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Bakgrund: Långvarig smärta innebär stora negativa konsekvenser för samhället i form av 

ökade sjukskrivningstal och mindre delaktighet i samhället. Patienter med neuropatisk 

smärta upplever att de inte får den hjälp de önskar. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att 

stödja dess patienter till att uppnå upplevd hälsa trots lidande och sjukdom. Syfte: Att 

beskriva patienters upplevelser av att leva med neuropatisk smärta. Metod: 

Litteraturöversikt där datamaterialet består av tio kvalitativa artiklar ur ett patientperspektiv. 

Resultat: Resultatet visas i två huvudteman; neuropatisk smärta, en ständig kamp i vardagen 

och bemötande i hälso- och sjukvården samt fem underteman; acceptansens betydelse för 

hantering av smärta, inverkan på relationer, inverkan på dagliga aktiviteter, vårdens 

bristande kunskap och förståelse,  vägen till smärtlindring , en utmaning. Resultatet visar att 

neuropatiska smärtan påverkar många delar av livet. Upplevelser av negativa konsekvenser 

både inom arbetslivet, familjelivet och sociala aktiviteter. För att uppnå livskvalitet krävs 

acceptans av smärtan. Konklusion: Patienter med neuropatisk smärta bör förstås i ett 

helhetsperspektiv och utifrån den komplexa smärtupplevelsen de har. Hälso- och sjukvården 

har stora möjligheter till förbättringsarbete för att bemöta dessa patienter och bidra till en 

ökad livskvalitet. Detta kan ske genom ett aktivt och intresserat lyssnade för att få en 

förståelse för patientens livssituation.  
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Background: Long-term pain means major negative consequences for society in the form 

of increased sick leave figures and less participation in society. Patients with neuropathic 

pain describe that they do not get the help they want. Health care has a responsibility in 

supporting its patients to achieve health despite suffering and illness. Aim: To describe 

patients' experiences of living with neuropathic pain. Method: Literature review where the 

data material consists of ten qualitative articles from a patient perspective. Result: The result 

is shown in two main themes; neuropathic pain, a constant struggle in everyday life and 

treatment in health care and five sub-subjects; The importance of acceptance for 

management of pain, impact on relationships, impact on daily activities, lack of knowledge 

and understanding of care, the path to pain relief, a challenge. The result shows that the 

neuropathic pain affects many parts of life. The experience of negative consequences both 

in working life, family life and social activities. To achieve quality of life, acceptance of the 

pain is required. Conclusion: Patients with neuropathic pain should be understood in a 

holistic perspective and based on the complex pain experience they have. Health care has 

great opportunities for improvement work to meet these patients and contribute to an 

increased quality of life. This can be done through an active and interested listening and 

understanding. 
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INLEDNING  

Under åren 2002-2003 genomfördes en stor undersökning i Europa vars syfte var att studera 

förekomst och behandling av långvarig smärta samt smärtans inverkan på livet. Statens 

Beredning för medicinsk Utredning (SBU, 2006) har utifrån rapportens material gällande 

Sverige beräknat att cirka 18 % av befolkningen lider av långvarig smärta vilket innebär 

stora negativa konsekvenser på samhället i form av ökade sjukskrivningstal och mindre 

delaktighet i samhället. De totala kostnaderna beräknades i samma rapport till cirka 87 

miljarder kronor per år. Långvarig smärta avser smärta som pågått mellan 3-6 månader. 

Långvariga komplexa smärttillstånd räknas som en folksjukdom och förekommer inom alla 

åldersgrupper. Smärta är en subjektiv upplevelse. För den drabbade kan smärtan både vara 

obehaglig och skrämmande (SBU, 2006). Enligt Breivik, Collet, Ventafridda, Cohen och 

Gallacher (2006) upplever enbart hälften av de som lider av långvarig smärta tillräcklig 

smärtlindring, vilket allvarligt påverkar deras livskvalité. Denna litteraturöversikt kommer 

att inrikta sig på neuropatisk smärta, som vanligtvis innebär en långvarig smärta. 

Sjuksköterskor kommer att möta dessa patienter både inom slutenvården och inom 

primärvården men även inom flera olika specialiteter. Neuropatisk smärta är komplex och 

osynlig för omgivning och kan vara svår att behandla.  

BAKGRUND  

Smärta – definition och klassificering 

Smärta har många olika uttryck och kan därför beskrivas som en individuell och subjektiv 

upplevelse (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Smärta innebär rent fysiologiskt att kroppen 

sänder en signal om att kroppen är utsatt för en skada eller sjukdom. Smärtans uppgift är att 

skydda en individ från potentiellt livshotande skador (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). 

Den internationella sammanslutningen för studier av smärta International Association for 

the Study of Pain (IASP) (2017) har tagit fram en internationellt erkänd definition på smärta 

som lyder "en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada 

eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada". Det finns olika sätt att 

klassificera smärta. Ett sätt är att utgå från dess varaktighet. Smärtan kan uppstå plötsligt 

och kan gå över snabbt, så kallad akut smärta, eller bli mer långvarig och pågå i mer än tre 

månader, så kallad långvarig smärta. Traditionellt inom svensk smärtsjukvård används en 

klassifikation där smärtan delas in utifrån dess bakomliggande orsak och benämns: 

nociceptiv smärta som är smärta som uppstår i samband med vävnadsskada, neuropatisk 

smärta som avser smärta vid nervskada, idiopatisk smärta som är smärta som inträder utan 

känd orsak och psykogen smärta som avser smärta som kan uppkomma vid psykisk sjukdom 

(Lundeberg & Norrbrink, 2014). 
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Neuropatisk smärta 

Neuropatisk smärta definieras enligt ISAP (2017) som ”smärta orsakad av en skada eller 

sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet”. Neuropatisk smärta indelas i perifer- och 

central neuropatisk smärta. Indelningen grundar sig på var nervskadan är belägen i 

nervsystemet. Vid central neuropatisk smärta är skadan lokaliserad till det centrala 

nervsystemet, vilket innebär i ryggmärgen eller hjärnan. Vid sjukdomar som exempelvis MS 

och stroke samt i samband med ryggmärgsskada eller traumatisk hjärnskada kan denna typ 

av smärta förekomma. Den perifera neuropatiska smärtan är lokaliserad till de perifera 

nerverna. Bakomliggande orsaker till denna typ av smärta kan exempelvis vara diabetes, 

HIV, bältros, borrelia. I Sverige uppskattas cirka 130 000 person lida av neuropatisk smärta 

som kräver behandling (Lundberg & Norrbrink, 2014). I en studie av Langley, Van 

Litsenburg, Cappelleri och Carroll (2012) skattade individer med neuropatisk smärta 

förekomsten av daglig svår smärta, sömnsvårigheter, ångest och depression högre i 

jämförelse med referensgruppen som led av långvarig smärta. Sjukfrånvaro var också högre 

i gruppen jämfört med referensgruppen. 

Livsvärld 

Ekebergh och Arman (2015) skriver att upplevda händelser och erfarenheter en individ har 

är unika för var och en, och kan beskrivas som individens livsvärld. Livsvärlden påverkas 

av långvarig smärta. Vid långvariga smärttillstånd måste individen lära sig att leva och 

förhålla sig till ständig smärta. På ett fysisk plan kan det innebära begränsningar i dagliga 

aktiviteter. Mentalt kan det innebära att individen måste lära sig att förhålla sig till och 

acceptera sin smärta, vilket kan leda till att livsvärlden och identiteten förändras. Patienter 

med smärta har olika uppfattning om sin hälsa beroende på vilka erfarenheter de har. 

Minnen, förväntningar och erfarenheter påverkar deras upplevelse. Individer befinner sig i 

ett sammanhang och detta sammanhang påverkar upplevelsen av hälsa och sjukdom. Det är 

individens subjektiva uppfattning och perspektiv som bejakas i ett livsvärldsperspektiv 

(Ekebergh & Arman, 2015). Enligt Wiklund (2003) är livsvärlden den verklighet som vi 

lever i. Livsvärlden är verkligheten som vi upplever den genom våra kroppar. Det är av vikt 

att sjuksköterskan uppmärksammar patientens livsvärld. Att ha livsvärlden i fokus innebär 

att individens vardagsvärld och dagliga liv uppmärksammas. Genom att förhålla sig till 

livsvärldsperspektivet måste sjuksköterskan kunna se, beskriva och förstå världen som den 

uppfattas av individen. Sjuksköterskans öppenhet och följsamhet i möten gör det lättare att 

ta del av patientens livsvärld. Genom öppenhet och följsamhet är det lättare att möta 

individen och dennes levda erfarenheter (Wiklund, 2003).  

 Lidande 

Lidande kan tolkas som en upplevelse av att någonting gör ont och kan beaktas utifrån den 

mänskliga existensen som ett naturligt fenomen (Nilsen & Anderssen, 2013). Smärta och 

lidande bör alltid betraktas som en subjektiv och unik upplevelse som kan framkalla rädsla 

och ångest (Andersson, 2010). Förutom det fysiska lidandet som smärtan ger upphov till 

finns även en påverkan på individens hälsa utifrån psykiska och själsliga aspekter. Hänsyn 
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till dessa faktorer måste tas i vårdandet för att inte individens förmåga att känna sig hel ska 

hotas. Särskilt viktigt är detta vid långvarig smärta som kan innebära att livet ändras och inte 

kan levas som tidigare (Haegerstam, 2008). Lidandet kan indelas i sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande utifrån olika aspekter som orsakar lidandet. Sjukdomslidandet 

är förorsakat av kroppslig eller själslig smärta, livslidande uppstår när individens varande 

förändras och har en negativ inverkan på patientens välbefinnande, vårdlidande infinner sig 

när patienten upplever vårdandet kränkande eller felaktig (Eriksson, 1994). Individens 

identitet och egenvärde är hotat i samband med långvarig smärta. Det kan ge upphov till 

depression och ångest vilket medför att individens livskvalitet försämras (Haegerstam, 

2008). Wiklund (2003) skriver att sjuksköterskan har möjlighet att påverka individens 

livskvalitet genom att uppmärksamma lidandet och lindra smärtan. Finner patienten 

möjligheter och mening i lidandet blir lidandet lättare att bära och uthärda. Upplevelsen av 

mening gör lidandet lättare att utstå men det får inte finnas något förhärligande över det. 

Lidandet ska aldrig förnekas, men genom erkännande och bekräftelse av lidandets existens 

skapas en acceptans för lidandet. Eriksson (1994) beskriver ”lidandets drama” genom tre 

steg. Det första är att människans lidande måste ses och bekräftas. Det andra är att lidandet 

måste ges tid för att ”lidas ut”. Den sista och viktigaste delen är att försonas med sitt lidande, 

en slags acceptans och mening med lidande. 

Hälsa 

Hälso- och sjukvården har till uppgift att främja en god hälsa och att förebygga ohälsa för 

hela befolkningen (SFS 2017:30). När individer upplever ohälsa söker de vård för att återfå 

hälsa. Hälsan är därmed vårdandets övergripande mål och hälso- och sjukvårdens syfte är att 

stödja patientens hälsoprocess för att stärka hälsan (Dahlberg & Segesten, 2010). Även 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) tydliggör betydelsen av hälsa genom att framhålla att 

hälsa är en central målsättning i samband med omvårdnad. För den som drabbas av långvarig 

smärta innebär det förändringar och påverkan på patientens livssituation. Upplevelsen av 

god eller dåligt hälsa är starkt kopplad till upplevelsen av välbefinnande. Upplevd hälsa och 

är en subjektiv upplevelse som är unik för varje individ (Wiklund, 2003). 

