. 2014). Studiens författare anser 

därför att smärtans intensitet har en koppling till depression och ångest och att det är viktigt 

att få stöd av sin familj. Att vara omgiven av sin familj under en svår tid kan innebära att 

personen lättare kan hantera en svår sjukdom samt hitta mening med livet igen (Travelbee 
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1971). I artikeln skriven av Closs, Chatwin och Bennett (2009) framkom det att de yngre 

personerna med cancersmärta i deras studie led av mer ångest än vad de äldre personerna 

med cancersmärta gjorde. Att drabbas av cancer i ung ålder kan upplevas som extra svårt 

eftersom en yngre person har hela livet framför sig. Det är vanligt att alla som drabbas av 

cancer oavsett ålder blir ledsen, orolig, nedstämd eller arg. Många drabbade oroar sig också 

över framtiden, hur livet ska bli efteråt och hur livet var innan (Schultz 2018). Rädslan för 

sjukdomen kan innebära att personen är rädd för separationen från sina nära och kära samt att 

de livsmål som satts upp ej kommer att kunna genomföras (Milberg 2012).  

 

En del drabbade kan hamna i en kris och isolera sig från omvärlden på grund av sin cancer 

och cancersmärta (Schultz 2018) vilket också framkommer i Haozous, Knobf och Brants 

(2011) studie där social isolering på grund av cancersmärta var vanligt förekommande hos 

personer med cancersmärta. Den sociala isoleringen kunde i sin tur göra så att den 

cancerdrabbade personen hamnade i en depression (Haozous, Knobf & Brant 2011) vilket gör 

att författarna till denna studie anser att social isolering och depressioner verkar ha en 

koppling till varandra. Den sociala isoleringen påverkade även livskvalitéten negativt 

eftersom den drabbade personen blev avskärmad från omvärlden och ensam med sina tankar 

och funderingar (Haozous, Knobf & Brant 2011). Personer med cancersmärta upplevde att 

smärtan fungerade som en daglig påminnelse om att just jag är drabbad och därför kunde den 

kroppsliga smärtan kännas psykiskt smärtsam också (Beck et. al. 2010). Detta kan enligt 

författarna av denna studie göra så att personer som är socialt isolerade på grund av sin 

kroppsliga smärta även får en negativ inverkan på det psykiska måendet när de hela tiden blir 

påminda om att just de är drabbade. 

 

Att leva med sin cancersmärta upplevdes som svårt av de drabbade personerna och det 

påverkade den upplevda livskvalitéten negativt. En del av de drabbade personerna upplevde 

att smärtan var så jobbigt att dem inte ens ville leva längre medan andra beskrev livet med 

smärtan som en daglig kamp (Maly, Singh & Vallerand 2018). Travelbee anser att det är 

viktigt att personen hittar mening med sitt liv trots svår sjukdom och för att uppnå detta kan 

familjen vara ett bra stöd. Även omvårdnaden är mycket viktig under tiden då personen inte 

längre orkar hantera sin sjukdom (Travelbee 1971). Livskvalitét hos personer med cancer är 

problematisk att studera eftersom de olika cancerdiagnoserna kan te sig på olika vis och 

kroppsliga besvär kan uppstå (Petersson & Strang 2012). Författarna i denna studie anser att 

det är av stor vikt att dessa personer ser till att få hjälp och avlastning med vardagliga sysslor 
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trots att det enligt personer med cancersmärta i Maly, Singh och Vallerands (2018) studie 

ansågs som svårt att be om hjälp. Eftersom att dessa personer inte orkar genomföra 

vardagliga aktiviteter såsom de brukade och inte heller njuta lika mycket av livet som de gjort 

tidigare (Beck et. al. 2010, Bedard et. al. 2013) anser författarna att den lilla ork som dem har 

kan läggas på saker som får personerna att må bra istället för måsten och vardagliga sysslor i 

hemmet. Milberg (2012) menar att anhöriga kan vara till stor hjälp till de personer som på 

något vis inte klarar av sina vardagliga sysslor själva. Att personerna dessutom har en dålig 

sömn på grund av sin cancersmärta gör dem ännu mer utmattade och det finns inte mycket 

ork (Bedard et al. 2013, Closs, Chatwin & Bennett 2009, Maly, Singh & Vallerand 2018) just 

därför tycker författarna av studien att det är ännu viktigare att dessa personer vågar be 

anhöriga eller andra personer i ens närhet om hjälp med de vardagliga sysslorna de dagar som 

orkeslösheten är som svårast.  

