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Nyckelord: Cancerrelaterad smärta, upplevelse, livskvalitet, omvårdnad. 
 
Sammanfattning 
Bakgrund: Smärta drabbar de flesta cancerpatienter, och är det symtom de fruktar mest med 

sjukdomen. Smärtan påverkar deras liv lika mycket som själva cancerdiagnosen.  

 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters upplevelser av 

cancerrelaterad smärta och uppmärksamma vilka effekter det kan ha för livskvaliteten, samt 

uppmärksamma hur vårdpersonalen bemöter patienternas smärta.  

 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts där elva vetenskapliga artiklar har granskats och 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Tre huvudteman har genererats: upplevelsen av 

smärtan, effekter på livskvaliteten, vårdens bemötande.  

 

Resultat: Smärta är en individuell upplevelse som är svår att beskriva för andra.  

Patienternas livskvalitet påverkades negativt genom att de begränsades fysiskt, psykiskt och 

socialt. Många var missnöjda med den vård de fick och kände att kommunikationen inte var 

tillräcklig. Ett dåligt bemötande från vårdpersonalen ledde till att patienterna tappade 

förtroendet till dem, och bristfällig information till att de tappade hoppet om att bli smärtfria. 

 

Slutsats: Att drabbas av en cancerdiagnos innebär en stor påfrestning, och att samtidigt lida 

av smärta försvårar patientens förmåga att klara av sin livssituation. Vårdpersonalen har en 

viktig roll för att kunna minska patientens lidande, och kan genom att förbättra 

kommunikationen och bemötandet göra skillnad hos patienter med cancer som lider av 

smärta.  
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Abstract 
Background: Pain affects most cancer patients, and it is what they fear most about the 

disease. The pain affects their lives as much as the cancer diagnosis itself. 

 

Purpose: The purpose of this literature review was to illustrate patients experiences of 

cancer-related pain and what effects it may have on the quality of life, and to highlight how 

the healthcare professionals respond to patients’ pain.  

 

Method: A literature review has been made where eleven scientific articles have been 

reviewed and analyzed with qualitative content analysis. This generated tree main themes: the 

experience of the pain, effects on the quality of life, the treatment of care.  

 

Result: Pain is an individual experience which is difficult to describe. The quality of life of 

the patients was negatively affected because they were physically, mentally and socially 

limited. Many were dissatisfied with the care they received and felt that communication was 

not sufficient. A poor response from caregivers has led to patients’ loss of trust, and 

inadequate information to loss of hope in being painless.  

 

Conclusion: Being affected by a cancer diagnosis is hard enough, and at the same time suffer 

from pain exacerbates the situation. The caregiver has an important role in reducing the 

patients’ suffering, and by improving the deficiencies, they can make a difference for cancer 

patients´ suffering from pain. 
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1.BAKGRUND 

Cancer är en sjukdom som ökar snabbt i Sverige, och idag förekommer över 50 000 

nyupptäckta cancerfall varje år. Samtidigt stiger prevalensen, vilket betyder att antalet 

personer som lever med en cancerdiagnos ökar (Strang, 2012). Risken att drabbas av cancer 

ökar med åren, och majoriteten av dem som får en cancerdiagnos är över 60 år. Oavsett ålder 

är smärta något som drabbar de flesta cancerpatienterna (Dunham, Ingleton, Ryan & Gott, 

2013) och när diagnosen ställs lider redan 30-40% av smärta (Strang, 2012). Det är även det 

symtom som de allra flesta cancerpatienterna fruktar mest, något som påverkar deras liv lika 

mycket som själva cancerdiagnosen (Tavoli, Montazeri, Roshan, Tavoli & Melyani, 2008). 

 

1.1 Cancerrelaterad smärta 

Smärta är en kombinerad upplevelse av sensoriska och emotionella reaktioner samt kognitiva 

funktioner. Oavsett orsak till smärta sker ett samspel mellan dessa dimensioner. Smärtstimuli 

påverkar perifera och centrala nervsystemet med en varierande styrka, detta innebär att 

smärtupplevelsen är personlig och subjektiv. Signalens förmedling från smärtområdet till 

hjärnan utsätts för både hämmande och stärkande faktorer, dessa faktorer varierar mellan 

olika individer. Upplevelsen av smärta är alltså individuell. Detta i kombination med en 

bristande kommunikation mellan patient och behandlare där beskrivningar och ord har olika 

innebörd gör att det lätt kan uppstå missförstånd (Steinar, 2003).  

 

Cancerrelaterad smärta är ett komplicerat begrepp som är svårt att sätta ord på. Som med all 

annan typ av smärta är det viktigt att finna den bakomliggande orsaken för att hitta den bästa 

behandlingen (Cluxton, 2019). Cancerrelaterad smärta drabbar främst de former som sprider 

sig till skelettet. Ca 70% av denna typ av smärta är relaterad till tumörer, där 

skelettmetastaser står för minst 50%. Denna smärta ger en kronisk värk, och upplevs ofta som 

dov men kan dramatiskt öka vid rörelse. Varje cancersort har sitt smärtmönster, och en 

förändring i mönstret beror oftast på att tumören förändras eller metastaserar. När tumören 

förändras kan det leda till att den trycker på nervrötter, vilket ger en strålande och skarp 

smärta till det område som nerverna försörjer. Smärtan kan även bli brännande och en del 

patienter kan då uppleva det smärtsamt med hudkontakt mot detta område (Lorentsen & 

Grov, 2011).  

 

Trots att en stor andel av patienterna som har en cancerdiagnos lider av någon typ av smärta, 

är det många som inte vågar prata om sitt problem med vårdpersonalen. Det har visat sig att 
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patienterna är rädda för att bli missförstådda och tror att smärtan är någonting oundvikligt vid 

en cancerdiagnos. Det finns även en rädsla för att användningen av smärtstillande läkemedel 

ska leda till ett beroende eller en tolerans, vilket kan vara anledningen till att inte våga prata 

om sina problem med personalen (Van den Beuken-van Everdingen, Van Kuijk, Janssen & 

Joosten, 2018). 

 

1.2 Hälsan påverkar upplevelsen av livskvalitet 

Världshälsoorganisationens (WHO) konstitution definierar hälsa som "ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom" 

(World Health organisation, 2018). Begreppet fokuserar på personens subjektiva och 

individuella aspekter, varpå personens egna ord har betydelse för tolkningen av begreppet 

hälsa (Kristoffersen, 2005). Hälsa är alltså inte endast en indikation på förändringar i 

sjukdomsprocessen, utan även en uppskattning av välbefinnande, som kan bedömas genom 

att mäta förbättringen av livskvalitet (World Health organisation, 2018). Begreppet hälsa i 

förhållande till livskvalitet är inte alltid entydigt, då det kan handla om ”hur folk tar det” 

istället för “hur folk har det” (Willman, 2009).  

 

Att drabbas av en cancerdiagnos påverkar både patientens hälsa och välbefinnande. De 

drabbas av fysiska konsekvenser i form av smärta och sömnproblem, och den psykosociala 

hälsan påverkas av oro och rädsla för sjukdomsförloppet (Shouten et al., 2019). Den 

cancerrelaterade smärtan har en stor inverkan på patientens livskvalitet (Tavoli et al., 2008). 

