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SAMMANFATTNING  
 
Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse. Långvarig smärta påverkar personens livsvärld 
i många aspekter genom fysiska, affektivta och kognitiva dimensioner. Vid smärtanalys av 
långvarig smärta kan metoder användas som ger en inblick i samtliga dimensioner. Eftersom 
smärta är en personlig upplevese och endast kan förklaras av personen själv så bör sjukvården 
utgå från ett livsvärldsperspektiv. 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur personer med långvarig smärta upplever att  
smärtproblematikens inverkan på livsvärlden uppmärksammats av sjukvården. 
Metod: Genom en kvalitativ ansats genomfördes intervjustudien med semistrukturerade 
frågor. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och presenterades i resultatet 
utifrån underkategorier och kategorier.  
Resultat: Upplevelserna hos informanterna var att sjukvården inte tillräckligt 
uppmärksammade livsvärlden. Sjukvården upplevdes otillräcklig i frågor om att se till 
helheten, lyssna på personen och se personen i dess sammanhang. Personer med långvarig 
smärta kände sig misstrodda och lämnade ensamma. Det upplevdes positivt de gånger 
sjukvården såg till livsvärlden genom att göra personerna delaktiga i vården och därmed ge 
tillbaka makt. Ett sätt att se till livsvärlden var att lyssna till personernas åsikter och 
upplevelser och därmed möjliggöra att beslut kunde fattas gemensamt. 
Slutsats: Sjukvårdspersonal ser bristfälligt till livsvärlden då personer som lever med 
långvarig smärta söker vård för smärtproblematiken. 
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INLEDNING 

Vikten av att bemöta patienter med ett vårdvetenskapligt förhållningssätt uppdagades hos 
författarna under sjuksköterskeutbildningen där den vårdvetenskapliga disciplinen genomsyrat 
undervisningen. Dahlberg och Segesten (2010) har skrivit boken Hälsa & vårdande i teori 
och praxis som har varit en grundbult i utbildningen och varit utgångspunkten för hur vi som 
sjuksköterskor genom ett livsvärlds- och helhetsperspektiv bör vara/tänka/agera i relation till 
patienter. Intresset att undersöka sjukvårdens förmåga att förhålla sig till 
livsvärldsperspektivet gentemot personer med långvarig smärta har dels stärkts under 
studietiden då vi själva mött personer med långvarig smärta och reflekterat över betydelsen av 
hänsyn till den långvariga smärtans inverkan på livet. Dels har intresset även tidigare existerat 
då författarna har personliga relationer till personer som lider av långvarig smärta. Personer 
har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (1982:763) rätt till en god och säker vård samt till 
individuellt anpassad och kontinuerlig vård. Långvarig smärta är ett dolt handikapp vilket från 
sjukvården kräver gedigen kunskap, en öppen attityd och stor förståelse för det unika hos 
varje person. Vi ansåg det intressant att belysa vilken bild personer med långvarig smärta har 
av sjukvården och hur personerna upplevt sjukvårdens förmåga eller oförmåga att hjälpa.  

BAKGRUND 

Vad är smärta? 
Smärta definieras enligt Internanional Assosiation for the Study of Pain (IASP) i Norrbrink 
och Lundeberg (2010) som: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse 
förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan” (s. 11). Genom att 
smärta är en subjektiv och multidimensionell upplevelse och därmed kan skildras på olika vis 
så går det inte att jämföra smärtupplevelser mellan olika personer, smärta måste analyseras 
individuellt (Jakobsson, 2009; Norrbrink & Lundeberg, 2010). 
 
Smärta kan kategoriseras i akut och långvarig. Akut smärta är en av kroppens viktigaste 
varningssignaler som har till syfte att skydda kroppen från skada (Norrbrink & Lundeberg, 
2010). Kroppen tolkar akut smärta som ett hot och svarar med en kaskad av olika fysiologiska 
reaktioner som förbereder individen för flykt och kamp. När orsaken till smärtan inte längre 
finns kvar så försvinner vanligtvis den akuta smärtan, men i vissa fall övergår den akuta 
smärtan till långvarig. Smärtan går från att vara ett symptom till att istället bli ett syndrom 
(ibid.). 
 
Vad är långvarig smärta? 
Långvarig smärta är ett annat fenomen än akut smärta och leder till andra reaktioner i kroppen 
(Norrbrink & Lundeberg, 2010). Symptombilden vid långvarig smärtproblematik kan se 
annorlunda ut än symptomen vid akut smärta och denna utvecklade symptombild kan medföra 
att långvarig smärta kan undervärderas eller misstolkas av andra (Norrbrink & Lundeberg, 
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2010; Säll-Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2010). För att smärtan ska klassas som 
långvarig ska den ha pågått i mer än sex månader där termen långvarig inte tar hänsyn till om 
smärtan är konstant eller intervallartad (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Den skyddande och 
läkande funktionen försvinner när smärtan blir långvarig. Kroppsliga funktioner som påverkas 
är de immunologiska, de endokrina, de motoriska samt det autonoma nervsystemet. Denna 
påverkan visar sig genom att fysiska, kognitiva samt känslomässiga funktioner hos individen 
kan komma att förändras (ibid.). 
 
En epidemiologisk studie visar att 18 % av Sveriges befolkning lever med långvarig smärta 
(Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2005). I Sverige är den vanligaste orsaken 
till långvarig smärta artros, men vanligt förekommande är också (med inbördes ordning) 
ryggsmärta, skador orsakade av trauman samt nervskador (ibid.). Ett tydligt samband mellan 
smärta och depression har påvisats i flera studier (Alba-Delgado et al., 2013; Breivik et al., 
2005; Kroenke et al., 2013). Långvarig smärtproblematik uppskattas motsvara så mycket som 
60 % av det totala antalet långtidssjukskrivna i Sverige idag (Gustafsson, 2011).  
 
Smärtans dimensioner 
Smärtupplevelsen kan förklaras utifrån flera dimensioner, beroende på att olika strukturer i 
hjärnan aktiveras när smärta uppkommer (Alba-Delgado et al., 2013; Norrbrink & Lundeberg, 
2010). Tre viktiga dimensioner benämns som följande, den sensoriskt diskriminativa 
dimensionen, den affektiva dimensionen och den kognitiva dimensionen. I den sensoriskt 
diskriminativa dimensionen registreras smärtans duration, lokalisation och intensitet 
(Norrbrink & Lundeberg, 2010). 
 
Obehagsupplevelser i samband med smärta ingår i den affektiva dimensionen. Känslor och 
minnen tolkas i de limbiska strukturerna i hjärnan (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Det är 
betydande hur personer med lånvarig smärta förhåller sig till sina känslor i samband med 
smärta eftersom negativa känslor så som oro, rädsla och ångest leder till stegrad smärta medan 
positiva känslor så som trygghet, hopp och glädje stärker inre harmoni och ger bättre hälsa 
(Afrell & Rudebeck, 2009; Berg, 2002). 
 
De tankar och handlingar smärtupplevelsen ger upphov till hos individen tolkas i prefrontala 
och frontala cortex. Denna komponent av smärtupplevelsen kategoriseras till den kognitiva 
dimensionen (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Långvarig smärta har ofta som följd att 
personers livsvärld påverkas genom att både arbete och fritidaktiviteter måste anpassas 
(Dahlberg & Segesten 2010; Kroenke et al., 2013). Begreppet livsvärld innefattar den värld 
personen upplever och utgår från, livsvärlden är personlig och utgår från personen i sitt 
sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010). Vid långvarig smärta påverkas flera av kroppens 
system, vilket innebär att sömnkvalitet, sinnesstämning, minne, inlärning och 
koncentrationsförmåga kan komma att influeras (Norrbrink & Lundeberg, 2010).  
 
Smärtfysiologiska forskningsläget 
Enligt Norrbrink och Lundeberg (2010) visar nya rön att det vid långvarig smärta sker 
flertalet olika förändringar både i hjärnans områden samt i perifera delar av kroppen. Bland 
annat kan en dysfunktion i de smärthämmande mekanismerna uppstå som benämns som 
dishibition. En annan vanlig förändring vid långvarig smärta är central sensitisering vilket 
innebär att kroppens nervsystem blir känsligare, individen får lättare ont samt känner smärta i 
ett större område i kroppen än tidigare (ibid.). 
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Alba-Delgado et al. (2013) visar på experimentell väg hur smärta hos råttor redan efter två 
dagar leder till ett depressivt tillstånd hos djuren. Detta resultat påvisas genom 
beteendeförändringar i form av depressionssymtom hos råttorna samt genom mätning av 
noradrenalinhalten som jämförelsevis låg på samma nivå som vid en depression hos 
människor. Då en testgrupp bland råttorna fick behandling för smärtan kvarstod ändå 
depressionssymtomen hos djuren i cirka 28 dagar efter att smärtan i sig bedömdes borta. 
Denna studie visar därav att den affektiva komponenten är dominant över den fysiska smärtan 
och detta är därför av stor vikt att bejaka vid bedömning av smärta. 
 
Att leva med långvarig smärta 
Långvarig smärta påverkar personens livsvärld stort, framförallt genom att smärtan ofrivilligt 
förändrar personens identitet och sätt att leva (Breivik et al., 2005; Harding, Parsons, Rahman 
& Underwood, 2005; Kroenke et al., 2013; Säll-Hansson et al., 2010; Warms, Marshall, Hof 
& Tyler, 2005). Personernas liv tvingas som regel att anpassas efter smärtans uppkomst, till 
exempel påverkas arbete och försörjning, sociala relationer samt sömn och rörlighet (Breivik 
et al., 2005; Warms et al., 2005). Den mängd energi som går åt till att hantera smärtan gör att 
personen inte klarar att hantera livet på samma sätt som tidigare (ibid.).  
 
Långvarig smärta kan göra det svårare för personen att hantera stressiga situationer och bidra 
till ökad oro (Alba-Delgado et al., 2012; Kroenke et al., 2013; Warms et al., 2005). Vid 
smärta kan personer bli lättirriterade och få dåligt tålamod som ofta går ut över de personer 
som finns i de närmsta relationerna. Med tiden kan det bli allt svårare att upprätthålla 
relationer med vänner och bekanta vilket blir en motverkande faktor eftersom relationer ofta 
har en positiv effekt på smärtan (Warms et al., 2005). 
 
Breivik et al. (2005) visar att personer med långvarig smärta har påverkats av smärtan genom 
att anse sig vara mindre eller inte alls kapabla att utföra olika aktiviteter: träna (50 % mindre 
kapabla, 23 % inte alls kapabla), hushållssysslor (42 % mindre kapabla, 12 % inte alls 
kapabla), delta i sociala samanhang (34 % mindre kapabla, 14 % inte alls kapabla) eller ha 
sexuellt umgänge (24 % mindre kapabla, 19 % inte alls kapabla). 
 
Långvarig smärta påverkar vanligvis flera aspekter i tillvaron, däribland arbetslivet. Att gå 
från att vara den som försörjt familjen till att sedan försöka klara situationen med hjälp av 
sjukbidrag är en stor omställning både ekonomiskt och psykiskt (Warms et al., 2005; Breivik 
et al., 2005). I Breivik et al. (2005) framkommer att det var 24 % av personerna med 
långvarig smärta som förlorade sitt arbete samt 25 % som var tvungna att byta jobb på grund 
av smärtproblematiken. 
 
Personer med långvarig smärta förväntade sig att i mötet med sjukvården få förklara sin 
smärta och den inverkan smärtan har på deras livssituation. (Harding et al., 2005; Säll-
Hansson et al., 2010; Warms et al., 2005). Enligt HSL (1982:763) har alla patienter rätt till en 
god vård. En god vård bedrivs enligt Dalhberg och Segesten (2010) genom att stödja och 
stärka personens hälsoprocesser och via närvaro se till personens livsvärld, mening och 
sammanhang. 
 
Analys av smärta  
Eftersom smärta är en personlig upplevelse kan den endast uppfattas av den drabbade och 
därmed enbart skattas av personen själv. Smärtanamnesen bör utgå från ett 
livsvärldsperspektiv eftersom långvarig smärta kan innebära ansenliga psykosociala 
konsekvenser för personen (Afrell & Rudebeck, 2009; Norrbrink & Lundeberg, 2010). För att 
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sjukvårdspersonal bäst ska kunna värdera det patienten förmedlar om smärtan menar 
Norrbrink och Lundeberg (2010) att smärtskattningsinstrument bör utföras upprepade gånger. 
 