 

Personer som vårdades på sjukhus upplevde att dem hade en sämre livskvalité än de som 

vårdades i hemmet. Det berodde främst på att de befann sig i den sterila “sjukhusmiljön” och 

därför upplevde sig själva som mer sjuka (Jocham, Dassen, Widdershoven, Middel & Halfens 

2009). Författarna i denna studie tror att vård i hemmet gör att den sjuke får känna sig 

“friskare” än vad den som vårdas på sjukhus gör. Vidare anser författarna att det är bra att fler 

drabbade kan välja att vårdas i hemmet eftersom dem då kan träffa sina anhöriga de dagar 

som orken finns vilket kan kopplas till Travelbees (1971) teori, där det framkommer att det är 

viktigt att vara omgiven av sin familj för att kunna hantera sin sjukdom och för att kunna hitta 

mening i sitt liv (Travelbee 1971). Allt fler väljer att vårdas i hemmet för sin cancer idag. Det 

kan dock ställa extra höga krav på anhöriga att de kanske känner sig låsta och tvungna att 

sköta om sin närstående men hjälp finns att få i form av hemsjukvård där kunnig personal kan 

avlasta de som är anhöriga till den drabbade och hjälpa till med både omvårdnad och 

vardagliga sysslor i hemmet (Hedefalk 2014). Wyder, Bland, McCann och Crompton (2018) 

menar dock att det ibland kan vara en lättnad för den anhörige när dennes sjuke 

familjemedlem är inlagd på sjukhus, eftersom det kan kännas tryggt och skönt att veta att 

personen får den omvårdnad och hjälp som denne behöver. 

 

4.2.3 Behov av omvårdnad 

För att uppnå bra kvalité på smärtlindring ansåg personer med cancersmärta att rätt 

behandling, säkerhetsnät, partnerskap och delaktighet var de viktigaste punkterna. Att be om 

smärtlindring kunde upplevas som jobbigt för personerna eftersom de inte ville vara till 
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besvär för sjukvården (Beck et. al. 2010, Closs, Chatwin & Bennett 2009). Förhållandet 

mellan sjukvården och den drabbade personen ligger till grund för hur smärtlindringens 

kvalitét blir (Beck et. al. 2010). Personen med cancersmärta kan också själv bidra till att 

smärtlindringen inte blir tillräcklig genom bristfälliga kunskaper och dåliga erfarenheter av 

tidigare smärtlindring som inte hjälpt. Information till personen med cancersmärta kan 

minska missförstånd och oro (Bruun, Lorentsen och Grov 2011). Wittenberg-Lyles, 

Goldsmith och Ferrell (2013) skriver också att kommunikationen mellan den drabbade 

personen och sjuksköterskan är viktig eftersom den kan leda till att både den drabbade och 

dennes familj får förståelse om sjukdomen och hur prognosen ser ut. Travelbees teori har ett 

mål med omvårdnaden som är att utforma en fin relation mellan sjuksköterskan och patienten 

(Pokorny 2014). Författarna till denna studie anser att bra kommunikation mellan sjukvården 

och den drabbade samt att denne känner tillit för sjukvården är a och o för att en bra 

smärtlindring ska kunna uppnås.  

 

Den drabbade personen ska också få rätt stöd av sjukvården. Bra stöd till en lidande person 

innebär att personens inre resurser utvecklas samtidigt som personen får hjälp med de 

motgångar och svårigheter som finns. Med stöd kan personens hälsa och välbefinnande 

gynnas och det kan underlätta för personen att återvända till sitt normala liv efter en tids 

sjukdom (Nygren & Lundman 2014). Travelbees teori har som mål att sjuksköterskan ska 

finnas som stöd hos den lidande (Pokorny 2014), ta hänsyn och visa empati för både den 

lidande och dennes familj samt stötta dem i den svåra situationen (Travelbee 1971). 