Dunham och medarbetare (2013) beskriver att smärtan är känd för att försämra patientens 

fysiska hälsa, psykiska välbefinnande och påverka livskvaliteten (Dunham et al., 2013). 

Symtom på depression och försämrad livskvalitet visas i större grad hos cancerpatienter som 

lider av smärta än hos dem som är smärtfria (Tavoli et al., 2008). Då den cancerrelaterade 

smärtan ger fysiska konsekvenser är det viktigt att bibehålla en aktivitetsnivå i den mån det 

går, då aktivitet är en viktig hälsofrämjande källa. Aktivitet har betydelse både när målet är 

att främja hälsa och förebygga sjukdom, och när syftet är att lindra, rehabilitera och behandla. 

Att inte kunna aktivera sig leder till stress och ett beroende av andra. Att behöva hjälp med 

vardagliga saker, och be sina närstående om stöd påverkar personens självkänsla och identitet 

(Waagø & Skaug, 2006) 
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1.3 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska i Svensk sjuksköterskeförening 

beskrivs hur sjuksköterskan i partnerskap med patient och närstående ska kunna “bedöma 

patientens hälsotillstånd genom såväl patientens subjektiva upplevelser som objektiv data” 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är av vikt att sjuksköterskan har god kunskap om 

smärta, och håller sig uppdaterad på ny forskning som görs inom ämnet då det har 

uppmärksammats att sjuksköterskor i allmänhet är dåliga på att använda sig av de resurser 

som finns för att göra en smärtbedömning, men även dåliga på att förstå vikten med att 

kartlägga och bedöma smärtan. Sjuksköterskan har till ansvar att samla in information om 

patientens tillstånd samt observera och göra en bedömning. Av observationerna ansvarar 

sjuksköterskan även för att smärtlindra och att utvärdera effekten av given smärtlindring 

(Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Det har visat sig att trots utbildning och 

arbetserfarenhet finns det bristande kunskap hos vårdpersonalen vad gäller smärta och de 

olika behandlingsalternativen som finns. Att uppfatta smärta på samma sätt som någon annan 

gör har även visat sig vara ett hinder, då det är någonting som är individuellt. Genom att 

vårdpersonalen kan förstå hur smärtan upplevs för varje unik patient kan man till viss grad 

påverka smärtlindringen (Schreiber, 2014). 

 

Sjuksköterskan har vissa etiska regler att följa som utgår från de mänskliga rättigheterna. 

Som en vägledning finns ICNs etiska kod för sjuksköterskor som beskriver hur 

sjuksköterskan skall agera i förhållande till allmänheten, medarbetare, professionen och 

yrkesutövningen. Om de mänskliga rättigheterna hotas ansvarar sjuksköterskan för att stå upp 

för patienten. Alla har rätt till en jämlik hälso- och sjukvård där vården skall fördelas lika 

utifrån behov och oberoende av kön, etnicitet, ålder, ekonomi samt andra aspekter som skiljer 

människor åt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är av vikt att sjuksköterskan skapar 

en humanistisk relation till patienten, för att se personen bakom sjukdomen och hjälpa till 

med det som patienten själv anser att den behöver hjälp med. För att relationen mellan 

sjuksköterska och patient ska fungera behöver patienten skapa ett förtroende till 

sjuksköterskan. Det är sjuksköterskans ansvar att bygga upp detta förtroende genom att agera 

med respekt, ha empati, visa sin förmåga till att förstå olika människor och att kunna vara 

personlig. En patient som är sjuk blir beroende av sjuksköterskans expertis, och tappar en del 

av sin autonomi. Att sjuksköterskan kan förstå patientens smärta och situation är en 

förutsättning för att kunna ge patienten den omsorg som krävs och för att kunna respektera 

patientens värde för att få en god vård. Trots sjuksköterskans engagemang om att vilja förstå 
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patientens smärta, kommer hon aldrig kunna förstå den på det sätt som patienten upplever 

den (Kristoffersen & Nortvedt, 2005). 

 

1.4 KASAM 

KASAM - känsla av sammanhang, är ett begrepp som Aaron Antonovsky började fundera 

över på 1970-talet som idag har vuxit fram och blivit en modell för att kunna förstå en 

människas upplevelse av sin egen hälsa. Begreppet bygger på tre komponenter som 

tillsammans bidrar till helheten i känsla av sammanhang. Begriplighet som är den första 

komponenten handlar om hur en person uppfattar saker som händer i ens omgivning. 

Hanterbarhet handlar om hur i vilken grad personen upplever sig kunna hantera de händelser 

som drabbar en och hur personen använder sig av de resurser som finns till hands. Den sista 

komponenten är meningsfullhet, vilket är den viktigaste komponenten som handlar om vilken 

motivation personen känner för olika händelser (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

 

KASAM är något som utvecklas under barndomen och de tidiga tonåren. Tidiga erfarenheter, 

känsla av delaktighet och de tillgängliga generella motståndsresurserna avgör hur KASAM 

formas. En person med hög grad av KASAM är mer benägen att klara av pressande 

situationer, och de generella motståndsresurserna är en bidragande del till detta. Exempel på 

generella motståndsresurser är engagemang, socialt stöd och självständighet. En person med 

hög grad av KASAM finner det lättare att anpassa sig till den situation man hamnar i vid ett 

sjukdomstillstånd, vilket bidrar till bättre livskvalitet och hälsa. Motsvarande så har de med 

en lägre grad av KASAM svårare att hantera påfrestande situationer vilket leder till sämre 

livskvalitet och hälsa (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan i ett tidigt möte med patienten får en uppfattning om 

personens KASAM för att senare kunna förstå personens reaktioner och upplevelser. Skapar 

sjuksköterskan en bra relation till patienten och visar sitt stöd och förståelse för den enskilda 

situationen kan personens känsla av sammanhang stärkas (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). 

 

1.5 Problemformulering 

Antalet personer som drabbas av cancer ökar, och av de drabbade är det många som lider av 

smärta. Då det är ett växande problem krävs det att upplevelsen kring cancerrelaterad smärta 

uppmärksammas. Eftersom smärta en svårbeskriven och individuell upplevelse är det av vikt 

att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal har en dialog med patienten för att öka förståelsen 
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för varje enskild individs situation. Smärtan medför negativa konsekvenser för patienterna i 

form av att deras livskvalitet försämras. En litteraturöversikt kan öka kunskapen och 

förståelsen hos vårdpersonalen för hur patienter upplever sin situation vid cancerrelaterad 

smärta. 

 

1.6 Syfte  

Syftet är att belysa patienters upplevelser av cancerrelaterad smärta och uppmärksamma vilka 

effekter det kan ha för livskvaliteten, samt lyfta fram hur vårdpersonalen bemöter 

patienternas smärta. 