Det finns uni- och mulitdimensionella smärtskattningsinstrument. Det existerar idag inte 
något standardinstrument för skattning av smärta i den svenska sjukvården (Norrbrink & 
Lundeberg, 2010). Instrumentet som är mest frekvent använt är dock Numerical rating scale 
(NRS) och visuella analoga skattningsskalan (VAS) (Bilaga 1), dessa två är exempel på 
unidimensionella smärtskattningsinstrument som mäter en smärtdimension i taget (Brantberg 
& Allvin 2012). Med ett multidimensionellt instrument skildras en mer samlad bild av de 
olika dimensionerna och är att föredra för att få en inblick i personens upplevelse av att leva 
med långvarig smärta. Exempel på multidimensionella smärtskattningsinstrument som finns 
på svenska är Brief Pain Inventory (BPI) (Bilaga 2) samt Short Form-McGill Pain 
Questionnaire Swedish version (SF-MPQ) (Bilaga 3) (Jacobsson & Gustafsson, 2006). 
 
Det är av stor betydelse för personer med långvarig smärta att få en korrekt och klar analys av 
smärtan. Ovissheten av att inte veta vilket ursprung smärtan har kan leda till oro och ofta görs 
egna tolkningar av symtomen. Vanligt är att patienterna målar upp scenarier där skrämmande 
sjukdomar så som cancer förekommer, tankar som dessa ger ökad smärta. Tvärtom gör 
förklaringar och förståelse för smärtans fysiologi och anatomi att smärtan minskar (Harding et 
al., 2005). 
 
Varför sjukvården ska se till livsvälden 
Personer med långvarig smärta är experter på sig själva, sin kropp och sin smärta (Dahlberg & 
Segesten, 2010; Warms et al., 2005). Ingen kan till fullo förstå den andre men genom ett 
öppet och följsamt sinne kan sjukvårdspersonal närma sig den andres livsvärld och på så vis 
öka möjligheterna för att mötet ska bli vårdande. Vårdande möte är förutsättningen för god 
vård (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Personer som lever med långvarig smärta är i stort behov av förståelse från sjukvårdens sida. 
Inte bara gällande förståelse för hur smärtan påverkar rent fysiskt, utan även för smärtans 
psykosociala och existentiella inverkan på livet (Afrell & Rudebeck, 2009). En vanlig 
reaktion som förekommer hos personer med långvarig smärta är värkupptagenhet 
(Gustafsson, 2011). Den ständiga smärtan ockuperar då hela personens värld och alla 
händelser i livet tycks förekomma i förhållande till smärtan, vilket leder till att personen 
försätts i en situation där inget annat får tid eller plats (ibid.). Genom att lära sig hantera 
smärtan och hitta strategier för att inte låta smärtan ta över livet kan välbefinnandet och 
livskvalitet öka. Att medvetandegöra vilka inre bilder smärtan framkallar och minska dess 
hotfullhet är ett annat sätt att minska smärtans påverkan på kroppen och på livet (Berg, 2002). 
Att sjukvården genom samtal utreder vilka tankar och känslor personen med långvarig smärta 
har kring smärtproblematiken är därför av stor vikt och kunskapen bör användas som grund 
för att stödja personen i hanteringen av smärtan (Berg, 2002; Gustafsson, 2011). Det kan 
därför vara betydelsefullt att undersöka hur personer som lever med långvarig smärta 
upplever att sjukvården ser till smärtproblematikens inverkan på personen och livet.  
 
En definition av vad smärta är myntades redan 1986 av Mcaffery och citerades av Corner 
(1989), och är högst relevant än idag: “Pain is whatever the experiencing person says it is, 
existing whenever the experiencing person say it does” (s. 988). Definitionen syftar på att 
uttryck för smärta hos lidande personer alltid ska tas på fullaste allvar av sjukvårdspersonal 
och bedömningar ska utgå från personens upplevelse och beskrivning av smärtan. Att lindra 
lidande och stärka hälsoprocesser är enligt Dahlberg och Segesten (2010) sjukvårdens yttersta 
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strävan. För att nå detta mål krävs att sjukvårdspersonal har en helhetssyn genom att 
uppmärksamma smärtproblematikens inverkan på livsvärlden hos personer med långvarig 
smärta. 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien har sin utgångspunkt i den vårdvetenskapliga disciplinen. Grunden i disciplinen är 
perspektivet att patienten är i fokus med reflektioner kring synen på patienten, hur patientens 
hälsa kan utvecklas och stärkas samt hur den individuella vården kan bedrivas. 
Vårdvetenskapen bygger på att sjukvårdspersonal genom ett etiskt förhållningssätt bör närma 
sig patienten med hänsyn till dennes: livsvärld, hälsa, välbefinnande, lidande och förmåga att 
fullfölja sina livsprojekt (Dahlberg & Segesten 2010). 
  
Till grund för kommande studie används det vårdvetenskapliga begreppet livsvärld. 
Livsvärlden beskrivs av Dahlberg och Segesten (2010) som världen såsom den erfars. Detta är 
den värld som delas med andra samtidigt som den är helt personlig och individuell. 
“Livsvärlden är den basala verklighet som vi dagligen lever i och genom och som vi ständigt, 
om än omedvetet tar för given” (Ibid. s. 145). Livsvärlden utgår och kan inte skiljas från 
människa som betecknar den (Dahlberg och Segesten, 2010). Att sätta sig in i någons 
livsvärld är att försöka se världen genom deras ögon och därmed sätta sin egen förförståelse åt 
sidan (ibid.). Ett exempel på hur livsvälden avspeglas kan vara två äldre, till synes lika, 
kvinnors uppfattningar om julen. Den första kvinnan ser julen som den lyckligaste tiden på 
året när barn och barnbarn kommer hem och hela familjen samlas, tiden springer fram och 
dagarna går alltför fort. Den andra kvinnan upplever julen som en mörk och plågsam tid 
därför att hon inte har någon familj kvar och alla vänner och bekanta sluter sig kring deras 
familjer, dagarna känns långa och tiden kryper fram. Genom julens traditioner blir den andra 
kvinnans ensamhet slående påtaglig samtidigt som den första kvinnan upplever sig samla 
kraft som gör att hon orka bära sin ensamhet resten av året. Livsvärlden präglas ständigt av 
mening och sammanhang samt tid och rum (ibid.). 
 
Att leva med långvarig smärta påverkar personens livsvärld och sjukvården bör utgå från 
personens livsvärld för att undersöka vilka behov av stöd som finns. Långvarig smärta medför 
inte enbart förändringar i kroppsliga funktioner utan kan även uppfattas som en förändring i 
hur världen uppfattas (Birkler, 2007; Dahlberg och Segesten, 2010). För att kunna se till den 
unika personen och dess behov av hjälp i relation till smärtan krävs att se till dennes livsvärld 
och att hänsyn tas till det som sägs och visas. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Det är ett stort antal personer som idag lever med smärta som är långvarig. Eftersom smärta är 
en subjektiv upplevelse som inte med enkla medel kan mätas så uppstår en komplex situation 
när dessa personer kommer i kontakt med sjukvården. Sjuksköterskan behöver i mötet med 
personen med långvarig smärta en gedigen kunskap om smärtans fysiologi men även en 
förmåga att kunna ta till sig det personen förmedlar. Eftersom det inte finns något 
smärtskattningsinstrument som fungerar som standardmodell så är det upp till varje 
sjukvårdspersonal att själv bedöma hur personens smärta kan analyseras. Vid smärtanalys är 
det av stor vikt att personen själv får möjlighet att förmedla vad smärtan innebär för dennes 
livsvärld. Patienter har enlig lag (HSL 1982:763) rätt till trygghet i vården, hur kan 
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sjukvården genom visat intresse för den långvariga smärtans inverkan på personens livsvärld 
inge trygghet?  
 
När smärta pågår under lång tid kan inverkan på personens liv bli komplext. Fysiologisk 
påverkan kan ses på både kognitiva, affektiva samt fysiska dimensioner vilket medför 
konsekvenser på olika plan för personen. Genom en empirisk undersökning av hur personer 
med långvarig smärta upplever att de inom sjukvården fått ge uttryck för sin smärta och dess 
inverkan på livssituationen hoppas författarna få en bild av hur sjukvården ser till personens 
smärta i perspektiv till människan i sitt sammanhang. Att hjälpa personer med långvarig 
smärta att hantera livet som formats, grundar sig mycket på att ge stöd till ett medvetet 
förhållningssätt i tanke och handling i relation till sin smärta. För att sjukvården ska kunna 
bidra med stöd och hjälp för att öka välbefinnande och därmed hälsa hos personer med 
långvarig smärta är det av största vikt att utgå från personens livvärld.  

 

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur personer med långvarig smärta upplever att 
smärtproblematikens inverkan på livsvärlden uppmärksammats av sjukvården.  
 

METOD 

Studien utgår från en kvalitativ design, vilket av Henricson och Billhult (2013) samt av 
Friberg (2012) kännetecknas som en studie där forskaren har ett öppet förhållningssätt mot 
forskningsområdet, är flexibel, anpassningsbar samt har en helhetssyn. De rubricerar en 
kvalitativ design som en aktuell metod när beskrivning av människors upplevelser, 
erfarenheter, förväntningar och behov ska skildras. Utgångspunkt för studien är en induktiv 
ansats, det vill säga att forskarna har, som grund för studien, utan hypoteser utgått från 
empirin varifrån slutsatser har dragits från den data som framkommit (Pribe & Landström, 
2013). Uppsatsen genomfördes som en intervjustudie och syftar till att undersöka hur personer 
som lever med långvarig smärta upplever att sjukvården tar hänsyn till hur 
smärtproblematiken inverkar på livsvärlden 

Datainsamling 
Data till grund för uppsatsens resultat har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. 
Denna metod valdes på grund av att intervjuer ger förståelsegrundad förstahandsdata data 
genom beskrivningar av upplevelser, tankar, känslor, beteende och attityder (Thomsson, 
2010). Att ha en semistruktur under intervjuerna har gett utrymme för följdfrågor men även 
öppnat för möjligheten att visa ett genuint intresse för informantens berättelse genom att 
aktivt lyssna och sedan be om fördjupningar eller förklaringar (Danielson, 2013). 

Urvalsförfarande 
För att svara an på studiens syfte utformades inklusions- och exklusionskriterier. De 
inklusionskriterier som ställdes på urvalet av informanter var dels att en diagnos med någon 
form av långvarig smärta skulle finnas och att smärtproblemtiken skulle pågått i mer än två år. 
Dels att sjukvården skulle utrett smärtan utan att botande resultat uppnåtts, det vill säga att 
sjukvården inte kunnat hjälpa informanterna att uppnå en smärtfri vardag. Informanterna 
skulle inneha en god verbal förmåga för att minimera risken för kommunikationsfel. 
Åldersspantet 18-65 år beslutades då den övre gränsen sattes för att minimera risken att 
personerna led av övriga sjukdomar som kunde påverka smärtbilden. Exklusionskriterier var 
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multisjuka informanter där smärta enbart var en mindre del av problematiken, detta för att 
smärta skulle vara det som informanterna primärt sökt vård för. Personer som ingick i 
författarnas egen närmsta bekantskapskrets exkluderades för att en distans till personen skulle 
finnas, det vill säga att någon förutfattad kunskap om informanternas smärttillstånd inte skulle 
finnas. 
 
Med hjälp av snöbollsmetoden presenterades cirka tio alternativa informanter, utifrån studiens 
inklusions- och exklusionskriterier valdes de fem mest lämpliga personerna ut, därav fanns ett 
planerat bortfall före datainsamlingen. De fem personer som valdes ut tillfrågades att deltaga i 
studien varpå samtliga valde att delta. Således förekom inget oplanerat bortfall.  
 
Fem informanter kontaktades och intervjuades. Tre informanter söktes upp med hjälp av 
människor i forskarnas omgivning, dessa är inte personer forskarna har någon personlig 
relation till. Övriga två informanter hittades genom snöbollseffekten då de rekommenderades 
av de andra informanterna. Ett flertal alternativ till informanter uppkom genom 
snöbollseffekten. Eftersom en begränsning av antalet intervjuer var satt utfördes ett aktivt 
urval av de informanter som uppfyllde studiens inklusions och exklusionskriterier. Då tiden 
för studiens gång varit begränsad ansågs även att antalet intervjuer var lagom för att data 
skulle bli greppbart och tillräckligt med tid skulle kunna ges för transkribering och 
analysering av materialet för att nå ett relevant resultat. Thomsson (2010) talar om att det är 
relativt hur många intervjuer som behövs i en studie beroende på hur avgränsat frågeområdet 
är och hur fokuserade frågor man väljer att använda sig av, desto mer avgränsat frågeområde 
desto färre intervjuer behövs. 