Hälsa kan beskrivas utifrån olika vårdvetenskapliga teorier. Dahlberg och Segesten (2010) 

har utvecklat en teori som ser hälsa utifrån ett livsvärldsperspektiv, vilket innefattar hur 

hälsan upplevs av individen. Inom denna teori ingår det flera faktorer som samverkar och 

tillsammans skapar upplevelsen av hälsa. De begrepp som ingår är livskraft, livsrytm samt 

mening och sammanhang. Begreppet livskraft innebär att det måste finnas någon generell 

mening för att kunna leva ett liv och balansera mellan hinder och möjligheter. Begreppet 

livsrytm speglar balansen i livet mellan rörelse och aktivitet och vila och stillhet. Begreppet 

mening och sammanhang innefattar vad som ger individen mening i livet och utgår ifrån 

existentiella frågor och val som är betydelsefulla och fyller livet med mening (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

Magnusson och Mannheimer (2015) beskriver att kroppen behöver en balans mellan såväl 

fysisk aktivitet och vila som mat och vatten och en social gemenskap för att må bra, vilket 

kan benämnas basal hälsa. Patienter som lider av långvarig smärta kan med tiden förlora 
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tillgång till sin basala hälsa. På grund av smärtan orkar inte patienten vara fysisk eller mentalt 

aktiv och får även svårigheter med att vila och sova. Därmed hotas även den sociala 

gemenskapen och patienten riskerar att bli isolerad. 

Sjuksköterskans roll och bemötande i patientens hälsoprocess 

Enligt Hälso och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har samtliga yrkesgrupper inom vården 

skyldighet att hjälpa patienten att förstå sin sjukdom. Mötet med hälso- och sjukvården bör 

karaktäriseras av samspel mellan patient och sjuksköterska. Dahlberg och Segesten (2010) 

belyser vikten av att patienter som drabbas av sjukdom hittar nya sammanhang i syfte att 

minska sin sårbarhet och istället utveckla hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan har 

teoretisk och praktisk kunskap om sjukdom och omvårdnad. Patienten är dock den som bäst 

vet hur sjukdomen upplevs och hur den påverkar den egna livsvärlden. Sjuksköterskan skall 

bekräfta patienten och dennes livsvärld samt vara öppen och följsam till patientens berättelse 

och upplevelse. Både patienten och sjuksköterskan bidrar till utformningen av mötet. I detta 

möte står patientens hälsoprocess i fokus och sjuksköterskans uppgift är att stödja och stärka 

denna process (Dahlberg & Segesten, 2010).   

Sjuksköterskan har med sin kunskap och kompetens ett ansvar att mötet blir bra och 

vårdande. Ett gott möte mellan patienten och sjuksköterskan kan resultera i att patienten 

känner sig hörd och lyssnad på och känner sig delaktig i vården (Dahlberg & Segesten, 

2010). Betydelsen av hälsofrämjande arbete betonas även i kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska. Där framgår bland annat att sjuksköterskan skall ha förmåga att 

bedöma patientens hälsotillstånd, stärka patienten i sin egenvård, undervisa och stödja 

patienter och närstående i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). När sjuksköterskan stöttar patienten främjas hälsoprocessen. 

Om patienten däremot känner sig maktlös får detta en negativ effekt på hälsoprocessen. 

Ömsesidighet är en förutsättning för en uppnå en god vårdande relation. Patienten behöver 

vara öppen och inbjuda till sin livsvärld samt att sjuksköterskan är lyhörd inför detta 

(Wiklund, 2003). Ekebergh och Dahlberg (2015) beskriver delaktighet som ett ömsesidigt 

utbyte mellan sjuksköterskan och patienten där patientens berättelse är central och utgör 

grunden för ett gott vårdande. Ett samtal där patienten är delaktig beskrivs som vårdande 

men samtidigt som ett lärande samtal. Sjuksköterskan har därför ett stort ansvar för att 

relationen skall bli god. Det kan finns en obalans gällande kunskap och makt. Det är lätt att 

som patient känna sig underlägsen. En hotfull vårdrelation kan orsaka stort lidande genom 

att patienten inte känner sig respekterad eller lyssnad till (Wiklund, 2003).  

Att bemötas med empati och en positiv attityd av hälso- och sjukvården är av största vikt för 

patienter med långvarig smärta. Tillit är viktigt, personalen kan hjälpa till att stötta genom 

ett gott och tillitsfullt bemötande vilket bidrar till att patienter ej känner sig ensamma och 

sårbara (Eide & Eide, 2009). Haworth och Dluhy (2002) skriver att patienter har mötts av en 

negativ attityd från vårdpersonal. Patienter upplevde att vårdpersonal inte trodde på dem när 

de kom för att få smärtlindring. Det behövs mer professionella och positiva möten mellan 

vårdpersonal och patienter där patienter med neuropatisk smärta möts med förtroende. En 

god växelverkan mellan sjuksköterskan och patienten leder till bättre behandling av 
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patientens symptom (Haworth & Dluhy, 2002). Rätt information till patienter från 

vårdpersonal är svårt att ge. Vårdpersonal har en uppfattning om patientens behov men det 

behöver inte alls vara rätt då vårdpersonalen kan ha utgått från sin egen livsvärld (Epstein & 

Street, 2011). 

Behandling vid långvarig smärta 

Patienter med långvarig smärta måste orientera sig i den nya tillvaron. Det krävs en 

samordnad, intensiv och aktiverande rehabilitering med hjälp av tvärprofessionella insatser 

för att uppnå ett bra resultat. Att arbeta multimodalt med både fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, psykologer, läkare och sjuksköterskor har visat sig vara effektivt för att 

patienten skall fungera och må bättre. Multimodal rehabilitering innebär en kombination av 

psykologiska metoder såsom kognitiv beteendeterapi, eller annan beteendepåverkande 

behandling tillsammans med strukturerad fysisk träning eller sjukgymnastik. 

Patientutbildning ingår också för att patienterna skall få en ökad kunskap och förståelse för 

sina tillstånd (Praktisk medicin, 2018; SBU, 2017). SBU (2017) slår fast att långvarig smärta 

eller vävnadsskada lindras bättre genom träning men även genom massage eller 

ultraljudsbehandling. Marci (2018) skriver att sjuksköterskan bör förklara orsaken till 

smärtan och att smärtan kanske aldrig försvinner helt. Sjuksköterskan skall även respektera 

patienten och dennes upplevelse av sin smärta samt fokusera på de resurser patienten har 

och inte enbart på de begränsningar som smärtan medför. Förutom traditionell 

läkemedelsbehandling kan patienter med neuropatisk smärta även uppleva smärtlindring av 

meditation, mindfulness och transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)(Marci, 2018). 

Egenvård 

Patienter med smärta behöver lära sig olika strategier för att hantera sin smärta. Patienter 

skall stödjas till egenvård och för detta krävs ökad kunskap. I Socialstyrelsens föreskrift 

(SOSFS 2009:6) framgår att hälso- och sjukvården skall göra individuella bedömningar där 

risker och möjligheter till egenvård bedöms. För patientens bästa bör vardaglig struktur i 

tillvaron eftersträvas så som sömn, fysisk aktivitet, avkoppling och social gemenskap. Viss 

rörelseaktivitet är i sig smärthämmande eftersom hjärnan då stimuleras av inkommande 

intryck som i sig bromsar smärtneuronens aktivitet (Marci, 2018). Fysisk aktivitet är viktigt 

vid kroniska smärttillstånd. Anpassad fysisk aktivitet till patientens mående och 

funktionsnivå kan minska förekomsten av långvarig smärta, smärtintensitet och tillhörande 

funktionsnedsättning. Det kan också förbättra livskvaliteten och den fysiska kapaciteten vid 

neuropatisk smärta.  Andra metoder som är fysiskt inriktade vid egenvård är akupressur, 

medicinsk massage, yoga, tai chi och qigong. Även meditation/mindfulness, 

avslappningsövningar, musik och dansterapi är metoder som visat sig lindra smärta (Scala, 

Decosterd, Faouzi, Burnand & Rodondi, 2018). 
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PROBLEMFORMULERING 

Möjligheten att hjälpa patienter med neuropatisk smärta är begränsad då 

läkemedelsbehandling ofta ger otillräcklig lindring för dessa patienter. Sjukvården möter 

dessa patienter dagligen och ju svårare det är att finna en medicinsk- eller psykologisk 

behandling som fungerar för den enskilde patienten desto viktigare blir själva omvårdnaden. 

Genom att belysa hur denna patientgrupp uppfattar ett liv med neuropatisk smärta kan 

vårdpersonal ges ytterligare förståelse för patientens livssituation. Sjuksköterskan har en 

viktig roll i bemötandet och behandlingen av dessa patienter för att lindra lidande och främja 

hälsa. Ett helhetsperspektiv och en förståelse för den kontext patienten befinner sig i är därför 

ytterst betydelsefullt. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med neuropatisk smärta.  
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METOD 

Den metod som användes var en litteraturöversikt grundad på vetenskapliga artiklar som var 

genomförda med kvalitativ metod. En litteraturöversikt innebär enligt Forsberg och 

Wengström (2013) en kartläggning av ett kunskapsområde som grundas på tidigare 

forskning och som finns presenterat i olika vetenskapliga artiklar inom valt ämnesområde. 

Urval 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod utifrån patienters 

upplevelse av att leva med neuropatisk smärta. En kvalitativ metod passar den studie som 

har för avsikt att beskriva och förstå ett fenomen och sträva efter en fördjupad förståelse för 

det valda fenomenet genom individers upplevelser och erfarenheter (Forsberg& Wengström, 

2013). Inklusionskriterier har även varit att artiklarna skall vara engelskspråkiga vilket är 

vetenskapens officiella språk (Segesten, 2012a). Artiklar som var publicerade mellan 2008 

och 2018 har sökts. Artiklarna inkluderade både män och kvinnor.  Någon geografisk 

avgränsning gjordes inte eftersom syftet var att belysa förståelsen av patienters upplevelse 

av neuropatisk smärta. De artiklar som valdes ut handlar om vuxna med neuropatisk smärta. 

Artiklar där det inte framkommer att etiska överväganden gjorts har exkluderats.  

Datainsamling 

För att inhämta kunskap rörande ämnesområdet söktes vetenskapliga artiklar brett. Artiklar 

till resultatdelen söktes systematiskt i de hälso- och vårdvetenskapliga databaserna: Pubmed, 

Medline och Cinahl. Artikelsökningen redovisas i bilaga 1 (Sökhistorik). Medline och 

Pubmed innehåller information om medicin, omvårdnad och odontologi. Pubmed är en 

version av Medline. I Pubmed kan material inkluderas från olika tidskriftsförlag och kan 

därför finnas publicerade där innan de är indexerade i Medline. Cinahl är en databas som 

riktar in sig på omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2013). 

Sökord som ansågs relevanta och som användes var; Neuropath*, Patient*, Experience*, 

Qualitative*. Kombinationer av dessa sökord har gjorts genom tillämpning av trunkering 

och booleska termer. För att få fram olika böjningar av sökorden och för att få en bredare 

sökning användes trunkering. Det vanligaste trunkeringstecknet är asterisk * (Östlundh, 

2012), vilket är det som använts i denna uppsats. Boolesk sökteknik användes för att få fram 

ett anpassat litteraturval med vetenskapliga artiklar. Tekniken går ut på att sökordens 

samband bestäms och olika sökord sätts samman för att bredda eller begränsa sökningen. De 

vanligaste så kallade sök-operatorer är AND, OR och NOT (Östlundh, 2012). I sökningen 

har AND använts. Av de artiklar som söktes fram lästes samtliga titlar igenom, därefter lästes 

abstract igenom för att få en bättre uppfattning om artiklarna kunde besvara syftet. De 

artiklarna som valdes ut var “peer reviewed”, vilket enligt Östlundh (2012) innebär att 

artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. För att kunna bedöma artiklarnas 

tillförlitlighet och kvalité användes Fribergs (2017) granskningsmall för kvalitativa artiklar 

som redovisas i bilaga 2 (Kvalitetsgranskningsmall). Tio artiklar valdes ut och lästes i sin 

helhet. Dessa har sammanställts och redovisas i bilaga 3 (Artikelöversikt). 
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Analys 

Datamaterialet analyserades utifrån Fribergs modell som är anpassad för analys av 

litteraturöversikter. Denna analysmodell innebär att artiklarna ska läsas flera gånger för att 

förstå helheten, en översiktstabell skapas för att ge en överblick över materialet, likheter och 

skillnader identifieras och slutligen bildas en ny helhet. Analysarbetet kan formuleras som 

en rörelse från en helhet, som motsvaras av de valda artiklarna, till delar som avser 

artiklarnas resultat, och därefter till en ny helhet. Den nya helheten innebär en 

sammanfattande beskrivning av nyckelfynden som svarar mot syfte (Friberg, 2012). 

