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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: SBU (2006) efterfrågade mer evidens för Acceptance and Commitment Therapy, 

(ACT) mot långvarig smärta då det både är en stor orsak till lidande och en dyr 

samhällskostnad (87,5 miljarder kr, år 2003). Enheten för Långvarig Smärta – Avdelning, 

(ELS-A) är den enda vårdavdelningen i Sverige som behandlar långvarig smärta med ACT. 

Syfte: Att undersöka hur patienter, som för minst ett år sedan genomgått ACT-behandling på 

en slutenvårdsavdelning med långvariga smärttillstånd som specialitet, upplevde 

behandlingsmetoden och dess resultat samt sjuksköterskans roll vid behandlingen. Metod: 

Kvalitativ forskningsintervju med semi-strukturerade frågor tillämpades för datainsamling. 

Fem färdigbehandlade patienter intervjuades och därefter analyserades intervjuinnehållet i en 

analysmodell. Resultat: Patienterna ställde sig väldigt positiva och tacksamma till både ACT-

behandlingen och resultatet av den. Alla patienter upplevde en minskning av 

smärtproblematik, medan själva smärtnivån inte påverkats något nämnvärt. Efter avklarad 

sexveckorsbehandling valde två av fem av patienterna att fortsätta vidareutbilda sig i ACT på 

egen hand. Patienterna upplevde både positiva och negativa delar med ACT som 

gruppbehandling, medan ingen ställde sig negativ till individuell träning. Sjuksköterskans roll 

uppfattades som väsentlig och vital för avdelningens dagliga arbete. Det mest uppskattade 

med sjuksköterskan var hennes höga kompetens i form av vidareutbildning och 

yrkeserfarenhet samt hennes ständiga närvaro på avdelningen. Slutsats: ACT som 

behandlingsmetod uppskattades främst för det multiprofessionella arbetet. Behandlingen gav 

goda resultat gällande smärtupplevelsen för patienter med diagnosen långvarig smärta. ACT 

var uppskattat och intervjupersoner fortsatte därför egenbehandlingen efter utskrivning från 

ELS-A. Sjuksköterskan var en uppskattad person med sin höga kompetens och dagliga 

närvaro på avdelningen.  

 

 

Nyckelord 

ACT, Sjuksköterskans roll, Långvarig smärta, slutenvårdsavdelning, patientupplevelse 

 

 

 



 

ENGLISH SUMMARY 

Background: SBU (2006) has requested more evidence-based research about the efficiency of 

Acceptance and Commitment Therapy on chronic pain, a disease that cost Sweden 87,5 

million Krona in 2003. ELS-A is today the only department in Sweden where patients 

diagnosed with chronic pain can enroll for treatment. The treatment at the clinic is based on 

the philosophy of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Aim: To examine how 

patients diagnosed with chronic pain, one year after finalized treatment at ELS-A, evaluated 

the method of treatment, their level of pain today, and what role the nurse had during the 

enrollment. Method: Qualitative research interviews with semi-structured questions were 

applied for data collection. Five patients were interviewed and the data was analyzed. Results: 

The patients were very supportive and grateful both towards the experience of the ACT 

treatment itself, and the results of said therapies. All five patients experienced a reduction in 

how their pain previously negatively affected their lives, however the level of pain they felt 

remained the same. After the six weeks of clinical treatment two out of five of the interviewed 

patients continued studying the ACT-method independently. The patients all had both positive 

and negative experiences from the group interactions, and found greater appreciation for the 

individual treatment. The nurse played an important role in the department's everyday order of 

business. The nurse's performance during these days of testing was excellent. Her level of 

higher education, work experience and work ethic during the program was most appreciated 

by all. Conclusion: ACT treatment was appreciated mainly for the multi-professional team. 