 

2.METOD 
2.1 Design 

Beskrivande design med en litteraturöversikt som metod (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

2.2 Urval 

För att begränsa urvalet har ett strategiskt urval gjorts (Forsberg & Wengström, 2016). För att 

belysa beskrivande data och personers egna upplevelser valdes endast kvalitativa 

orginalstudier ut. Antal lästa abstact begränsades då sökningarna gav ett stort utfall. De 

artiklar som valdes bort svarade inte på studiens syfte, eller uppfyllde inte studiens 

inklusionskriterier. De inklusionskriterier som användes var att personer som deltog i 

studierna skulle vara över 18 år och ha en cancerdiagnos. Artiklarna begränsades så att de var 

publicerade inom de senaste 19 åren, mellan år 2000-2019, samt att artiklarna var skrivna på 

svenska eller engelska. De artiklar som inte var tillgängliga i fulltext exkluderades.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

För att besvara syftet användes en litteraturöversikt som datainsamlingsmetod(Forsberg & 

Wengström, 2016). Litteratursökningen påbörjades på CINAHL, då det är en databas där 

artiklarna berör upplevelser och bemötanden. Vidare gjordes sökningar på PubMed för att se 

om de artiklar som fanns uppfyllde kraven för att kunna besvara syftet med denna studie. 

Svensk Mesh användes för att finna relevanta sökord, se tabell 1 för de sökord som användes 

vid litteratursökningen. För att specificera sökningarna lades “AND” till som är en av de 

booleska operatorerna som gör att sökningen begränsas (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Tabell 1. Sökmatris. 
Databas Sökord Utfall Lästa abstract Valda artiklar  
CINAHL “Cancer pain” AND Experience  

 
“Cancer pain” AND “Quality of life” 
 
“Cancer pain” AND Interview 

2250 
 
3873 
 
528 

60 
 
56 
 
17 

4 
 
0 
 
1 

PubMed “Cancer pain” 
 
“Cancer pain” AND Experience 
 
“Cancer pain” AND “Quality of life” 
 
“Cancer pain” AND influence AND “Quality 
of life” 
 
“Cancer pain” AND “Qualitative study” 

7346 
 
755 
 
1080 
 
59 
 
 
54 

25 
 
42 
 
35 
 
24 
 
 
37 

2 
 
0 
 
0 
 
0 
 
 
4 

 

 

2.4 Bearbetning och analys  

Kvalitetsanalys/granskning: Artiklarna som valdes ut genomgick en kvalitetsbedömning med 

hjälp av kvalitetsmallen “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser” se bilaga 1 (SBU, 2014). Mallen innehåller 21 

frågor och utifrån svaren vid granskningen bedöms artikeln ha hög, medelhög eller låg 

kvalitet. Mallen går ut på att granska artiklarnas ingående delar där syfte, urval, 

datainsamlingsmetod, analys och resultat bedöms. Att de olika delarna var tydligt beskriva, 

välformulerade, relevanta och etiskt granskade gjorde att artikeln bedömdes ha hög 

studiekvalitet. 11 artiklar granskades, varav 8 ansågs ha hög kvalitet och 3 medelhög kvalitet. 

 

Resultatanalys: De artiklar som inkluderades efter kvalitetsgranskningen analyserades och 

granskades enligt Forsberg och Wengströms innehållsanalys för att kategorisera data för att 

sedan kunna jämföras mot varandra (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarna lästes 

noggrant igenom för att få en bild av dess innehåll. Vissa ord och meningar översattes till 

svenska för att få större förståelse av artikelns innehåll. Utifrån artiklarnas resultat plockades 

relevant fakta ut som svarar på litteraturstudiens syfte. Fakta som plockades ut delades in i 

olika koder för att finna likheter och skillnader mellan resultaten. De koder som hade likheter 

delades in i kategorier för att sedan identifiera olika teman som låg till grund för resultatet. 

Resultat sammanställdes för att finna likheter och skillnader och för att besvara studiens 

syfte. 
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2.5 Forskningsetiska överväganden  

Några av de etiska överväganden som författarna gjorde i denna allmänna litteraturöversikt 

var att se till att studierna som inkluderades var godkända och etiskt granskade, eller följde 

det etiska regler och riktlinjer för forskning som involverar människor. Enligt CODEX 

(2018) ska forskning som görs på människor ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Det innebär 

bland annat att riskerna för försökspersonerna ska minimeras, att de ska ha lämnat sitt 

samtycke och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande (Codex, 2018). De 

artiklar som ingår i litteraturstudien redovisades och resultatet presenterades utan att 

förvränga fakta. 

 

3. RESULTAT 
Författarna har genom bearbetning och analys av ingående artiklar delat upp materialet i 

subkategorier som vidare har delats in i tre huvudteman, vilka besvarar syftet för denna 

litteraturstudie. Se bilaga ett för översikt av ingående artiklar. De tre huvudteman som 

genererades var: upplevelsen av smärtan, effekter på livskvaliteten och vårdens bemötande. 

Se tabell två för teman och subkategorier. 

 

Tabell 2. Tabell över teman och subkategorier.  

Upplevelsen av smärtan Smärtans karaktär är svårbeskriven  

Smärtan blev en påminnelse om cancern 

Smärtan upplevdes som okontrollerad 

Effekter på livskvaliteten Negativa effekter på den fysiska funktionen 

Sociala relationer 

Sömnbesvär   

Förlorad livslust  

Opioidernas påverkan 

Metoder för smärthantering 

Finna en mening 

Vårdens bemötande  Kommunikation och information 

Brist på förtroende till vårdpersonalen  

Att vara en individ och inte en sjukdom 
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3.1 Upplevelsen av smärtan   

3.1.1 Smärtans karaktär är svårbeskriven  

Smärtans karaktär beskrevs på olika sätt där vissa förklarade den som ett obehag, stickningar 

och obeskrivlig (Korhan et al., 2013), andra som brännande, värkande och bultande (Knudsen 

et al., 2012). Ett problem som patienterna uppmärksammade var att de upplevde det svårt att 

beskriva sin smärta (Gibbins et al., 2014; Liu et al., 2018; Meghani & Houldin, 2007; Webber 

et al., 2011). Patienterna ansåg inte att det går att få en annan person att förstå hur smärtan 

upplevs, det går bara att föreställa sig (Webber et al., 2011). Två patienter exemplifierade att 

det var svårt att beskriva smärtan genom den numeriska skalan som vårdpersonalen använder 

sig av vid smärtskattning. De ansåg det svårt att sätta en siffra på smärtan, och att man som 

patient och vårdpersonal har olika uppfattningar om vad siffran har för värde gentemot 

smärtintensiteten. De uttryckte det enklare att förklara sin smärta med känslor och ord än med 

siffror (Webber et al., 2011).  

 

“There is no comparison to the pain I experience. I cannot find any words to express what I 

experience… (Korhan et al., 2013, s 5) 

 

3.1.2 Smärtan blev en påminnelse om cancern  

Smärtan och cancern var någonting som patienterna inte såg som två skilda problem, utan de 

pratade om begreppen tillsammans. Smärtan upplevdes som en försämring i 

sjukdomsprocessen och blev en påminnelse om döden (Coyle, 2004; Gibbins et al., 2014; 

Knudsen et al., 2012; Liu et al., 2018). Meghani och Houldin (2007)  nämnde också att 

smärtan kopplades ihop med cancerdiagnosen genom att det sågs som en signal för sjukdom 

(Meghani & Houldin, 2007). När patienterna hade ont fanns cancern hela tiden i deras tankar, 

vilket gjorde det svårare för dem att hantera sin situation (Webber et al., 2011).  

