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ABSTRACT 

 

Background: Individuals in pain is something that most nurses encounter on a daily basis.  
Chronic physical pain is often followed by psychological pain. The total effects of chronic 
pain are felt by the patient as well as by close ones. The findings showed that life changed 
radically after getting chronic pain. Individuals and closeones both had to take every day as it 
came, because the degree of pain was hard to predict and could worsen at any time off the 
day. 
 
Aim: The aim of this literary study was to examine the impact chronic pain has on daily life 
from a patients perspective and a chronic pain patients close ones.  
 
Method: In this literary study, emperical studies were found and analysed to form the result. 
 
Results: The result was divided in two major categories Individuals Perspective and Close 
Ones Perspective. Six categories emerged from the Patient Perspective: living day by day, 
being dependent on others, reduced social life, feelings of disbelief, changed state of mind and 
deteriorated economy. Seven categories emerged from the Relatives Perspective: living day 
by day, increased responsibilities, changed intimacy and sexlife, reduced social life, feelings 
of disbelief, changed state of mind/increased feelings of anxiety and deteriorated economy. 
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INLEDNING 
Fenomenet smärta är något som sjuksköterskor alltid möter i större eller mindre utsträckning. 

Malmsten (2001) skriver ”Ingen människa är någonsin under livet helt befriad från sorg eller 

smärta” (s.129). Smärtupplevelsen är föränderlig, individuell och olika intensiv. Den kan vara 

enbart fysisk men ofta även i kombination med psykisk smärta. Detta påverkar inte endast 

individen själv utan även hans eller hennes närmsta omgivning – familj och andra närstående. 

En individ med stark fysisk smärta är oftast inte så rörlig. Detta kan innebära att hon inte 

riktigt klarar av att engagera sig i familjens aktiviteter som förut, vilket kan leda till att 

familjen blir frustrerad och irriterad. Det i sin tur kan ge ökad psykisk stress för individen som 

därmed kan uppleva fysiska smärtor som kraftigare.  

 

Dagens sjukvård berör i allt större utsträckning även närstående till patienter. Allt fler vårdas 

allt längre tid i hemmet av närstående och sjuksköterskan fungerar ofta som en sorts länk 

mellan patient, närstående och sjukvård. Barbosa da Silva och Ljungqvist (2003) påpekar 

vikten av att se patienten i ett större sammanhang, vilket exempelvis kan vara familjen.  

Omvårdnad innebär enligt Halldórsdóttir (1996) att vårda individen i dennes kontext. 

Sjuksköterskan bör således se till individens hela livssituation, vilket även torde inbegripa 

hennes relation till sina närstående, för att kunna vara henne behjälplig med stöd och 

strategier för att hantera situationen. Halldórsdottírs omvårdnadsmodell avser att bygga broar 

mellan sjuksköterska och patient, vilket kan ske med hjälp av professionell kompetens, att 

verkligen bry sig om samt att skapa kontakt dem emellan. Om dessa tre kriterier ej återfinns 

reses istället en mur, vilken förhindrar att en god professionell omvårdnad kan ges, och 

patientens känsla av välbefinnande och hälsa minskar och/eller uteblir. Wright, Watson och 

Bell (2002) menar att sjuksköterskan har som uppgift att hjälpa individen och hennes 

närstående att finna sina egna resurser för att hantera problem som kan uppstå. Genom samtal 

kan sjuksköterskan vara behjälplig med att belysa vilka positiva innebörder man ändå funnit 

mitt i det svåra och detta möjliggör för individen att identifiera andra resurser inom sin 

närståendekrets. På så sätt byggs broar inte enbart mellan sjuksköterska och patient, broarna 

reser sig framför allt mellan individen och hennes närstående.  

 

Vid det fortsatta arbetet benäms individen även som hon. 
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BAKGRUND 

Smärta som begrepp 
Smärta är en fundamental och oundviklig form av mänskligt lidande. Begreppet smärta kan 

beteckna en mängd olika känslor, och en av de vanligaste orsakerna till att människor söker 

vård. Utgångspunkten för den professionella bedömningen är individens unika upplevelse av 

sina besvär. Individer som erfar smärta har tolkningsföreträde om dess existens och natur. 

Eftersom denna upplevelse är subjektiv kan den dessvärre vara svår att tolka och objektivt 

mäta för andra då den bygger på tidigare upplevelser. Under likartade omständigheter 

kommer smärtupplevelsen att uppfattas olika från individ till individ. Sjuksköterskan bör 

alltid komma ihåg att dialog och interaktion med individen är avgörande för att 

smärtbehandlingen ska bli effektiv (Hawthorn & Redmond, 1999). 

 

Smärtans konsekvenser 
Biologiskt sett fungerar smärta som en skyddsmekanism, som till exempel då ett mycket vasst 

föremål vidrörs, sker en omedelbar reflex att dra undan handen nästan innan smärtan 

medvetandegörs. Det som kan komma senare är en dovare och mer ihållande smärta, vilket 

får oss att använda handen med försiktighet tills det inte längre gör ont. En dov molande 

smärta kan tyda på att något är fel, till exempel en infektion.  