The treatment gave good results in terms of pain perception in patients with a diagnosis of 

chronic pain. ACT was appreciated and interviewees therefore continued self-treatment after 

discharged from ELS-A. The nurse was a popular team-member with her high knowledge and 

daily presence at the department. 
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INTRODUKTION 

 

1.1 Smärta 

 

Långvarig, eller kronisk smärta är i dagsläget ett vanligt sjukdomstillstånd som drabbar 40-50 

procent av den svenska vuxna befolkningen. Utav dessa säger sig cirka 25 procent vara i 

behov av vård för att få kontroll över smärtan (Andersson, 2010a). ”International Association 

for the Study of Pain”, IASP, har skrivit den mest vedertagna smärtdefinitionen av långvarig 

smärta. Definitionen bygger på att varken fysiologisk eller patologisk vävnadsskada behöver 

ha identifierats för att ställa en smärtdiagnos (Lundberg, 2008). Vidare krävs att smärta har 

pågått i mer än tre till sex månader beroende på utlösande faktor och, eller att intensiteten och 

upplevelsen av den ej avklingat på förväntat sätt. Smärtan kan även komma skovvis, men på 

grund av de tidigare nämnda faktorerna kategoriseras den ändå som långvarig (Andersson, 

2010a). Socialstyrelsen har översatt IASP:s definiering till: ”En obehaglig sensorisk och/eller 

känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller 

beskriven i termer av en sådan skada” (Socialstyrelsen, 2001) Smärta är, enligt definitionen, 

enbart subjektiv.  

 

1.1.1 Akut smärta 

Akut smärta är kroppens varningssignal vid risk för skada eller redan uppkommen skada. 

Genom att starta undermedvetna reflexer avvärjs skadan. Det är först efter att smärtsignalerna 

når det sensoriska cortex, det medvetande, som människan registrerar smärtan (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010). Carr och Goudas (1999) definierar den som en respons på termisk, 

mekanisk eller fysiologisk stimulering med snabb start och kort duration.  

 

1.1.2 Långvarig smärta 

Långvarig smärta uppstår efter att den akuta fasen gått över. Andersson (2010a) säger att 

skiftet från akut till långvarig smärta inte är fullständigt utredd, men den forskning som finns 

säger att övergången både är komplex och individuell. När den långvariga smärtan etableras 

går det inte att endast med biomedicin förklara förnimmelsen, vilket är fallet vid akut smärta. 

Långvarig smärta involverar kognitiva, beteendemässiga och emotionella faktorer på ett 
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djupare plan än den akuta, vilket komplicerar behandlingen. Om den akuta smärtan blivit 

långvarig är det inte säkert att den begynnande ”smärtkärnan” finns kvar, och tidigare 

behandlingsmetod behöver följaktligen inte ha någon effekt. Norrbrink och Lundberg (2010) 

menar att smärtan i detta stadium förlorat sin funktion i den skyddande och läkande processen 

i kroppen och endast övergår till ett lidande för patienten.  

 

1.2 Smärttyper 

 

1.2.1 Nociceptiv smärta 

Nociceptiv smärta härstammar från nociceptorer, en sorts receptorer som främst finns i all 

somatisk vävnad. Olika nociceptorer registrerar olika saker, så som värme och tryck. Dessa 

receptorer är ett första försvar mot yttre skada. Ett stimuli av dessa receptorer är ett adaptivt 

larmsystem, som för signalen till ryggmärgen där en omkoppling till hjärnan sker. I 

övergången mellan den primära och den sekundära nervcellen finns nociceptionsaktiverande 

och nocicetionsinhiberande celler (Werner, 2010b). Om ett stimuli av nociceptorerna får 

fortgå och verka som långvarig smärta blir signalen maladaptiv och falskt varnande (Woolf & 

Ma, 2007). 

 

1.2.2  Neurogen smärta 

Neurogen, eller neuropatisk smärta kallas till vardags för ”nervsmärta”, då smärtan sitter i 

själva nervkroppen. IASP har definierat den som: ”Pain arising as a direct consequence of a 

lesion or disease affecting the somatosensory system”. Det är smärta som uppkommer från 

dels det centrala nervsystemet som vid MS, Stroke och traumatisk ryggskada, dels från det 

perifera nervsystemet, exempelvis vid Komplext regionalt smärtsyndrom, diabetesneuropati 

och bältros (Jensen, Baron, Haanpää, Kalso, Loeser, Rice & Treede, 2011). 