 

“Sometimes I leave the suffering to the end because I think if I go in with suffering they’re 

going to find something else. Like my chest infection, I think I’ve got lung cancer when I 

haven’t. Everything I think is connected to my cancer, so when I get pain in an area I think 

this is it” (Hackett et al., 2016, s 5). 
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3.1.3 Smärtan upplevdes som okontrollerad  

Smärtan uppkom ofta spontant utan någon förvarning, vilket gjorde den okontrollerbar 

(Hackett et al., 2016; Liu et al., 2018). Patienterna som led av detta upplevde en känsla av att 

tappa kontrollen över sin egen kropp och att smärtan tog över allting (Webber et al., 2011). 

En patient beskrev att under de senaste veckorna hade målet varit att försöka få kontroll över 

smärtan på så sätt att han inte skulle tappa sig själv och sin personlighet vid ett genombrott 

(Coyle, 2004). Att ha rätt inställning och attityd till smärtan beskrevs av patienterna som 

avgörande för att inte låta smärtan ta över för mycket (Maly et al., 2018). Att smärtan var 

okontrollerad och kom spontant påverkade deras liv genom att de inte kunde göra någonting 

när smärtan bröt ut (Liu et al., 2018; Webber et al., 2011). Detta gjorde att de var nervösa 

hela dagarna och bara väntade på att smärtan skulle komma (Liu et al., 2018).  

 

3.2 Effekter på livskvaliteten  

3.2.1 Negativa effekter på den fysiska funktionen  

Patienternas smärta visade sig ha negativa effekter på den fysiska funktionen (Erol et al., 

2018; Knudsen et al., 2012; Korhan et al., 2013). Nästan alla patienter beskrev att episoderna 

av smärta hade en stor inverkan på det dagliga livet. De ville leva ett normalt liv och kunna 

göra saker de tidigare gjort, vilket inte var möjligt på grund av smärtans inverkan på den 

fysiska funktionen (Gibbins et al., 2014; Korhan et al., 2013; Knudsen et al., 2012; Liu et al., 

2018; Webber et al., 2011). Det var inte längre möjligt att utföra vardagliga sysslor i hemmet, 

såsom att laga mat och städa (Erol et al., 2018; Gibbins et al., 2014; Knudsen et al., 2012; 

Meghani & Houldin, 2007). De kunde inte längre röra sig som de gjorde förut, vilket gjorde 

dem fysiskt inaktiva (Erol et al., 2018; Korhan et al., 2013; Liu et al., 2018). De kunde inte 

längre arbeta (Erol et al., 2018; Knudsen et al., 2012; Webber et al., 2011), vilket gav dem 

ekonomiska problem (Erol et al., 2018). Många av patienterna berättade att de hade fått ändra 

hela sin livsstil på grund av smärtan (Liu et al., 2018; Webber et al., 2011). De jämförde det 

med att ha råkat ut för en olycka där man förlorat sin arm eller sitt ben. De begränsningar 

man hade drabbats av var något man bara fick acceptera och leva med. Vissa fortsatte sitt liv 

som vanligt trots att de hade ont, andra inte (Webber et al., 2011). 

 

“Having pain means not being able to stand, go out, walk, go to work, even sit on a chair. All 

these make me very sad . . .”(Korhan et al., 2013, s 5). 

 

 



 

 

 

10 
 

3.2.2 Sociala relationer  

När patienterna drabbades av smärta påverkades deras sociala relationer på så sätt att de blev 

beroende av familjemedlemmar för att kunna hantera vardagliga hushållssysslor (Erol et al., 

2018; Knudsen et al., 2012; Korhan et al., 2013). De ansåg det svårt att acceptera att de 

behövde hjälp med saker de tidigare klarat av, och blev tvungna att inse att de inte kunde vara 

lika självständiga längre (Knudsen et al., 2012; Korhan et al., 2013). En del patienter beskrev 

att de på grund av smärtan hade fått beteendeförändringar som gjorde att de blev aggressiva 

och hade mindre tålamod (Erol et al., 2018; Korhan et al., 2013). De blev ovilliga att 

engagera sig i kommunikation med andra då smärtan påverkade dem både psykiskt och 

fysiskt (Korhan et al., 2013). Smärtan ledde även till social isolering, vilket hindrade dem 

från att spendera tid med familj och vänner (Erol et al., 2018; Knudsen et al., 2012).  

 

“When I have pain, I become very aggressive if people do not understand me. I want my 

loved ones to understand me, not to get angry with me. In fact, I rebel at the pain and shout, 

not at them . . .” (Korhan et al., 2013, s). 

 

3.2.3 Sömnbesvär  

På grund av smärtan påverkades även sömnen hos många av patienterna (Erol et al., 2018; 

Knudsen et al., 2012; Liu et al., 2018). De uppgav att kvaliteten på sömnen blev sämre, de 

sov kortare intervaller och de vaknade lättare (Liu et al., 2018). Att sömnen påverkades ledde 

till att de ofta kände sig trötta och hade låg energi, vilket också påverkade deras fysiska 

förmåga till att orka med olika saker (Erol et al., 2018). Knudsen och medarbetare (2012) 

beskrev att med tillräcklig smärtlindring blev kvaliteten på sömnen märkbart bättre och 

patienterna upplevde en förbättring i deras livskvalitet (Knudsen et al., 2012). 

 

3.2.4 Förlorad livslust 

De kontinuerliga smärtorna bidrog till att de hade en hög nivå av ångest och depression (Erol 

et al., 2018; Korhan et al., 2013; Webber et al., 2011). Deras humör påverkades negativt och 

de kritiserade sig själva (Korhan et al., 2013). De var trötta på att hela tiden ha ont, och 

beskrev att det påverkade deras känslor på så sätt att de blev ledsna och frustrerade (Knudsen 

et al., 2012). Patienterna uttryckte att perioderna av genombrottssmärta var outhärdliga och 

att de ibland hellre ville dö än att fortsätta sitt lidande (Coyle, 2004; Korhan et al., 2013; Liu 

et al., 2018; Maly et al., 2018). De upplevde att smärtan till viss del hade tagit över hela 

kroppen, och de var mer rädda för smärtan än för döden (Coyle, 2004; Liu et al., 2018). De 
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kände sorg och förtvivlan och upplevde livet som meningslöst (Liu et al., 2018). De upplevde 

även känslor av hjälplöshet och hopplöshet (Erol et al., 2018; Knudsen et al., 2012). 

 

“Pain is my biggest fear because it blocks out... it puts me in a darkness and a lack of will to 

go forward and a desire to die...the, the pain wants me to have a vehicle to just, just to stop 

my life. If I could press a button, take a pill, I’d do anything. I just don’t want to exist 

anymore having the pain... I just want to stop it, I want it to be over with...the pain has a 

finality to it that I want to stop right there...no matter how much good there is left, no matter 

how much I could enjoy the...I wanna go... I want to be out of this body.” (Coyle, 2004, s 7). 