Hela analysprocessen startade med att båda författarna läste artiklarna flera gånger, dels 

enskilt och dels tillsammans, för att få en bättre förståelse, förstå dess innebörd och 

sammanhang. Fokus låg på artiklarnas resultatdel. Författarna delade upp artiklarna så att en 

författare läste fem artiklar åt gången. Artiklarna analyserades individuellt genom noteringar 

och understrykningar i texten. Därefter bytte författarna artiklar med varandra och samma 

process genomfördes med resterande artiklar. Dessa sammanställdes med en kort 

sammanfattning, vilket resulterade i en artikelöversikt, se bilaga 3 (Artikelöversikt).  

Resultatdelen i de olika artiklarna jämfördes i syfte att identifiera likheter och skillnader. 

Utifrån analyserna och resultatsammanfattningarna identifierade och diskuterade författarna 

tillsammans fram teman och underteman.  

Etiska överväganden 

Författarna till denna litteraturöversikt har gjort etiska övervägande utifrån Forsberg och 

Wengström (2013) etiska aspekter som är anpassade för litteraturstudier, och riktlinjer för 

god forskning (Vetenskapsrådet, 2017) med betoning på oredlighet. Forsberg och 

Wengström (2013) betonar att en litteraturstudie bör innehålla etiska överväganden. Särskilt 

viktig är detta beträffande urval och presentation av resultatet. Aspekter att ta i beaktande är 

att välja studier där etiska överväganden gjorts eller där studier erhållit godkännande från 

etisk kommitté, att presentera alla artiklar i litteraturstudien samt att inte enbart framställa 

det som stödjer författarnas åsikter i resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar som 

ingår i resultatet har antingen blivit godkända av en etisk kommitté eller så har hänsyn tagits 

till etiska aspekter på annat sätt, exempelvis genom att deltagarna givit samtycke till att delta, 

erhållit information om studiens syfte och möjlighet att avbryta sin medverkan i studien. 

Vetenskapsrådet (2017) förklarar att oredlighet avser fusk och ohederlighet, såsom plagiat 

och förvrängningar av material, vilket inte ska förekomma inom forskning. Författarna till 

denna litteraturöversikt försäkrar att inget plagierande eller förfalskande av andras studier 

har gjorts.   
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RESULTAT 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med neuropatisk smärta. Vid 

textanalysen framkom sju nyckelfynd som delades in i två teman och fem underteman. Dessa 

teman och underteman presenteras i tabellen nedan. 

 

Tema Undertema 

Neuropatisk smärta, en 

ständig kamp i vardagen 

Acceptansens betydelse 

för hantering av smärta  

Inverkan på 

relationer 

Inverkan på 

dagliga 

aktiviteter 

Bemötande i hälso- och 

sjukvården  

Vårdens bristande 

kunskap och förståelse  

Vägen till smärtlindring, en 

utmaning  

Neuropatisk smärta, en ständig kamp i vardagen  

Neuropatisk smärta inverkade på alla områden i livet. Relationer och dagliga aktiviteter 

påverkades och för att hantera livet krävdes en acceptans av smärtan 

Acceptansens betydelse för hantering av smärta 

Att lära sig leva med neuropatisk smärta och inte låta den ta över var en stor utmaning för 

patienterna. Det kunde ta många år att finna acceptans och komma vidare i livet. Det var 

även viktigt att finna verktyg för att ändra sin inställning till smärta och därigenom acceptera 

den (Hanssen Textor & Hedrick, 2012; Henwood, Ellis, Logan, Dubouloz & D´Eon, 2012; 

Li, Lin, Tsai, & Tsay, 2018; Löfgren & Norrbrink, 2012). Patienterna förde en ständig kamp 

mot smärtan för att återta någon form av livskontroll, vilket uttrycktes genom det 

förhållningssätt patienterna hade till sin smärta. En del beskrev det som att smärtan vann 

över deras liv, vilket innebar en oförmåga att leva fullt ut och fatta beslut över sin vardag. 

Andra hade upplevelsen av att kunna bemästra smärtan genom att medvetet tänka bort 

smärtan och avleda tankarna på smärtan (Hearn, Cotter, Fine & Finlay, 2015). Patienter med 

neuropatisk smärta kände sig ofta deprimerade och känslomässigt avtrubbade på grund av 

smärtan. Rädsla för smärta och insikt om att leva ett liv med neuropatisk smärta kunde 

medföra att patienter till och med hade suicidtankar (Li et al., 2018). En god 

kroppsmedvetenhet var betydelsefullt för att acceptera smärtan. Att känna till sin egen 

kroppens begränsningar och att respektera den var ett sätt att kontrollera smärtan. För detta 

ändamål var det viktigt att hitta en balans mellan vila och aktivitet. Denna balans var 

individuell (Löfgren & Norrbrink, 2012).  

Patienterna hade tilltro till att hälso- och sjukvården kunde hjälpa dem att hantera sin 

smärtproblematik. När detta misslyckades påbörjades en långsam acceptans för att inse att 

smärta kommer att vara en oundviklig del av livet (Hanssen Textor & Hedrick, 2012). 

Acceptans innebar en kognitiv process där både känslor och beteenden måste förändras 
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(Henwood et al., 2012). Att ha en positiv attityd gjorde det lättare att se livets möjligheter 

och hjälpte patienterna att hantera smärtan i vardagen. Kraften i positivt tänkande användes 

som en avsiktlig strategi för att undvika eller kontrollera smärtan. Att medvetet fokusera på 

annat än smärtan genom distraktion var vanligt (Lönnstedt, Häckter Ståhl & Rydholm 

Hedman, 2011). Distraherande aktiviteter kunde vara arbete, filmer, teater, lyssna på musik, 

arbeta, ha sex, vara fysiskt aktiv eller träffa vänner. Ju viktigare, intressantare, roligare och 

positivare uppgiften eller aktiviteten var desto effektivare var distraktionen av smärta 

(Löfgren & Norrbrink, 2012). Smärtans intensitet påverkade patientens förmåga att 

acceptera smärta. Ju högre upplevd smärta desto svårare var det att acceptera den. Erfarenhet 

av tidigare hotande hälsoproblem kunde för vissa patienter innebära en större förmåga att 

sätta smärtan i ett större perspektiv och lättare acceptera den (Hanssen Textor & Hedrick, 

2012).  

Åtgärder för att acceptera och förhålla sig till ett förändrat liv innebar att patienterna fick 

anpassa vardagliga aktiviteter till den förändrade livssituation. Det kunde innebära att 

patienter medvetet undvek situationer som förvärrade smärtan, tog regelbundna pauser, 

gjorde lite åt gången, tog hjälp av andra eller till och med utövade fysisk aktivitet för att 

avleda smärtan (Lönnstedt et al., 2011).  Strategier för att hantera och acceptera smärta var 

både medvetna och omedvetna (Hearn et al., 2015; Henwood et al., 2012, Löfgren & 

Norrbrink, 2012., Lönnstedt et al., 2011). Att hitta sätt att förhålla sig till smärtan var i 

huvudsak självlärt genom att patienterna hade prövat sig fram för att utröna vad som 

fungerade och vad som inte fungerade (Löfgren & Norrbrink, 2012). Ständiga och desperata 

försök att undkomma smärtan kunde även resultera i en ökning av smärtans intensitet och 

ytterligare negativ inverkan på patientens liv. Patienter som lade mindre fokus på att leva ett 

liv utan smärta hade större chans att acceptera den. Dessa patienter hade en mer neutral 

inställning till smärtan och ansåg att den förvisso hade potential att begränsa deras 

förutsättningar att leva livet som de ville, men inte helt och hållet (Hearn et al., 2015).  

Henwood et al. (2012) beskrev en process som patienter med neuropatisk smärta omedvetet 

genomgick för att acceptera smärta. Första steget var att definiera smärta och förstå vad som 

kan öka smärta. Andra steget var att söka efter smärtlindring och alternativa metoder för att 

lindra smärta. Tredje steget var att erkänna permanent smärta. Fjärde steget var att 

omvärdera viktiga värden i livet. Detta innebar en kognitiv process där introspektion och 

självmedvetenhet avgjorde om och hur förändringar av kärnvärden i livet kunde omvärderas. 

Femte steget var att lära sig leva med smärta. En övertygelse om att livet ändå ansågs värt 

att leva trots smärtans negativa inverkan. Det sjätte och sista steget var att integrera smärta i 

dagliga aktiviteter och fortsätt ett aktivt liv tack vare copingstrategierna som utvecklats. 

Inverkan på relationer 

Det var vanligt att neuropatisk smärta medförde negativa sociala konsekvenser gällande 

relationer mellan makar, partners, familj, vänner, arbetskamrater och vårdpersonal. 

(Buscemi, Cassidy, Kilbride & Reynolds, 2018; Closs, Staples Reid, Bennett & Briggs, 

2009; Hanssen Textor & Hedrick, 2012;  Hearn et al., 2015; Lönnstedt et al., 2011; Metin & 

Arslan, 2018). Smärtan påverkade personliga relationer och symtomen gav upphov till 

frustration. Flera patienter uppgav att deras partners var trötta på att höra på deras klagan om 
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smärta. Partners gav också uttryck för sin egen frustration över patienternas smärta och 

kände att de inte var ett tillräckligt bra stöd (Hanssen Textor & Hedrick, 2012). Intima 

relationer upplevdes som otillfredsställande. Tankar och känslor som misslyckad partner 

uppkom. Förhållanden och äktenskap misslyckades och ensamstående hade svårt att etablera 

nya relationer (Closs et al., 2009). Män hade särskilt svårt att acceptera att de inte längre 

hade samma fysiska förmåga som tidigare. De upplevde att de inte kunde utföra stereotypa 

manliga göromål och de kände sig otillräcklig i rollen som son, make, pappa. Kvinnor hade 

liknande känslor kring sin roll som dotter, maka, mamma. Patienterna uttryckte oro för att 

dessa känslor gav upphov till frustration och aggressivitet och var bekymrade över hur deras 

familjemedlemmar hanterade dessa beteenden (Closs et al., 2009; Metin & Arslan, 2018). 

Föräldrar upplevde sorg och frustration över att inte orka delta i sina barns aktiviteter (Closs 

et al., 2009; Lönnstedt et al., 2011).  

Att leva med smärta kunde medföra en medveten isolering från familj, vänner och sociala 

sammanhang. Det var vanligt att patienterna upplevde att de var en belastning för sin 

omgivning på grund av att smärtan medförde begränsningar i tillvaron (Closs et al., 2009; 

Hearn et al.,  2015; Metin & Arslan, 2018). För att undgå upplevelsen av att vara till besvär 

och för att slippa negativa attityder från andra skapades ibland skyddsstrategier såsom 

självpåtaget och socialt tillbakadragande (Hearn et al., 2015). Patienterna upplevde att det 

var svårt att kommunicera om sin smärta, särskilt med andra personer som inte hade upplevt 

neuropatisk smärta. Detta kunde bero på svårigheter med att uttrycka och skapa förståelse 

för smärtan. De upplevde även att andra inte kunde förstå deras smärtupplevelse. Det var 

därför inte ovanligt att detta undveks, med ytterligare isolering som följd (Closs et al, 2009; 

Hearn et al., 2015; Li et al., 2018). Det var vanligt att patienterna var fullt sysselsatt med att 

hantera smärtan och därför inte hade någon känslomässig energi över till andras bekymmer. 