 

1.2.3 Idiopatisk smärta 

Idiopatisk smärta är en ovanlig diagnos som ställs antingen då ingen etiologi går att finna, 

eller då grad av smärta ej står i proportion med etiologiska fynd. Av denna anledning är en 

god anamnes och undersökning essentiell innan diagnos ställs (Arnér & Mayerson, 1988).  
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1.2.4 Psykogen smärta 

Psykogen smärta eller somatoformt smärtsyndrom kan det röra sig om ifall smärta är kopplad 

till en psykologisk diagnos såsom schizofreni och depression. Vid avsaknad av somatisk 

härkomst anges den psykiatriska diagnosen vara upphovet till smärtupplevelsen (Oyama, 

Paltoo & Greengold, 2007). Personer med en psykisk åkomma tenderar att medvetet, eller 

omedvetet söka en somatisk (kroppslig) anledning till sin smärta (Ekselius & von Knorring, 

2010).  

 

1.2.5 Fibromyalgi 

Fibromyalgi är ett syndrom av sådan dignitet att det ofta rubriceras som en egen subgrupp 

under smärta. Majoriteten av framlagd forskning tyder på att syndromet är kroniskt (Sumpton 

& Moulin, 2008). Syndromet kännetecknas primärt av smärta och värk som varierar i 

lokalisation och intensitet utefter dagsform och fysisk ansträngning. Vanligast är muskulär 

påverkan, men även skelett och leder kan involveras vid ett tidigt stadium. Under de senaste 

åren har stora framsteg gjorts inom forskning kring syndromet (Buskila, 2009).  

 

1.3 Psykologiska faktorer som påverkar smärtan  

 

Grunden till långvarig smärta är inte endast de smärtreceptorer som spelar in utan även den 

psykologiska faktorn, det vill säga personens psykologiska status. ”Integration” är idag ett 

centralt begrepp i synen på smärta där sådant som fysiologi, beteende, känslor och kognitioner 

samverkar. Det är i dessa fyra underkategorier som inlärning av smärträdslan sker. En individ 

kan lära sig att ändra sitt beteende utefter de smärtstimuli hon tror sig möta, med andra ord 

tolkningar av smärtsignaler kan styra personens beteende och uppmärksamhet på 

omgivningen (Linton, Boersma & Flink, 2010). 

 

Aldrich, Eccleston och Crombez (2000) belyser i sin studie avsaknaden av forskning 

angående smärtans betydelse för aktiva avbrott individer gör i sitt vanliga beteende och 

vardag. De menar att en konstant oro över eventuell kommande smärtstimuli infinner sig hos 

patienterna i riskzonen. Oron är ofta följd av känslan av okontrollerbarhet och oförmågan att 

koppla bort de negativa inställningarna som följer. 
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Psykologiska experiment visar att om en individ får en elstöt samtidigt som hon tittar på en 

bild kommer det vid upprepade försök räcka med att endast få se bilden för att musklerna ska 

spännas. Det är under dessa typer av beteenden som neutrala stimuli blir betingade genom att 

de kopplas samman med aversiva stimuli och blir en inlärd respons (Linton et al., 2010). 

Detta samspel kallas för ”the fear-avoidance model”. Modellen bygger på att alla tolkar 

smärta olika och agerar därefter genom att undvika eller konfrontera existensen (Lethem, 

Slade, Troup & Bentley, 1983). Vid akut smärta reagerar personen oftast på stimulit genom 

att vila tills smärtan avtagit, för att sedan återgå till det normala. Dock finns de individer som 

automatiskt ser smärtan som ett hot med påföljande katastroftankar. Reflektionsmässigt ökar 

smärtans intensitet. Poängen med ”the fear-avoidance model” är att rädslan för smärtan är så 

stark att vissa individer strategiskt undviker situationen, snarare än konfronterar den (Lethem 

et al, 1983). 