 

Cancersmärta ansågs vara ett problematiskt samtalsämne att prata om med personer som inte 

upplevt denna smärta själv (Webber, Davies & Cowie 2011). Att inte bli tagen på allvar var 

något som personer med cancerrelaterad smärta upplevde och det på grund av att 

cancersmärta inte alltid syns utanpå (Beck et. al. 2010, Webber, Davies & Cowie 2011). 

Vårdandet av en person innebär att personens öde ligger i sjukvårdens händer, beroende på 

sjukdom och tillstånd hos personen kan detta avgöra hur stor roll och ansvar sjukvården har. 

En person som drabbats av obotlig cancer är i stort behov av stöd från vården och är i 

beroendeställning till dem (Henriksen & Vetlesen 2014). Sjuksköterskan ska utifrån ICN, den 

etiska koden, jobba utifrån ett hälsofrämjande arbete vilket innebär att lindra och minska 

sjukdomsrisken samt förbättra patientens hälsa (Hedelin, Jormfeldt och Svedberg 2014). 

Författarna anser att det är viktigt för sjukvården att visa förståelse och vara lyhörd i mötet 

med människor. Detta för att skapa en bra relation, för att förbättra omvårdnaden samt skapa 
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en trygghet för personen som vårdas. Joyce Travelbee anser att syftet med omvårdnaden är 

att personen ska få hjälp med de upplevelser som personen redan har i och med sin sjukdom 

samt hur de kan förebyggas. Travelbee anser också att det är viktigt att hitta erfarenheter i 

dessa upplevelser. Att visa empati och sympati är viktiga egenskaper hos sjuksköterskan för 

att en bra relation mellan sjuksköterska och patient ska uppnås, det behövs för att kunna ge en 

bra omvårdnad (Pokorny 2014).  

 

4.2.4 Metodologisk aspekt 

Diagnosen cancer var något som alla deltagare hade i samtliga artiklar (Beck et. al. 2010, 

Bedard et. al. 2013, Caraceni et. al. 2012, Closs, Chatwin & Bennett 2009, Green, Montague 

& Hart-Johnson 2009, Haozous, Knobf, & Brant 2011, Jacobsen et. al 2014, Jocham, Dassen, 

Widdershoven, Middel & Halfens 2009, Maly, Singh & Vallerand 2018, Middlemiss et. al. 

2015, Webber, Davies & Cowie 2011). Eftersom denna litteraturstudie var att beskriva 

personers upplevelser av cancerrelaterad smärta var det av stor vikt att alla deltagare i 

artiklarna var diagnostiserade med cancer eftersom dessa personer har en större sannolikhet 

att lida av cancerrelaterad smärta då ett vanligt symtom hos personer med cancer är just 

smärta (Hedefalk 2016). 

 

Antalet deltagare varierade i de olika artiklarna och totalt var det 784 stycken (Beck et. al. 

2010, Bedard et. al. 2013, Caraceni et. al. 2012, Closs, Chatwin & Bennett 2009, Green, 

Montague & Hart-Johnson 2009, Haozous, Knobf, & Brant 2011, Jacobsen et. al 2014, 

Jocham, Dassen, Widdershoven, Middel & Halfens 2009, Maly, Singh & Vallerand 2018, 

Middlemiss et. al. 2015, Webber, Davies & Cowie 2011). Med många antal deltagare anser 

författarna av studien att mycket djupare och bredare information framkommer vilket kan 

leda till mer förståelse om hur det är att leva med cancerrelaterad smärta. Polit & Beck (2012) 

anser att det är deltagarna i en studie som ger information till studien. Med kvalitativ design 

anser Polit och Beck (2012) att intervjuer är lämpligt för att skapa en bredare förståelse av 

ämnet som ska studeras. I studier med kvantitativ design beskriver Polit och Beck (2012) 

orsak och effekt är vanliga syften att belysa i kvantitativa studier. 