Paradoxalt nog kände några patienter att de även hade fått mer tålamod och var mer toleranta 

gentemot andra tack vare smärtan (Closs et al., 2009).  

Inverkan på dagliga aktiviteter 

Patienterna upplevde begränsningar i sina liv, särskilt sociala och dagliga aktiviteter 

påverkades. Att ständigt känna smärta medförde kroppslig svaghet, trötthet och brist på 

energi och hade en negativ inverkan på hälsan. Inskränkningar i livet skapade både ångest 

och depression. Patienterna förlorade förmågan till glädje och njutning och detta fick en 

negativ inverkan på livskvalitén. Känslomässiga reaktioner som inkluderade självömkan, 

ilska, sorg, rädsla, hjälplöshet, negativa tankar, nedstämdhet, frustration och stress beskrevs 

ofta av patienterna (Brod, Pohlman, Blum, Ramasamy & Carson, 2015; Buscemi et al., 2018; 

Hanssen Textor & Hedrick, 2012; Lönnstedt et al., 2011). Känsloreaktioner kunde dessutom 

fungera som triggers och öka smärtintensiteten (Buscemi et al., 2018).  

Fysiska funktioner påverkades avsevärt och orsakade svårigheter för patienterna. 

Svårigheter med att gå, stå, gå upp för trappor, lyfta eller träna var vanligast. Många 

upplevde svårigheter med eller oförmåga att utöva träning eller de kände sig tvingad att 

minska på träningen från tidigare nivåer på grund av smärtan. Patienter rapporterade att de 

kämpade med låg energi under dagen, som innebar att de inte orkade med vardagens göromål 

och de kände sig låga eller trötta på grund av smärtan (Brod et al., 2015; Metin & Arslan, 
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2018). Även om aktiviteter kunde bidra till ökad smärta ansåg vissa patienter att det ändå 

var värt att delta i aktiviteter som gav positiv energi, distraktion och välmående. (Buscemi 

et al., 2018). Det var vanligt att få problem med balansen på grund av neuropatisk smärta. 

Även enkla aktiviteter, som att klä på sig kunde bli en utmaning (Hanssen Textor & Hedrick, 

2012). Att utföra vanliga hushållssysslor såsom matlagning, tvättning, handling, 

dammsugning, strykning, ta hand om familjemedlemmar kunde upplevas som jobbigt och 

tröttande. Planera saker i förväg kunde också vara komplicerat och det var svårt att acceptera 

att allt tog mycket längre tid (Lönnstedt et al. 2011). Patienternas förmåga att delta i 

fritidsaktiviteter och ha ett aktivt socialt liv påverkades negativt. Det kunde upplevas svårt 

att gå ut och träffa vänner och många blev isolerade i sina hem (Metin & Arslan, 2018).   

Sömnrelaterade problem förekom i stor utsträckning. Det innebar svårigheter med att somna 

och sömnstörningar under natten i form av ständigt uppvaknande. För många patienter var 

det enda alternativet att kliva ur sängen och göra något annat som distraktion när smärtan 

var som värst. Trötthet infann sig hos patienterna dels på grund av smärtans närvaro, men 

också på grund av att ingen ordentlig sömn erhölls vilket ökade på tröttheten ytterligare. 

Även läkemedel hade en sederande påverkan på patienterna (Brod et al., 2015; Buscemi et 

al., 2018; Hanssen Textor & Hedrick, 2012; Löfgren & Norrbrink, 2012; Lönnstedt et al.,  

2011; Metin & Arslan, 2018). Smärta och trötthet kunde även ge upphov till kognitiva 

störningar vilket medförde problem med fokus och minne. Intensiteten i den neuropatiska 

smärtan gjorde att uppmärksamheten försämrades och fokus förflyttades mot smärtan. 

Patienterna upplevde att de blev glömska och fick svårigheter med att komma ihåg saker 

(Metin & Arslan, 2018). Smärtan hade även en inverkan på den sexuella lusten hos några 

patienter. Detta visade sig genom erektil dysfunktion, att inte känna lust och att inte vilja 

vara nära sin partner (Brod et al., 2015; Metin & Arslan, 2018).  

Karriär och arbete påverkades ofta och det kunde innebära att det blev svårt eller omöjligt 

att arbeta. Det var inte ovanligt patienterna kände sig tvingade att gå till arbetet trots smärtan.  

Patienterna upplevde en stor osäkerhet kring om de kunde hänga med i arbetstempot, hur 

länge de skulle kunna fortsätta att arbeta eller om de blev tvungna att byta arbetsuppgifter 

(Brod et al., 2015; Hanssen Textor & Hedrick, 2012; Lönnstedt et al., 2011; Metin & Arslan, 

2018). En del patienter kände sig totalt utmattade efter en arbetsdag. Dels på grund av 

smärtan som alltid var närvarande och krävde uppmärksamhet men också på grund av den 

trötthet som infann sig efter arbetet. (Buscemi et al., 2018). Många oroade sig också över 

den ekonomiska situationen. Smärtans inverkan på patienternas arbetssituation och deras oro 

över nuvarande och framtida ekonomi medförde att ett flertal negativa känslor infann sig 

såsom känslor av hopplöshet, förlust, otillräcklighet och värdelöshet (Lönnstedt et al., 2011).  

Bemötande i hälso- och sjukvården  

Att leva med neuropatisk smärta innebar ofta många kontakter med hälso- och sjukvården. 

Kontakterna upplevdes inte alltid som goda av patienterna. Detta berodde delvis på bristande 

kunskap och oförståelse av personalen. Patienterna upplevde inte heller att de fick hjälp att 

hantera sin smärta. 
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Vårdens bristande kunskap och förståelse 

Neuropatisk smärta var svår att beskriva och därför upplevde patienter det svårt att bli 

förstådda av hälso- och sjukvården (Closs et al., 2009; Löfgren & Norrbrink, 2012; 

Lönnstedt et al., 2011). De upplevde att de inte blev respekterade och tagna på allvar 

(Löfgren & Norrbrink, 2012). Det kunde vara svårt för hälso- och sjukvården att avgöra om 

patienter led av neuropatisk smärta och det frågades inte rutinmässigt om denna typ av 

smärta vid olika sjukdomar. Det förekom att hälso- och sjukvårdspersonal var ointresserade 

av de symtom som patienten beskrev. Därför kunde många patienter gå med otillräcklig 

symtomlindring. Hälso- och sjukvårdspersonal kände en osäkerhet kring hur neuropatisk 

smärta skulle behandlas och förstod inte alltid vilket lidande patienterna fick utstå (Hanssen 

Textor & Hedrick, 2012). Att inte få någon förståelse eller empati för smärtan hade en 

negativ inverkan på patienters förtroende för vårdpersonal och ledde till känslor av ensamhet 

och sårbarhet (Buscemi et al., 2018; Lönnstedt et al., 2011). Möten inom vården mellan 

patienter och hälso- och sjukvårdspersonal kunde skapa tillit eller misstro, beroende på om 

patienter med smärta uppfattade sig som tagna på allvar eller om de ifrågasättas av hälso- 

och sjukvårdspersonalen (Lönnstedt et al., 2011).  

Patienterna ansåg att det endast var specialister som hade förmågan att förstå deras lidande 

och svårigheter (Buscemi et al., 2018; Closs et al., 2009). Multimodala team med 

specialistkunskaper efterfrågades för att kunna individanpassa vården för patienternas unika 

behov (Buscemi et al., 2018). Kontinuitet var en viktig faktor vid möten med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Att ha möjlighet att behandlas av en och samma enhet med känd 

vårdpersonal innebar fördelar som exempelvis att inte behöva upprepa sin medicinska 

historia varje gång (Closs et al., 2009).  

Patienter upplevde att det fanns en skillnad mellan vad hälso- och sjukvården hade att 

erbjuda i form av behandling och vad patienterna önskade. De fick inte gehör för synpunkter 

eller önskemål vilket ledde till känslor av att inte ha någon egenmakt och förlust av kontroll 

över sina liv (Hearn et al., 2015; Löfgren & Norrbrink, 2012). Detta medförde också att 

patienterna upplevde ett minskat förtroende för hälso- och sjukvården (Hearn et al., 2015). 

Vägen till smärtlindring, en utmaning 

Information avseende neuropatisk smärta var svår att finna. Patienterna beskrev en kamp för 

att få värdefull information från hälso- och sjukvården. Bristen på konsekvent och kunnig 

vägledning ledde till att patienterna hittade egna metoder för smärtlindring. Copingstrategier 

utvecklades därför oftast på patienternas egna initiativ utan hjälp från hälso- och sjukvården 

(Buscemi et al., 2018). Patienterna upplevde att hälso- och sjukvården endast erbjöd 

medicinsk behandling (Löfgren & Norrbrink, 2012). Vid kirurgiska ingrepp gavs sällan 

information om att komplikationer som neuropatisk smärta kunde uppstå i samband med 

ingreppen (Hanssen Textor & Hedrick, 2012). 

Avsaknad av fullgod behandling upplevdes som ett problem för de drabbade. Hälso- och 

sjukvården erbjöd mediciner som patienter inte upplevde gav fullgod smärtlindring. Dessa 
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mediciner hade ofta negativa biverkningar vilket gjorde att patienterna valde att inte fullfölja 

behandlingen eller inte ta mediciner enligt ordination. Misstankar om biverkningar ledde 

också till känslor av osäkerhet och misstänksamhet kring medicinen. Även rädslor för att bli 

beroende av medicinering livet ut förekom (Buscemi et al.,  2018 ; Hearn et al.,  2015; Li et 

al, 2018; Lönnstedt et al., 2011). En följd av detta blev att patienterna förlorade tilltron till 

hälso- och sjukvården och dess personal  (Hearn et al., 2015). Olika typer av analgetika, 

antidepressiva medel och antiepileptika användes i patienternas kamp för att lindra smärtan 

(Li et al., 2018). Det fanns inte något universellt läkemedel utan det var essentiellt att 

patienterna fick pröva sig fram och utforska vilka läkemedel som hade störst effekt (Hanssen 

Textor & Hedrick, 2012). 

I patientens strävan för att nå smärtlindring var det vanligt att efterfråga alternativa insatser 

som inte avsåg traditionell läkemedelsbehandling. Patienterna önskade kombinera 

medicinsk behandling med komplementära behandlingar. De önskade även förbättring 

gällande smärthanteringsprogram och möjligheter till terapeutiska samtal för att lära sig leva 

med smärta (Buscemi et al, 2018). Strategier att hantera neuropatisk smärta omfattade både 

kognitiva- och fysiska självhjälpsmetoder (Hanssen Textor & Hedrick, 2012). 

Förekommande behandlingar var fysioterapi, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), 

kognitiv beteendeterapi, massage, shiatsu och avslappning (Hanssen Textor & Hedrick, 

2012; Li et al., 2018; Lönnstedt et al., 2011). Att hitta olika former av aktiviteter för att 

avleda fokus på smärtan genom exempelvis rörelseaktivitet som att gå, cykla eller att 

gnugga/massera på det smärtsamma området, var vanligt förekommande för att minska 

smärtupplevelsen (Hanssen Textor & Hedrick, 2012; Löfgren & Norrbrink, 2012). 

Ytterligare alternativa insatser kunde vara akupunktur, bild- och musikterapi, samtal för att 

lära sig hantera smärtan och självhjälpsgrupper där patienterna fick prata om sina 

upplevelser och delge varandra råd och tips  (Buscemi et al., 2018). Social isolering ansågs 

kunna brytas genom att patienter fick träffa andra i samma situation för att få förståelse för 

sina upplevelser. Det upplevdes vara till nytta för välbefinnandet då det skapades en 

gemenskap kring själva problemet (Hearn et al.,  2015). Ingen metod ansågs vara universell 

utan patienter med neuropatisk smärta fick ofta pröva sig fram för att hitta den metod som 

fungerade (Hanssen Textor & Hedrick, 2012; Li et al., 2018) 

Resultatsammanfattning 

I litteraturöversikten framkom två teman - att leva med neuropatisk smärta innebar en ständig 

kamp i vardagen samt - bemötandet av patienterna i hälso- och sjukvården påverkade deras 

upplevelse. Den neuropatiska smärtan hade en inverkan på alla delar av patients liv. 