Informanter 
Samtliga informanter var boende i Kronobergs län, hade eget boende och var självständiga i 
det dagliga livet. Åldersspantet på informanterna var mellan 21-63 år. De fem informanterna 
bestod av fyra kvinnor och en man.  

Intervju 
Fem intervjuer har genomförts, varav en testintervju som inkluderades i resultatet. 
Testintervjun genomfördes för att prova upplägg på intervjufrågor och struktur på 
intervjuerna. Efter att testintervjun var genomförd valdes att göra vissa korrigeringar i 
upplägget av intervjuerna där bland annat en intervjuguide (bilaga 4) konstruerades 
innehållande frågor och följdfrågor med syftet att hjälpa författarna att leda tillbaka 
informanten till ämnet om denne kommit in på annat spår.  
 
Första kontakten med informanterna togs via telefon då syftet med studien presenterades samt 
motiv till varför informanten önskades medverka. Därefter skickades informationsblad 
(Bilaga 5) ut via e-post, så tid erhölls till att läsa igenom information om intervjun och studien 
samt för att ge informanterna tid för att överväga om de ville medverka i studien, varpå 
informanterna kontaktades igen via telefon. Informanterna var fria att välja vart intervjun 
skulle äga rum, författarna erbjöd sig komma till informanternas hem eller att boka rum på 
Hälsomottagningen på Linnéuniversitetet i Växjö. Samtliga intervjuer tog plats i 
informanternas egna hem.  

Innan intervjun startade fick informanten information rörande hur upplägget av intervjun 
skulle se ut, vilket studiens syfte var, varför bägge författarna var med under intervjun samt 
att utrymme gavs till frågor och funderingar. Informanterna skrev även under 
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samtyckesblanketten (Bilaga 6) innan intervjun påbörjades. Tydligt framhölls att informanten 
när som helst fick avbryta eller pausa i intervjun utan förklaring om så skulle behövas.  

Störande moment ansågs vara så få och små att det inte nämnvärt har påverkat varken 
informanterna eller intervjuerna i stort. Intervjuerna var samtliga mellan 30-60 minuter.  
Samtliga informanter gav sitt samtycke för inspelning av intervjuerna. All data som 
framkommit har således röstinspelats. Inspelningarna transkriberades, det vill säga att 
författarna lyssnade på inspelningarna och ordagrant med pauser, skratt, gråt etcetera skrev 
ned det som sades. Det transkriberade materialet avidentifierades så att inga personuppgifter 
framkom skriftligt. Transkriberingarna fullbordades samma dag som intervjun eller dagen 
efter. Thomsson (2010) talar om att spegla budskapen i det som sägs, inkluderat i denna 
information är det icke verbala språket vilket kräver att transkribering och anteckningar av 
detta görs medan det finns färskt i minnet hur det icke verbala förhöll sig till det som sagts.  

Analys 
Ansats för analysarbetet var att gå från materialet i helhet till dess delar där sedan en 
sammanfogning av all data till en ny helhet gjorts. Transkriptionerna har analyserats med en 
kvalitativ manifest innehållsanalys. Valet av analysmetod gjordes då en kvalitativ 
innehållsanalys är effektiv vid hantering av stora mängder data som ska granskas för 
beskrivning av likheter och skillnader i innehållet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 
Analysprocessen av det transkriberade materialet har i enhet med vad Granheim och 
Lundman (2004) beskriver bestått av följande steg: uttagning av meningsenheter, 
kondensering av meningsenheter, kodning samt bestämning av kategorier. För det första har 
hela det transkriberade materialet lästs igenom ett flertal gånger, detta gjorde författarna var 
för sig för att båda skulle få en förståelse för innebörden i sin helhet. Därefter plockades 
meningsbärande enheter ut av författarna tillsammans, enheterna var fraser i sina hela 
sammanhang som ansågs innehålla relevant information för studiens syfte. Därefter 
kondenserades dessa meningsenheter för att plocka fram det konkreta i de fraser som plockats 
ut. Utifrån dessa kondensationer av meningsenheterna formades koder som sedan grupperades 
i passande underkategorier som lyfter de centrala innebörderna från intervjuerna. 
Kategorierna samanställdes sedan gemensamt av författarna genom att likheter och olikheter i 
materialet plockades ut och vävdes samman till ett resultat som svarar an på studiens syfte. 
Exempel på analys av analyserad text följer: 
Meningsbärande enheter Kondenserade meningar Kodning Underkategori Kategori 

När du har ont kan du ju 
inte ha ont för det syns 
inte. 

Du kan inte ha så ont, 
för du ser inte ut att ha 
ont. 

Misstro  Sjukvården litade inte 
på mig 

Sjukvården såg 
inte livsvärlden 

Ja, den ständiga 
kommentaren, du borde 
inte ha så ont 

Smärtan ifrågasätts. 

Jag gick väl hem och 
grävde ner mig under 
täcket och bara kände 
mig totalt värdelös, bara 
jag ska väl leva såhär då 
ungefär... En läkare som 
fick en att tro att man 
inbillade sig att man hade 
ont ungefär.  

Läkaren bagatelliserade 
smärtan och fick mig att 
tro att jag inbillade sig, 
efteråt kände jag mig 
värdelös. 

De tror inte på att jag har 
smärta, utan jag vill bara 
ha tabletter... så upplever 
jag det, det är ingen som 
säger det rätt ut men. 
 

De tror inte att jag har 
smärta, de tror att jag 
bara vill ha tabletter. 
 

Misstänksamhet 
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Så sa dem: Vad mycket 
morfin du har tagit! Ja. 
Så jag får ställa om den 
här nu lite så att du inte 
kan ta så ofta, och så. 
(Vad fick det dig att 
känna?) Ja, de frågade 
inte om jag hade ont. 

De sa: Vad mycket 
morfin du har tagit, jag 
får ställa om lite här så 
du inte kan ta så ofta. 
(Vad fick det dig att 
känna?) Ja, de frågade 
ju inte om jag hade ont. 

Etiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen (2008) beskriver hur etiska principer rörande forskning på 
människor och dessa principer finns till för att värna om de människor som ingår i 
forskningsstudier. Som utgångspunkt för dessa etiska krav ligger forskningsdeltagarnas hälsa 
och välmående. I denna studie prioriterades detta, likaså värnade forskarna om att skydda 
informanternas integritet, autonomi, värdighet och personuppgifter (ibid). All data som 
framkommit under intervjuerna har under studiens gång behandlats konfidentiellt och 
bevarats inlåst, enbart författarna har haft full tillgång till materialet och handledaren för 
studien har haft tillgång till det avidentifierade materialet. Att materialet avidentifierats 
innebär att författarna ersatt informanternas namn och personuppgifter med koder i 
transkriberad data. 

Samtliga informanter erhöll verbal och skriftlig information om studien före genomförandet 
av intervjuerna genom att informationsbrev både skickades ut per e-post ett par dagar före 
intervjun samt förtydligades vid tillfället för intervjun. Skriftligt samtycke erhölls från 
samtliga. Intervjuerna har haft krav på sig att de skulle följa de regler och hänvisningar som 
Helsingforsdeklarationen (2008) innefattar. Helsingforsdeklarationen (2008) innefattar bland 
annat att den information som framkommer till informanterna ska klargöra att deltagande är 
frivilligt, att möjligheten att dra sig ur alltid garanteras, att information om att studien endast 
kommer användas som forskningsändamål framförs samt att studiens syfte och metod tydligt 
beskrivs. 
Under utförandet av studien har författarna varit medvetna om och reflekterat kring 
förförståelser för att minimera dess betydelse för resultatet. Författarnas avsikt har därför varit 
att sätta sin förförståelse åt sidan (bracketing) för att på så vis stärka studiens trovärdighet. 
Thomsson (2010) beskriver hur ingen kvalitativ datainsamling från författarnas sida kan vara 
objektiv, det är då bättre att tydligt redogöra för de teorier och antaganden som ligger till 
grund, därav har detta redovisats i studiens metoddiskussion. 
Studiens syfte och tänkta genomförande innefattade inget av de kriterier som innebar att etisk 
granskning var nödvändig enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460). Författarna valde att trots detta ändå att ansöka till etikprövningsnämnden 
om etiskt tillstånd eftersom den psykiska påfrestningen för informanterna kunde tänkas bli 
stor om starka känslor rörts upp under intervjun. I beslutet från etikprövningsnämnden 
framkom att etiskt tillstånd för studien inte var nödvändigt, etiska rekommendationer 
bifogades vilka författarna tog hänsyn till (Bilaga 7). Eventuella risker för informanterna 
ansågs inte överstiga nyttan med studien. 
Forskarna har varit medvetna om att frågorna som ställdes under intervjuerna hade kunnat 
framkalla smärtsamma minnen, starka känslor eller sätta igång tankeprocesser hos 
informanterna. En handlingsplan för beredskap för stöd om någon intervju skulle leda till 
mycket tankar och stor psykisk påfrestning för informanterna utarbetades. Författarna 
lämnade telefonnummer och mailadresser, till informanterna, där författarna kunde nås om det 
uppkom behov av samtal.  
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RESULTAT 

Genom analysen från intervjuerna framkom två huvudkategorier med sammanlagt nio 
underkategorier. Kategorierna och underkategorierna var följande:  

Sjukvården såg inte till livsvärlden Sjukvården såg till livsvärlden 

Sjukvården såg inte helheten När sjukvården gav tillbaka makt till patienten 

Sjukvården litade inte på mig Delad börda 

Sjukvården förklarade inte så att jag förstod Sjukvården såg helheten 

Sjukvårdens hjälp var inte tillräcklig Fast punkt i sjukvården 

Sjukvården lämnade mig ensam  

 

Sjukvården såg inte till livsvärlden 
Genom informanternas olika berättelser förmedlades en tydlig bild av att det förekom 
situationer där sjukvården såg personen som en patient i mängden, för att sedan enbart handla 
efter rutiner. Känslan informanterna förmedlade om sjukvårdspersonal var att de inte hade tid 
att lyssna fast de egentligen ville eller andra tillfällen där det från personalens sida inte fanns 
någon vilja att lyssna. Känslan var då att personen kände sig oförstådd och lämnad ensam i sin 
utsatta situation.  

Sjukvården såg inte helheten 
Samtliga informanter uttryckte en önskan om att sjukvården på ett bättre sätt borde se till det 
sammanhang som personen med långvarig smärta befinner sig i. Större hänsyn till vilka 
erfarenheter personen hade med sig sedan tidigare önskades samt en efterfrågan om bättre 
kartläggning av vilka behov av stöd i vardagen personerna hade. Majoriteten upplevde att 
sjukvården inte tillräckligt bidragit till att familj och närstående blivit delaktiga i vården eller 
att de fått den hjälp och det stöd de varit i behov av. “Men de ser ju inte helheten, att det är ju 
faktiskt en familj som också ska fungera på något sätt” (Informant 3). Trots att informanterna 
upplevde sig ha försökt förklara hur situationen i hemmet varit och hur smärtan har påverkat 
livsvärlden så har sjukvården undermåligt sett till dessa aspekter. Informanterna uttryckte en 
misstanke om att sjuvårdspersonal inte visste vad de skulle göra med den information som 
framkommer vid frågor kring hur det är att leva med långvarig smärta, och därför inte heller 
försökte sätta sig in i deras livsvärld.  
 
Det framkom tydliga upplevelser i samtliga intervjuer av att sjukvården gått på rutin och 
gammal vana och inte varit flexibla nog att lämna plats för det individuella och unika hos 
varje person. Informanterna uttryckte känslan av att sjukvården följde ett mönster och i de fall 
då personen hamnat utanför mönstret uppstod en osäkerhet från sjukvårdens sida hur 
problemet skulle hanteras. Det upplevdes att sjukvården utgått från hur andra patienter 
brukade reagera, hantera och svara på smärtan och behandlingar, samt infanns en känsla av att 
sjukvården ville kategorisera dem i fack där deras tillstånd passade in. En informant uttryckte: 
“Han bara pratar och pratar och lyssnar inte utan han har sina fack där han försöker stoppa 
in mig”(Informant 5). Genom bristande hänsyn till att se människan i sitt sammanhang bidrog 
sjukvården till att frambringa en känsla av uppgivenhet hos informanterna.  
 
Det upplevdes att sjukvården inte tillräckligt såg till hur personen tänkte kring eller förhöll sig 
till smärtproblemtiken. Upplevelser var att sjukvården i första hand uppmärksammade de 
fysiska symptomen och i mindre grad såg till psykiska aspekter exempelvis vilka känslor 
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smärtan framkallade. “Det är än en gång det här med helheten, de ser inte bagaget” 
(Informant 3). Att se till personernas bagage och på så vis ta reda på vilka kunskaper, 
förställningar och förväntningar personen bar på var något informanterna sällan eller aldrig 
upplevt i sjukvården.  
  