 

I sju artiklar framkom könen på deltagarna vilket totalt var 254 kvinnor och 338 män (Beck 

et. al. 2010, Bedard et. al. 2013, Caraceni et. al. 2012, Closs, Chatwin & Bennett 2009, 

Haozous, Knobf, & Brant 2011, Middlemiss et. al. 2015, Webber, Davies & Cowie 2011). I 

de resterande fyra artiklarna framkom det inte vilket kön deltagarna hade (Maly, Singh & 
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Vallerand 2018, Jocham, Dassen, Widdershoven, Middel & Halfens 2009, Green, Montague 

& Hart-Johnson 2009, Jacobsen et. al. 2014). Polit och Beck (2012) anser att 

undersökningsgruppen bör vara uppdelad till hälften av vardera kön om fenomenet kan 

förekomma hos båda könen, detta för att trovärdigheten ska öka. Det var bara en artikel som 

hade lika många deltagare av varje kön, 5 stycken kvinnor och 5 stycken män (Webber, 

Davies & Cowie 2011). I studien gjord av Closs, Chatwin och Bennett (2009) var deltagarnas 

kön inte alls rättvist fördelade, 53 kvinnor ingick i studien och hela 133 män vilket då inte 

följer Polit och Becks (2012) rekommendationer om att lika många deltagare av varje kön bör 

delta för att öka trovärdigheten. Författarna av studien anser att om deltagare av varje kön 

deltar i sådana här studier framkommer det mer djup och bred information om upplevelserna 

av cancerrelaterad smärta då vissa cancerdiagnoser är mer eller mindre vanliga hos det ena 

könet.  

 

Deltagarna i de samtliga artiklarna var mellan 18-80 år eller äldre (Beck et. al. 2010, Bedard 

et. al. 2013, Caraceni et. al. 2012, Closs, Chatwin & Bennett 2009, Green, Montague & Hart-

Johnson 2009, Haozous, Knobf, & Brant 2011, Jacobsen et. al 2014, Jocham, Dassen, 

Widdershoven, Middel & Halfens 2009, Maly, Singh & Vallerand 2018, Middlemiss et. al. 

2015, Webber, Davies & Cowie 2011). Författarna av studien ville undersöka vuxna 

personers upplevelser av cancerrelaterad smärta eftersom att de 60 000 personer som drabbas 

av cancer i Sverige varje år ofta är 65 år eller äldre (Olzon Schultz 2017). Författarna av 

studien anser att exakt ålder på deltagarna i de valda artiklarna inte framkom tydligt vilket 

enligt Polit & Beck (2012) då är en svaghet eftersom undersökningsgruppen inte var tydligt 

beskriven. Författarna av studien anser dock att eftersom alla deltagare ändå var över 18 år 

kunde det ses som en fördel i studien eftersom vuxna personer var en inklusionskriterie.  

 

I fem artiklar framkom det vilka länder som studierna var genomförda i, vilket var USA, 

Kanada och Europa (Beck et. al. 2010, Bedard et. al. 2013, Jacobsen et. al. 2014, Maly, Singh 

& Vallerand 2018, Haozous, Knobf & Brant 2011). I de resterande sex artiklarna framkom 

det inte vilka länder som studierna var utförda i (Caraceni et. al 2012, Closs, Chatwin, 

Bennett 2009, Green, Montague & Hart-Johnson 2009, Jocham, Dassen, Widdershoven, 

Middel & Halfens 2009, Middlemiss, Lloyd-Williams, Laird & Fallon 2015, Webber, Davies 

& Cowie 2011). Med en geografisk bredd på de utförda studierna ansåg författarna till denna 

litteraturstudie att mer information skulle framkomma samt att den skulle vara mer trovärdig. 

Polit och Beck (2012) menar att genom att utföra studien på ett sådant vis som gör att 
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resultatens trovärdighet blir bättre ökar trovärdigheten vilket författarna anser att studier med 

geografiskt bredd gör. Vidare skriver Polit och Beck (2012) att trovärdighet är ett kriterium 

som forskare ofta strävar efter när studier ska genomföras.  