Familjelivet påverkades negativ och de sociala relationerna begränsades. Många hade stora 

svårigheter med vardagliga aktiviteter. Arbete kunde inte längre utföras som önskat och 

därmed försämrades även den ekonomiska situationen. Smärtan var ständigt närvarande 

vilket även påverkade sömnen. Depression var vanligt förekommande. I ett flertal artiklar 

framkom en stor frustration över att inte få effektiv smärtlindring. Patienterna beskrev en 

oförståelse från hälso- och sjukvården samt bristande kunskap gällande neuropatisk smärta. 

De kände sig till och med ifrågasatta om deras upplevda smärta. Upplevelsen var att hälso- 

och sjukvården hade brister i sitt patientbemötande och behandlingsmetoder. Det framkom 

också att patienter ofta sökte alternativa metoder för att få lindring. Patienter som hade 
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förmåga att acceptera sin smärta hade lättare att uppnå hälsa trots smärta och sjukdom. Den 

förändrade livssituationen innebar försämrad livskvalitet och hade en stor inverkan på 

patienternas livsvärld.  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt utifrån vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

metod. En litteraturöversikt ansågs lämplig för att besvara uppsatsens syfte, vilket var att 

beskriva patienters upplevelse av neuropatisk smärta. En litteraturöversikt har som mål att 

sammanställa tidigare forskning till en ny helhet. Metoden är lämpligt för att kartlägga 

kunskapsläget inom ett omvårdnadsrelaterat område om syftet är att skapa en översikt och 

sammanställa aktuell forskning inom ett område (Friberg, 2012). Det finns både fördelar och 

nackdelar med att använda sig av en litteraturöversikt. Enligt Forsberg & Wengström (2013) 

är en fördel med en litteraturöversikt att insamlingen av data blir bred och varierande vilket 

kan ge en beskrivande och bra grund till kunskapsläget inom ett visst fenomen. En nackdel 

med en litteraturöversikt är att den inte är lika övergripande som en systematisk 

litteraturöversikt. Det finns även en risk för selektiva urval på grund av att författarna kanske 

väljer att använda sig av artiklar som relaterar till författarnas förförståelse. Alternativa 

metoder hade varit att genomföra intervjuer, studera bloggar eller biografier. Intervjuer hade 

dock krävt en större tidsram och valdes därför bort. Det är svårt att svara på om resultatet 

hade varit annorlunda om intervjuer hade gjorts men det som framkom i artiklar som 

analyserats och fungerat som underlag till resultatet hade många likvärdiga resultat. Bloggar 

och biografier skulle kunna gett en djupare förståelse för enskilda individers upplevelser 

men valdes bort då författarnas önskan var att studera likheter och skillnader och för detta 

ansågs ett större urval av patienter vara av betydelse.  

Författarna valde att studera artiklar med kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningen har 

som utgångspunkt att studera deltagarnas upplevelser och erfarenheter för att skapa en 

fördjupad förståelse avseende förväntningar och livssituationer kring ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2012; Segesten, 2012b). Författarna ansåg att de inte hade erhållit 

samma kunskap om fenomenet genom kvantitativa forskningsartiklar. Den kvantitativa 

forskningsmetoden kan vara användbar när syftet är att kartlägga något, se samband eller 

jämföra olika saker utan djupare analys (Billhult & Gunnarsson, 2012). Det finns också 

argumentation för att inom den vårdvetenskapliga forskningen använda både kvalitativa och 

kvantitativa forskningsmetoder så kallad mixad metod i syfte att belysa ett område utifrån 

olika vinklar och samtidigt få tillgång till en större mängd data för att stärka en studies 

trovärdighet (Borglin, 2012). Att utesluta kvantitativa artiklar kan ses som en svaghet. 

Författarna anser dock att kvalitativa studier gav ett mer beskrivande resultat av patientens 

upplevelser och därför valdes kvantitativa studier bort. Artiklarna i resultatet var baserade 

på intervjuer med patienter. Författarna till de vetenskapliga artiklarna har sedan tolkat 

patienternas upplevelse utifrån sina intervjuer. Därefter har författarna till denna 

litteraturöversikt gjort ytterligare en tolkning av artiklarna och sammanställt dessa. 

Författarna till litteraturöversikten anser att i samband med en litteraturöversikt av 

kvalitativa artiklar där data från artiklar sammanställts och bearbetats finns risk att 

patienternas upplevelser feltolkas.   
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Författarna valde att göra få avgränsningar i sitt urval. Avgränsning kring årtal gjordes för 

att erhålla aktuell forskning. Att artiklarna var publicerade mellan 2008 och 2018 kan tolkas 

som en svaghet men också som en styrka.  Om författarna gjort en utökning av antal år hade 

resultatet eventuellt fått ett bredare perspektiv. Tidsspannet gav emellertid tillräckligt med 

data om patienters upplevelser kring neuropatisk smärta och flera av artiklarna visade sig 

innehålla liknande resultat. Östlundh (2012) skriver att forskning är en färskvara och därför 

bör en litteraturöversikt utgå ifrån relativt färskt vetenskapligt material. Detta stärker 

resultatets trovärdighet och giltighet då endast två artiklar var från 2009 och 2011, tre var 

från 2012, ytterligare två var från 2015 och resterande tre var från 2018, anser författarna. 

Artiklarna som valdes ut var baserade på studier från olika delar av världen och innefattar 

både vuxna kvinnor och män. Författarna menar att det skulle kunna tänkas varit mer 

relevant med en litteraturöversikt med studier enbart från Europa eller Norden eftersom 

hälso- och sjukvården inom olika länder är uppbyggd utifrån olika förutsättningar. I vissa 

länder ges fri sjukvård och i andra länder är möjligheten att nyttja hälso- och sjukvård 

grundat på sjukvårdsförsäkringar. Detta kan också ha påverkat de resultat som framkom i de 

olika studierna. Författarna tror att vissa socioekonomiska faktorer skulle kunna ha inverkat 

på vilka deltagare som deltagit i studierna. Även kulturella och sociala skillnader skulle 

kunna tänkas påverkats av hur patienter upplevde och hanterade neuropatisk smärta. 

Hanssen (2007) skriver att det skiftar från kultur till kultur hur patienter visar och uttrycker 

smärta. Det gjordes heller ingen begränsning utifrån kön eftersom författarnas önskan var 

att studera patienternas generella upplevelser av fenomenet, neuropatisk smärta. 

Artiklarna söktes fram via tre olika databaser inom hälso- och vårdvetenskap; Cinahl, 

Medline och Pubmed. Författarna anser att sökningar av artiklar i olika databaser 

säkerställde att datainsamlingen inte gjordes ensidig eller att relevanta artiklar missades. Vid 

sökning av artiklar i flera databaser med fokus på omvårdnad genomsöks ett större område, 

eftersom ingen databas är heltäckande, vilket förbättrar chanserna att hitta relevanta artiklar 

(Östlundh, 2012).  Flera av artiklarna återfanns i flera av de databaser som användes vilket 

författarna anser har stärkt resultatets trovärdighet. Ytterligare databaser hade kunnat 

användas i sökningarna men författarna anser att de artiklar som erhållits räckte för att 

besvara syfte. I datainsamlingen användes boolesk sökning och trunkering i syfte att få 

sökningar som var anpassade till syftet och för att inte riskera att gå miste om relevanta 

artiklar. 

Författarna har i analysprocessen arbetat utifrån Fribergs (2012) analysmodell som visade 

sig fungera väl för analys av valda artiklar och skapande av teman. Att identifiera likheter 

och skillnader underlättade analysens genomförande och modellen skapade struktur i arbetet. 

Samtliga artiklar som ingick i resultatet kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2012) 

granskningsmall för kvalitativa artiklar. Att artiklar och tidskrifter kvalitetsgranskas stärker 

litteraturöversiktens trovärdighet genom att författarna försäkrade sig om att resultatet var 

baserat på artiklar av god kvalitet (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklar som ingick i 

resultatet har erhållit godkännande från etiska kommittéer och fått samtycke av deltagarna 

som ingått i studierna. Författarna menar att detta bidrar till trovärdighet och pålitlighet 

avseende analysmaterialet i resultatet. Huruvida det kunde förstärka litteraturöversiktens 

trovärdighet är beroende på hur författarna hanterat underlaget i analysprocessen. 
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Artiklarna delades upp mellan författarna i samband med skrivandet av artiklarnas 

resultatsammanfattningar för att därigenom spara tid. Författarna var införstådda med att det 

eventuellt kunde komma att påverka resultatet eftersom tolkning av analysen kan bli 

påverkad av vem som skriver den men ansåg ändå att detta var nödvändigt i 

tidsbesparingssyfte. Att en del av analysprocessen delas upp är något som kan ha påverka 

resultatets trovärdighet negativt (Henricson, 2012). Upplevelsen och tolkningen av varje 

artikel påverkas av författarnas förförståelse vilket har tagits i beaktande i denna uppsats. 

Som sjuksköterskestudenter har författarna innan denna uppsats mött personer med 

neuropatisk smärta både inom yrkeslivet och i privatlivet. Under sammanställning och 

bearbetning av den information som erhölls genom granskning av artiklarna försökte 

författarna sätta förförståelse åt sidan för att om möjligt kunna vara fördomsfria i sin 

bedömning av materialet. Författarna reflekterade under analysprocessen tillsammans över 

förförståelsen och tidigare erfarenheter. Både andras och egna erfarenheter av långvarig 

smärta diskuterades under arbetets gång. Egna åsikter har uppmärksammats i samband med 

diskussioner för att förförståelsen inte skulle påverka resultatet. Detta anser författarna 

stärker resultatets pålitlighet. Förförståelse avser den kunskap, värdering och erfarenhet 

författarna har inom det berörda området. Genom att skriva ner och reflektera över 

förförståelsen stärks en studies pålitlighet (Priebe & Landström, 2012). Friberg (2012) 

skriver att det är viktigt att forskning grundas på fakta och inte åsikter, detta kräver dock en 

följsamhet hos författarna för att förförståelse inte skall ta överhand och inverka på resultatet. 

Författarna ansåg att en översikt av vetenskapliga artiklar utifrån en analysmetod enligt 

Friberg, där likheter och skillnader tas fram, var mindre utsatt för förförståelsens inverkan 

då ingen direkt tolkning av texter gjordes på samma sätt som vid analys av bloggar och 

biografier. 

Under pågående uppsatsskrivning har författarna kontinuerligt erhållit synpunkter på arbetet 

via grupphandledning i examensarbete av handledare och övriga kursdeltagare i gruppen. 

Nya idéer och andra synsätt lyftes fram under grupphandledningarna vilket gav författarna 

möjlighet att se på arbetet med andra ögon och en djupare insikt i hur litteraturöversikten 

kunde förstås och uppfattas av andra. Henricson (2012) menar att detta stärker 

litteraturöversiktens trovärdighet och bekräftelsebarhet. 

Vid forskning anses det vara av betydelse om studiens resultat kan implementeras och vara 

giltig även utanför de urval som ingått i studien vilket benämns överförbarhet (Priebe & 

Landström, 2012). Artiklar som ingått i resultatet kom från studier gjorda i ett flertal länder 

runt om i världen (USA, Storbritannien, Sverige, Italien, Turkiet och Tawain) och deltagare 

i studierna hade alla drabbats av neuropatisk smärta utifrån bakgrunds orsaker som diabetes 

mellitus, ryggmärgsskada och organtransplantation. Flera av dessa studier hade liknande 

resultat på ett flertal punkter varför författarna anser sig kunna argumentera för att resultatet 

även kunde vara överförbart på andra patientgrupper med neuropatisk smärta. 