 

1.4 Farmakologisk behandling av långvarig smärta 

 

Vid val av behandling mot långvarig smärta är det viktigt att i första hand utgå från 

grundorsaken till smärtan, den etiologiska behandlingen. Denna rubbning, störning, eller 

sjukdom sköts ofta av respektive specialitet inom vårdkedjan. Detta förkommer även då 

muskelspänningar och psykologiska faktorer är den grundläggande faktorn. Dock kan smärta 

även behandlas för sig, trots bakomliggande orsak, så kallad symtomatisk smärtbehandling 

(Brattberg, 1995).  

 

1.4.1 Perifert verkande analgetika 

Vid somatiska smärttillstånd kan perifert verkande analgetika användas såsom icke-steroida 

antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, och glukokortikoider. Olika verkningsmekanismer 

finns för olika perifert verkande preparat. Gemensamt för alla är att de verkar på det perifera 

nervsystemet (Werner, 2010a). 
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1.4.2 Centralt verkande analgetika 

Centralt verkande analgetika verkar på hjärna och ryggmärg. Den mest använda medicinen är 

opioider. Ballantyne och Mao (2003) åskådliggör att dagens forskning visar på att en lång 

användning med höga doser opioider varken är säkert eller effektivt vid behandling av 

långvarig smärta. Det är därför viktigt för alla sjukvårdsinstanser att observera och minska 

användandet av opioider till patienter med långvarig smärta, även om patienterna själva vill 

öka dosen för effektivare smärtlindring (Ballantyne & Mao, 2003).  

 

1.4.3 Antidepressiva läkemedel  

Vid lindring av långvarig smärta är den primära läkemedelsgruppen så kallad sekundär 

analgetika. Detta inkluderar läkemedel som har en annan primär verkningsmekanism men 

bidrar till smärtlindring hos patienter med långvarig smärta (Magnusson & Mannheimer, 

2008). 

 

Chan, Fam och Ng (2009) visade i sin studie att sekundär analgetika såsom antidepressiva 

läkemedel gav en markant nedtrappning av upplevd smärta. Läkemedelstypen har därefter 

kategoriserats som ett bra behandlingsalternativ till patienter med långvarig smärta. 

Evidensbaserade läkemedel är bland annat tricykliska antidepressiva läkemedlen (TCA), 

Monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare), Selektiva serotoninåterupptagshämmare 

(SSRI) och selektiva noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Alla dessa kan minska 

smärtproblematiken (Ekselius & von Knorring, 2010). Primär verkningsmekanism för dessa 

sekundära preparat kan exempelvis vara depression men då TCA även verkar på flera 

smärtmekanismer används de frekvent inom dagens sjukvård (Magnusson & Mannheimer, 

2008). Vid farmakologisk behandling vid alla typer av neurogen smärta, förutom 

trigeminusneuralgi, är TCA alltid förstahandsvalet (Ekselius & von Knorring, 2010). MAO-

hämmare bidrar till en hämmad effekt av nedbrytning av tre neurosubstanser. Denna 

läkemedeltyp är dock sammankopplad med en rad biverkningar såsom bland annat, 

huvudvärk, impotens och synsvårigheter (Chan et al., 2009).  

 

SSRI och SNRI är nya på marknaden och har tack vare sin verkningsmekanism skapat stor 

uppståndelse inom smärtrörelsen (Ekselius & von Knorring, 2010). Med mildare biverkningar 
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än MAO-hämmare och TCA och där endast gastrointestesterala biverkningar är vanliga fast 

övergående, och med mindre risk för överdosering är läkemedlet säkrare vid användning än 

de tidigare nämnda antidepressiva läkemedlen (Chan et al., 2009). Jung, Straiger och Sullivan 

(1997) har i en review-studie undersökt SSRI-preparat till patienter med flera typer av 

smärtproblematik. Reviewartikeln granskade 18 artiklar, varav tre behandlade 

läkemedelspreparat i kombination med långvarig smärta. Studierna var publicerade mellan 

1979-1996 och de artiklar som gav ett positivt resultat för patienterna. Viktigt att notera är att 

denna patientgrupp ofta lider av samsjuklighet med depressiva sjukdomstillstånd vilket kan ha 

påverkat resultatet (Jung et al., 1997).  