 

Det finns situationer där smärta inte tjänar något meningsfullt syfte, eller uppstår för sent för 

att vara till nytta. Det kan också vara ett medicinskt tillstånd i sig till exempel då den upplevs i 

ett amputerat ben, så kallade fantomsmärtor. Nedsatt födointag och sömnstörningar kan vara 

en biverkning av smärttillstånd och kan leda till kraftlöshet, dålig respons på behandling och 

en förlängd läkningsprocess (Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

Enligt Harris, Morley och Barton (2003) kan smärta ses som ett störande moment i det 

vardagliga livet, vilket kan leda till depression. Hawthorn och Redmond (1999) påpekar också 

att alla typer av smärta minskar livskvalitén och det finns många exempel på svårbehandlad 

sådan som har varit orsak till självmord. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att så 

långt som möjligt upprätthålla bästa möjliga livskvalitet för patienterna samt att förebygga 

komplikationer.  
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Långvarig smärta 
Begreppet kronisk smärta har idag blivit utbytt mot långvarig smärta, vilket ökar chansen för 

att patientens framtid ter sig ljusare för dem (Brattberg, 1995). Tillståndet är ofta förknippat 

med en patologisk process alternativt har den funnits i över sex veckor (Hawthorn & 

Redmond, 1999). I litteratur från 1970-talet och 1980-talet ansågs det vara långvarig smärta 

om den funnits i över sex månader eller längre, på 1990-talet tre månader eller längre (Breen, 

2002).  

 

Enligt Werner och Strang (2003) samspelar ett antal faktorer vid uppkomsten av långvarig 

smärta, dessa samverkar eller är beroende av varandra. De kan även ses som riskfaktorer för 

att ett långvarigt smärttillstånd utvecklas, sådana faktorer kan vara depression, stress, 

psykologiska och sociala. Även Hawthorn och Redmond (1999) anser att patienter med 

långvariga smärttillstånd kan visa upp beteenden liknande de som förekommer vid 

depression. Långvarig smärta är svårare att behandla och skiljer sig från akut genom att 

ihållande smärta ger förändringar i centrala nervsystemet.  

 

En adaption kan ske i det autonoma nervsystemet så att många tecken som ofta förekommer 

vid smärta kan avta. Det kan få en oerfaren observatör att tvivla på att patienten verkligen har 

ont. Många patienter lär sig dessutom att modifiera sina beteendemässiga reaktioner. Detta 

kan bero på att patienterna är så utmattade av sina smärtor att de inte orkar eller har kraft nog 

för att tala om att de har ont. Tillståndet leder ofta till förändringar av personlighet, livsstil 

och funktionell förmåga (Hawthorn & Redmond, 1999). Detta beror enligt Werner och Strang 

(2003) på att smärtan har tagit överhand. I och med att långvarig smärta inte bara påverkar 

individen fysiskt utan även psykiskt, så är det viktigt att behandlingen inte bara fokuseras på 

det medicinska utan även de psykiska problem som ofta finns med (SOS-rapport, 1994:4).  
 

Enligt Bragée och Bragée (1999) går en individ med långvarig smärta igenom tre olika 

stadier. I första stadiet negligeras den genom att tänka alla har lite ont ibland, det går över. 

Närstående får inte veta hur individen känner. Olika strategier för att hantera sin smärta 

prövas utan att ge någon större effekt. Andra stadiet innebär att individen informerar sina 

närstående om sina upplevelser, då hon inte längre ensam klarar av att hantera sina vardagliga 

aktiviteter, utan behöver hjälp. Det är inte ovanligt att hon här känner nedstämdhet och 

uppgivenhet då ett visst avkall på tidigare aktiviteter och socialt umgänge sker. Även 
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Eshkevari och Heath (2005) menar att den långvariga smärtan upplevs både fysiskt och 

psykiskt men även emotionellt, då hon inte längre kan delta som tidigare. Det i sin tur kan 

leda till depression, isolering, sömnrubbningar och oro. Tredje och sista stadiet beskrivs som 

anpassningsstadium för såväl individen som hennes familj. Familjen känner sig maktlös och 

många närstående upplever att de hamnar utanför den kliniska behandlingen.  Det är därför 

viktigt att även närstående får stöd och information om vilka förväntade resultat aktuell 

behandling kan ge, samt att de får möjlighet att känna sig delaktiga (Bragée & Bragée, 1999).  

 

Dagligt liv 
Ett tillstånd av långvarig smärta ger ofta många olika personliga sekundära förluster för 

individen. Dessa förluster påverkar dennes dagliga liv, psykiska status samt hur individen ser 

på omvärlden (Gatchel, Adams, Polatin & Kishino, 2002). Enligt Maslovs behovstrappa 

(Tamm, 1991) är några av människans sekundära behov att känna trygghet, såväl ekonomiskt 

som personligt, att känna sig behövd och att få uppskattning av andra. Gatchel et al. (2002) 

har gjort en studie rörande sekundära förluster i samband med långvarig smärta. Studien visar 

på att individens sociala liv inskränks då hon inte orkar vara lika aktiv som tidigare, såväl i 

arbetsliv som i privat liv. Ofta klarar inte individen att arbeta som tidigare, och då arbetet är 

en stor del av människans sociala nätverk, leder detta till en stor förlust av struktur och 

funktionalitet för den enskilde. Minskad arbetstid resulterar i lägre inkomst för individen, 

vilket ger en viss ekonomisk förlust och begränsning.  

 

Klintman (1998) menar att arbetsidentiteten är en viktig del av självbilden och berör hur man 

ser på sig själv som kunnig. Det har konstaterats att detta har en central roll för de flesta 

individer med långvarig smärta, då det framkommit i uttalanden från patienter som till och 

med sagt att arbetet var det mest väsentliga i deras liv. Många individer blir starkt påverkade 

av sin nya situation. En individ som från början är psykiskt bräcklig med en svag självkänsla 

har lätt att gå in i en sjukroll, där hon ser sig själv som en helt invalidiserad människa med 

lågt självvärde och helt beroende av sina närmastes hjälp.  