En allmän känsla bland informanterna var att sjukvården fokuserade mycket på 
medicinförskrivning. Detta uppfattades som ett enkelt och snabbt sätt att hantera patienter för 
att slippa tidskrävande och svårhanterliga samtal om smärtans påverkan på livet. “Jag söker 
inte vård för att höra här får du en tablett, … de ser inte människan”(Informant 5), 
“Sjukvården kommer inte med något längre och försöker att hjälpa eller underlätta, … här 
får ni recepten och sen är det bra med det” (Informant 4).    
 
Stressen i sjukvården gjorde att personerna inte fått den tid som önskats för att ställa frågor 
eller tid för att få den information de behövde.  
 

“Han skulle till operation hela tiden, liksom så fort man sa någonting och till 
slut när jag bara bryter ihop i sängen och bara börjar lipa också liksom, så 
sätter de sig plötsligt ner, då var det inte så jädra bråttom längre” (Informant 
2). 

 
Läkarna tog sig inte tid att lyssna och ville helst delegera vidare samtalet till någon annan 
profession. Det upplevdes att det ofta tar tid att få hjälp. Detta erfors extra påfrestande när 
personerna befann sig i utsatta situationer, som när smärtan stegrades och ett snabbt behov av 
hjälp fanns. ”...och då blir man så här lite att, kan ni stanna upp här lite och lyssna på mig 
för jag har så ont, ni måste fixa det här”(Informant 2).   
 
En upplevelse av att sjukvården lovade mer än vad de kunde hålla och att delar av sjukvården 
utgav sig kunna mer än vad de kunde fanns hos informanterna. “Åå det hade varit skönare om 
de sagt att detta ligger utanför mitt kompetensområde men jag ska hitta någon som kan det 
bättre” (Informant 1). Det framkom att ärliga bemötanden, även om det gällde små 
företeelser, och att sjukvårdspersonalen var öppna med sin kompetens hade ökat förtroendet 
hos informanterna till sjukvården samt minskat frustrationen av väntan och av att inte få svar.  
 
Det infanns ett minskat förtroende till sjukvården då det hände att informanterna blev lovade 
saker av sjukvården som aldrig fullföljdes. Tiden i hemmet mellan sjukvårdsbesöken beskrevs 
som en ständig väntan, väntan på tider för nya utredningar, väntan på operationer, väntan på 
provsvar och dessutom väntan på att sjukvården ska höra av sig som de lovat och sedan inte 
gjort. “Man kan inte lova en människa att man ringer och sen ringer inte, då går man ju här 
hemma och jag hade så ont, jag visste ju inte var jag skulle ta vägen” (Informant 2).   

Sjukvården litade inte på mig 
Informanterna upplevde att det fanns tendenser hos sjukvården att bagatellisera smärtan och 
inte se behovet av att dämpa smärtan för att göra vardagen hanterlig. Det upplevdes i flertalet 
fall att sjukvården trodde att det var beroendet till läkemedel som var orsak till besöket. Det 
uppgavs att sjukvårdens inställning ofta var att informanterna inte borde haft så ont när 
smärtlindring erhållits och att antydan fanns att de inte såg ut att ha ont. Det upplevdes att 
sjukvården inte litade på patientens erfarenheter och upplevelser. “När du har ont, kan du ju 
inte ha ont, för det syns inte” (Informant 3). Informanten menar att efter lång tid med smärta 
lär man sig dölja ett smärtuttryck för att orka hantera det dagliga livet, exempelvis för att 
slippa förklara sig i sammanhang med sociala kontakter. Denna misstro från sjukvården 
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uttrycktes ge en känsla av uppgivenhet och minskad ork till att fortsätta kämpa för ett bättre 
liv trots smärta. 
 
Informanterna uppgav att smärtan dagligen gjorde sig påmind i vardagen. Exempelvis i 
samband med tillfällen då olika aktiviteter som planerats inte kunde genomföras eller då jobb, 
skola eller vardagssysslor i hemmet blev lidande. Det upplevdes att sjukvården inte trodde att 
smärtan påverkade det dagliga livet så mycket som den gjorde. En del sjukvårdspersonal hade 
antytt att smärtan kunde varit inbillad eller att smärtan var av psykisk orsak, vilket 
informanterna upplevde som kunskapsbrist hos sjukvården och känslan av att bli misstrodd 
infann sig. “höra många gånger att smärtan sitter psykiskt och det känns ju många gånger 
som att man inte har kunskap om det” (Informant 1). Flera informanter satte sin smärta i 
relation till andra sjukdomar där tydligare mönster och mer givna behandlingsmetoder finns. 
Det framkom känslor av att det både fanns en skillnad i vilken vård som erhölls samt i vilken 
utsträckning sjukvården tog hänsyn till hur vardagslivet påverkades av sjukdomen. En 
informant talade om sin vård och att det var stor skillnad mot den vård informantens partner 
fått som följd av ett annat ohälsotillstånd. Det gällde främst hänsyn till livssituationens 
påverkan och känslohantering vilket upplevdes som en stor och svårhanterlig orättvisa.  

Sjukvården förklarade inte så att jag förstod 
Flera informanter uppgav att de inte kände sig delaktiga i sin vård när de ibland inte förstod 
syftet med sjukvårdens handlingar, där osäkerheten av att inte veta vad som kommer att ske 
härnäst skapade otrygghet hos informanterna.  
 

”Jag hade velat att han skulle säga såhär, ja men du (informantens namn), nu 
gör vi såhär, och verkligen talat om för mig att jag ringer till X eller vi gör 
såhär och såhär så vet jag vad jag har att gå på. För liksom gå i den här 
ovissheten hela tiden är jättejobbigt” (Informant 2). 

 
Smärtproblematik engagerar ibland flera olika professioner. Informanterna upplevde det 
påfrestande att samarbetet mellan professionerna stundom var bristande i fråga om 
kommunikation och förtroende. Detta resulterade i att personen ibland fick olika besked från 
olika håll inom sjukvården.  
 

”De man kommer till ska ju göra samma saker som är gjort innan, man litar 
liksom inte på det som är gjort innan, utan man ska komma, de testade det här 
ja då måste jag testa det igen innan jag kan komma och få nästa steg” 
(Informant 1) 
 
“Den ene säger såhär att det här måste vi göra någonting åt, det här är ju inte 
humant och en säger så här liksom att det läker och du kommer bli bra” 
(Informant 2). 

Sjukvårdens hjälp var inte tillräcklig 
Frustration uttrycktes komma av att smärtproblematiken påverkade livet var i stor grad och 
förorsakade en utsatthet. Utsattheten infanns då sjukvården, som sågs som den enda instans 
som fanns till hjälp, inte lyckades hjälpa individen till ökad självständighet i vardagen. Det 
gavs också uttryck som maktlöshet inför tillståndet då varken informanterna eller sjukvården 
visste hur situationen skulle hanteras. “Ja, de tycker väl synd om mig, men inte därifrån till att 
försöka hitta någon lösning eller hitta något som kan hjälpa mig. Jag upplever mest att det är 
ett konstaterande, och så skriver man det i journalen” (Informant 4). Majoriteten informanter 
upplevde en beroendeställning till sjukvården, och därför också svårigheter att kritisera. Som 
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patienter, upplevde de sig vara i underläge och det fanns en tro att sjukvården inte förstod i 
vilken grad smärtproblematiken påverkade livet.  
 

“att jag verkligen behöver eran hjälp, för det finns ingen annanstans som jag 
kan ta hjälpen ifrån … jag kan inte ligga hemma på soffan och bara lipa i värk 
och bara känna alltså jag har ju försakat så mycket, jag kan ju inte göra 
någonting, jag tror inte han förstår det” (Informant 2). 

 
Mycket energi krävdes för att på bästa sätt kunna hantera smärtan i vardagen, därför uttryckte 
informanterna det som olyckligt att det tog energi från dem då de behövde kämpa för att få 
vård. Istället för att sjukvården banade väg med syftet att leda personerna mot hälsa så 
krävdes det att personerna själva fann vägar att gå. Detta genom att efterfråga vård eller 
föreslå lösningar som sjukvården sedan kunde ta ställning till. Informanterna upplevde hur de 
ofta hade kunskap om att vissa metoder eller behandlingar fungerade bättre eller sämre för 
dem. Men att sjukvården emellanåt inte tog hänsyn till detta utan var bestämda på vad som 
brukade fungera. “som med X, då får man känna efter jaha vilken väg ska vi gå nu, kan jag gå 
runt där, kan jag gå runt där” (Informant 5). Informanten syftade här till fenomenet då 
metoder försöker hittas för att övertala sjukvården om vad som var bästa behandlingen för 
denne.  
 
Informanterna uttryckte en trötthet gentemot vårdsystemet. Som helhet uppfattades 
vårdsystemet som tungrott då det exempelvis kunde ta flera veckor för remisser att skickas 
och hanteras. Likaså framkom en frustration över att allt som skulle göras behövde gå vägen 
genom samtliga instanser och att inga genvägar kunde tas för att komma fram snabbare. “kan 
det inte komma igång lite fortare, nej det kan det ju inte då för det är ju remisser som ska 
skrivas och så och det tar ju flera veckor” (Informant 2). En del av informanterna betonade 
att det alltid fordrades att patienten kunde ställa krav på sjukvården om det krävdes hjälp av 
olika instanser.  

Sjukvården lämnade mig ensam 
Flera informanter kände sig bortglömda av sjukvården, då ingen längre frågade hur de mådde 
eller hur det var att leva med långvarig smärta. Detta resulterade i att informanterna lämnades 
i en känsla av tomhet. “Nä, så jag är väl lämnad åt mitt öde kan jag väl känna mer eller 
mindre” (Informant 4). Jämförelser gjordes av fler informanter där de betonade att sjukvården 
i ett tidigt skede engagerade sig stort i deras mående men att engagemanget sedan runnit ut i 
sanden. “Nu är det liksom ett hopplöst fall, nu är det ingen idé” (Informant 4). 
 
En känsla av uppgivenhet uttrycktes då sjukvården, efter att ha ställt en diagnos, sedan inte 
kallade personerna för uppföljning. En informant uttryckte en känsla av att vara färdigvårdad 
då det kommit till en punkt där inget mer kunde göras.  
 

“En läkare som sitter och tittar på mig, men du vet väl redan vad det är för fel 
på dig, så jag kan inte hjälpa dig. Vad vill du att jag ska hjälpa dig med? Du 
har ju redan en diagnos så jag kan inte hjälpa dig mer, och sen, så det var väl 
bara tack och hejdå ungefär” (Informant 3).  

 
Uppföljning saknades av informanterna efter analys av smärtan, då det uttrycktes att smärtan 
ändrades över tid. Överlag upplevde informanterna att multidimensionella 
smärtskattningsinstrument, i de fall de används, varit bra som kartläggning av smärtans 
påverkan på livet. Dock uttrycktes dels att djupare samtal hade varit att föredra och dels att 
informanterna inte förstod hur resultatet av smärtskattningsinstrumenten användes av 
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sjukvården.” Jag vet inte vad de gör med dem papperna om jag ska vara riktigt ärlig. Om de 
över huvudtaget läser igenom dem, det vet ju inte jag” (Informant 4). 

Sjukvården såg till livsvärlden 
Tydliga beskrivningar av välbefinnande och trygghet framkom då informanterna beskrev när 
sjukvårdspersonal hade tagit sig tid att lyssna och försöka förstå personens situation. De 
tillfällen då sjukvårdspersonal med olika metoder skapat utrymme för tillit så uttryckte 
informanterna upplevelser av ökat välmående. 

När sjukvården gav tillbaka makt till patienten 
Genom sitt handlande kunde sjukvårdpersonal ge tillbaka makt till patienter. Detta beskrev en 
informant tydligt då en läkare kommit in på informantens rum, stängt dörren, presenterat sig 
genom att ta i hand och sedan satt sig ner bredvid sängen i en lägre position än informanten. 
Genom att läkaren sedan ställde öppna frågor, lyssnade på patienten, förklarade sina tankar 
och presenterade olika förslag på åtgärder så infanns ett förtroende och ett lugn hos 
informanten. Detta upplevdes öka välbefinnandet och medförde att informanten kunde 
fokusera på sin hälsa och tryggt lita på att sjukvården gjorde vad de kunde. ”Någon trodde på 
en, någon lyssnade och ville hjälpa. Framförallt bekräftelsen att någon ville lyssna på mig” 
(Informant 5). Istället för att kämpa mot sjukvården genom att behöva slåss för att bli lyssnad 
på beskrevs det genuina intresset från sjukvården för personens individualitet ge ett stöd så att 
personen kunde fokusera all sin kraft på att kämpa för att må bättre. Informanterna beskrev 
hur visat intresse från sjukvårdens sida framkom då de tog sig tid att se personen och bekräfta 
dennes upplevelser.  