 

3.2.5 Opioidernas påverkan   

Patienterna uppfattade opioiderna som ett beroendeframkallande läkemedel och var rädda för 

att utveckla ett drogmissbruk (Knudsen et al., 2012; Liu et al., 2018; Webber et al., 2011). 

Liu och medarbetare (2018) beskrev att patienterna var så pass rädda för att hamna i ett 

beroende, att de hellre skulle uthärda smärtan än att bli stigmatiserade som drogmissbrukare 

(Liu et al., 2018). Vissa var oroliga för att drabbas av de vanliga biverkningarna av morfin 

(Boström et al., 2004; Webber et al., 2011), vilket ledde till att de var rädda för att ta 

ytterligare läkemedel (Boström et al., 2004). Patienterna beskrev att opioiderna hade en 

lugnande effekt som gjorde dem trötta och dåsiga, vilket ledde till att de inte ville medicinera. 

Detta ansågs som ett problem då de inte ville vara sömniga under dagtid och uppleva känslan 

av att vara frånvarande (Coyle, 2004; Gibbins et al., 2014; Hackett et al., 2016; Webber et al., 

2011). En patient beskrev att behandlingen måste vara individanpassad. Det upplevdes som 

att man måste gå igenom en rättegång för att hitta ett läkemedel som gick att tolerera, men att 

det var värt det (Gibbins et al., 2014). 

 

3.2.6 Metoder för smärthantering 

Det sociala stödet var viktigt för att kunna hantera smärtan och familjemedlemmarna hade en 

stor roll genom att alltid finnas vid patienternas sida och stötta dem genom smärtan (Korhan 

et al., 2013). Att sysselsätta sig med att titta på TV eller att aktivera sig var något som flera 

patienter gjorde för att kunna hantera smärtan (Erol et al., 2018; Knudsen et al., 2012). Vissa 

beskrev även att de försökte finna en inre styrka för att kunna acceptera sin situation 

(Knudsen et al., 2012).  
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3.2.7 Finna en mening  

Att förstå sig på varför man hade blivit drabbad av cancer var ett sätt för patienterna att finna 

en mening med sjukdomen. Genom att de fick insikt i sin sjukdom och förstod sig på smärtan 

så lärde de sig att uppskatta saker som de tidigare hade tagit för givet, och deras liv fick en ny 

betydelse när de lärde sig att hantera sin livssituation (Meghani et al., 2007). Att inte tappa 

tron på livet var viktigt för flera patienter och man använde sig av andligt stöd för att ta sig 

igenom smärtan (Erol et al., 2018; Korhan et al., 2013; Meghani et al., 2007). Gud var någon 

de kunde luta sig mot för att finna en mening och styrka (Meghani et al., 2007) och det var 

vanligt att patienterna bad till Gud om att bli helade från sin sjukdom (Erol et al., 2018). 

 

“I am a believing person. I think that these pains came from God and they will finish with His 

help and I pray all the time....” (Korhan et al., 2013 s 6). 

 

3.3 Vårdens bemötande  

3.3.1 Kommunikation och information 

Patienterna upplevde otillräcklig kommunikation mellan dem och vårdpersonalen (Boström 

et al., 2004; Erol et al., 2018; Liu et al., 2018). Vissa uppfattade inte att vårdpersonalen hade 

tid att fråga dem om smärtan, utan den enda möjligheten de hade till kommunikation var när 

de fick sin medicin. Under den tiden upplevde de inte att de fick tillräcklig information om 

smärtan eller hur de skulle hantera den (Erol et al., 2018). Bristande kommunikation och fel 

budskap från vårdpersonalen ledde till att patienterna inte trodde att det fanns några effektiva 

metoder för att kontrollera deras genombrottssmärta (Liu et al., 2018). Boström och 

medarbetare (2004) kom fram till att patienterna ville ha en öppen och ärlig dialog om sina 

smärtproblem med vårdpersonalen. En bristande kommunikation gjorde att de inte ville 

diskutera sina rädslor och problem, vilket ledde till att de inte fick tillräcklig förståelse för sin 

smärta och situation (Boström et al., 2004). De ville ha en exakt förklaring till orsaken bakom 

smärtan för att kunna öka sin förståelse (Knudsen et al., 2012; Liu et al., 2018; Meghani et 

al., 2007; Webber et al., 2011). Gibbins och medarbetare (2014) beskrev hur det för vissa 

patienter till och med var viktigare att veta vad som orsakade smärtan, än att lindra den 

(Gibbins et al., 2014). Att inte veta orsaken gjorde dem rädda för vad smärtan innebar och 

vetskapen om att det gick att vara smärtfri kom som en befrielse (Webber et al., 2011). 
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“... Nurses only give ordered medications, they do not do anything except this ... no 

information ... They only do their task, talk and smile with each other while giving 

medications, without regarding our pain. We need more information and tenderness ...” 

(Erol et al., 2018, s 5). 

 

3.3.2 Brist på förtroende till vårdpersonalen  

 Patienterna uppfattade vårdpersonalen som upptagna vilket ledde till att de inte ville störa 

dem och slutade säga till när de hade ont (Liu et al., 2018). Upplevelsen av att vårdpersonalen 

inte brydde sig eller sällan frågade om smärtan ledde till att patienterna höll smärtan för sig 

själva (Gibbins et al., 2014). En del upplevde att sjuksköterskan endast kom in och tröstade 

dem istället för att ge adekvat smärtlindring (Liu et al., 2018). Patienterna kände brist på 

förtroende till vårdpersonalen vilket minskade deras möjligheter till självbestämmande och 

delaktighet i smärtlindringen (Boström et al., 2004).  

 

“I told the nurse that I was in severe pain, she did nothing but stay with me for a while to 

observe through my episode of breakthrough pain. I think they are incapable to control my 

pain (sighed and shake his head) and they have done their best.” (Liu et al., 2018, s 6). 

 

3.3.3 Att vara en individ och inte en sjukdom 

I studien av Erol och medarbetare (2018) var mer än hälften av patienterna missnöjda med 

den omvårdnad de fick för sin smärta. De upplevde att sjuksköterskan endast gjorde det hon 

skulle göra, och inte tog hänsyn till personen hon hade framför sig (Erol et al., 2018; 

Meghani & Houldin, 2007). De upplevde att cancerdiagnosen hamnade i fokus och att 

vårdpersonalen behandlade smärtan i andra hand (Gibbins et al., 2014). Patienterna beskriver 

behovet av ökad mänsklighet och respekt inom vården, genom att vårdpersonalen behöver 

inse att det är människor de arbetar med (Boström et al., 2004). Patienterna påpekade även att 

vårdpersonalen inte tog deras smärta på allvar och inte behandlade dem med respekt (Maly et 

al., 2018; Meghani et al., 2007; Liu et al., 2018). 