 

Begreppet coping 
Enligt Lazarus och Folkman (1984) definieras coping som konstant föränderligt kognitiva och 

behavioristiska ansträngningar för att hantera specifika krav, från omgivningen eller sig själv, 

som bedöms ha överskridit en persons resurser (a.a).  Coping är ett engelskt ord som saknar 
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en allmänt vedertagen översättning på svenska, vilket resulterar i att flera olika uttryck 

används. Alla har dock ett gemensamt tema för definition av coping och kan beskrivas som 

”den psykologiska kampen mot yttre och inre krav, mot påfrestande och mångskiftande 

konflikter och mot smärtsamma, plågsamma och kvalfulla känslor” (Tamm, 1991, s. 182). 

Tamm beskriver vidare att coping innebär en process där individen på ett flexibelt och 

verklighetsanpassat och framtidsorienterat sätt arbetar med sin aktuella situation. 

 

Coping kan antingen vara problemfokuserad med avsikt att hantera problem i miljön omkring, 

vilken orsakar stressen, eller känslofokuserad där det avses att inrätta eller ordna ett 

känslomässigt svar på problemet. Dessa kan även påverka varandra genom att både underlätta 

och hindra varandra (Lazarus & Folkman, 1984). Ett hinder kan vara att personen saknar ett   

adekvat förhållningssätt, vilket innebär att situationen då istället förvärras (Tamm, 1991). 

 

Att närma sig coping, enligt Lazarus och Folkman (1984), är likt en process där det först 

behövs få reda på vad indivden egentligen tycker eller gör i kontrast till vad hon vanligen 

tycker eller gör. Därefter undersöks vad hon tycker eller gör i den specifika kontexten, för att 

få veta vad hon har att hantera. Slutligen syftar coping till att förändra den tanke och handling 

hon haft för att bättre kunna klara av att hantera och bemästra sitt problem. 

 

Lazarus och Folkman (1984) menar att känslofokuserad coping används för att behålla hopp 

och optimism, att vägra vänta sig det värsta, förnekelse av fakta och påståenden, att låtsas som 

om det inträffade inte har någon stor betydelse och så vidare. Processen leder individen till en 

tolkning av självuppfattning eller verklighetsförvridning. Vidare beskrivs att  

problemfokuserad coping är en objektiv analytisk process som primärt fokuseras på vad 

problemet är, vilket ämnar generera i alternativa lösningar, att väga för- och nackdelar, välja 

bland dessa och agera. Denna typ av coping inkluderar även strategier som är direkt 

inåtriktade och/eller själsliga.  

 

Sjuksköterskans ansvar 
Enligt HSL (1982:763) ska vård och behandling genomföras i samråd med patienten, vilken 

också ska ges individuellt anpassad information om de metoder för vård och behandling som 

finns att tillgå. Då information ej kan ges till patienten ska den istället ges till närstående till 

patienten. I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) står bland annat att det i första 
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hand är sjuksköterskan som har primärt ansvar för omvårdnaden, att det är sjuksköterskan 

som ska se till att omvårdnadsåtgärder planeras och genomförs. Vidare är det sjuksköterskans 

ansvar att vara förtrogen med aktuell forskning inom sitt område för att kunna förmedla nya 

rön. 

 

Gedda belyser (i Pilhammar, 2003) hur sjuksköterskan kan ge hjälp till självhjälp genom att 

ställa frågor som aktiverar individens egna resurser och ge stöd till självständiga beslut. 

Sjuksköterskan bör visa intresse för individen så att hon känner sig betrodd. Genom att möta 

individen där hon befinner sig kan sjuksköterskan hjälpa till att ”...hitta målsättning som i 

samförstånd kan accepteras utifrån den enskildes egna förutsättningar, kunskaper och 

motivation” (Pilhammar, 2003, s. 99). På så sätt blir den som styr situationens inriktning 

individen själv och hennes autonomi bibehålls på ett värdigt sätt. 

 

PROBLEMFORMULERING 
Långvarig smärta är ett utbrett problem vars tillstånd påverkar individen själv och hela hennes 

livssituation, inklusive närstående. Att hitta vägar som gör smärtsituationen hanterbar inom 

individens kontext är inte alltid en enkel sak. Det finns inte en allomfattande lösning på 

problemet utan varje enskild individ behöver utveckla egna individuella strategier för att 

hantera sin unika situation – detta gäller såväl för individen med smärtproblematik som för 

hennes närstående. 

 

SYFTE 

Syftet med arbetet var att beskriva hur patienter med långvarig smärta samt hur deras 

närstående upplever situationen. 

  

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Hur påverkas det dagliga livet för en individ med långvarig smärta? 

Hur påverkas det dagliga livet för en närstående till en individ med långvarig smärta? 
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METOD 
Metoden har utgjorts av litteraturstudier. Polit och Beck (2004) menar att en litteraturöversikt 

hjälper till att bli bekant med vad som är skrivet och vilka brister som finns. De menar även 

att en litteraturöversikt också kan lägga grunden till, samt ge inspiration till nya 

forskningsidéer. Empiriska studier bör användas i resultatet vilket innebär att kunskaperna är 

grundade på observationer av verkligheten (Patel & Davidson, 2003). Den viktigaste 

informationen återfinns enligt Polit och Beck (2004) i den empiriska forskningen.  

 

Sökning 
Sökningen skedde på Högskolan Västs bibliotek samt på sjukhusbiblioteken på NÄL och i 

Uddevalla. Till en början skedde sökningen brett utifrån begreppen smärta, långvarig smärta, 

smärtstatus och familjesituation i relevant litteratur och i artiklar. För att få en mer specifik 

inriktning skedde därefter ytterligare en sökning utifrån vad studiematerialet gav och en 

problemformulering beskrevs. Databaser och sökord som använts redovisas i tabell 1. 