 

1.4.4 Överkonsumtion av läkemedel 

Enligt Magnusson och Mannheimer (2008) är det många av de patienter som idag har 

diagnosen långvarig smärta som redan har en överförbrukning av läkemedel, framförallt av 

mildare opiatanalgetika. Fishbain, Cole, Lewis, Rosomoff och Rosomoff (2008) poängterar 

dock i sin studie att överkonsumtion till den grad att det blir ett skadligt beroende är ändå 

ovanligt. Endast 3,27 procent av patienterna med diagnosen långvarig smärta förbrukar 

ohälsosamma mängder läkemedel. Magnusson och Mannheimer (2008) beskriver vikten av en 

nedtrappning av läkemedel för att inte skapa abstinens. 

 

1.5 Kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment Thearapy 

 

SBU (2006) skriver i sin rapport att kognitiv beteendeterapi (KBT), som behandling ger en 25 

procent bättre förmåga att behärska långvarig smärta än andra undersökta behandlingsgrupper 

såsom läkemedel och fysioterapi. Intresset för KBT-behandling mot långvarig smärta ökar 

(Linton et al., 2010). KBT är en behandlingsmetod som är förknippad med realistiskt 

tänkande. Målet med behandlingen är att uppnå en känslomässig förändring så att 

inställningen till ett fenomen blir mer fördelaktigt för personen med problem. En central del i 

behandlingen är exponering. Med detta menas att personen utsätter sig själv, tillsammans med 

en professionell övningsledare, för det som hon eller han anser vara skrämmande. Med 

skrämmande faktorer menas de moment eller föremål som kan utlösa stresspåslag och 

eventuell smärta hos patienten, de som patienten i vardagen arbetar för att undvika. 

Exponeringen ska bidra till att personen inser att det som verkar skrämmande i verkligheten 
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inte är så farligt som det har upplevts vara (Brattberg, 2010). Wicksell (2012) poängterar att 

en av grunderna till förbättrad livskvalité för de drabbade patienterna med långvarig smärta är 

acceptans av situationen.  

 

Acceptance and Commitment Theraphy (ACT) är en beteendeterapi som utgår från 

mindfulness (Harris, 2006). I traditionell KBT ligger fokus på att ta bort eller ändra på de 

negativa känslor och upplevelser de känt i situationen (Wicksell, 2012). ACT är en terapiform 

som inte arbetar för att minska symtomen, men får ändå symtomlindring som resultat av sin 

behandlingsform.  Genom såväl grupp- som individuell träning med utgångspunkt från 

mindfulness ska patienten ensam eller tillsammans med liksinnad behandlingsperson lyckas 

med en målinriktat plan och stanna i en egen ”här och nu”- upplevelsen. Under tiden ska de 

behandlade patienterna ha ett öppet sinne som är mottagligt för all negativ egenupplevd 

stimuli som de möts av (Harris, 2006).  

 

ACT tillhör den ”tredje vågens KBT” och är en undergrupp under paraplybenämningen KBT. 

Terapin klassificeras som en starkt evidensbaserad behandlingsmetod. Detta visar att 

acceptansorienterade insatser i kombination med exponering ökar patientens livskvalité och 

funktionsförmåga, oavsett ålder (Wicksell, 2012). Målet med behandlingen är att återskapa ett 

meningsfullt liv genom att acceptera den smärta som oundvikligen tillkommer (Harris, 2006).  