Delad börda 
För att på bästa sätt kunna hantera sin situation med smärta kände några av informanterna 
behovet att få prata med sjukvårdspersonal. Genom att få sätta ord på saker som var svåra 
upplevdes en lättnad som informanterna bedömde som avgörande för hanteringen av livet 
med smärta. En informant beskrev vikten av att det var sjukvårdspersonal som var mottagare 
av informationen dels då informanten inte ville belasta sin omgivning med sin problematik 
och dels att tystnadsplikten medförde att informationen inte kom till obehöriga.  
 

”Jag menar om jag öppnar mig för en vän och berättar saker och så, då vet ju 
inte jag om det stannar. Men jag menar, där visste jag ju att det jag säger till 
honom, det vi sitter och pratar om här, det finns bara här. Och på något sätt att 
du kommer in där och så tar du av dig ryggsäcken och så börjar du plocka upp 
vad du har i den, och det som jag plockar upp där, det ligger i rummet när du 
går ut, jag behöver inte ta med mig det då, för det är ingen annan som kommer 
in och ser det ändå” (Informant 4).  

 
Informanterna beskrev också hur sjukvården genom förmågan att lyssna kunde lätta på 
tyngden av vardagliga bekymmer som upplevdes som påfrestande. Till exempel hur livet 
fungerade i allmänhet såsom hur skola och jobb påverkades av smärtproblematiken. Detta 
medförde upplevelser av trygghet i sjukvården och energin kunde istället läggas på 
återhämtning och på att finna lösningar. Man vill ju ha tryggheten, för ont och va otrygg...jag 
tror att man läker, man läker inte lika fort” (Informant 2). En informant beskrev känslan av 
att bli lyssnad på och tagen på allvar som mer värdefullt för smärthanteringen än då 
sjukvårdspersonalen kommer med en pillerburk och menar då att denna lugnande effekt 
hjälper och ökar välbefinnandet totalt sett.  
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Sjukvården såg helheten 
Det framkom hur känslan av att känna delaktighet, och att möjligheter fanns till att påverka 
vården och måendet förde med sig känslan av att känna sig betydelsefull. De gånger 
sjukvårdspersonal förutsättningslöst samtalade med patienten så önskemål och individuella 
behov framkom ansågs vara av stor betydelse för informanterna. “Hon lyssnade först innan 
hon fattade beslut, de andra de har fattat beslut redan innan de har träffat mig”(Informant 5). 
Informanten i fråga beskrev här hur flexibilitet från sjukvårdens sida, att kunna tänka om, fick 
informanten att känna sig sedd och som en unik människa. De gånger sjukvården tagit 
patienternas smärta på allvar och gett bekräftelse på detta genom att de visat att det förstått 
hur smärtan påverkat det dagliga livet hade värdesatts. Dessa tillfällen beskrevs som en form 
av upprättelse då det emellanåt hände att sjukvården ifrågasätt smärtan i brist på förståelse av 
hur smärtan kunde fortgå under så lång tid och att den hjälp som hjälpt andra inte fungerat i 
detta fall. 

Fast punkt i sjukvården 
Två av informanterna beskrev hur de hade en fast punkt eller en kontakt dit de kunde vända 
sig vid behov. Detta upplevdes fördelaktigt och som en trygghet då dessa kontakter kände till 
hur livet i allmänhet såg ut för patienten och kunde i vårdandet utgå från detta. Denna 
trygghet och fördel kunde yttra sig genom att informanten efter ett besök inte behövde känna 
att något utelämnats som vara av vikt för behandling etc. Vid behov kunde informanten isåfall 
ringa och komplettera dessa uppgifter, det kunde också yttras genom att personen fick gå 
direkt in till ett undersökningsrum då personalen visste att det var påfrestande och 
smärtupptrappande att sitta på stolarna i väntrummet. “Fördelen är ju att har du den 
kontakten med henne så kan du ju alltid säga det i efterhand” (Informant 1). Informanterna 
beskrev hur de när de fick möjlighet att träffa dessa vårdkontakter kände att mötena blev mer 
personliga och de kände sig sedda som egna personer med individuella behov. 

DISKUSSION 

Studien resulterar i fynd som att upplevelser finns att sjukvården inte tar tillräcklig hänsyn till 
hur livet i allmänhet fungerar i kombination med smärta. Det framkommer brist av hänsyn till 
att se personen i sitt sammanhang, att se till familjesituationer, sjukdomsinsikt och hinder i 
vardagen. Vidare framkommer upplevelser att sjukvården inte tillräckligt ser till den inverkan 
smärtproblematiken har på det dagliga livet, vilket leder till att personerna känner misstro och 
uppgivenhet. Känslor av att vara bortglömd och att vara ett hopplöst fall framkommer då inga 
givna vägar framåt utstakas av sjukvården. Då sjukvården möter personerna i samtal, och 
aktivt lyssnar och förklarar, uppstår en känsla av trygghet som i sin tur underlättar 
smärtahanteringen i vardagen.  

Metoddiskussion 

Datainsamling 
Studien bygger på en kvalitativ design vilket valts då syftet med studien är att beskriva 
upplevelser. Medvetenhet fanns att en kvalitativ beskrivning dock kan medföra risk att 
författarna inte ökar förståelsen av fenomenet hos läsaren utan enbart förklarar det studerade 
fenomenet utifrån det empiriska materialet. Denna medvetenhet har gjort att forskarna 
fokuserade på rika beskrivningar av upplevelser. Där av valdes att göra en intervjustudie och 
inte en litteraturstudie. Författarna anser inte att studiens resultat hade nått samma inblick i 
upplevelserna kring hur sjukvården uppmärksammar smärtproblematikens inverkan på 
livsvärlden genom en litteraturstudie baserad på självbiografier eller vetenskapliga artiklar. 
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Inblick i ämnet blir djupare genom att det i intervjuerna framkom flera nyanser av liknande 
upplevelse som kunde sammanställas till studiens resultat. Författarna anser att syftet i studien 
besvarades bättre och mer trovärdigt genom intervjuer än om litteraturbaserad metod valts. 
Detta på grund av att det i intervjuerna funnits möjlighet att ställa följdfrågor och be om 
tydligare förklaringar från informanterna i motsats till om litteratur i ämnet ganskats och 
därmed en annan författares text istället tolkats. En annan aspekt som stödjer metodvalet är att 
det finns otillräckligt med forskning inom ämnet som riktas mot upplevelser. 
 
Det planerade bortfallet i studien hade sin utgångspunkt i att alla informanter inte föll in under 
inklusionskriterierna som tidigare bestämts. Författarna tror inte att en annan urvalsgrupp 
hade medfört ett annat resultat. Mycket som framkom i studien stryktes av att samtliga eller 
större delen av informanterna skildrat liknande upplevelser. Utifrån detta kan överförbarheten 
diskuteras, då antalet informanter är litet sänks möjligheten att överföra resultatet på andra 
individer. Dock ger djupintervjuer samt de likvärdiga uttrycken för upplevelserna en annan 
form av kredibilitet som ökar överförbarheten. Det kan öka möjligheterna för förståelse om en 
djupare förankring i ämnet ges av färre informanter än då en stor mängd ger en mer ytlig om 
än sammanhållen bild (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Frånvaron av oplanerat bortfall 
är en styrka för studien och anses stärka dess pålitlighet. 
 
Tre informanter kontaktades via personliga kontakter. Författarna hade inte sedan tidigare 
någon personlig relation till någon av informanterna vilket var ett aktivt val med motiv att 
tidigare kända fakta om informanterna hade kunnat bidra till ett färgat resultat. Övriga två 
informanter hittades genom snöbollsmetoden, de blev rekommenderade till författarna av de 
andra informanterna. Att använda snöbollsmetoden beskriver Hartman (2004) som en risk då 
de informanter som rekommenderar andra ofta rekommenderar människor som liknar och har 
liknade värderingar som dem själva. För att stärka trovärdighet bör en viss spridning och vissa 
olikheter alltid finnas hos informanterna vid en intervjustudie. Detta kan dock medföra att 
forskaren får knapphändig förkunskap om personerna som rekommenderas och som där med 
riskerar att falla utanför kriterierna för studien vilket kan leda till att forskarna tappar 
kontrollen över studiens urval. Denna risk anser författarna i detta fall vara liten då 
snöbollsmetoden endast använts för att hitta två av informanterna, där forskarna även fått 
tillgång till viss kunskap om personerna innan kontakt tagits. Urvalsmetoden kan ses som en 
svaghet med studien då ett slumpmässigt urval av personer som kontaktas via vården istället 
hade kunnat ge informanter som skulle varit opåverkade av varandra. En fördel med denna 
studies urval är däremot att man undkommer ytterligare maktpositioner som hade kunnat 
inverka om intervjuerna genomförts på personer som kontaktats via vården. 
 
Som inklusionskriterier för studiens informanter finns att de ska vara mellan 18-65 år. Detta 
är ett relativt brett åldersspant vilket gör att informanternas livssituationer skiljer sig åt, bland 
annat familjemässigt och vardagsmässigt. Deras livsvärldar skiljer sig mycket åt, detta anses 
dock inte påverka studiens resultat då varje individs livsvärld är unik oberoende på om de 
befinner sig i samma period i livet eller inte. Därav anses att ett kortare åldersspant inte hade 
medfört ett annorlunda resultat. Den övre åldersgränsen sattes för att minimera risken att 
informanterna skulle lida av andra sjukdomar som skulle kunna påverka hur sjukvården 
bemöter dem med hänsyn till deras livsvärld. Larsson och Rundgren (2003) skriver att i 
Sverige svarar befolkningen över 65 för över hälften av sjukvårdskonsumtionen. Studiens 
informanter är både män och kvinnor, där av speglas inget genusperspektiv, vilket studien 
heller inte syftar till att belysa. 
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För studiens syfte valdes att inte skildra någon särskild typ av långvarig smärta. Funderingar 
kring detta bestod av att långvarig smärta är ett syndrom som påverkar personens liv i stort, 
oavsett smärtans orsak. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om en typ av smärta valts som 
ger specifika funktionsnedsättningar som exempelvis artros, hade kanske ett större fokus på 
hur sjukvården sett till personens behov av hjälpmedel i hemmet framkommit. Valet att 
övergripande undersöka hur personer med långvarig smärta upplever att sjukvården ser till 
smärtproblematikens inverkan på livvärlden innebar istället att en mer existentiell 
utgångspunkt valdes där författarna menade att känslor, tankar och påverkan på livet skulle 
stå i fokus.   

Intervju 
En semistrukturerad intervjuguide utformades. Strukturen var att intervjun skulle startas med 
en öppen fråga för att sedan följas upp av fler frågor mer riktade mot studiens syfte. 
Thomsson (2010) beskriver fördelen med att använda en intervjuguide för att hålla samtalet 
inom ramen för syftet. Trots detta upplevdes att resonemangen i intervjuerna ofta riktades 
mycket åt sjukvårdens förmåga att, bra eller mindre bra, bemöta personerna istället för deras 
förmåga att uppmärksamma personernas livsvärld. Begreppet livsvärld valdes att inte 
användas i intervjuerna då detta är en fackterm som främst är känd bland sjukvårdspersonal. 
Begreppet ersattes därför av förklaringar såsom vardagen eller livet i allmänhet. 
Informanterna informerades om studiens syfte muntligt och skriftligt, via informationsbrev. 
Det hade kunnat underlätta för författarna att i intervjuerna bättre nå informanternas 
upplevelser utifrån syftet om en tydligare förklaring av begreppet livsvärld i förväg 
förmedlats till informanterna, för att kunna använda livsvärldsbegreppet under intervjuerna.   
 
Efter utförandet av testintervjun valdes att i kommande intervjuer öppna med en fråga rörande 
informanternas bakgrund för att intervjuarna lättare skulle kunna sätta sig in i informanternas 
situation, samt att lättare leda in informanterna mot syftet på ett mer naturligt sätt. Detta 
upplevdes ge ett större förtroende och bättre samspel mellan de båda parterna. Informanterna 
var öppna och delade gärna med sig av sina erfarenheter, även i de ämnen som upplevdes 
jobbigt att prata om, så som livets orättvisa eller dåligt bemötande. Att informanterna gärna 
utvecklar tankar och känslor kring sina upplevelser i sjukvården påverkar studiens 
trovärdighet positivt (Polit & Beck, 2012). Det framkom en del information som inte svarade 
an mot studiens syfte, vilket författarna upplevde som ett tecken på att personerna hade ett 
behov av att prata runt sin situation men en annan förklaring kan också vara att författarna 
hade knappa erfarenheter av att genomföra intervjuer före studiens start vilket kan ses som en 
svaghet i studien.  
 