Artiklarna som sökts var skrivna mellan år 1994 och 2006. 

 

Tabell 1: Databasöversikt med sökord och träffar. 

Databas Sökord Antal träffar 
Academic search elite Chronic pain, nurs*, car* 84 
Cinahl Chronic pain, nurs*, coping 8 
Cinahl Chronic pain, partners 7 
Cinahl Chronic pain, nursing 86 
Pub Med Chronic pain, nurs* 302 
Pub Med Chronic pain, relatives 88 
Pub Med Chronic pain, nurs*, 

experience 
41 

Pub Med Chronic pain syndrome, 
experience 

35 

Pub Med Chronic pain, narrative 12 
Pub Med Fibromyalgia 108 
Science direct Chronic pain, spouses 43 
Science direct Chronic pain, family 100 
 

Urval 
Litteratursökningen i databaser begränsades till en början mellan åren 2000 och 2006, dock 

blev det inte så många träffar, och sökningen utökades därför från 1994 till 2006. Artiklarna 

skulle också vara vetenskapliga – peer-rewied. Andra begränsningar som gjordes vid 

sökningen var att de endast skulle innehålla vuxna från nitton år och äldre. Dels var detta en 
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valbar begränsning i databasen, dels för att författarna sökte efter studier rörande individer så 

att säga mitt i livet med arbetsliv, samhällskrav och aktiviteter samt eventuellt familjeliv. 

Texten skulle vara engelsk eller svensk, abstrakt skulle ingå samt begärdes att artikeln var 

länkad till full text. 

 

Trots tidigare nämnda begränsningar i litteratursökningen förekom artiklar med barn. Dessa 

valdes bort, liksom artiklar som innehöll studier med personer äldre än 70 år. Flera artiklar 

grundades på cancerrelaterad smärta men även dessa försvann i författarnas urval, då syftet 

med studien var att undersöka hur andra långvariga smärttillstånd hanterades. Flera artiklar 

som hittades var litteraturöversikter och dessa sållades bort då endast empiriska studier skulle 

användas i resultatet. Elva artiklar kvarstod, varav sju beskrevs ur ett patientperspektiv och 

fyra ur de närståendes perspektiv (Bil. 1). 

 

Analysmetod 

En dataanalys sker enligt Dahlberg (1997) genom tre faser; från helhet till del och sedan till 

helhet igen. Den första fasen avser att ge läsaren en förförståelse av texten, andra fasen är 

själva analysfasen där förförståelsen fördjupas och skillnader och likheter förtydligas. I tredje 

och sista fasen ses texten som en helhet igen då analys och resultat sammanställs. Utvalda 

artiklar lästes först i sin helhet, och därefter bröts texten ner i delar och kategoriserades enligt 

gemensamma fynd. De olika kategorier som framkom bildade en helhet som presenteras i 

resultatet.  

 

RESULTAT 

Individperspektiv 
 

Leva dag-för-dag 

Carson och Mitchell (1998) beskrev i sin studie hur de intervjuade levde efter en dag-för- dag 

princip. Efter att långvarig smärta uppstått hade deras liv förändrats märkbart något som även 

Cudney, Butler, Weinert och Sullivan (2002) fann i sin studie. Smärta, trötthet och 

sömnrubbningar var de vanliga symtomen som utgjorde dagsformen.  

 

Det tog längre tid att utföra vissa aktiviteter, om de över huvudet taget var möjliga att utföra. 

Många vardagliga ting som att klä sig och barnen, köra bil, utföra hushållsarbete med mera 
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kunde inte längre utföras som tidigare.  Långtidsplanering var inte aktuellt – de var tvugna att 

ta dagen som den kom, och tänka på att inte ta ut sig när de hade bra dagar då de orkade eller 

kunde klara av mer än vanligt. Det beskrevs att det var lätt att överarbeta de dagar då de kände 

sig bättre. Det fanns litet utrymme för spontanitet i vardagen (Söderberg, Lundman & 

Norberg, 1999; Cudney et al., 2002; Dewar, White, Posade & Dillon, 2003). 

 

Vara i beroendeställning 

Då de inte längre klarade av aktiviteter i det dagliga livet som tidigare, var de tvungna att ge 

upp delar av sin autonomi och hamnade således i en beroendeställning (Smith & Friedman, 

1999; Dewar et al. 2003). Även i Thomas (2000) studie framkom att många inte längre kunde 

delta i aktiviteter de förut tyckte om, kroppen upplevdes som en barriär istället för en hjälpare. 

Genom att behöva daglig hjälp förstärktes smärtan och en minskad kontroll över smärtan 

upplevdes av individerna enligt Walker och Sofaer (1998). 

 

Minskad social gemenskap 

Det sociala livet påverkades och enligt Cudney et al. (2002) var flera rädda för att de skulle ha 

blivit behandlade annorlunda om de berättade om smärtan för sina vänner. Det framkom i 

Thomas (2002) studie att många individer hade isolerat sig. De kände inte längre samma 

gemenskap som tidigare med sina bekanta, och upplevde att de inte riktigt passade in. En 

anledning till att individen inte ville att närstående skulle få information, var att de trodde att 

de annars inte skulle få sympati och stöd från sin familj. Många kände även frustration över 

att familjen drabbades och flera äkta par sov inte längre ihop på grund av den andres smärta 

och risken att störa den andra partnern (Cudney et al., 2002). Det fanns få, om ens några, 

relationer där individerna kände att de kunde vara sig själva (Thomas, 2000).  