 

4.3 Metoddiskussion   

Författarna till denna studie valde att göra en litteraturstudie med en beskrivande ansats för 

att besvara syfte och frågeställning. Författarna utgick från tidigare studier som gjorts för att 

sedan få ett resultat (Polit & Beck 2012). En beskrivande ansats anser författarna vara en 

fördel till denna studie då syftet var att beskriva personers erfarenheter av cancerrelaterad 

smärta. Databasen som valdes av författarna var Cinahl då denna databas anses vara relevant 

för just huvudområdet omvårdnad enligt Polit & Beck (2012), vilket författarna anser vara en 

fördel i denna studie. I sökningarna har sökord som Cancer related pain, cancer pain living, 

experience och patient används. Vissa sökord användes ensamma och i kombination med 

varandra. När sökorden kombinerades användes booleska teman AND för att begränsa 

sökningen (Polit & Beck 2012). Fördelen med denna sökning är att den lätt kan göras om. De 

inklusionskriterier som författarna valde att ta med i sin sökning var att artiklarna skulle vara 

max tio år gamla, skrivna på engelska, bara inkludera vuxna personer, vara granskade och 

vetenskapliga samt tillgängliga i Full text. Artiklarna skulle även vara behöriga för 

Högskolan i Gävle. Vid första urvalet av artiklar granskades titlarna. Sedan granskades 

abstrakt i samtliga artiklar där flertalet artiklar valdes bort eftersom de innehöll 

exklusionskriterier eller utgick från sjuksköterskans perspektiv. Båda författarna var delaktiga 

och granskade samtliga artiklar i urvalsprocessen. Att båda författarna var delaktiga i den 

processen kan enligt Polit & Beck (2012) ses som en styrka eftersom det då är mindre risk för 

att något relevant i artiklarna missas. Författarna läste sedan resultaten i de resterande 

artiklarna. Artiklarna lästes utifrån ett objektivt synsätt en och en och jämfördes med 

varandra. Författarna diskuterade artiklarna tillsammans för att avgöra vilka som var lämpliga 

att ha med i studien. Då författarna ansåg att antalet artiklar som var relevanta till studien 

vara för få gjordes en ny sökning i databasen PubMed. Ingen relevant artikel hittades där och 

därför tillämpades en manuell sökning av relevanta sökord där två stycken artiklar kunde 

inkluderas. Vid dataanalysen utgick författarna från metoden färgkodning, där likheter och 

skillnader kodas. Denna metod anses enligt Polit och Beck (2012) som lämplig. Författarna 

ansåg att denna metod användes med fördel eftersom den gjorde det lättare att bilda 

underrubriker i studiens resultat.  
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Denna studie syftar till att beskriva hur upplevelserna för personer som lever med 

cancerrelaterad smärta är. Smärtan som personerna har påverkar deras liv på olika sätt. Varje 

människa är unik med egna känslor och uppfattningar. Det är inte ovanligt att som 

cancerdrabbad person drabbas av fysisk och psykisk smärta. Att ha en smärta som inte alltid 

syns från utsidan av kroppen kan göra att anhöriga och sjukvården har svårt att visa förståelse 

eftersom smärtan inte är märkbart synlig.   

  

4.5 Förslag på fortsatt forskning  

Smärta är en subjektiv upplevelse och kan upplevas på olika sätt. Författarna till denna studie 

anser att forskningen om cancerrelaterad smärta som finns i nuläget är relativt bred och det 

finns både kvalitativa och kvantitativa studier. Kvalitativa studier som handlar om 

personernas upplevelser finns i nuläget även om det ständigt kan behövas nyare forskning. 

Dock hade fler kvalitativa studier om personernas upplevelser önskats eftersom det är 

intressant för både sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor att känna till dessa personers 

upplevelser för att kunna förbättra sjukvården för dessa personer. Genom vidare kvalitativ 

forskning kan fler upplevelser om cancerrelaterad smärta komma fram vilket kan leda till att 

dessa personer bättre kan hantera sin smärta. Vilket författarna till denna studie anser är 

viktigt för att sjukvården ska kunna hjälpa dessa personer bättre med hanteringen men också 

för att sjukvården ska veta hur de ska agera när de vårdar dessa personer.  