Förutsättningar för överförbarhet grundas först och främst på om en studie har god 

trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. Är dessa tre indikatorer för vetenskaplig 

kvalitet uppfyllda finns förutsättningar för överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Författarna anser att det endast är läsaren av litteraturöversikten som kan avgöra om 

resultatet är överförbart. Författarna har försökt skapa förutsättningar för detta genom att 

beskriva metod, urval, datainsamling, analysprocess och andra delar av litteraturöversikten 
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på ett grundligt sätt för att underlätta för läsaren att själv avgöra om litteraturöversikten är 

överförbar på andra grupper. 

Resultatdiskussion  

Resultaten från denna litteraturöversikt visar att neuropatisk smärta har en stor inverkan på 

patienter och deras dagliga liv utifrån många aspekter som främst inkluderade relationer, 

arbete, sömn, aktiviteter, fysiskt- och psykiskt mående. Resultatet visar att patienter 

använder många olika strategier för att hantera smärtan. Acceptans visade sig var gynnsam 

för välbefinnandet. Patienter upplever otillfredsställelse gällande vad hälso- och sjukvården 

kan vara behjälpliga med och vad patienter önskar få hjälp med. Patienter kämpar ständig 

med att uthärda sin smärta i tillvaron. 

Det framkommer i resultatet att patienter med neuropatisk smärta upplever ett påtagligt 

lidande orsakat av långvarig smärta med försämrad livskvalitet som följd. Olika former av 

lidande innebär en negativ inverkan på patienternas liv. Upplevelsen av smärtan beskrivs 

ständigt vara närvarande i patienternas medvetande. Känslor av skuld och skam 

framkommer då patienter kan uppleva att de inte alltid räcker till för nära och kära. Att 

drabbas av neuropatisk smärta på grund av bakomliggande sjukdom innebär ett 

sjukdomslidande för patienten (Eriksson, 1994). Det är framförallt smärtan som orsakar 

kroppsligt lidandet men då Eriksson (1994) även anser att människan utgörs av en helhet 

bestående av både kropp och själ, ingår även själsligt lidande i sjukdomslidandet.  

Författarna vill därför betona att det är betydelsefullt för sjuksköterskans vårdande att ta 

hänsyn till båda dessa aspekter för att ett uppnå en fullgod vård. 

I resultat framkommer acceptans som en viktig faktor för att uppnå hälsa trots sjukdom och 

åskådliggörs genom vilken attityd patienter har till sin situation, och om de är villiga att 

acceptera smärtan. Resultatet visar att patienter med en positiv livssyn hanterar neuropatisk 

smärta bättre. De låter inte smärtan dominera sina liv utan har funnit sätt att leva trots smärta. 

Att ha förmågan att acceptera smärta anses enligt Sturgeon och Zautra (2010) vara en faktor 

som är gemensam för personer som lyckas hantera sin smärta. Tilltro till den egna 

kapaciteten för att kontrollera smärta är större hos dessa individer. De har större förmåga att 

förhålla sig optimistiska och se mening i livet trots smärta. Distraktion kan vara ett sätt att 

hantera smärta. I resultatet framkommer att patienter genomgår en process för att acceptera 

smärta. Closs, Staples, Reid, Bennet och Briggs (2007) beskriver tre gemensamma 

kännetecken för acceptans vilka är; bekräftelse av att ett botemedel mot smärtan är 

osannolikt, skifta fokus bort från smärta till icke-smärtsamma aspekter av livet samt att inse 

att smärta inte är ett tecken på personlig svaghet. För att främja sin hälsa kan dessa steg vara 

grundläggande för att uppnå hälsa. Med acceptans av långvarig smärta menas ett aktivt 

engagemang i meningsfulla aktiviteter trots smärta. Aktivt accepterande är förknippat med 

bättre situation och funktion i samhället både fysiskt och psykiskt (SBU, 2006 ). Detta styrks 

även av Hensing, Sverker och Leijon (2007) som skriver att den upplevda hälsan och 

livskvalitén är beroende av patienters förhållningssätt till sin smärta. 
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Enligt resultatet förändras patientens livsvärld när smärta uppstår. Att förhålla sig till nya 

livsvillkor kan vara både fysiskt och psykiskt utmanande och krävande. Ekebergh och 

Arman (2015) skriver att livsvärlden påverkas av smärta och både livssituationen och 

identiteten förändras. Utifrån Dahlberg och Segesten (2010) livsvärldsperspektiv 

förekommer flera faktor som bidrar till upplevd hälsa. Begreppet livskraft beskrivs i 

resultatet som den acceptans patienterna måste nå för att erhålla hälsa. Begreppet livsrytm 

återspeglas i resultatet genom att patienterna måste uppleva en balans mellan aktivitet och 

vila för att uppnå välbefinnande. Begreppet mening och sammanhang återfinns i resultat då 

patienterna trots smärta ändå strävar efter egenkontroll för att uppfylla vardagliga funktioner 

och upprätthålla sociala relationer. 

Resultatet visade att smärtan orsakar patienterna lidande i form av fysisk, psykisk och sociala 

begränsning. Smärtan gör att kroppen inte längre klara av att utföra uppgifter som tidigare 

vilket orsakar begränsningar i livet. Eriksson (1994) skriver att det som tidigare kunde tas 

för givet är inte längre en självklarhet på grund av smärtans inskränkning. Detta benämner 

Eriksson (1994) som livslidande. Det kan innefatta en känsla av att den egna existensen är 

hotad och möjlighet att verka i sociala sammanhang som tidigare numera upplevs vara 

begränsade. Resultatet uppvisar exempel på vad som kan innefatta ett livslidande för 

patienter med neuropatisk smärta. Patienters vardagliga och sociala liv påverkas av smärta 

och även relationer förändras. De upplever att de inte längre orkar delta lika aktivt i livet 

som tidigare. Detta medför ökad risk för självpåtagen isolering, depression och även ökad 

risk för suicidtankar. Magnusson och Manheimer (2015) menar att det är viktigt med balans 

mellan aktivitet och vila. Men även god omvårdnad av kroppens alla behov såväl närig, sömn 

och sociala interaktioner är grundläggande för den basala hälsan. Sjuksköterskan har till 

uppgift att se patienten som en helhet för att förstå deras upplevelse av hälsa, sjukdom och 

lidande. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) uttrycks detta genom att all vårdpersonal 

ska utgå från en helhetssyn med patienten i centrum för att framhäva ett humanistiskt synsätt 

inom hälso- och sjukvården. Författarna anser att ett holistiskt synsätt i omvårdnaden ökar 

förståelsen för patienter med neuropatisk smärta och deras livssituation. Ingvar och Eldh 

(2012) skriver att patienters lidande skulle kunna minska om hälso- och sjukvården använder 

sig av befintlig evidens för stöd och behandling. Det absolut viktigaste är bemötande och 

omvårdnad av dessa patienter när medicinsk och psykologisk behandling är otillräcklig. 

Hensing, Sverker och Leijon (2007) belyser att patientens livsvärld och förändrade 

livssituation påverkas både av den egen upplevelse av sjukdom och lidande men också av 

sjuksköterskan och andras bemötande. Smärtan har en stor inverkan på patientens 

självuppfattning och påverkar hela patientens livstillvaro. 

I resultatet beskriver patienter sina negativa upplevelser från hälso- och sjukvården avseende 

bemötande och kunskap gällande smärta. Detta visar sig bland annat genom vårdpersonalens 

misstänksamhet gällande patienters smärtupplevelser. Vårdpersonal har också bristande 

kunskap om smärtlindring. Patienterna uppger att det inte fick adekvat information gällande 

den neuropatiska smärtan, ej heller information om alternativa behandlingar och egenvård. 

Detta belyses i resultatet och tydliggörs genom att patienter inte känner tillit till vården. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- 

och sjukvård och säkerställa patientens rätt till information. Den som är ansvarig för en 

patient ska se till att patienten och dennes närstående ges information enligt patientlagen 
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(SFS 2014:821, 6 kap, 6§ ). Vårdlidande uppkommer enligt Eriksson (1994) när patientens 

värdighet kränks genom vårdandet eller utebliven vård. I resultatet framgår det också att 

vårdpersonal inte beaktar patientens berättelse eller kunskap. Epstein och Street (2011) 

skriver att vårdpersonal och patient kan ha olika uppfattningar om patientens vårdbehov. 

Åsiktsskillnader uppstår då vårdpersonal utgår från sin livsvärld och sina egna behov utan 

att beakta patientens situation och livsvärld. Eriksson (1994) betonar vikten av att värna 

individens människovärde genom att visa patienten respekt och empati för att lindra lidandet 

Författarna anser att sjuksköterskor bör uppmärksamma lidande och ohälsan som kan uppstå 

i samband med neuropatisk smärta för att kunna hjälpa patienterna att främja hälsan. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ingår det i 

sjuksköterskans roll att stödja patienterna både fysiskt och psykiskt. Omvårdnadsåtgärder 

skall vidtas för att patienterna ska känna både fysiskt men också psykiskt välmående. I 

Värdegrund för omvårdnad (2016) lyfts det fram, varje patient skall bemötas som en unik 

människa utifrån ett personcentrerat förhållningssätt av sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

I resultatet framkommer att hälso- och sjukvården har svårt att bemöta och värdera 

upplevelsen hos patienter med neuropatisk smärta. Det kan bero på en omedvetenhet eller 

okunskap hos sjuksköterskan som i mötet med patienter med neuropatisk smärta likställer 

dessa med patienter med ”vanlig” smärta. Patientens unika upplevelse och beskrivning 

förloras, vilket kan leda till sämre vård. Robinson-Papp, George, Dorfman och Simpson 

(2015) belyser att det kan var svårt att mäta smärta hos patienter med neuropatisk smärta 

med en visuell analog skala (VAS) då denna har en nollpunkt som motsvarar ingen smärta 

för att sedan stegvis öka. Unneby (2018) skriver att patienter med neuropatisk smärta oftast 

alltid har en smärtpåverkan och det gör det svårt att mäta vilken smärta som egentligen mäts. 

Det framgår i resultatet att patienter önskar träffa vårdteam bestående av flera yrkesspecifika 

professioner där olika individanpassade insatser är möjliga. SBU (2010) skriver att det är 

viktigt att behandling av neuropatisk smärta sker i ett samarbete mellan patient, 

sjuksköterska eller annan vårdpersonal, och sker utifrån en multimodal modell där 

omvårdnaden utgår från flera olika kompetenser. Det framkommer också i resultatet att 

patienter avstår och avslutar medicinering på grund av biverkningar. Studier visar på att 

patienter upplever dålig smärtlindring och att det medförde besvärande biverkningar (Closs 

et al. 2007; Henwood & Ellis, 2004). Patienter i resultatet beskriver en önskan om kontinuitet 

vid kontakt med hälso- och sjukvården. Att erhålla vård på en specialistenhet av samma 

vårdpersonal möjliggör för patienten att slippa upprepa anamnesen vid varje vårdkontakt 

och säkerställer samtidig vårdpersonalens tillgång till densamma. Closs et al. (2007) belyser 

att det finns en risk att patienterna hamnar i en återkommande cykel av att försöka få hjälp 

av hälso- och sjukvården. Bristen på fungerande behandlingsmetoder kan leda till att 

patienterna med neuropatisk smärta återkommande söker hjälp från hälso- och sjukvården. 

Detta kan i sin tur leda till att vårdpersonal misstänkliggör dessa patienter som antingen 

missbrukare av läkemedel eller misstror patienternas upplevelse och sjukdomshistoria 

(Closs et al., 2007). 

Resultat visar att patienter själva utvecklar olika strategier föra att hantera sin smärta, oftast 

utan hjälp från hälso- och sjukvården. Många av patienterna försöker själva avleda sin smärta 
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genom rörelseaktivitet. Patienterna prövade även andra smärtlindringsmetoder och 

alternativa behandlingar. Det patienter upplever som lindring är individuellt. Closs et al. 