 

En känsla av utanförskap – såväl inom som utanför den närmaste familjen – upplevdes 

eftersom de dels hade svårt att planera längre än just den aktuella dagen, dels för att det 

sociala umgänget minskade i tid relaterat till aktuell smärtintensitet (Smith & Friedman, 1999; 

Dewar et al., 1999). Ju mer värk desto mindre orkade de vara sociala med andra eftersom det 

var svårt att umgås då man upplevde smärta (Smith & Friedman, 1999; Dewar et al 1999; 

Thomas, 2000). Det framkom att flera individer inte ville att deras närstående skulle få någon 

information om hur ont de egentligen hade, för att närstående inte skulle gå runt och oroa sig 

(Carson & Mitchell, 1998, Smith & Friedmann, 1999). 
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Känsla av misstro 

I Thomas (2000) studie visade det sig att individerna inte ville dela med sig av sin smärta. De 

trodde att omgivningen hade förutfattade negativa meningar om människor med 

smärtproblematik och kunde till exempel undvika att halta offentligt för att inte avslöja sig. 

Samtidigt visade studien att det upplevdes jobbigt att långvarig smärta inte syntes utanpå.  

 

Det blev inte självklart för omgivningen att man hade ett handikapp, och det kunde ta sig 

uttryck i arga blickar när de till exempel parkerade på handikappsplatser. En viss känsla av 

integritetskränkning upplevdes då omgivningen trodde att de inbillade sig att de var sjuka 

(Söderberg et al., 1999, Dewar et al., 2003). I Dewar et al. (2003) framkom att det ofta fanns 

en dålig eller ingen rehabiliteringsplan. 

 

I Söderberg et al. (1999) uppgavs det som positivt att få sin smärtproblematik diagnostiserad 

relaterat till att smärtan inte var dödlig. Om det framkom varför de fått smärtproblem blev det 

lättare att acceptera dem, samt att de kunde få stöd från andra. Genom god kunskap om sin 

sjukdom kunde de också tala om för sin omgivning – närstående, vänner och arbetskamrater – 

vad det var som var fel på dem, vilket upplevdes som positivt. 

 

I studien av Dewar et al. (2003) uppgavs att det var svårt att hitta bra mediciner och 

behandlingar. Detta berodde till stor del på att läkaren inte trodde på patienten, gav okänsliga 

kommentarer och inte hyste förståelse eller medkänsla för patienten. Läkaren ansåg att de var 

psykiskt sjuka eller led av depression. Vidare påpekades också att det var dålig information 

om olika behandlingsmetoder och/eller mediciner. Även informanterna i studien av Söderberg 

et al. (1999) uppgav att det förekom negativa attityder hos vårdpersonal. Många uttryckte att 

de inte litade på sjukvården och ibland tänkte att de bara var ute efter deras pengar och inte 

för att hjälpa. En del kollade alltid upp varenda sak som läkaren sa till dem i tron om att det 

inte var sanning (Thomas, 2000). 

 

Även om många av individerna med långvarig smärta hade haft dåliga erfarenheter av olika 

läkare så verkade de inte ge upp hoppet om att det där ute fanns en förstående läkare som 

kunde lindra deras lidande. De utsatte därför sina kroppar för många undersökningar och 

operationer om och om igen (Thomas, 2000). 
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Förändrad sinnesstämning 

En affektiv faktor som upplevdes var hopplöshet. En del funderade på om de någonsin skulle 

bli bättre. Många gånger kändes det som att när smärtan inom ett område hade blivit bättre 

ökade den på ett annat område istället (Thomas, 2000). Nedstämdhet i form av depression var 

vanligt bland dessa individer. Det som låg till grund för förstämningstillstånd var framför allt 

smärta, sömnrubbningar, oro och frustration (Cudney et al., 2002). Trötthetskänsla, ångest och 

sömnproblem utgjorde också stor risk för depression (Smith & Friedmann, 1999; Dewar et al., 

2003). Ilska, irritation, skuldkänslor, begränsat tålamod och humörsvängningar ledde till 

stress som i sin tur blev en inkörsport för relationsproblematik (Smith & Friedmann, 1999; 

Dewar et al., 2003). 

 

Thomas (2000) fann att det var vanligt med självmordstankar. Dog individen skulle hon inte 

länge ha ont. Vissa dagar funderade de på om deras livskvalité var hög nog för att de skulle 

orka fortsätta. En individ tänkte mycket på hur hon kunde ta livet av sig så det skulle se ut 

som en olycka. En annan var ofta frestad av att ta för mycket medicin. Några få individer 

vände smärtan till något positivt. Den kunde till exempel få dem att sakta ner och se att andra 

individer också upplevde smärta, samt hjälpa andra individer med deras smärtproblematik. 

 

Försämrad ekonomi 

Enligt Walker och Sofaer (1998) var ekonomin ett stort orosmoment. Finansiella problem 

gjorde att de oroade sig för framtiden och det blev även ett problem som påverkade de 

personliga relationerna. Då sjuklön inte gav så goda ekonomiska förutsättningar, och en del 

behandlingar såsom till exempel psykoterapi och även viss träning var kostsamt för dem, 

ledde detta ofta till utebliven behandling (Söderberg et al., 1999, Dewar et al., 2003). 
 

Närståendeperspektiv 
 

Leva dag-för-dag 

Närstående till individer med långvarig smärta beskrev hur de fick en tyngre arbetsbörda 

hemma i samband med sin närståendes smärtproblematik. Detta blev en stor förändring om 

den partnern som vanligtvis utförde hemsysslorna var den som blev dålig (Söderberg, Strand, 

Haapala & Lundman, 2003). Man fann också att balansen i hemsysslorna blev rubbad och de 

närstående fick ta mest ansvar, vilket ledde till att de närstående blev irriterade (Snelling, 
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1994; Paulson, Norberg & Söderberg, 2003). Det framkom i Paulson et al. (2003) att man som 

närstående var tvungen att adaptera sig till den nya situationen och då sätta sig själv i andra 

hand. 