 

Till skillnad från andra terapiformer ser inte ACT till de enskilda symtomen som något fel. I 

övriga behandlingsformerna påtalas att så fort ett symtom identifieras som smärta måste det 

avlägsnas. Pedagogiken ACT motsäger sig normen och menar på att en hälsosam normalitet 

inte existerar, allt går inte att eliminera. Istället måste patienterna vara mottagliga och 

accepterande för de obehagliga stimuli som finns. ACT-behandlingen skapar ett tankesätt där 

de laddade stimuli upplevs som oskyldiga, om än lite obehagliga. Den upplevda vinsten av 

exponeringen blir mer värdefull för individen än rädslan för exponeringen (Harris, 2006). 

Sammanfattningsvis bygger behandlingsformen ACT på två benhandlingsstrategier för den 

enskilde individen, att patienten accepterar de faktorer och symtom som den vet att den inte 

kan kontrollera, samt att ha ett fortsatt starkt engagemang för att leva ett värdefullt liv (Harris, 

2006). 
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SBU (2006) understryker att det i dagsläget endast finns ett begränsat vetenskapligt underlag 

som stödjer beteendeterapi vid långvarig smärta. Detta beror bland annat på en rad olikheter 

inom de olika studiegrupperna, kontrollpersonerna samt innehåll i behandlingen. SBU (2006) 

efterfrågar därför mer framtida forskning inom området där specifika patientgrupper 

inkluderas samt där innehållet inom den kognitiva beteendeterapin beskrivs noggrant så att 

möjlighet till efterföljande upprepande kontrollstudier kan göras. Även metodens kontext bör 

förtydligas såsom relationen och samspelet mellan patient och terapeut då dessa kan påverka 

de olika teknikerna och faktorerna som diskuteras. Bland annat kan relationens karaktär 

influera patientens compliance som sedan avspeglas på studiens resultat (SBU, 2006).  

 

McCracken och Jones (2012) har gjort en studie som undersökte personers upplevda 

allmäntillstånd efter ACT-behandling, alltså det som SBU (2006) efterlyst. Detta är den första 

i sitt slag. Personerna var under tre, eller fyra veckor inneliggande på en 

slutenvårdsavdelningen med tvärprofessionell specialistbehandling. McCracken och Jones 

(2012) drog slutsatsen att även om det var en liten interventionsgrupp (n=22 vid 3-

månadersuppföljningen) så var korrelationen god, framförallt vad gäller personernas fysiska 

och psykiska funktionshinder. Resultatet visade även att effekten höll i sig, till och med ökade 

i vissa fall, efter avslutad intervention. 

 

Gauntlett-Gilbert, Connell, Clinch och McCracken (2013) har gjort en motsvarande studie på 

ungdomar (10,8–19,0 år gamla) med diagnosen långvarig smärta. Under tre veckor 

spenderade ungdomar 180 timmar med att jobba under ACT-ledda möten inklusive 

utomhusaktiviteter och handledd gymträning. Programmets huvudkomponenter; psykologi, 

fysisk kondition och strukturering av vardagsaktiviteter skulle med hjälp av exponering bidra 

till ett accepterande av smärtsituationen. För maximal effekt träffades teamets personal tre 

gånger i veckan för att säkerställa en enig och tydlig behandling för ungdomarna. Genom en 

självskattning sa deltagarna att tack vare acceptansen av smärtan hade deras fysiska och 

sociala funktion ökat. Författarna såg en ihållande positiv utveckling på uppföljningen i 

avseendet ungdomarnas acceptans av smärtan. Slutsatsen var att ACT är en välfungerande 
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behandlingsmetod till ungdomar med långvarig smärta när den presenteras intensivt och under 

ledning av ett multiprofessionellt program.  