 

“One thing that’s missing in health care is the lack of respect. It’s lacking on a humanitarian 

level. Technically they are very capable...but it’s people they work with.” (Boström et al., 

2004, s 7). 
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4. DISKUSSION 
Smärta är en individuell upplevelse som är svår att beskriva för andra. Patienterna upplevde 

den cancerrelaterade smärtan som okontrollerad, vilket för vissa ledde till en känsla av att 

tappa kontrollen över sin kropp och sitt liv. Smärtan hade en negativ påverkan på patienternas 

livskvalitet genom att de påverkades fysiskt, psykiskt och socialt. För de drabbade var det 

viktigt att vårdpersonalen var förstående för smärtan och bemötte dem med respekt. Många 

var missnöjda med den vård de fick och upplevde att informationen och kommunikationen 

med vårdpersonalen var otillräcklig. 

 

4.1 Resultatdiskussion  

4.1.1 Upplevelse av smärtan 

Cancerrelaterad smärta har visat sig vara ett komplicerat begrepp som är svårt att beskriva för 

andra. Patienterna upplevde det svårt att beskriva sin smärta med ord och tyckte att det var 

enklare att förklara den med känslor. Då det är en svårbeskriven och individuell upplevelse 

kan det bli svårt för vårdpersonalen att uppfatta och sätta sig in i patientens smärta, vilket kan 

leda till otillräcklig smärtlindring. Begriplighet, som är en av aspekterna inom KASAM, 

handlar om att skapa den förståelse som behövs för att veta hur man ska agera i olika 

sammanhang (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). För sjuksköterskan blir det viktigt att skaffa 

sig kunskaper i relation till den uppgift hon ställs inför, i detta fall att smärtskatta och förstå 

sig på patientens smärta. Det handlar även om att patienterna måste kunna förklara sin smärta 

på ett sätt som blir begripligt för vårdpersonalen. Patienterna ansåg det svårt att förklara sin 

smärta med hjälp av smärtskattningsinstrument som graderar smärtan med siffror, och att 

man som patient och vårdpersonal har olika uppfattningar om vad siffran har för värde 

gentemot smärtintensiteten. Att det var svårt att beskriva sin smärta med siffror bekräftas 

även av Schulman-Green och medarbetare (2005) och Watanabe och medarbetare (2009). De 

ansåg det lättare att beskriva smärtan med ord då de upplevde smärtskattningsskalorna som 

förvirrande. Patienterna upplevde att smärtintensiteten var olika stark på olika ställen på 

kroppen, vilket resulterade i svårigheter i att sätta en slutgiltig siffra på smärtan (Schulman-

Green et al., 2005; Watanabe et al., 2009). 

 

4.1.2 Effekter på livskvaliteten  

Den cancerrelaterade smärtan visade sig ha negativa effekter på livskvaliteten hos 

patienterna. Fysiska och psykiska begränsningar ledde till att det inte längre var möjligt att 
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göra vad de tidigare hade gjort eller leva ett normalt liv längre. De blev beroende av andra för 

att kunna hantera situationen. Hanterbarhet, som är en av aspekterna i KASAM, kan ses som 

en kombination av de resurser som finns hos en själv och i omgivningen för att kunna 

behärska olika situationer och bygger på att orka med såväl fysiskt som psykiskt (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2014). Begränsningarna som smärtan leder till gör det svårt för 

patienterna att få möjligheten till att tillämpa de resurser som finns hos en själv, och då 

behövs stöd från andra. Att inte längre kunna göra vad de tidigare hade gjort ledde till att de 

blev beroende av sina familjemedlemmar och tappade en stor del av sin självständighet. 

Självständigheten är en av de generella motståndsresurserna som också har en bidragande roll 

till graden av KASAM (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). När patienten tappar sin 

självständighet och hanterbarhet så minskar graden av KASAM, och förutsättningarna för att 

klara av pressande situationer minskar. Graden av KASAM påverkar upplevelsen av 

livskvalitet. Genom att mäta den fysiska funktionen samt sociala och psykiska aspekter fann 

man ett samband mellan KASAM och hälsorelaterad livskvalitet (Drageset, Nygaard, Eide, 

Bondevik, Nortvedt & Natvig, 2008). I en litteraturöversikt av Li och medarbetare (2018) 

fann man en koppling mellan cancerrelaterad smärta och sänkt livskvalitet. De kom fram till 

att smärtan påverkar patienternas psykiska och fysiska funktion samt sociala relationer, och 

att dessa faktorer hade en negativ påverkan på livskvaliteten. Hysing beskriver, enligt Rhodin 

(2014), att långvarig dysfunktionell smärta sänker patientens livskvalitet. Hur patienterna 

hanterar sin smärta grundar sig i hur de tänker kring den. 

 

Det visade sig vara viktigt för patienterna att få en insikt i sin sjukdom och förstå smärtan för 

att kunna hantera sin livssituation. Att förstå varför man hade blivit drabbad av cancer var ett 

sätt för patienterna att finna en mening med sjukdomen, och de ville ha en exakt förklaring 

till orsaken bakom smärtan. Dessa aspekter, begriplighet och meningsfullhet, har en 

bidragande roll till graden av KASAM. För att patienterna skall kunna finna en mening krävs 

det att man är medveten om situationen och förstår smärtan, och tar till vara på de resurser 

som finns (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Om situationen är begriplig och hanterbar är 

det större chans att den är meningsfull. Patienterna beskrev att de upplevde livet som 

meningslöst och att de kände sig hjälplösa vid smärtgenombrotten. De hade en hög nivå av 

ångest och depression, och deras psykiska ohälsa påverkade livskvaliteten negativt. 

Patienterna uttryckte att smärtan var outhärdlig och att de ibland hellre ville dö än att fortsätta 

sitt lidande. Genom att sträva mot en hög grad av KASAM kan patienterna bli mer 
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motståndskraftiga mot psykisk ohälsa, och genom att försöka finna en mening bli mer 

hoppfulla om livet. 

 

4.1.3 Vårdens bemötande 

Patienterna upplevde kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen som otillräcklig, 

detta i kombination med dålig information ledde till missförstånd och feltolkningar. 

Sjuksköterskan har ett viktigt ansvar i att informera patienten om dennes läkemedel så att inte 

missförstånd uppstår. Det är även av vikt att hon försäkrar sig om att patienten har 

tillgodosett sig informationen. I svensk sjuksköterskeförenings strategi jämlik vård och hälsa 

visar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2014a) att den svenska vården är dåliga på 

att informera om eventuella biverkningar från läkemedel och att patienterna inte får diskutera 

sina läkemedel med personalen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Då smärtan är ett stort 

problem var det många patienter som behövde opioider. Det visade sig att patienterna var 

rädda för att utveckla ett drogmissbruk då de uppfattade opioiderna som ett 

beroendeframkallande läkemedel. Fel budskap och information ledde även till att patienterna 

inte trodde att det fanns några effektiva metoder för att kontrollera deras genombrottssmärta. 

Utifrån detta kan författarna dra slutsatsen att patienternas rädsla för att utveckla ett missbruk 

och att inte bli smärtfria grundar sig i dålig kommunikation och information från 

vårdpersonalen. 