 

Ökat ansvar 

I en studie beskrev en familj att de kommit närmare varandra på grund av att de var tvungna 

att stödja varandra i så många olika situationer och assistera individen med 

smärtproblematiken. Detta medförde även mycket uppoffringar och minskad autonomi och 

oberoende (Smith, 2003). Partnerns sjukdom hade lett till att de blev mer involverade i 

familjen, och hade skapat en djupare relation med barnen då de fick ta mer ansvar för barnens 

uppfostran (Söderberg et al., 2003). De närstående i studien av Snelling (1994) menade att 

deras partner fått minskat tålamod när det gällde barnen och de skrek mycket på barnen. Detta 

framkom även i Paulson et al. (2003) där de närstående ofta då tog barnens sida, även då de 

förstod att deras partner led. Vidare framkom i Snelling (1994) att barnen härmade den sjuke 

förälderns beteende genom att själva ofta lägga sig i sängen för att få uppmärksamhet. 

 

I Söderberg et al. (2003) berättade de närstående hur de var till stöd både praktiskt och 

emotionellt. Praktiskt genom att de anpassade sina hus genom ombyggnation, förkortad 

arbetstid eller hemflyttade kontor för att kunna vara den sjuke mer behjälplig. Emotionellt 

genom att de lät sin partner gråta ut eller tilläts bli arga när de så behövde. Närstående i 

Paulson et al. (2003) uttryckte att de kände empati för sina sjuka parterns då det måste kännas 

hemskt att aldrig vara smärtfri. De närstående tryckte på att de alltid försökte göra det bästa av 

situationen och göra sina partners mer smärtfria genom att till exempel ge dem massage. 

 

Förändrat intim- och sexliv 

Närstående i Snelling (1994) berättade om hur deras relation till individen med långvarig 

smärta hade förändrats till en sorts moder - barn relation. De närstående upplevde att hon lät 

sig bli dominerad och mer beroende än vad de egentligen var av sina närstående. Det kändes 

inte längre som att de var likvärdiga partners, att de var älskande, utan mer som om de 

vårdade en omtyckt släkting. Vidare framkom att sexlivet blev reducerat och hade i vissa fall 

helt försvunnit. Detta kunde bero på hur den närstående såg på att ha sex med någon som var 

immobil, eller rent av att själva akten skulle förorsaka för mycket smärta för den som var 

sjuk.  
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En fingertoppskänsla utvecklades då det den ena dagen kunde vara okay att krama sin partner, 

medan det nästa dag kanske  var en omöjlighet på grund av smärtan (Söderberg et al., 2003). 

En närstående i Smiths (2003) studie uttryckte sin frustration över sin uteblivna sexaktivitet, 

men jämförde sedan sin situation med en katolsk präst som lever i celibat och menade att det 

även fanns andra tillstånd där sexaktiviteten uteblev. 
 

Minskad social gemenskap 

I studien av Paulson et al. (2003) framkom att familjelivet anpassades efter hur ont individen 

med smärta hade, vilket gjorde det besvärligt att planera aktiviteter. Närstående menade att de 

hade förlorat många vänner, exempelvis på grund av att índividen med smärta inte orkade 

umgås. En annan orsak att vännerna försvann var att hon klagade så mycket att de slutade 

umgås med dem (Snelling, 1994). Ytterligare en anledning till minskat socialt liv var att 

hennes trötthet och smärta blev värre av att ha mycket människor omkring sig (Paulson et al., 

2003). 

 

I Söderberg et al. (2003) framkom att många i den sociala omgivningen hade svårt att förstå 

att deras partner var sjuk då det inte syntes utanpå. Detta resulterade i en minskad social krets 

som ofta var vald av individen med smärta. De närstående försökte alltid uppmuntra individen 

till att göra saker som hon tyckte om, för att förhindra isolering och att hon skulle bli en 

soffpotatis.  

 

Vidare beskrevs att det skulle ha varit lättare för de närstående att förstå och hjälpa sin partner 

om de fått mer information om smärtproblematiken från sjukvården. Deras partner kanske 

bara berättade det hon tyckte var väsentligt och inte uppgav all information (Paulson et al., 

2003). I en annan studie berättades att närstående var tvungna att själva hitta information om 

hennes tillstånd och beskrev sin relation med sjukvårdspersonalen som spänd (Söderberg et 

al., 2003). 

 

Känsla av misstro 

I Paulson et al. (2003) framkom att närstående ansåg att omgivningen inte hade förståelse för 

individen med långvarig smärta då hon såg ut att vara frisk. De ansåg även att samhället hade 

förutfattade negativa meningar om dessa individer. Det i sin tur ledde till att det blev ett 

känsligt samtalsämne att beröra. Närstående upplevde också att sjukvården inte tog individen  

på allvar, då det skrevs ut mycket smärtstillande men uppföljning av dess effekt uteblev. 
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Förändrad sinnesstämning/Ökad oroskänsla 

Det var viktigt för de närstående i studien att kunna distansera sig för att uthärda sin situation. 

En del gjorde detta genom att i förtroende prata med sin syster och/eller mor om sin 

stressfulla situation. Andra älskade sitt jobb och använde det för att fly hemmet. Ibland när de 

kände sig trötta på situationen, väcktes tankar om att individen med smärta kanske inte hade 

så ont som hon uppgav, utan använde smärtproblematiken för att få sjukdomsvinster. Detta 

kunde även leda till tankar om skilsmässa och de tänkte ofta på att det vore bättre att leva 

ensam (Paulson et al., 2003). 