Valet av att spela in intervjuerna medförde både för- och nackdelar. Thomsson (2010) 
beskriver att många kan bli obekväma om samtalet spelas in, bland annat för att informanten 
känner större krav på att uttrycka sig korrekt. Fördelar med inspelning beskrivs vara att 
personernas tolkningsrepertoarer och egna ord kan användas samt att korrekta citat kan 
återges i resultatet. Det beskrivs som svårt att som intervjuare att skriva ner hela berättelser 
ordagrant och samtidigt uppmärksamt lyssna för att kunna ställa följdfrågor. Författarna 
upplevde att samtliga informanter var bekväma i situationen och att en stund in i intervjuerna 
reflekterades det inte runt att inspelningen pågick. Danielson (2013) beskriver att i det 
inspelade materialet kan höras nyanser i rösten, upprepningar eller långa pauser i 
beskrivningar som informanterna gör kan bidra till en grund för större förståelse av det som 
sägs. Inspelningarna anses ha varit mycket värdefulla för studiens resultat och bidragit till en 
stärkt trovärdighet. 
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Samtliga intervjuer genomfördes i informanternas hem. Thomsson (2010) skriver att positivt 
med genomförande av intervjuer i informanternas hem är att mötet blir mer personligt och 
trivsamt för båda parter. Båda författarna deltog vid intervjutillfället där den ena författaren 
hade en mer framträdande roll och den andra intog en reflekterande roll för att öka 
möjligheterna att få med alla aspekter och verkligen nå ett djup i intervjun. Detta anses stärka 
studiens kvalitet och väga upp för författarnas eventuella brister i intervjuteknik. Thomsson 
(2010) talar också om att maktpositionen vid intervjuer ofta är snedfördelad, att den som blir 
intervjuad befinner sig i en situation med mindre makt än den som intervjuar, detta framförallt 
om fler än en intervjuare deltar. Det uppges också att med samma motivation som nämnt ovan 
finns fördelar med att vara två som intervjuar om de som intervjuar på ett naturligt vis har ett 
utbyte och kompletterar varandra kan fler aspekter uppfattas om vad som sägs i intervjun 
(ibid.). Samspelet mellan författarna under intervjuerna förflöt okomplicerat och gav istället 
en trygghet i att olika aspekter av det som sades fångades upp. Påverkan på informanterna 
genom snedfördelad maktposition minskade av att en av författarna höll sig i bakgrunden då 
dialogen i intervjun huvudsakligen försiggick mellan den ena författaren och informanten. 
 
En testintervju genomfördes för att prova upplägg på intervjufrågor och struktur. Danielson 
(2013) samt Granskär och Höglund-Nielsen (2012) beskriver fördelar med att genomföra 
testintervjuer såsom att teknisk utrustning för inspelning provas, test för om tidsplaneringen är 
hållbar samt är det ett sätt för intervjuaren att bli mer bekväm i sin roll. De belyser också att 
man provar frågornas formulering, då olika formuleringar kan leda till olika resultat. 
Författarna hade till en början som avsikt att genomföra fem intervjuer exklusive en 
testintervju. Då testintervjun ansågs innehålla lika relevant data som övriga fyra intervjuer 
samt på grund av den snäva tidsramen som satts för studien valdes att inkludera testintervjun i 
de fem intervjuerna resultatet bygger på. Då resultatet tyder på att flertalet intervjuer pekar åt 
samma håll anses en mättnad av data ha uppnåtts. Skulle mer tid funnits för att utöka antalet 
intervjuer uppskattas att resultatet hade blivit fylligare och mer detaljerat, dock antas 
innebörden av helheten blivit detsamma.  

Genomförande av analys 
Analysen av transkriberingarna gjordes först enskilt av författarna för att sedan tillsammans 
resonera och reflektera kring vilka meningsbärande enheter som bäst svarade an mot studiens 
syfte. Att författarna genom hela analysarbetets gemensamt reflekterade och diskuterade, med 
syfte att nå samstämmighet, anses öka studiens trovärdighet (Granskär & Höglund-Nielsen, 
2012). Relevant data anses systematiskt valts ut, sammanställts och sedan varsamt, utan att 
förändra meningarnas innebörd, kondenserats. Koderna, underkategorier och kategorier anses 
väl täcka upp för data som svarar an mot syftet. Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade 
i två kategorier som står mot varandra, där av bedöms det inte vara någon risk att kategorier 
anses likna varandra.   
 
Metoddelen är verklighetsförankrad och beskriver noggrant och stegvis hur de olika 
processerna i studien har gått till. Hade andra forskare gjort samma studie utifrån den data 
som framkommit med vägledning av analysbeskrivningen anses resultatet blivit likvärdigt 
med det nu befintliga, vilket stärker studiens pålitlighet. 

Etiska överväganden 
Författarna har under studiens gång försökt vara medvetna om sin förförståelse såsom 
exempelvis påverkan av föregående intervjuer inför en annan intervju. Pribe och Landström 
(2013) talar dock om att man inte kan vara helt förutsättningslös då man vid en induktiv 
ansats börjar i empirin. Författaren menar också att man behöver ha en teori för att kunna 
formulera ett syfte och relevant forskningsfråga, det vill säga att det kräver kunskap från 
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början. Thomsson (2010) skriver om förförståelsen som något positivt då det innebär att vi 
inför att vi ska undersöka ett fenomen har något att luta oss mot. Det talas också om de 
personliga historierna, det vill säga om man lyssnar på någons personliga historia finns det 
alltid saker som för varje individ är mer eller mindre relevant. Där av kan det vara lätt att låta 
sin egen tolkning styra. Detta är ännu en anledning till att det är positivt att spela in intervjun 
då man alltid om man ”tappar tråden” kan gå tillbaka och lyssna på hur det egentligen var. 
Författarna har med sig kunskaper om smärta, smärtfysiologi, och har genom ett 
vårdvetenskapligt förhållningssätt värderingar och tankar kring vad som är god vård och hur 
patienter bör bli bemötta. Med detta som förförståelse har författarna kunnat sätta sig in i 
informanternas berättelser genom att exempelvis lättare förstå termer som används inom 
sjukvården och som informanterna använt sig av. En risk att förförståelsen inverkar på 
resultatet i kvalitativa studier finns alltid. Dock anser författarna att deras konstanta reflektion 
kring förförståelsen i analysarbetet samt samarbetet med författarnas handledare har 
minimerat förförståelsens inverkan. 

Resultatdiskussion  

Vårdvetenskap i praxis 
Studien visar att personer med långvarig smärta upplever att sjukvården många gånger inte ser 
till helheten, vilket inverkar stort på hur informanterna upplever sjukvården. Att se till 
helheten är av stor vikt vid smärtanalys då långvarig smärta ofta har betydande inverkan på 
många aspekter i livet. Genom att se personen i sitt sammanhang och se de erfarenheter och 
den kompetens personen besitter skapas de bästa förutsättningarna för att ge en 
individanpassad och god vård (Tveiten & Ruud-Knutsen, 2010; White & Seibold, 2008). 
Personer som söker vård är experter på sig själva, sjukvårdspersonal är experter inom sin 
disciplin, en stor utmaning är att respektera varandras kompetenser i ett samarbete med syfte 
att lägga en grund för att nå gemenamma mål. (Tveiten & Ruud-Knutsen, 2010; White & 
Seibold, 2008). Att sjukvården inte kan bota orsakerna till smärtan innebär inte att de inte kan 
hjälpa personen, målet kan istället vara att stötta personen att hitta vägar till ökat 
välbefinnande och bättre hälsa genom det förhållningssätt som livsvärldsperspektivet innebär. 

Organisation och information 
En frustration över sjukvårdsystemet framkommer som av informanterna upplevs vara 
tidskrävande och omständigt. Blondal och Halldorsdottir (2009) beskriver hur brister i 
sjukvårdens organisation påverkar förmågan att smärtlindra, brister kan bero på stress, brist på 
kontinuitet samt att personalen har olika åsikter. Skilda åsikter bland sjukvårdspersonalen 
beskrivs av informanterna som en nackdel då de inte upplevs litar på varandra. Om detta kan 
ske på ett sätt där alla parter inklusive patienten samverkar kan de olika åsikterna nyttjas 
positivt då det kan medföra reflektion kring och kritisk granskning av problematiken vilket 
kan bidra till en säkrare sjukvård. De organisatoriska faktorerna påverkar i större eller mindre 
utsträckning personerna med långvarig smärta, vilket kan resultera i ett vårdlidande. Dahlberg 
och Segesten (2010) talar om hur vårdlidande och inställning till sjukvården påverkar 
hälsoprocesserna. Sjukvården upplevs av informanterna bristfälligt erbjuda kontinuitet till de 
som lider av långvarig smärta. Detta kan delvis bero på att sjukvården är otillräckligt anpassad 
för att möta personer med långvarig smärta i deras situation samt delvis att ingen given 
instans finns inom sjukvården dit dessa personer kan vända sig. I de fall då informanterna haft 
en fast kontakt att vända sig till i sjukvården har detta upplevts positivt och bidragit till ökad 
trygghet i det dagliga livet. Patienter har enligt HSL (1982:763) rätt till god och säker vård, 
detta innebär bland annat att patienten har rätt till att undersökas så en säker diagnos kan 
ställas, patienten har rätt till individuellt anpassad information om sitt tillstånd samt om vilka 
möjligheter för undersökningar och behandlingar som finns samt rätt till kontinuitet i vården. 
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För att kunna ge denna individuellt anpassad information krävs från sjukvårdens sida en 
insatthet i individens livsvärld.  
 
Stressnivån i sjukvården upplevs av informanterna leda till att sjukvårdspersonal inte har tid 
för patienternas frågor och funderingar. Att rutinmässigt utföra vårdarbetet, att inte se varje 
persons unika livsvärld kan anses vara tidsparande på kort sikt. En uppfattning av 
informanterna är att tid försöks sparas genom att utrymme inte lämnas till djupare samtal. 
Skulle sjukvården istället prioritera att lära känna personen, dennes behov och på så vis få 
inblick i dennes livsvärld så kan tid sparas på längre sikt, eftersom personen ges möjlighet att 
bli delaktig. Att se till personens livsvärld genom ett öppet och följsamt vårdande är en 
förutsättning för att direkt kunna ge den hjälp som personen önskar få. White och Seibold 
(2008) skriver: “Don´t judge me by what you think you know about me, please get to know 
me” (s.66). Att inte se livsvärlden ger istället en sjukvård där alla behandlas efter samma mått 
och hänsyn till det unika tas inte, vilket kan leda till att endast ett fåtal blir hjälpta på det sätt 
de önskar. Personer som inte upplever sig få den hjälp de behöver för att hantera livet med 
smärta återkommer till sjukvården, därför att sjukvården anses av informanterna vara den 
enda instans de har möjlighet att vända sig till. 
 
Informanterna uppger upplevelser av att sjukvården bristfälligt följer upp och utvärderar 
diverse hjälpredskap och smärtskattningsinstrument som används för hantering och skattning 
av smärtan i det dagliga livet. Det anses av informanterna vara av stor vikt att de 
multidimensionella smärtskattningsinstrumenten används med förutsättingen att de följs upp 
kontinuerligt. Uppföljning och användande av smärtskattningsinstrument kan vara av värde 
för att kartlägga personens behov av stöd i ett dagsläge, samt för att tydligare se utvecklingen 
av smärtans påverkan på livsvärlden över tid. 

Delaktighet och kommunikation 
Välbefinnandet hos personer med långvarig smärta ökar om smärtan förklaras för dem både 
fysiologiskt och psykologiskt medan däremot brist på information ger ökad rädsla och oro hos 
personerna (Berg, 2002; Dow, Roche och Ziebland, 2012). En större förståelse för 
komplexiteten av vad smärta innebär kan ge en bättre acceptans som ger ett ökat välmående 
(Berg, 2002; Dow et al., 2012). Informanterna saknade dialog i kontakt med sjukvården kring 
tankar och känslor rörande livet med smärta. Ökad kunskap om smärtans fysiologi och 
smärtans olika dimensioner kan dels leda till att sjukvården får större möjligheter att förstå 
personer med smärtproblematik samt även tillföra sjukvården bättre redskap för att ge 
personer stöd i hanteringen av smärtan. Nyckeln till smärthantering är ofta medvetenhet, där 
styrkan ligger i att få bättre självkännedom, ökad insikt om sin egen livsvärld och 
kartläggning av tankar kring den långvariga smärtan (Berg, 2002; Dow et al., 2012). Denna 
insikt kan sjukvården bidra till genom att visa hänsyn till de erfarenheter personerna har i 
ryggsäcken sedan tidigare samt genom att inte gruppera patienter under olika kategorier utan 
se dem som unika människor (Berg, 2002; Dow et al., 2012).  
 