 

1.6 Smärtcentrum och ELS-A, Akademiska sjukhuset 

 

År 2003 var kostnaden för smärtpatienter i Sverige 87,5 miljarder kr. Av dessa var 7,5 

miljarder kr direkta kostnader i form av bland annat läkarbesök, sjukgymnaster och 

läkemedel. De övriga 80 miljarder kr stod för indirekta kostnader som visar på det 

produktionsbortfall som den sjukdomsrelaterade jobbfrånvaron gav (SBU, 2006). Runt om i 

Sverige finns en rad olika smärtmottagningar som alla behandlar olika smärtdiagnoser, men 

endast en med inneliggande platser för långvarig tvärprofessionell behandling. Arbetsstruktur 

och rehabiliteringsprocess utgår till att börja med att skapa en biopsykosocial utredning. Här 

identifieras de så kallade ”röda flaggorna”, behandlingsbara och allvarliga åkommor ur en 

somatisk synvinkel. Genom undersökningar och identifiering av bakomliggande orsak till 

smärtan kan vårdpersonal på ett pedagogiskt sett göra patienten införstådd av sin situation och 

därigenom mogen för rehabilitering. Därefter kartläggs de ”gula flaggorna”, negativa 

psykosociala förhållandena hos individen som har en påverkande effekt på smärtan. 

Tillsammans i team av psykologer, sjukgymnast, sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och 

kuratorer produceras inledningsvis en helhetsbild av patientens rehabiliteringsbehov utifrån 

vad varje arbetskategori har identifierat. En rehabiliteringsplan skapas där såväl 

professionernas åsikter som patientens egenupplevda huvudproblem måste uppmärksammas 

(Andersson, 2010b).  Hälso- och sjukvårdslagen säger att ”rehabiliteringen ska planeras i 

samverkan med den enskilde. Av planen ska planerade och beslutande åtgärder framgå” (SFS 

1982:763).  

 

Det individuella rehabiliteringsprogrammet brukar struktureras i ett intensivt sexveckors 

schema fullt med aktiviteter och åtgärder. Genom gruppaktiviter och individuella möten ska 

de negativa tankar såsom aktivitetsrädsla, katastrofiering och bipolärt tänkande hos patienten 

bearbetas. Med bipolärt tänkande menas känslan av att man antingen är jättesjuk eller helt 

frisk, något mellanting existerar inte (Andersson, 2010b).   
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På Akademiska sjukhuset finns ett ”Smärtcentrum” med en, för Sverige, unik 

slutenvårdsavdelningen dit patienter med svår och långvarig (icke-malign) smärtproblematik 

tas emot för behandling. Avdelningen heter ”Enheten för Långvarig Smärta – Avdelning” 

(ELS-A) och erbjuder en multiprofessionellt inriktad behandling. Under en inneliggande 

behandling erbjuds en ny och effektivare vård för de drabbade (Akademiska, 2012). Via ett 

riksintag behandlas de patienter som andra enheter inte klarat av. Dessa patienter har utretts 

utan resultat, och remitteras då till denna expertgrupp. Här utövas ACT på patienterna som en 

smärtlindrande metod (överläkare, personlig kommunikation, 28 november 2012). ”Vi jobbar 

ju inte med smärtan i sig, för den kommer vi ju inte åt, den har man ju försökt med så länge, 

men med konsekvensen av smärtan” (legitimerad sjuksköterska, personlig kommunikation, 6 

december 2012). 

 

1.7 Sjuksköterskans omvårdnadsområden 

 

1.7.1 Katie Erikssons omvårdnadsteori 

Katie Eriksson har skapat en omvårdnadsteori som vi valt att utgå ifrån för att beskriva 

sjuksköterskans arbete. Kristoffersen (2005) tolkar det som att Eriksson i sin teori anser att 

den vårdande delen i sjuksköterskans roll till ursprunget ett naturligt mänskligt beteende. 

Människan är i grunden naturliga vårdare som ser till sina medmänniskor i såväl kropp som 

själ och ande. Individerna ska under vårdtiden utvecklas, växa, känna integration och en 

helhet av vården (Kristoffersen, 2005). Erikssons omvårdnadsteori har sin utgångspunkt i tre 

hörnstenar; människan, hälsan och vården. En central del inom vården och vårdvetenskap är 

smärta och lidande (Wiklund Gustin, 2010). Eriksson menar här att sjuksköterskan kan med 

sin närvaro minska patientens lidande genom att uppmärksamma och stärka tillhörighet och 

mening i vardagen för personen. Patienten ska känna sig sedd och registrerad.   