 

Vissa individer ville inte diskutera sitt tillstånd med sina närstående. Det blev då svårt för de 

närstående att förstå att deras partner upplevde smärta, men samtidigt så respekterade de deras 

önskan (Paulson et al., 2003). Det var även svårt att hålla den smärtpåverkade vid gott mod, 

då balansgången mellan bra och dåligt humör var hårfin (Söderberg et al., 2003). 

 

De närstående oroade sig för att hon skulle bli drogberoende eller vara rullstolsbunden för 

livet. Det framkom också att de oroade sig för hennes självmordstankar då de hört henne 

antyda att sådana tankar förekom (Paulson et al., 2003). 

 

Försämrad ekonomi 

Ekonomiska svårigheter på grund av minskad inkomst satte press på närstående. Sjukpension 

och sjukskrivning var oftast betydligt lägre än lönen som familjen tidigare fått. Då 

sjukförsäkringsbolagen hade lite kunskap om långvariga smärttillstånd var det svårt att få 

igenom sjukpension, vilket blev ytterligare ett bekymmer  (Söderberg et al., 2003). 

 

I Snelling (1994) uttrycktes att man som närstående till en individ med långvarig smärta, 

ibland när hon var riktigt dålig, måste vara hemma från jobbet och hjälpa till. Övertidsarbete, 

nattskift eller att gå extra kurser var inte att tänka på, vilket medförde att de närstående 

missade karriärmöjligheter och löneförhöjningar. 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Både Nyberg (2000) och Backman (1998) menar att det är i diskussionen som säcken knyts 

ihop och att man klart ska kunna följa ett mönster igenom arbetet. Backman menar vidare att 

diskussionen även bör innehålla små korta påpekanden om förslag till förbättringar. 

 

För att få fram relevanta artiklar fick begreppet långvarig smärta översättas till chronic pain, 

då det i engelskan är detta begrepp man främst använder sig av. Asterix efter nurs användes 

för att få bredd på sökningen så att såväl omvårdnad som sjuksköterskor tilläts ingå i 

träfflistan. Detta på grund av att författarna ville kunna jämföra föreliggande studies resultat 

med andras där sjuksköterskor ingick för att kunna belysa sjuksköterskans roll inom ämnet.  

 

Enligt Willman och Stoltz (2002) bör en optimal litteratursökning innehålla både hög 

sensivitet och specificitet. Det innebär att man undersöker alla sökord som är av intresse för 

problemformuleringen och undviker de som saknar relevans. Detta för att man ska kunna 

ringa in alla de relevanta referenserna.  

 

Författarna till föreliggande uppsats ansåg det svårt att finna empiriska studier där närstående 

var i fokus. Kanske har det helt enkelt ännu inte genomförts så många studier i ämnet. Det 

kanske blivit accepterat och intressant på senare tid, och först om tio år har ett betydligt antal 

studier gjorts, vilket då skulle kunna visa på ett annat resultat. Eller så har författarna inte 

kunnat finna fram tillräckligt relevanta sökord för att få fler träffar. Dock användes flera olika 

alternativa sökord för närstående för att finna studier där dessa ingick. 

 

Det stora antalet träffar i delar av författarnas sökning berodde på att då fler begränsningar 

gjordes, än de tidigare redovisade, försvann flera väsentliga artiklar från träfflistan. Minskade 

sökbegränsningar med ett ansenligare material att gå igenom valdes istället. Flera artiklar var 

också ofta återkommande i de olika databaserna. Genom att en bred sökning gjordes 

uppnåddes en hög sensitivitet, vilket även resulterade i att relevant empirisk forskning ej 

missades. Artiklar baserade på cancersmärta valdes bort då författarna ansåg att det redan 

förekommer många studier på området, och det var inte detta som skulle belysas i studien.  

Begreppet långvariga smärttillstånd inte innebär direkt patologisk sjukdom som inom en snar 
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framtid har dödlig utgång. Författarna hade en begränsning som gjorde att studien var tvungen 

att finnas på någon av de databaser redovisade i metoddelen för att användas. Detta kan ha 

påverkat resultatet då det troligtvis finns fler studier gjorda i ämnet.   

 

Artiklar som användes i resultatet bröts ned i delar genom att lista gemensamma fynd. 

Författarna fann gemensamma nämnare i artiklarna, vilka sedermera blev olika kategorier. 

Genom diskussion om hur dessa fynd svarade på frågeställningarna framkom de olika 

rubrikerna. Det var positivt med tre författare, då detta bidrog till mer reflektion och 

diskussion. Om det istället genomförts en empirisk studie med frågan hur det dagliga livet 

påverkas, kanske andra kategorier hade framkommit och därmed förändrat resultatet.  

Granskade artiklars studier var genomförda i England, Sverige och USA. Därmed är resultatet 

baserat på en kombination av västerländsk kultur, dock med något olika synsätt inom sjukvård 

och socialförsäkring. Det vore intressant att se om resultatet skulle ha skilt sig från 

föreliggande studies resultat, om analysen indelats utifrån de olika länderna och sedan 

jämförts.  

 

Resultatdiskussion 
Att klara av att utföra aktiviteter i dagligt liv är viktigt för individens oberoende och integritet. 

Författarnas resultat visade på att behöva leva sitt liv dag-för-dag, där aktiviteter begränsas 

efter dagsformen, var en signifikant förändring för alla individer med långvarig smärta. I 

Sullivan, Weinert och Cudney (2003) beskrevs detta som den svåraste delen eftersom smärtan 

kontrollerade både dagsformen och livet. Även känslan av att behöva vara beroende av andra 

orsakade frustration. De närstående uppgav istället den ändrade arbetsfördelningen i hemmet 

som största upplevda förändring. De fick ta mer ansvar än tidigare såväl för att sköta hemmet 

som för att uppfostra barnen. Patienter upplevde ökad irritation och frustration över den 

förändrade situationen, vilket de närstående uppgav visade sig i minskat tålamod och mer 

skrikande på barnen. Närstående tog därför oftare barnens parti samtidigt som de hade 

förståelse för att hon led.  