(2007) skriver att patienter upplever en otillfredsställelse av att hantera smärta. När 

sjukvården misslyckas ge patienterna effektiv behandling söks andra metoder som ofta visar 

sig vara ineffektiv och verkningslösa. I Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2009:6) framgår 

att hälso- och sjukvården ska göra individuella bedömningar där risker och möjligheter till 

egenvård bedöms. Sjuksköterskan skall ha förmåga att bedöma patientens hälsotillstånd, 

stärka patienten i sin egenvård, undervisa och stödja patienter och närstående i syfte att 

främja hälsa och förebygga ohälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

Konklusion  

Resultatet visar på ett samband mellan långvarig neuropatisk smärta och försämrad 

livskvalitet. Att leva med neuropatisk smärta skapar en frustration eftersom smärtan är 

komplex och osynlig för omgivningen. Behandlingsalternativ är ofta ineffektiva och 

verkningslösa, ofta genererar de också kraftiga biverkningar. Sjuksköterskan har en viktig 

roll i bemötandet och behandlingen av patienter med neuropatisk smärta. Patienter med 

neuropatisk smärta bör förstås i ett helhetsperspektiv och utifrån den komplexa 

smärtupplevelsen de har. För patientens bästa bör vardaglig struktur i tillvaron eftersträvas 

så som sömn, fysisk aktivitet, avkoppling och social gemenskap. Viss rörelseaktivitet är i sig 

smärthämmande eftersom hjärnan då stimuleras av inkommande intryck som bromsar 

smärtneuronens aktivitet. Hälso- och sjukvården har stora möjligheter till förbättringsarbete 

för att bemöta dessa patienter och bidra till en ökad livskvalitet. Detta kan ske genom ett 

aktivt och intresserat lyssnade, förståelse, information gällande framtida liv. Utbildning av 

hälso- och sjukvårdspersonal samt ändringar i rutiner skulle sannolikt leda till förbättrade 

behandlingsinsatser för patienter med neuropatisk smärta. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet  

Författarna har erfarit att patienter med neuropatisk smärta har svårt att få effektiv 

behandling. Det är viktigt att hälso- och sjukvården har kunskap om smärtans komplexitet 

och hur svårt det kan vara för patienter att beskriva den. När patienter söker vård för smärta 

bör hälso- och sjukvården vara uppmärksam på att smärtan kan vara neuropatisk. Hälso- och 

sjukvården har ett ansvar att informera patienter om behandlingsmetoder både medicinska 

och alternativa metoder. Ökad kunskap och kännedom om neuropatisk smärta till hälso- och 

sjukvårdspersonal borde erhållas genom utbildning i ämnet. Detta kan exempelvis ges 

genom utbildning från smärtenheter och/eller multimodala team som vanligtvis möter dessa 

patienter. Medvetenhet och utbildning om neuropatisk smärta kan leda till att denna 

patientgrupp upplever sig betrodda och kan bidra till minskat lidande för patienten men även 

vara kostnadseffektivt för vården. 

Ytterligare kunskap som kan vara intressant att utveckla är hur familjemedlemmar upplever 

det att vara närstående till en person med neuropatisk smärta. Det skulle också kunna vara 

intressant med vidare studier i likheter och skillnader mellan kön alternativ om det finns 

skillnader mellan olika kulturer gällande upplevelse och hantering av neuropatisk smärta. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Sökhistorik    

Databas/Datum Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Valda artiklar 

Cinahl 

2019-01-25 

neuropath* and 

experience* and 

patient* and 

qualitative* 

34 34 28 5 

Pubmed 

2019-01-25 

neuropath* and 

experience* and 

patient* and 

qualitative* 

37 37 25 2 

Medline 

2019-01-28 

neuropath* and 

experience* and 

patient* and 

qualitative* 

52 52 15 3 
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Bilaga 2. Kvalitetsgranskningsmall 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet?  

• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

• Vilka argument förs fram?  

• Förs det några etiska resonemang?  

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden? 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Författare: Brod, M., Pohlman, B., Blum, S. I., Ramasamy, A., & Carson, R. 

Titel: Burden of illness of diabetic peripheral neuropathic pain: a qualitative study 

Tidskrift: Patient 

Årtal: 2015 

Syfte 

Perspektiv 

Syftet med studien var att granska hur perifer neuropatisk smärta påverkar patienter som lever med diabetes mellitus 

och vad detta innebär för patientens funktion och välbefinnande. 

Patientperspektivet. 

Metod Fenomenologisk kvalitativ studie. Telefonintervjuer och intervjuer i fokusgrupper genomfördes med 70 personer 

från USA (48 män och 22 kvinnor).  

Ålder: 26-70 år. Deltagarna var rekryterade från 3 olika källor. Några kom från en redan pågående studie i ämnet, 

några var rekryterade från läkare som behandlade denna typ av patientkategori och några deltagare rekryterades via 

marknadsföringsföretag. 

Kriterier för att ingå i studien var att deltagarna haft diabetes mellitus i >12 mån och dessutom lidit av neuropatisk 

smärta i >6 mån. 

Resultat I studien identifierades fyra huvudområden som innebar flera konsekvenser för patienternas dagliga liv och 

välbefinnande. Deltagarna rapporterade svårigheter med: 1) att fungera fysiskt, dvs promenader, motion, energi, 

stående, balans, böjning och rörlighet 2) det dagliga livet, dvs produktivitet, fritidsaktiviteter, arbete, njutning, fokus 

och sysslor 3) sociala/psykologiska interaktioner, dvs ångest, vänner/familj, irritabilitet, depression och rädsla 4) 

sömn, dvs sova, somna, vakna på natten, somna om och att inte känna sig utvilad vid uppvaknande. 

Förekomst av 

Forskningsetiska 

överväganden 

Studien är godkänd av en ackrediterad forskningsetisk kommitté. 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Författare: Buscemi, V., Cassidy, E., Kilbride, C., & Reynolds, F. A.  

Titel: A qualitative exploration of living with chronic neuropathic pain after spinal cord injury: an Italian 

perspective. 

Tidskrift: Disability and Rehabilitation 
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Årtal: 2018 

Syfte 

Perspektiv 

Syftet med studien var att förstå hur människor med ryggmärgsskada i Italien upplevde och hanterade kronisk 

neuropatisk smärta och deras perspektiv på italienska hälso- och sjukvårdstjänster. 

Patientperspektivet. 

Metod Fenomenologisk kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer, intervjuer i fokusgrupper och enskilda virtuella 

intervjuer via mejl genomfördes med 9 personer (7 män och 2 kvinnor). Ålder: 32-75 år.  

Deltagarna var rekryterade från en öppenvårdsklinik för ryggmärgsskadade i Italien. Kriterier för att ingå i studien 

var att deltagarna skulle ha lidit av långvarig neuropatisk smärta i >6mån. 

Resultat Tre huvudteman identifierades. 1) Upplevelsen av att leva med ständig smärta med fokus på de fysiska, 

psykologiska, emotionella och sociala dimensionerna av upplevelsen av smärta. Deltagarna upplevde smärta som en 

kraftfull, påträngande och, ibland ofrånkomlig kraft, med potential att begränsa deltagarna från njutbara upplevelser. 

2) Skapa sig kunskap om att leva med långvarig neuropatisk smärta. Deltagarna hade en stark önskan om att förstå 

smärtan och, i avsaknad av expertrådgivning, sökte deltagarna själva metoder för egenvård för att lindra smärtan. 3) 

Sjukvårdspraxis uppfattades av deltagarna som farmakologiskt fokuserad med avsaknad av specialistkunskap bland 

vårdpersonal och en ovilja till att utforska alternativa behandlingar. Patientcentrerad vård efterfrågades för att kunna 

upprätthålla ett aktivt liv. 

Förekomst av 

Forskningsetiska 

överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. 

Studien är godkänd av The University Research Ethics Committee i Storbritannien och av den lokala 

forskningsetiska kommitén för ryggmärgsskadade i Italien. Författarna har beaktat informanternas integritet 

(konfidentialitet och anonymitet) genom att deltagarna bl a givits pseudonymer. 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Författare: Closs, S. J., Staples, V., Reid, I., Bennett, M. I., & Briggs, M. 

Titel: The impact of neuropathic pain on relationships 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 

Årtal: 2009 

Syfte 

Perspektiv 

Syftet med studien var att undersöka vad det innebär att leva med neuropatisk smärta och vilken påverkan smärta 

har på familje-, sociala och arbetsrelaterade relationer bland patienter på en smärtklinik.  

Patientperspektivet. 
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Metod Fenomenologisk kvalitativ studie. Intervjuer i fokusgrupper genomfördes med 10 personer från Storbritannien (4 

män och 6 kvinnor).  

Ålder: 24-60 år. Deltagarna var rekryterade från en befintlig databas med patienter med kronisk neuropatisk smärta. 

Patienterna kontaktades initialt av en specialistsjuksköterska. Patienternas exakta diagnoser var inte tillgängliga på 

grund av dataskyddslagen. 

Resultat I studien framkom fyra teman 1) Smärtans påverkan på makar/ partner 2) Påverkan på relationer inom familjen 3) 

Påverkan på relationer med vänner och bekanta 4) Smärtans påverkan på relationer med hälso- och 

sjukvårdspersonal och socialtjänstpersonal. Deltagarna beskrev några av de svårigheter de hade upplevt med intima 

relationer och påfrestningarna på relationer inom sina familjer. De beskrev också svårigheter med att upprätthålla 

kontakt med vänner och förlusten av relationer med vänner. Det var även vanligt att deltagarna upplevde frustration 

i samband med kontakt med vårdpersonal och socialtjänst. 

Förekomst av 

Forskningsetiska 

överväganden 

Studien är godkänd av den för studien lämpliga forskningsetiska kommittén. Författarna och deltagarna var överens 

om att behålla informanternas integritet (konfidentialitet och anonymitet) genom att låta diskussionerna förbli 

konfidentiella bland de som var närvarande vid intervjuerna. 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Författare: Hanssen Textor, L., & Hedrick, J. 

Titel: The lived experience of peripheral neuropathy after solid organ transplant 

Tidskrift: Progress in Transplantation 

Årtal: 2012 

Syfte 

Perspektiv 

Syftet med studien var att förstå patienters erfarenheter av att leva med perifer neuropatisk smärta efter genomförd 

organtransplantation. Genom ökad förståelse kring neuropatisk smärta efter transplantation kan vårdpersonal bättre 

tillgodose specifika behov hos denna patientgrupp.  

Patientperspektivet. 

Metod Fenomenologisk Kvalitativ studie.  Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med 7 personer (5 män och 2 kvinnor).  

Ålder: 48-71 år. Deltagarna var rekryterade från två organtransplantationsenheter i USA. 

Kriterier för att ingå i studien var att deltagarna hade fått ett nytt organ för >1 år sedan. 

Resultat Denna studie visade att deltagarna hade liknande erfarenheter som rapporterats av andra patienter med perifer 

neuropatisk smärta, men det framkom också unika skillnader såsom upplevelsen av att ha drabbats av en oväntad 
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händelse, snabb eskalering av symtom, brist på uppföljning och respons från vårdpersonal. Fyra teman framkom i 

studien 1) Efter transplantation ska allt bli bättre. Deltagarna kände sig oförberedda på smärtan 2) Neuropatisk 

smärta orsakar fler problem än själva transplantationen 3) Förhoppningar om att något ska kunna hjälpa mot smärtan 

4) Insikt om att smärtan kommer att innebära begränsningar i det dagliga livet. 

Förekomst av 

Forskningsetiska 

överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt.  

Studien är godkänd av sjukhusets forskningsetiska kommittén. Författarna har beaktat informanternas integritet 

(konfidentialitet och anonymitet) genom att deltagarna bl a givits fiktiva namn. 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Författare: Hearn, J., Cotter, I., Fine, P., & Finlay, K.  

Titel: Living with chronic neuropathic pain after spinal cord injury: an interpretative phenomenological analysis of 

community experience 

Tidskrift: Disability and Rehabilitation 

Årtal: 2015 

Syfte 

Perspektiv 

Syftet med studien var att undersöka den levda erfarenheten av att leva med neuropatisk smärta efter 

ryggmärgsskada. I studien undersöks hur patienter förmedlar sina erfarenheter av att leva med neuropatisk smärta 

och hur smärtan påverkar patientens tillvaro. 