 

4.6 Slutsats  

Cancerrelaterad smärta är en subjektiv upplevelse och kan påverka personen på olika plan i 

vardagen och i livet. Smärta kan bidra till att personen isolerar sig från sociala sammanhang 

och på så vis kan dennes livskvalitéten minskas. Smärtan kan variera och innebära att 

personen som lider av cancersmärta behöver stöd och hjälp från sjukvården men också en 

förstående familj då smärtan inte alltid syns utanpå. En bra relation mellan sjukvården och 

personen som lider av cancerrelaterad smärta kan innebära att personen får bättre 

smärtlindring. Som sjuksköterska i vården av en person med cancersmärta är det mycket 

viktigt med empati, lyhördhet och förståelse mot personen som vårdas. 
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Frågeformulär  Deskriptiv analys  
med Chi-två-test 
samt fisher-exakt 
test.  

Caraceni, A, Bertetto, O, 
Labianca, R, Maltoni, M, 
Mercadante, S, Varrassi, G, 
Zaninetta, G, Zucco, F, Bagnasco, 
M, Lanata, L, & De Conno, F 
(2012)   

Episodik (Breakthrough) Pain 
Prevalence in an Population of 
Cancer Pain Patients. Comparison of 
Clinical Diagnoses With the QUDEI-
Italian Questionnaire for Intense 
Episodic Pain.  

Kvantitativ  
 

229 patienter  
 
Ålder: Medel 61.4 år   
Kön: 129 män, 109  
kvinnor 
Land: Framkommer ej  

Frågeformulär   Multivariatanalys  

Closs, S, Chatwin, J, Bennett, M 
(2009) 

Cancer pain management at home 
(II): dose age influence attitudes 
towards pain and analgesia)  

Kvalitativ  
 

186 patienter  
 
Ålder: 32-58 år 
Kön: 53 kvinnor och 133 
män 
Land:  Framkommer ej 

Intervjuer  Innehållsanalys  

Green, C, Montague, L, & Hart-
Johnson, T (2009) 

Consistent and breakthrough pain in 
diverse advanced cancer patients: a 
longitudinal examination 

Kvantitativ 124 patienter 
  
Ålder: 18-75 år 
Kön: Framkommer ej   

Frågeformulär Deskriptiv statistisk 
analys med 
variansanalys och 
chi-två-test 
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Land: Framkommer ej 

Haozous, E, Knobf, M, & Brant, J 
(2011) USA  

Understanding the cancer pain 
experience in American Indians of 
the Northern Plains 

Kvalitativ 10 patienter 
  
Ålder: 31-75 år  
Kön: 9 kvinnor, 1 man.   
Land: Montana (USA)  

Halvstrukturerade 
intervjuer  

Innehållsanalys  

Jacobsen R., Samsanaviciene J., 
Liubarskiene Z., Sjogren P., 
Moldrup C., Christup L., 
Sciupokas A., Hansen O.B. 
(2014) Danmark och Litauen  
 
 
 
 

Barriers to Cancer Pain Management 
in Danish and Lithuanian patients 
Treated in Pain and Palliative Care 
Units  

Kvantitativ  33 danska patienter och 
91 litauiska patienter 
 
Ålder: 29-80   
Kön: Framkommer ej  
Land: Danmark och 
Litauen  

Frågeformulär  Deskriptiv statistisk 
analys 

Jocham, H, Dassen, T, 
Widdershoven, G, Middel, B, & 
Halfens, R (2009) 

The effect of palliative care in home 
care and hospital on quality of life' 

Kvalitativ 121 patienter 
 
Ålder: 18+ 
Kön: Framkommer ej  
Land: Framkommer ej 

Frågeformulär Innehållsanalys 
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Maly, A, Singh, N, & Vallerand, 
A (2018) USA  