 

Det minskade sociala livet berodde till större delen på att individen med smärtproblematiken 

isolerade sig och med henne familjen. Smärtan inverkade på alla aspekter av individens liv, 

liksom på familjen samt vänner (Sullivan et al., 2003). En av anledningarna var att hon inte 

orkade ha folk runt sig och då gav även de närstående avkall på gemenskapen med andra.  
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Individens smärtproblematik gav oftast inga yttre tecken och både patienter och närstående 

upplevde liten förståelse från omgivningen, såväl från familj och vänner som från sjukvården. 

En del patienter ville inte tala om sin smärta med sina närstående och andra ville inte heller att 

hennes närstående skulle ha så mycket kunskap om smärta. Detta dels för att inte oroa sina 

närstående, dels av rädsla för att de inte skulle förstå och ge henne det stöd hon behövde. 

Närstående menade istället att mer kunskap och information behövdes för att kunna vara ett 

bättre stöd för individen med långvarig smärta.  

 

Misstro och ignorans från sjukvården upplevdes av både patienter och närstående, innan de 

fick behandling av smärtspecialist. I en studie av Brown och Richardson (2006) framkom att 

sjuksköterskor var mycket benägna att uppmuntra patienter att prova flera olika former av 

behandling, då de menade att behandling är individuell och olika behandlingsformer hjälper 

olika mycket för olika människor. Sjuksköterskan blev således den som ofta la grunden till 

brobyggandet mellan patient och annan vårdgivare, genom att de berättade om och föreslog 

patienter att prova på olika behandlingsformer för att själva komma fram till vad som kunde 

hjälpa henne att få en högre livskvalité.  

 

Bland dem som levde med långvarig smärta var det vanligt att depressioner förekom.  Detta 

berodde på olika saker som smärta, frustration och sömnrubbningar. Det i sin tur ledde till 

stress som påverkade relationerna till omgivningen. De närstående sökte distans för att 

uthärda, varav vissa begravde sig i jobb medan andra fann någon att samtala med. Närstående 

fann det även svårt då hon inte ville diskutera sitt smärtsamma tillstånd med dem, vilket 

skulle kunna leda till en bättre förståelse. I Sullivan et al. (2003) framkom det att en känsla av 

hopp var sammanlänkad med positiva möten med vårdpersonal och behandling som 

fungerade. 

 

Ekonomin kunde spela stor roll för hela situationen. Det var inte bara individen med smärta 

som fick sämre inkomster, även hennes närstående var ofta tvungen att minska sin arbetstid 

för att kunna vara hemma och hjälpa till mer. Lägre inkomst innebar också ökad oro för 

familjens ekonomi, vilket blev ytterligare påfrestning för förhållandet.  

 

Det som särskilt skilde de närståendes upplevelser från dem med smärtproblematiken var att 

de uppgav ett förändrat intim- och sexliv. Inte i någon studie författarna läste vad gällande 
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patientperspektiv togs detta upp. De närstående beskrev det dock som en förändrad relation då 

de inte längre var partners utan fått andra roller. 

 

Författarna ansåg det värdefullt att kunna jämföra vad individen med långvarig smärta 

upplevde kontra vad hennes närstående upplevde för att kunna belysa vad som saknades.  

Därmed kan sjuksköterskan beredas möjlighet att på ett professionellt sätt rikta sin stödjande 

funktion där den som bäst behövs för att ge individen och hennes närstående specifikt stöd. 

Richardson och Poole (2001) menar att det borde finnas en modell för att identifiera de 

grundläggande behoven hos en individ med långvarig smärta. Genom att identifiera vilka 

aspekter i det dagliga livet som påverkas av smärtan, skulle sjuksköterskan kunna erbjuda 

olika copingstrategier och snabbare kunna påbörja behandling.  

 

Paulson, Danielson och Norberg (1999) grundade visserligen sin studie på män, men som 

sjuksköterska är det viktigt att visa på förståelse, och att tro på individernas berättelser, 

oavsett kön. De menar vidare att om dessa individer bemöts med bekräftelse och omtanke 

känner de sig mer sedda och ges större chans för en lyckad behandling. Även här spelade 

omgivningen roll då individerna med långvarig smärta menade att det var viktigt med stöd, då 

patienterna talade om hur personer i deras närmsta omgivning såg på dem med 

misstänksamhet gentemot deras smärta. 

 

Halldórsdóttirs slutliga konklusion innebär att sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonal 

är manade att ha kurage och vara självkritiska nog för att kunna och våga se, att det idag 

faktiskt existerar en ickeprofessionell omvårdnad. På så sätt medvetandegörs och 

uppmärksammas dess existens. Hon menar att detta är nödvändigt för att kunna ta itu med 

problemet och manar alla att lyssna med hela sitt hjärta, sin tanke och sin själ (Halldórsdóttir, 

1996).  

Författarna menar att det är värdefullt att ha detta i åtanke för att kunna lyssna och se vad 

individen behöver för stunden, att inte låta sin professionalism få bli rutin och agera som man 

alltid gjort i liknande situationer. Olika individer har olika behov i olika stunder. Som 

sjuksköterska krävs att vi ibland tar ett steg tillbaka och frågar oss vad vi ser och vad vår nästa 

har störst behov av just där och då.  
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