Patientperspektivet. 

Metod Fenomenologisk kvalitativ studie. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med 8 personer (5 män och 3 kvinnor). 

Ålder: 26-77 år.  

Deltagarna rekryterades från öppenvårdskliniken på The National Spinal Injuries Center, Stoke Mandeville, 

Storbritanien. 

Kriterier för att ingå i studien var att deltagarna skulle ha varit utskrivna från sjukhus i >1år och att personerna lidit 

av neuropatisk smärta i >3mån. 

Resultat I studien framkom att neuropatisk smärta medför stora konsekvenser för patientens fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande. Tre huvudsakliga teman identifierades med ett antal underteman. 1) Deltagarna upplevde att det 

fanns ett gap mellan vad det biomedicinska området kunde erbjuda och deltagarnas syn på vad som fungerade för 

den enskilde och deras egentliga behov. 2) Deltagarna förde en ständig kamp mot smärtan för att behålla någon form 

av livskontroll men det fanns också ett motsatsförhållande till smärtan vilket var när sammankopplat till 
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smärtacceptans. 3) Deltagarna beskrev upplevelsen av att både känna sig isolerad (särskilt tillsammans icke 

ryggmärgsskade) men också att de kunde känna tillhörighet med andra (vanligtvis andra som också drabbats av 

ryggmärgsskada). 

Förekomst av 

Forskningsetiska 

överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. 

Studien är godkänd av den lokala forskningsetiska kommitén The National Health Service Research och även av 

andra relevanta lokala kommitéer. Författarna har beaktat informanternas integritet (konfidentiallitet och 

anonymitet) genom att deltagarna givits pseudonymer. 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Författare: Henwood, P., Ellis, J., Logan, J., Dubouloz, C-J., & Déon, J. 

Titel: Acceptance of chronic neuropathic pain in spinal cord injured persons: a qualitative approach 

Tidskrift: Pain Management Nursing  

Årtal: 2012 

Syfte 

Perspektiv 

Syftet med studien var att undersöka acceptansen av smärta hos personer med kronisk neuropatisk smärta. 

Patientperspektivet. 

Metod Djupintervjuer av 7 personer, två kvinnor och fem män med kroniks neuropatisk smärta. 

Resultat Sex faser identifierades: ”Förståelsen för komplexiteten av kronisk neuropatisk smärta”, ”Sökande av 

smärtlindring”, ”Erkännandet av kronisk smärta”, ”Copingstrategier”, “Bekräfta smärtan”, Omvärdera viktiga 

värden i livet”, “Lära sig leva med smärtan” Bekräfta smärtans närvaro”. Resultaten i denna studie tyder på att 

acceptans av smärta verkade att vara fördelaktigt när det gäller att minska lidande och underlätta ett mer 

tillfredsställande och uppfyllande liv för personer med kronisk neuropatisk smärta. 

Förekomst av 

Forskningsetiska 

överväganden 

Studien har fått godkännade från sjukhusets forskningsetiska styrelse. 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Författare: Li, C. C., Lin, H. R., Tsai, M. D., & Tsay, S. L. 

Titel: Neuropathic pain experiences of spinal cord injury patients 

Tidskrift: The Journal of Nursing Research 

Årtal: 2018 
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Syfte 

Perspektiv 

Syftet med studien var att var att förstå neuropatiska smärtan som den erfars av patienter som drabbats av någon 

form av ryggmärgsskada, samt beskriva vilken påverkan denna typ av smärta har på patienternas dagliga liv. 

Patientperspektivet. 

Metod Fenomenologisk Kvalitativ studie. Semistrukturerade 

Intervjuer genomfördes med 13 personer (12 män och 1 kvinna).  

Ålder: 22-57 år. Deltagarna rekryterades från Taipeis universitetssjukhus, Tawain. 

Kriterier för att ingå i studien var att deltagarna drabbats av traumatisk ryggmärgsskada med neuropatisk smärta, 

kunna tala mandarin samt upplevt olika nivåer av motorisk och sensorisk nedsättning till följd av skadan. 

Resultat Tre teman och åtta subteman identifierades som beskriver deltagarnas erfarenhet av neuropatisk smärta och vilket 

inflytande denna typ av smärta har på deras dagliga liv. De tre teman inkluderade 1) Svårdefinierad smärtsam smärta 

(sensorisk och motorisk dysfunktion påverkade funktioner i olika kroppsdelar, graden av smärtan kan förvärras av 

väderförändringar och kan förändras beroende på de aktiviteter som genomförs, smärtorna påverkade deltagarnas 

vardag, vilket ofta ledde till att de kände sig utmattade och olyckliga) 2) Komplicerade känslor om smärta (att 

omvandla depression till en mer aktiv och positiv attityd till livet, ha känslor av förväntan och ångest om framtida 

smärtlindring och olika känslor inför att möta och erfara smärta) 3) Förnyat hopp (att modigt bekämpa smärta och 

att söka smärtlindringsmetoder). 

Förekomst av 

Forskningsetiska 

överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Före de enskilda intervjuerna erhöll 

författarna skriftligt samtycke och godkännande för inspelning av intervjun från informanterna. 

Studien är godkänd av den forskningsetiska kommittén The Taipei Veterans General Hospital.  

Författarna har beaktat trovärdigheten för kvalitativ forsknings genom att ta hänsyn till de kriterier som föreslagits 

av Lincoln och Guba (1985), som använde trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftlighet som effektiva 

kriterier för att visa noggrannhet i kvalitativ forskning. 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Författare: Löfgren, M., & Norrbrink, C. 

Titel: “But I know what works” – patients’ experience of spinal cord injury neuropathic pain management 

Tidskrift: Disability and Rehabilitation 

Årtal: 2012 
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Syfte 

Perspektiv 

Syftet med studien var att utforska och få ökad kunskap om vilka strategier och behandlingar som individer med 

neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada använder sig av, för att hantera långvarig smärta, och att belysa deras 

erfarenheter, behov och förväntningar på neuropatisk smärthantering. 

Patientperspektivet. 

Metod Fenomenologisk kvalitativ studie. De 18 deltagarna (11 män och 7 kvinnor) fick skriva dagböcker under en period 

och därefter genomfördes individuella intervjuer.  

Ålder: 28-66 år. Deltagarna rekryterades dels via webbplatsen för två patientorganisationer och dels i samarbete med 

fem nationella rehabiliteringsenheter (två universitetssjukhus och tre regionala). Kriterier för att ingå i studien var att 

deltagarna skulle vara mellan 25-65 år, haft ryggmärgsskada i minst 2 år och lidit av långvarig neuropatisk smärta i 

>6mån. 

Resultat Fyra huvudkategorier identifierades 1) "Smärtan är mitt huvudproblem" förklarade smärtan i informanternas vardag. 

2) "Läkemedel – vårdens lösning" beskrev informanternas erfarenhet av smärthantering. 3) "Klyftan som uppstår i 

mötet med vården" beskrev avvikelsen mellan vad informatörerna ville ha och vad hälsovård skulle kunna erbjuda. 

4) "Men ... det här fungerar för mig" beskrev behandlingar och strategier, som informanterna fann till hjälp för 

smärtkontroll och smärtlindring. 

Förekomst av 

Forskningsetiska 

överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. 

Studien är godkänd av den forskningsetiska kommitén 2 i Stockholm, ärende nr. 2008/2: 1. Författarnas förförståelse 

diskuterades genom hela analysen för att hålla resultatet så neutral som möjligt. 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Författare: Lönnstedt, M., Häckter Ståhl, C., & Rydholm Hedman, A-M. 

Titel: Living with long-lasting pain – patients’ experiences of neuropathic pain 

Tidskrift: Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness 

Årtal: 2011 

Syfte 

Perspektiv 

Syftet med studien var att beskriva patienters levda erfarenheter av att leva med neuropatisk smärta. 

Patientperspektivet. 

Metod Fenomenologisk kvalitativ studie. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med 11 personer (4 män och 7 kvinnor).  

Ålder: 26-67 år. Deltagarna rekryterades från en smärtklinik i Stockholm, Sverige. 
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Kriterier för att ingå i studien var att deltagarna var diagnosticerade med neuropatisk smärta ICD-code: R52:9) 

enligt patientens journal. Lidit av neuropatisk smärta i >3 mån. 

Resultat I studien framkom 4 huvudteman med ett antal underteman, som beskriver deltagarnas upplevelser av att leva med 

neuropatisk smärta 1) Leva med konstant smärta och behov av behandling (smärtan beskrivs genom att sätta olika 

ord till smärtan, sätt att hantera smärtan/coping genom biomedicinsk behandling och egenvård) 2) Neuropatisk 

smärta har en stor påverkan på det vardagliga livet (smärtans påverkan både på humör, sömn, relationer och arbete) 

3) 

Anpassning till ett liv med smärta (distraktion från smärtan genom fokus på annat, hitta strategier i vardagen och 

undvikande av situationer som påverkar negativt, betydelsen av familjens stöd) 4) Möten med olika attityder till 

smärta bland hälso- och sjukvårdspersonal (upplevelse av att inte bli trodda gällande smärtan, betydelsen av 

förtroende mellan patient och vårdpersonal, värdet av att behandlas på smärtkliniker med en kontinuerlig 

vårdpersonal skattades högt. 

Förekomst av 

Forskningsetiska 

överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Före de enskilda intervjuerna erhöll 

författarna skriftligt samtycke och godkännande för inspelning av intervjun från informanterna. 

Studien utfördes enligt de etiska riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association Declaration of 

Helsinki- Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects). Författarna har beaktat 

informanternas integritet och anonymitet. 

Författare 

Titel 

Tidskrift 

Årtal 

Författare: Metin, Z.G., & Arslan, I.E.  

Titel: Diabetic peripheral neuropathic pain from the perspective of Turkish patients: a qualitative study  

Tidskrift: Journal of Transcultural Nursing 

Årtal: 2018 

Syfte 

Perspektiv 

Syftet med studien var att belysa hur patienter som drabbats av diabetes med komplikation neuropatisk smärta 

upplever sin situation men också att beskriva deras individuella känslor utifrån att leva med neuropatisk smärta.   

Patientperspektivet. 

Metod Fenomenologisk kvalitativ studie. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med 14 personer (8 kvinnor och 6 

män). Ålder: 32-70 år. Deltagarna rekryterades från en endokrinsk öppenvårdskliniken på ett turkiskt 

universitetssjukhus. 
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Kriterier för att ingå i studien var att deltagarna haft diabetes mellitus i >12 mån och dessutom lidit av neuropatisk 

smärta i >6 mån. 

Resultat Utifrån deltagarnas erfarenhet framkom fyra teman: 1) fysiska begränsningar med svårigheter med att gå, stå, lyfta 

saker, klättra och att utöva regelbunden motion 2) svårigheter med dagliga rutiner som att inte kunna utföra familje- 

och hushållssysslor, sömnstörningar och sexuella problem, kognitiv nedsättning i form av problem med minne och 

fokusering 3) sociala begränsningar som yttrade sig i isolering i hemmet från vänner och olika aktiviteter 4) 

psykologiska effekter som emotionella förändringar, känsla av att inte kunna njuta av livet och att vara en börda för 

familjen. Studien visade att majoriteten av deltagarna hade betydande farhågor om att bli en börda för sin familj och 

var också rädda för att bli beroende av andra på grund av neuropatisk smärta i samband med diabetes mellitus. 

Förekomst av 

Forskningsetiska 

överväganden 

Deltagarna informerades om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Före de enskilda intervjuerna erhöll 

författarna skriftligt samtycke och godkännande för inspelning av intervjun från informanterna. 

Studien är godkänd av den forskningsetiska kommitén The Institutional Review Board Committee of Hacettepe 

University. 

 