Sjukvården ska ha förmåga att se och bemöta personers upplevelser av ohälsa och lidande 
samt så långt som möjligt lindra detta genom lämpliga åtgärder. Likaså ska sjukvården besitta 
förmågan att i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och råd för att möjliggöra bästa 
potentiella delaktighet i vårdprocessen (Socialstyrelsen, 2005). I motsats till denna 
beskrivning upplever informanterna att de ofta står utan stöd från sjukvården. Då 
informanterna söker sig till sjukvården uppger de en förväntning av att få hjälp av 
professioner som besitter kunskap inom smärtproblematikens inverkan på både fysiska och 
psykiska aspekter. I de fall då ingen hjälp finns att få beskrivs uppgivenhet och maktlöshet 
gentemot sjukvården och livet med smärta. Informanterna menar att sjukvården alltid kan 
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hjälpa genom att lyssna, även i de fall då botade åtgärder inte finns att tillgå. Denna hjälp 
skulle kunna bidra med ökat välbefinnande samt uppstart av reflektion kring hantering av 
smärtproblematiken i det dagliga livet. Detta resonemang stöds av Tveiten & Ruud-Knutsen 
(2010) som talar för hur sjukvården kan inge hopp och nytt mod till att prova nya vägar att gå 
för att hantera smärtan genom att lyssna till personen med långvarig smärta. Att sjukvården 
agerar som lyssnare kan underlätta livet för många som lever med smärta, framförallt för de 
som inte har någon i sin närhet de kan tala med om sin problematik eller bara för att få tala 
med någon utomstående om sådant som upplevs jobbigt. Att bli lyssnad på och att det som 
sägs hörsammas bidrar till delaktighet, vilket öppnar möjlighet för personerna att påverka 
vården (ibid.). 
 
Eftersom sjukvården är hårt styrd av rutiner så kan det idag vara svårt att skapa bra 
förutsättningar för vårdande samtal (Dahlberg & Segersten, 2010). Samtalen riskerar att från 
sjukvårdspersonalens sida bli till personen, istället för med personen (ibid.). Ansvaret i 
samtalet mellan sjukvård och patienter ligger alltid hos sjukvården (Birlker, 2007; Dahlberg & 
Segersten, 2010; Tveiten & Ruud-Knutsen, 2010). Genom att öppet och följsamt ta sig tid, 
lyssna och se personen genom ett livsvärldsperspektiv så kan sjukvårdspersonal svara an på 
det etiska kravet som det vårdande mötet medför (Birlker, 2007; Dahlberg & Segersten, 
2010). I mötet med personen som är patient håller sjukvårdspersonalen en del av personens liv 
i sin hand (Birlker, 2007; Dahlberg & Segersten, 2010). Känslor av att känna sig utlämnad, 
utsatt och lämnad ensam framkom från informanterna då de beskriver att sjukvårdspersonal 
inte lyckats skapa en vårdande relation. Samtalens kvalitet kan få olika innebörder beroende 
på hur utsatt personen som är patient upplever sig vara, Dahlberg och Segersten (2010) 
skriver: ”orden får kraft av patientens sårbarhet: ju mer såbar patienten är, desto större kraft 
finns det i det vårdande samtalet” (s. 202). I informanternas berättelser skildras upplevelser 
av misstro och känsla av att vara bortglömd, vilket kan visa på att patienter med långvarig 
smärta befinner sig i en utsatt situation. Det är därför av stor vikt att sjukvården genom ett 
livsvärldsperspektiv förhåller sig till personernas sårbarhet.  

Tillit och misstro 
I samstämmighet med vad tidigare studier visat förväntar sig informanterna att bli bemötta 
med respekt och värdighet genom att inte bli misstänkta och ifrågasatta. Det beskrivs också i 
studierna att patienter med långvarig smärta upplever att de i brist på delaktighet i vården 
känner sig underminerade, ifrågasatta intelligensmässigt och mindre värda än personer med 
andra mer fysiska åkommor, vilket ger ett minskat förtroende för sjukvården. Detta skapar en 
“dubbel börda” för personen, att dels ha långvariga smärtor och dels att känna misstro från 
sjukvårdspersonal om att smärtan inte påverkar det dagliga livet i den grad det gör (Dow et 
al., 2012; McParland, Eccleston, Osborn & Hezseltine, 2011; White och Seibold, 2008). 
Förklaringar till att sjukvården ibland tvivlar på personernas ärlighet beskriver Blondal och 
Halldorsdottir (2009) dels som att smärtan ofta inte syns på personen, dels rädsla över att göra 
mer skada än nytta vid behandlingar med smärtlindrande läkemedel som kan frambringa 
beroende och biverkningar. Sjukvården är förpliktigad bland annat genom HSL (1982:763) att 
med alla tillgängligt medel göra gott för patienten. Det är emellertid inte alltid självklart om 
medlen helgar målet, särskilt om målet är oklart. Problematik uppstår när en person som 
brukar stora doser smärtlindrande mediciner säger sig ha ont. Misstro kan ha sitt ursprung i de 
för patienten bästa avsikter eftersom läkemedel också kan skapa problem. Författarna menar 
dock att personen med långvarig smärta aldrig ska behöva känna denna misstro, vilket kan 
besannas om sjuvårdspersonal är beredda att genom öppet och följsamt vårdande ge tillbaka 
makt till patienten och därmed öppna för möjligheterna att samarbeta med patienten mot ett 
gemensamt mål. För att detta ska kunna bli verklighet behöver sjukvården genom ett 
vårdvetenskapligt förhållningssätt och ett livsvärldsperspektiv utröna vilka problem och 
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potentiella vägar mot målet som förekommer. Oavsett målets karaktär, vare sig det är att 
personen ska bli fri från ett beroende orsakat av behandling mot långvariga smärta eller om 
det är att personen ska kunna hantera sin smärta så att en föräldraroll kan axlas trots långvarig 
smärta, så bör strävan från sjukvårdens sida vara densamma. Nämligen att stärka personens 
hälsoprocesser. Uppstår tvivel om patientens ärlighet så anser författarna att det för 
sjukvården borde innebära att desto mer resurser läggas på att se till personens livvärld. 
Tveiten och Ruud-Knutsen (2010) styrker att om personer inte får möjlighet att berätta om sig 
själva för sjukvården, finns ingen grund att vårda utifrån.   
 
Det är ett stort bekymmer och grund till frustration för informanterna att smärtan inte syns. 
Detta har tidigare påvisats när personer med långvarig smärta har upplevt att smärtan som 
fanns inne i människan och den förändrade självbilden som uppkom inte visade sig utanpå 
(Dow et al., 2012; McParland et al., 2011). Dow et al., 2012 skriver:”Several people said that 
they wished that there was a physical manifestation of the pain, for example that they could 
turn blue where the pain is” (s. 83). Detta innefattar en önskan att smärtans lokalisation och 
intensitet skulle kunna synas och därmed inte ifrågasättas. Blondal och Halldorsdottir (2009) 
samt Tveiten och Knutsen (2010) beskriver att basen för smärtbehandling är att smärtan hos 
personen blir bekräftad av sjukvården. Dessa studier beskriver också en frustration från 
sjukvårdens sida över att smärtan inte syns och därmed upplevs det svårt att anpassa rätt 
behandling till den unika personen. Informanterna uppger å andra sidan en frustration över 
bristande ärlighet från sjukvården då det upplevs att sjukvården lovar sådant de inte kan hålla 
samt att sjukvårdspersonal utger sig inneha större kompetens än vad de har. Svårigheter med 
anpassning av behandling skulle kunna vara en brist i kompetens som sjukvårdspersonal 
väljer att dölja då de vill inge en trygghet. Hade sjukvårdspersonalen istället valt att ärligt 
förklara för personen att tillräcklig kunskap inte finns hade detta snarare kunnat ge en stärkt 
relation och en bättre grund för god vård. Ett livsvärldsperspektiv i mötet mellan sjukvården 
och personen med långvarig smärta hade kunnat ersätta frustrationen över den osynliga 
smärtan med ett samarbete.  

Framtida forskning 
Behovet av framtida forskning inom området är stort. För att personer med långvarig smärta 
ska känna sig sedda och rättvist bemötta i sjukvården kan riktlinjer, utbildning och stöd till 
sjukvårdsperonal vara av stort värde. För att utarbeta riktlinjer och utröna behov av stöd så 
behövs forskning som belyser sjuksköterskans eller sjukvårdspersonalens perspektiv på hur 
det upplevs vara möjligt att i dagens sjukvård se till livsvärlden hos alla patienter, men även 
specifikt hur det upplevs vara möjligt att se till smärtproblematikens inverkan på livsvärlden 
hos personer med långvarig smärta. Det kan likaledes vara givande att undersöka hur 
vardagen i sjukvården på bästa sätt kan förenas med ett livsvärldsperspektiv och ett 
vårdvetenskapligt förhållningssätt då det i studien framkommit brister i dessa aspekter. 
Utifrån forskningen skulle sedan förbättringsarbeten på arbetsplatser behövas för att verkställa 
att kunskap verkligen når ut i patientnära vård.  
 
Skillnader mellan olika professioners kompetens att se till livsvärlden har framkommit som 
bifynd i studiens intervjuer, främst jämförelser mellan läkares och sjuksköterskors förmåga att 
ha ett livsvärldsperspektiv i mötet med personer med långvarig smärta. Vad som ligger till 
grund för skillnaden mellan dessa professioner hade varit av intresse att undersöka samt hur 
detta kan förbättras.  
 
Av intresse för framtida forskning hade också varit att undersöka vilka 
smärtskattningsinstrument som används i vården, hur de används och hur de följs upp. Detta 
för att möjligtvis bana väg för resonemang rörande förbättrade rutiner av användande. Det 
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hade också varit av intresse att undersöka möjligheten att använda mer multidimensionella 
smärtskattningsinstrument i sjukvården för att underlätta för sjukvårdspersonalen att se 
patienterna i sitt sammanhang.  
 

Slutsatser 
Långvarig smärta har alltid mer eller mindre inverkan på personens livsvärld. Att leva i ett 
tillstånd av konstant värk eller konstant hot om att värken när som helst kan förvärras är på 
sätt och vis att vara fånge i sin egen kropp, ofta utan synliga attribut. Denna situation skapar 
en utsatthet. Sjukvården och sjukvårspersonal har makt över personen som är i behov av hjälp 
eftersom personen försätts i en beroendeställning. Brukas makten rätt eller om sjukvården ger 
tillbaka makt till personen sker det som vi alla förväntar oss när vi söker vård. Att vi får hjälp. 
Att bli hjälpt är inte att likställas med att bli botad eller fri från sjukdom, utan att bli hjälpt står 
för något annat. Skillnad i att bli hjälp eller inte framkom tydligt av studiens informanter. 
Betrakta två följande citat från studiens resultat: “Nu är det liksom ett hopplöst fall, nu är det 
ingen idé” och ”Någon trodde på en, någon lyssnade och ville hjälpa. Framförallt 
bekräftelsen att någon ville lyssna på mig.” Känslan som ligger i citatens innebörd kan tyda 
på att hjälp för personer med långvarig smärta kan betyda att för en stund känna sig värdig en 
annan människas uppmärksamhet och tid. Där den dystra motsatsen blir att inte känna sig 
värdig. Hjälp kan också innebära mycket mer. Men utan plattformen som skapas då 
sjukvårdspersonal ger tid och uppmärksamhet för att se till den långvariga smärtans inverkan 
på livsvärlden så återfinns dåliga förutsättningar för att hjälpa. Det har av stundande studie 
framkommit att sjukvårdspersonal många gånger otillräckligt ser till livsvärlden då personer 
som lever med långvarig smärta söker vård. Att se till livsvärlden innebar enligt 
informanterna att med respekt och närvaro lyssna till informanterna och öppna för samarbete 
genom delaktighet. Hur kan smärta och den inverkan smärta har på livet tydliggöras? 