 

Beever (2004) beskriver att informationen behöver bli mer individanpassad. På individnivå 

kommer människor att ha olika åsikter om vad de vill veta, hur mycket de vill veta och när de 

kommer vilja veta det. Sjuksköterskorna kan uppfatta att de har en god kommunikation med 

sina patienter, medan patienterna upplever att den inte är bra. Det är viktigt att tänka på att 

man är två olika individer i en dialog, och att det som sägs kan uppfattas på olika sätt. 

Sjuksköterskan behöver anpassa sig efter vem hon har framför sig så att kommunikationen 

blir betydelsefull. För att patienten ska kunna förstå sin situation krävs att sjuksköterskan tar 

sig tid till att förstå patienten. Detta skulle stärka patientens KASAM genom att 

sjuksköterskan finns där som en resurs som skall kunna informera och kommunicera med 

patienten när den behöver det. I en studie av Amoah och medarbetare (2019) medgav 

sjuksköterskorna att det fanns brister i kommunikationen och att detta berodde på 

vårdtyngden samt att de var underbemannade (Amoah et al., 2019). 
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Patienterna var missnöjda med den vård de fick och kände brist på förtroende för 

vårdpersonalen. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs vilka riktlinjer man ska följa 

för att sträva efter ett etiskt handlande. Riktlinjerna säger att “Sjuksköterskan uppträder alltid 

på ett sådant sätt att yrkets anseende stärks och allmänhetens förtroende ökar” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012, s 5). Förtroende är en viktig komponent för att känna 

samhörighet och meningsfullhet i relationen mellan patienten och sjuksköterskan (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2014). Förtroendet för sjuksköterskan sjönk när hon inte tog hänsyn till 

personen hon hade framför sig, utan istället endast gjorde det hon skulle göra. Patienterna 

beskrev behovet av ökad mänsklighet och respekt inom vården, genom att vårdpersonalen 

behöver inse att det är människor de arbetar med. I en studie av Dusseldorp och medarbetare 

(2019) var det viktigt för patienterna att sjuksköterskan var hjälpsam, empatisk och pålitlig. 

Är sjuksköterskan mer empatisk i sitt förhållningssätt till patienten så kan förtroendet öka, 

vilket hjälper till att ta bort hinder som kan stå i vägen för effektiv smärtbedömning och 

hantering. Sjuksköterskan har även en viktig roll där hon kan stärka en persons KASAM 

genom att skapa en bra relation till patienten och visa sitt stöd och förståelse (Langius-Eklöf 

& Sundberg, 2014). 

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att arbeta evidensbaserat och sträva efter en jämlik hälso- och 

sjukvård. Alla patienter ska erbjudas vård på lika villkor och utifrån deras egna behov. Enligt 

en rapport från Socialstyrelsen (2013a) fick patienter med tjock- och ändtarmscancer som 

hade en låg utbildningsnivå inte den diagnostik och behandling som rekommenderas av 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2017). Att inte få rätt vård på grund av sin utbildningsnivå 

bryter mot den jämlika vården som eftersträvas. Sjuksköterskan ska ha respekt för de 

mänskliga rättigheterna, och vården ska ges oberoende av utbildning, etnisk tillhörighet, kön, 

sexuell läggning, ålder eller ekonomi samt andra aspekter som skiljer människor åt. Det är 

viktigt att sjuksköterskan lyssnar på och respekterar varje patienten för den unika individ den 

är. Hon bör även fördela sin kunskap och potential jämt mellan patienterna, så att alla får den 

vård de har rätt till. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Då syftet med litteraturstudien var att belysa personers upplevelser av cancerrelaterad smärta 

valdes endast artiklar med kvalitativ metod ut. Detta för att den kvalitativa metoden inte 

redovisar resultatet i siffror och statistik, utan istället vill skapa en mening, tolka och öka 

förståelsen för en persons upplevelser (Forsberg & Wengström, 2016). Under sökningens 
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gång ändrades publikationsåret från de senaste tio åren till de senaste 19 åren, då det inte 

fanns tillräckligt med material för att besvara studiens syfte. Författarna ansåg inte att detta 

skulle påverka resultatet då upplevelser inte borde förändras märkbart under så kort tid, 

istället kan detta ses som en styrka då resultatet blir mer trovärdigt.  

 

För att komma fram till vilka artiklar som var lämpligast att välja ut diskuterades artiklarna 

tillsammans. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är en av SBUs kriterier för systematiska 

litteraturstudier att svaga studier ska uteslutas. Detta togs i beaktning och därför uteslöts vissa 

artiklar som uppfyllde studiens syfte men som ansågs vara av för låg kvalitet. Inkluderade 

artiklar genomgick kvalitetsgranskning för studier med kvalitativ forskningsmetodik och 

patientupplevelser. Då de flesta artiklarna ansågs ha hög kvalitet, ökade resultatets giltighet. 

De etiska överväganden som gjordes var att framställa resultatet utan att förvränga fakta eller 

utesluta delar som kunnat påverka resultatet. Författarna tog i beaktning att de inkluderade 

studierna var etiskt granskade. Granskningen av artiklarna utfördes systematisk och noggrant 

av båda författarna. Att författarna varit lika delaktiga i processen bidrog till en minskad risk 

att missa relevant innehåll, vilket ökar resultatets trovärdighet. Tidsbegränsningen ledde till 

att antal inkluderade artiklar begränsades. Detta ansågs dock inte vara ett problem då de 

inkluderade artiklarna kom fram till liknande resultat och därmed kan antas att fler artiklar 

inte hade bidragit med ny information, vilket gör resultatet mer tillförlitligt. Artiklarna 

granskades och analyserades enligt Forsberg och Wengströms innehållsanalys (Forsberg & 

Wengström, 2016). Författarna ansåg att denna metod var fördelaktig då det blev lätt att 

skapa en struktur över resultaten för att kunna jämföra artiklarna mot varandra. Vissa artiklar 

användes mer under bearbetningen av resultatet då de hade mer relevant information till 

denna studies syfte. Ett objektivt synsätt eftersträvades för att inte förvränga resultatet, och 

författarna la sin förförståelse åt sidan (Forsberg & Wengström, 2016). En nackdel med att 

använda sig av allmänna litteraturöversikter som är baserade på engelska artiklar är att ord 

kan feltolkas, vilket togs i beaktning under bearbetningen av resultatet.  

 

4.3 Behov av vidare forskning 

Denna studie har visat att den cancerrelaterade smärtan begränsar patienterna och därmed 

försämrar deras livskvalitet, därför behövs mer forskning om hur man kan förbättra 

smärtbehandlingen för att öka livskvaliteten hos patienter med cancer. Vidare forskning 

behövs även om hur vårdpersonalen bemöter dessa patienter, då författarna funnit att 

patienterna inte är nöjda med den vård de får.  
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4.4 Slutsats 

Cancerrelaterad smärtan leder många gånger till begränsningar, vilket påverkar patienternas 

livskvalitet negativt. Det har visat sig att patienterna mår psykiskt dåligt, blir fysiskt inaktiva, 

socialt isolerar sig och får en försämrad sömn. Då smärta är en individuell upplevelse som är 

svår att beskriva för andra, har det lett till att patienterna upplever det svårt att prata om 

smärtan med vårdpersonalen och de upplevde kommunikationen mellan dem och 

vårdpersonalen som bristfällig. Ett dåligt bemötande från vårdpersonalen har lett till att 

patienterna tappat förtroendet till dem, och bristfällig information till att de tappat hoppet om 

att bli smärtfria. Till skillnad från cancern som inte går att behandla alla gånger så är smärtan 

någonting som kan och bör hanteras bättre för att minska patienternas lidande.  
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Bilaga 1. Översikt av analyserad litteratur. 