Experiences of Urban African 
Americans with Cancer Pain 

Kvalitativ 
 

18 patienter 
 
Ålder: 18+ 
Kön : Framkommer ej   
Land: USA 

Semistrukturerade 
intervjuer  
 

Innehållsanalys  

Middlemiss, T, Lloyd-Williams, 
M, Laird, B, & Fallon, M (2015)  

Symptom Control Trials in Patients 
With Advanced Cancer: A 
Qualitative Study 

Kvalitativ  
 

21 patienter  
 
Ålder: medelålder 62 år  
Kön: 15 män och 6 
kvinnor.  
Land:  Framkommer ej 

Intervjuer   
 

Innehållsanalys  

Webber, K, Davies, A, & Cowie, 
M (2011) 

Breakthrough pain: a qualitative 
study involving patients with 
advanced cancer 

Kvalitativ 10 patienter 
 
Ålder: 32-76 år 
Kön: 5 kvinnor, 5 män 
Land: Framkommer ej 
 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Innehållsanalys 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

 4  

Tabell 3 

Författare Syfte Resultat 

Beck, S, Towsley, G, Berry, P, 
Lindau, K, Field, R, & Jensen, S 
(2010) 
 

Att beskriva patienters 
förväntningar respektive 
upplevelser av cancerrelaterad 
smärta, undersöka skillnader av 
smärtintensitet hos dessa 
cancerpatienter och hur 
kvalitetén på smärtlindringen är 
samt kan förbättras. 

Patienterna som deltog i studien upplevde att deras cancersmärta var så pass smärtsam som de föreställt 
sig tidigare.  
Smärtintensiteten varierade mellan patienterna men den värsta tänkbara smärtan var oftast kortvarig och ej 
ihållande.  
75% av patienterna var mycket nöjda med kvaliteten på deras smärtlindring och patienterna ansåg att 
dessa fyra punkter var viktigast för en bra kvalité: rätt behandling, ett bra säkerhetsnät, partnerskap och 
delaktighet i och med deras vårdlag och effektiv smärtlindring. En del patienter tyckte också att 
förhållandet mellan patienterna, sjuksköterskorna och läkarna var viktig för att kunna få en bra kvalité på 
smärtlindringen. 

Bedard, G, Hawley, P, Zhang, L, 
Slaven, M, Gagnon, P, Bisland, S, 
Bennett, M, Tardif, F, & Chow, 
E, (2013)  

Är att ta reda på vad 
cancerpatienter i Kanada har för 
upplevelser av cancerrelaterad 
smärta.   

Dessa cancerpatienter upplever att cancern har en stor inverkan på deras vardag. Smärtan gör att de inte 
kan klara av de vardagliga sysslorna utan får be familj och vänner om hjälp.  

Caraceni, A, Bertetto, O, 
Labianca, R, Maltoni, M, 
Mercadante, S, Varrassi, G, 
Zaninetta, G, Zucco, F, Bagnasco, 
M, Lanata, L, & De Conno, F, 
(2012) 

Är att bedöma smärtans 
utbredning och egenskaper hos 
patienter med cancerrelaterad 
smärta med ett specifikt 
bedömningsverktyg.   

Bröstkorg, buken och benen var dom vanligaste kroppsdelarna där patienterna uppgav att de hade smärta. 
Somatisk och neurogen smärta var något som personerna rapporterade. Smärtan varade under en längre 
tid. Genombrottsmärta var vanligt hos personerna med cancer och kunde förekomma då personerna skulle 
ta sig upp ur sängen.  

Closs, S, Chatwin, J, Bennett, M, 
(2009)  

Att urskilja om det finns 
skillnader i cancersmärta bland 
äldre och yngre patienter.  

Smärtans intensitet bland yngre och äldre patienter var liksidiga. De skillnader som sågs i mellan dessa 
grupper var att de yngre patienterna hade större problem med deras sömn på grund av smärtan. De yngre 
patienterna visade sig lida av ångest på grund av sin cancersmärta, mer än vad de äldre patienterna gjorde.  