Det upplevs positivt de gånger sjukvården tagit hänsyn till hur smärtan inverkar på livet. 
Sjukvården borde vara en avgörande stöttepelare för personer som lider av långvarig smärta. 
Hur kan sjukvårdspersonal få stöd i att hjälpa personer vars liv formas av osynlig smärta? Hur 
säkerhet i vården och god vård garanteras för personer som lever med långvarig smärta? Hur 
får vi en sjukvård där ingen, på grund av smärta, känner sig som ett hopplöst fall? 
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Bilaga 1 
Smärtskattningsinstrument  
VAS/NRS 

De vanligast förekommande endimensionella skalorna är Visuell analog skala (VAS), 
Numerisk skala och Verbal beskrivande skala. 

Visuell analog skala (VAS) 

Patienten graderar sin smärta längs en 10 cm lång, vertikal eller horisontell, linje genom att 
med hjälp av en markör ställa in aktuell smärtintensitet mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta 
tänkbara smärta). 

 
 

Visuell analog skala har en sida för patienten och den andra sidan för personal, med gradering 
för att förenkla avläsning. 

Numerisk skala 

Smärtintensiteten graderas med eller utan mätinstrument genom att välja en siffra mellan 0 
(ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                           Bilaga 2 
Smärtskattningsinstrument  
Short Form-McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ, Swedish Version)  
 
C. S. Burckhardt and A. Bjelle 
 
 
 Ingen  Lindrig  Måttlig  Uttalad 
Pulserande (throbbing)        
Blixtrande (shooting)        
Stickande (stabbing)        
Skärande (sharp)        
Krampaktig (cramping)        
Gnagande (gnawing)        
Brännande (burning)        
Molande (aching)        
Tung (heavy)        
Ömmande (tender)        
Sprängande (splitting)        
Utmattande (exhausting)        
Kväljande (sickening)        
Fasansfull (fearful)        
Straffande-grym (punishing-cruel)        
 
 
 
Ingen smärta     Värsta tänkbara  
(no pain)     smärta 
     (worst possible pain) 
 
 
 
 
Nuvarande smärtintensitet 
0 Ingen smärta (no pain) 
1 Lindrig (mild) 
2 Obehaglig (discomforting) 
3 Besvärlig (distressing) 
4 Fruktansvärd (horrible) 
5 Outhärdlig (excruciating)  
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Brief pain inventory – Short form (BPI-SF), svensk version 
 

SMÄRTFORMULÄR BPI-SF 
 
Sjukhus:.....................................................       Klinik/Avd:................................................................................. 
Namn:.............................................................  Född:................................................................................. 
Dagens datum:.................................................. 
 

 
1. De flesta människor har någon gång i livet känt smärta (såsom lite huvudvärk, 

värk från en stukad led eller tandvärk). Har du sista veckan känt någon annan 

smärta än dessa vanliga typer?  

      †         Ja                                          Nej 
      Om du har känt någon smärta – fortsätt med resten av formuläret 

 

 
2.  Skugga på figuren de områden av kroppen där Du upplever smärta. Markera med 

X det område som gör mest ont. Markera även vilken typ av smärta Du besväras av 

på de olika ställena på kroppen.  

Smärtans karaktär är: 
 

 

 

 
 

 

3. Gradera Din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver smärtan 

när den har varit som värst under det sista dygnet.  
 

    0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Ingen smärta                                                                              Värsta tänkbara smärta 
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4.    Gradera Din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver smärtan 

när den har varit som minst under det senaste dygnet. 

  0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Ingen smärta                                                                              Värsta tänkbara smärta 
 

 
5.   Gradera Din smärta genom att ringa in den siffra som bäst beskriver smärtan i 

genomsnitt.  

      0           1 2 3 4 5 6 7 8           9           10 
Ingen smärta       Värsta tänkbara smärta 

 

6.    Gradera Din smärta genom att ringa inden siffra som bäst beskriver hur ont Du har 

just nu. 

      0           1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
Ingen smärta                                                                              Värsta tänkbara smärta 

 

 
7.  Vilken behandling eller vilka mediciner får du för din smärta  

...... 
 

8. Hur mycket har behandlingen eller medicineringen lindrat smärtan 

under det sista dygnet? Ringa in det procenttal som bäst visar hur 

mycket smärtlindring Du fått.  

0%     10%     20%     30%     40%     50%     60%     70%     80%     90%     100% 
Ingen lindring                                                                                  Fullständig lindring 

 

 
9.  Ringa in den siffra som bäst beskriver hur smärtan under det sista dygnet har inverkat 

på:  

 
    

A. Dina allmänna aktiviteter  
 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
Ingen inverkan                                                                           Mycket stor inverkan 

 

 
      B. Din sinnesstämninng 

 
             0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Ingen inverkan                                                                           Mycket stor inverkan 
 

         
      C. Din gångförmåga 

0          1 2 3 4 5 6 7 8          9          10 
Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 
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  D.  Ditt normala arbete (inkluderar både arbete i och utanför hemmet) 

 

  0          1 2 3 4 5 6 7 8          9          10 
 Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 

 
         

      E. Dina relationer till andra människor 
 

  0          1 2 3 4 5 6 7 8          9          10 
 Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 

 
         

 
   

    F. Din sömn 
 

  0          1 2 3 4 5 6 7 8          9          10 
 Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 

 
         

      G. Din förmåga att njuta av livet 
 

  0          1 2 3 4 5 6 7 8          9          10 
 Ingen inverkan       Mycket stor inverkan 

 
Från Brief Pain Inventory – Short Form, med tillstånd av Charles C. Cleeland, Ph.D., Pain Reseach Group, 
Dept. of Neurology, University of Wisconsin Madison och Bengt Bergman: Lungdivisionen, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Göteborg. Får kopieras och användas för kliniskt bruk. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  



 

 
Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE   
Syfte: Hur personer med långvarig smärta upplever att smärtproblematikens inverkan på 
livsvärlden uppmärksammas av sjukvården.  
Bakgrund:  

- Hur länge har du haft smärta? 
- Vilken typ av smärta? 
- Genombrott eller konstant? 
- Vart har du sökt vård? 

Under intervjun:  
- Vad har du för förväntningar när du söker vård? 

 
- Vill du berätta om en gång när du sökt vård för din smärta? (Hur gick vårdpersonalen till väga, vad var 

bra och vad var dåligt?)  
 

- Har du någon gång fått fylla i någon enkät eller skriftligt fått beskriva din smärta? (Bra/Dåligt? Kantrast 
till VAS/NRS?) 
 

- Vad hade du önskat att du hade fått berätta för sjukvården? 
 

- Är det något du önskar att vården hade förklarat bättre för dig? 
 

- Känner du att din smärta har analyserats/utvärderats på ett rättvist sätt, med hänsyn till ditt ”liv” 
 

- Vad med smärtan är tyngst att bära? Följdfråga: Hur upplever du att sjukvården har uppmärksammat 
detta? 
 

Följdfrågor 
- Vidareutveckla 
- Hur tänkte du då? 
- Hur kände du då? 
- Förklara mer  
- Du nämnde... 

Efter:  
- Har du några övriga tankar eller funderingar som inte framkommit? 

 
  



 

Bilaga 5 
Information angående intervju.      
    
Vi är två studenter som läser sista året på sjuksköterskeprogrammet vid Linnéuniversitet i 
Växjö som under hösten planerar skriva ett examensarbete baserat på intervjuer. Syftet med 
studien är att undersöka hur personer med långvarig smärta upplever att sjukvården har 
uppmärksammat personens livsvärld. Vi vill alltså undersöka på vilket sätt personerna upplevt 
att sjukvården har uppmärksammat hur smärtan påverkar personen och hur sjukvården beaktat 
smärtans påverkan på det dagliga livet.  
 
Vi hoppas på att Du vill delta i vår studie genom att bli intervjuad av en av oss. Tid och plats 
för intervjun är upp till Dig att välja, vi kan erbjuda lokal på universitet om så önskas. 
Intervjun beräknas ta 45-60 minuter och beräknas genomföras under v. 46 eller v. 47.  
 
För att kunna analysera vad som framkommer under intervjun så kommer frågor och svar att 
spelas in på band. Direktcitat kan komma att presenteras i studiens resultat men kommer inte 
att kunna kopplas till någon specifik person. Vi garanterar att alla personuppgifter kommer att 
hanteras konfidentiellt och förstöras efter att studien godkänts. Du som deltagit som informant 
i studien kommer givetvis att få möjlighet att ta del av den färdiga studien om så önskas.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du har alltid möjligheten att när som helst 
avbryta utan att ange någon orsak utan att det får några konsekvenser för Dig.  
 
Informerat samtycke med skriftligt godkännande från Dig kommer efterfrågas vid mötet för 
intervjun.  
 
Om du har några frågor eller vill veta mer så tveka inte att höra av Dig till oss eller till vår 
handledare.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
Elin Samuelsson   Maria Wiger  
Sjuksköterskestudent   Sjuksköterskestudent   
Tel: 076-888 25 65  Tel: 070-540 89 32  
Mail: es222mc@student.lnu.se Mail: mw222fq@student.lnu.se 
 
 
 
 
 
 
Handledare: 
Anders Svensson 
Universitetsadjunkt   
Tel: 0470-70 83 66   
Mail: anders.svensson@lnu.se 
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Samtyckesblankett 

 
 
v Jag har tagit del av informationen om studien och fått ta del av studiens syfte 

som är att undersöka ”Hur personer med långvarig smärta upplever att 
smärtproblematikens påverkan på livsvärlden uppmärksammas av 
sjukvården”.  

 
v Jag har också tagit del av informationen att mitt deltagande i studien är 

frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan att ange någon orsak och 
utan att det medför några konsekvenser.  

 
v Jag har tagit del av information om att intervjun kommer att spelas in på band 

och att allt material kommer att hanteras konfidentiellt.  
 
v Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in 

på band.  
 
 
Underskrift av informant: 
 
 
 
Ort och datum: 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
Namnförtydligande: 
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Projektledare:                                        Handledare: 
Elin Samuelsson                                      Anders Svensson 
Mistelås                                                   Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 
330 17 Rydaholm                                    Linnéuniversitetet 
es222mc@student.lnu.se                         anders.svensson@lnu.se 

 
Maria Wiger 
Storgatan 1 
342 60 Moheda 
mw222fg@student.lnu.se 

 
Rådgivande yttrande över studien: ”Hur personer med långvarig smärta upplever att 
smärtproblematikens påverkan på livsvärlden uppmärksammats av sjukvården – en 
kvalitativ intervjustudie” (Dnr EPK 183-2013) 

 Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien, och de synpunkter vi har är dessa: 
 Kvalitativa intervjuer ska göras med ett fåtal personer som för närvarande inte kan betraktas som patienter, men som har haft kontakt med sjukvården på grund av långvarig smärta. En förutsättning för intervjun är att de inte fått hjälp – i varje fall inte genom sjukvården – med smärtan.  Som vi uppfattar det, kan intervjun uppfattas som känslig, eftersom ni kan komma att uppfattas som del av sjukvården, även om ni naturligtvis inte är det ännu. Hur ni rekryterar informanter och presenterar er själva och syftet med studien är alltså mycket viktigt. 
 Vi är oklara över vilka som är de presumtiva informanterna, förutom att det ska vara vuxna, ha långvarig smärta och tala och förstå svenska. OM det är bekanta till någon av er som så att säga sätter igång snöbollen måste ni vara medvetna om att det kan vara olämpligt att intervjua personer man känner om sådant som har med hälsa och vård att göra. Med ett litet urval kan metoden också göra det svårt att verkligen upprätthålla den anonymitet som utlovas – person A kan tänkas känna igen att det där måste B, som A tipsat om, ha sagt, osv. 
 Är informationsbrevet den första kontakten med informanterna, eller lämnas det efter t.ex. en telefonkontakt? I vilket fall, bör det inledas med en fråga om mottagaren vill delta i en undersökning om upplevelsen av att leva med långvarig smärta, och det bör finnas betänketid innan man avkrävs svar. - Ordet ”livsvärld” är kanske inte så informativt för den oinvigde. – Är det absolut nödvändigt att spela in intervjuerna, eller kan ni överlämna till informanterna att avgöra om de vill det? - Det framgår inte om den som vill ställa upp på intervjun ska kontakta er eller om ni tar kontakt för att bestämma tid och plats. 
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 – Skriftligt samtycke behövs inte, det räcker med att ni dokumenterar att information getts och att ni har förvissat er om att den har förståtts. 
 Växjö 2013-11-18 
 Etikkommittén Sydost 
 
 
 Ingeborg Moqvist-Lindberg Ordf. 
 
 