Författare, artikel, år, 
land 

Syfte  Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Boström et al., 
Cancer related pain in 
palliative care: patient’s 
perceptions on pain 
management  
(2004) Sweden  

Beskriva hur 
patienter med 
cancerrelaterad 
smärta i palliativ 
vård uppfattar 
vårdpersonalens 
hantering av deras 
smärta. 

30 Kvalitativ 
fenomenografisk studie.  
Öppna 
semistrukturerade 
frågor.  
Kvalitativ analys. 

En öppen och ärlig dialog om smärtproblematiken var 
viktigt för patienterna. 
Rätt information och planering ökade förtroendet till 
vårdpersonalen hos patienterna. 

Hög 

Coyle  
In their own words 
(2004) USA 
 

Undersöka hur 
patienterna 
upplever 
cancerrelaterad 
smärta 

7 (1) Kvalitativ 
fenomenologisk studie.  
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Smärtan och effekterna av smärtlindringen fick dem att 
tappa meningen med livet. 
Rädslan för smärta var större än rädslan för döden. 
Smärtlindringen såg ibland som en lösning som hade 
god effekt mot smärtan, och ibland som en börda som 
gjorde dem trötta och snurriga.  

Medel 

Erol et al., 
Pain experience of 
patients with advanced 
cancer 
(2018) Turkey  

Undersöka 
smärtupplevelse 
hos patienter med 
cancer och kolla 
hur patienterna 
upplever 
sjuksköterskans 
smärtskattnings-
metoder. 

16 Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Fenomenologisk analys. 

Upplevde ångest, hjälplöshet, hopplöshet och 
restriktioner i det dagliga livet.  
De flesta patienterna var inte nöjda med den 
omvårdnad de erbjöds för smärtan, då de inte kände sig 
sedda av sjuksköterskan.  
 

Hög 
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Författare, artikel, år, 
land 

Syfte Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Gibbins et al., 
What do patients with 
advanced incurable 
cancer want from the 
management of their 
pain? 
(2014) UK 

Undersöka hur 
patienter med 
avancerad cancer 
upplever att de kan 
kontrollera sin 
smärta, samt vad de 
förväntar sig av 
vården.  

12 (5) Kvalitativ studie. 
Intervjuer.  
Konstant 
jämförelsemetod som 
analys. 

Smärtan påverkar deras självständighet och oförmåga 
att utföra saker de tidigare gjort.  
Patienterna förväntade sig inte att bli smärtfria då de 
hade dålig inställning till sin smärta. 
Svårt att kommunicera med vårdpersonalen då de 
sällan frågade om patientens smärta. 

Hög 

Hackett et al., 
Patients and caregivers 
perspective on managing 
pain in advanced 
cancer : a qualitativ 
longitudinal study 
(2016) UK 

Undersöka 
erfarenheter av 
cancerrelaterad 
smärta. 

37 (5) Kvalitativ studie. 
Intervjuer.  
Konstant 
jämförelsemetod som 
analys.  

Patienterna beskrev smärtan som svår och någonting 
som påverkade deras liv och livskvalitet, men att 
smärtan ibland gick att kontrollera genom att 
kombinera olika läkemedel.  
De påverkades emotionellt och smärtan gjorde att de 
tappade kontrollen över sitt liv. 

Hög 

Korhan et al.,  
Examination of Pain 
Experiences of Cancer 
Patients in Western 
Turkey 
(2013) Turkey 

Syftar till att 
utforska 
individuella 
erfarenheter av att 
leva med 
cancerrelaterad 
smärta. 

15 Kvalitativ 
fenomenologisk studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk analys. 

Det vardagliga livet påverkades och de blev beroende 
av andra.  
Kände olycka och sorg på grund av sin smärta, och att 
de inte kunde upprätthålla sina liv.  
Smärtan gjorde att de kände sig underförstådda, fick 
oro och ångest och att personliga relationer påverkades 
negativt. 

Hög 
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Författare, artikel, år, 
land 

Syfte Deltagare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Liu et al., 
Breaktrough pain: A 
qualitative study of 
patients with advanced 
cancer in Northwest 
China. 
(2018) China 

Undersöka 
uppfattningen av 
cancerpatienter med 
genombrotts-smärta 
i nordvästra Kina. 

9 Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Kvalitativ analys. 

Genombrottsmärta ansågs som en signal om 
döds/sjukdomsprogression.  
Patienterna kände sig hjälplösa och hopplösa på grund 
av svårighetsgraden av den smärta de upplevde och 
många deltagare tyckte att cancer och smärta är 
synonymt.  
Upplevde otillräcklig kommunikation med 
vårdpersonalen, vilket gjorde att de fick en otillräcklig 
förståelse för sin smärta.  

Hög 

Maly et al., 
Experiences of Urban 
African Americans with 
cancer pain 
(2018) USA 

Öka förståelsen för 
cancerrelaterad 
smärta. 

18 Kvalitativ 
fenomenologisk studie.  
Öppna intervjuer.  
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Upplevde att smärtlindringen var otillräcklig, vilket 
gjorde att smärtan påverkade deras livskvalitet.  
Smärtan gjorde att många kände att det inte var värt att 
leva längre. 

Medel 

Meghani & Houldin 
The meanings of and 
attitudes about cancer 
pain among African 
americans 
(2007) USA 

Beskriva betydelsen 
av cancerrelaterad 
smärta och attityder 
vid hantering av 
smärtan hos en 
grupp 
afroamerikaner med 
cancer. 

35 Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer kompletterat 
med demografiskt 
frågeformulär. 
Kvalitativ analys. 

Cancerrelaterad smärta skiljer sig från all annan typ av 
smärta då det är mycket emotionellt som ligger bakom.  
Smärtan är till viss del behandlingsbar, men kopplades 
hela tiden ihop med cancerdiagnosen.  
Smärtan var ingenting som patienterna ville prata om, 
istället höll man det inom sig. 

Medel 
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Författare, artikel, år, 
land 

Syfte Deltare 
(bortfall) 

Metod Resultat Kvalitet 

Webber et al., 
Breakthrough pain: a 
qualitativ study involving 
patients with advanced 
cancer 
(2011) UK 

Undersöka 
individuella 
erfarenheter av 
cancerrelaterad 
genombrotts-
smärta. 

10 Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Kvalitativ analys. 

Cancerrelaterad genombrottssmärta påverkar det 
dagliga livet genom att de fick ändra sin livsstil.  
Patienterna upplevde att de tappade kontrollen och blev 
nedstämda och deprimerade av smärtan.  
De upplevde otillräcklig kunskap och bemötande från 
vårdpersonalen, och ansåg att behandlingen måste 
individualiseras. 

Hög 
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