Green, C, Montague, L, & Hart-
Johnson, T, (2009) 

Är att jämföra samt beskriva 
skillnader i smärtupplevelsen   

Skillnader i smärtupplevelsen fanns och berodde på vilken cancerdiagnos patienterna hade. Smärtan 
upplevdes som värst vid ryggraden och benen. Genombrottsmärtan kunde dämpas genom att personerna 
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mellan olika cancerpatienter.  undvek fysisk aktivitet. 

Haozous, E, Knobf, M, & Brant, 
J, (2011) 

Att undersöka erfarenheter av 
cancerrelaterad smärta hos 
amerikanska indianer.  

Smärtan som patienterna hade beskrevs både som somatisk och neuropatisk och beskrevs variera från mild 
till måttlig smärta. Smärtan kunde beskrivas som het lava, brännande känsla och blixtnedslag.  Patienterna 
beskrev att smärtan påverkade deras aktiviteter och det dagliga livet på ett negativt sätt som inkluderade 
social isolering samt depression.  

Jacobsen R., Samsanaviciene J., 
Liubarskiene Z., Sjogren P., 
Moldrup C., Christup L., 
Sciupokas A., Hansen O.B. 
(2014) 

Att jämföra upplevelsen av 
cancersmärta bland patienter 

Patienterna ansåg att upplevelsen av cancersmärta fick patienterna att känna sig deprimerade och ansåg 
därför att cancersmärta och depressioner hänger ihop med varandra.  

Jocham, H, Dassen, T, 
Widdershoven, G, Middel, B, & 
Halfens, R, (2009) 

Att jämföra patienters livskvalité 
och upplevelser av att vårdas 
palliativt för sin cancer och 
cancersmärta på 
sjukhus/palliativt i hemmet. 

I början upplevde patienterna som vårdades på sjukhus en minskning av illamående och smärta 
psykiskt/fysiskt, de som vårdades i hemmet upplevde inte några förändringar alls.  
Senare förändrades upplevelsen för de som vårdades på sjukhus. Sömnen blev sämre, de fick hemlängtan, 
smärtan inombords blev värre och de började må mer dåligt psykiskt.  
De patienter som vårdades i hemmet kände däremot en stor förändring i sitt psykiska mående, de sov 
bättre, hade mindre smärta psykiskt/fysiskt och kände sig friskare eftersom de kunde träffa anhöriga varje 
dag. 
De patienter som var på sjukhus upplevde sig själva som mer sjuka och smärtfyllda både fysiskt/psykiskt 
eftersom de var “i sjukhusmiljö” och tyckte sig ha en sämre livskvalité än de som vårdades i hemmet. 

Maly, A, Singh, N, & Vallerand, 
A, (2018) 

Att få förståelse om hur det är att 
leva med cancersmärta och hur 
denna smärta kontrolleras.  

Att leva med cancerrelaterad smärta var något som dessa patienter gjorde, och de beskrev denna smärta 
som den värsta smärtan i deras liv. På grund av smärtan så ledde detta till att vissa patienter hade svårt att 
klara sig själva samt att de påverkade deras sömn. 

Middlemiss, T, Lloyd-Williams, 
M, Laird, B, & Fallon, M, (2015) 

Är att undersöka vilka 
erfarenheter som patienter med 
cancer genom att utföra en 

Genom om att delta i denna undersökning så kan detta främja till att andra patienter får hjälp med 
symtomlindring, vilket kan vara att lindra smärta. En av de vanliga symtomen var smärta och där en av 
personerna beskrev att döden var något som skulle vara ett bra alternativ istället för att genomlida smärtan.   
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symtomkontroll 
prov/undersökning  

Webber, K, Davies, A, & Cowie, 
M, (2011) 

Att undersöka den individuella 
erfarenheten av att leva med 
genombrottssmärta. 

Genombrottssmärta påverkar det dagliga livet på olika vis. Saker som personerna tidigare klarat av att 
göra orkade dem inte längre. För att undvika genombrottssmärta kan en livsstilsförändring behöva göras, 
såsom att ändra sin förut fungerade fysisk aktivitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