 

1.7.2 Omvårdnadsprocessen 

Omvårdnadsprocessen är en praktisk tillämpning av omvårdnadsteorier som har till syfte att 

konkretisera sjuksköterskans arbetsuppgifter (Thorsén, 2002). Enligt Gastmans (1998) är 

Hildegard Peplau en av de första att teoretisera och forska i omvårdnadsyrket och besitter 

därför en viktig roll i yrkets utveckling. Tyngdpunkt i hennes lära ligger i relationen mellan 

sjuksköterskan och vårdtagaren. Sjuksköterskan är en professionell expert med kvalitativ 
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kompetens att stödja sig på. Likväl är det vårdtagaren som känner sin unika erfarenhet. 

Genom att dela kunnande vinns en bättre samarbetsstrategi. Forchuk (1994) beskriver den 

holistiska synen på patienten som essensen i arbetet, tillika svårigheten i sjuksköterskans 

strävan efter god patientrelation, alltså strävan vid all vård. Det krävs stor professionalism av 

yrkesutövaren då det är av stor vikt att sjuksköterskan behåller sina problem för sig själva, 

och enbart koncentrerar sig på vårdtagarens situation.  

 

Utifrån processen ska sjuksköterskan tillämpa teori för att observera och diagnostisera 

problem, beskriva observandum, erhålla mest lämplig vårdplanering för bästa möjliga 

vårdmetod samt att efteråt utvärdera utförd omvårdnadsprocess (Peplau, 1988). I Sverige sker 

omvårdnadsarbetet utifrån fem punkter som alla är steg i omvårdnadsprocessen: 

Datainsamling, problemidentifiering, målidentifiering, utförande samt utvärdering 

(Kristoffersen, 2005).  

 

1.7.3 Sjuksköterska på ELS-A 

Acceptansorienterad terapi är inte en utbredd behandlingsmetod inom långvarig, icke-malign 

smärtproblematik. För att bilda sig en bättre bild av verksamheten och den egna professionens 

roll i behandlingen gjordes en intervju med slutenvårdsavdelningens enda heltidsstationerade, 

en sjuksköterska som arbetade mellan 8-17 under vardagar. Utöver sin legitimation har hon 

även 45 högskolepoäng i KBT via kursen ”Grundläggande psykoterapiutbildning, inriktning 

KBT (Steg 1)”. Sjuksköterskans arbetsuppgifter består i att stötta patienten under 

behandlingen. Detta gäller såväl fysiska frågor liknande elimination och kost, som psykiska 

frågor såsom tyngre arbetsdagar eller saknad av familj. Som sjuksköterska jobbar hon utefter 

omvårdnadsprocessen med ett holistiskt omvårdandetänk. Hennes inblick i vården samt 

patienternas välmående ger henne en viktig sammanknytande roll på avdelningen.  

 

”Sen är ju jag den som är på avdelningen och jag är ju med teamet och kan dels 

ha egna patienter i behandling samt stötta teamet i när vi använder det som 

kallas för ”exponeringsbehandling” för att få mycket exponering av det som 

patienterna tycker är jobbigt. … Det är jag som får ta hand om spillrorna.”  

 

(Sjuksköterska, personlig kommunikation, 6 December 2012). 
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Socialstyrelsen (2005) har dikterat sjuksköterskans kompetensbeskrivning och i denna 

fastslagit att hon har i uppgift att bland annat förespråka hälsofrämjande arbete och livskvalité 

för patienten. Smärta är en central del av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete i ett led att 

höja patienternas livskvalité, och därför något som ständigt ska beaktas i vardagsarbetet. Detta 

görs, enligt Socialstyrelsen (2005), i enlighet med omvårdnadsteori och praktik. För att 

uppfylla dessa kompetenskrav förutsätts det att sjuksköterskan håller sig uppdaterad på 

senaste och starkaste evidens.  

 

För att främja hälsoarbetet i framtiden är det av stort vikt att granska hur, samt på vilket sätt 

patienter med långvarig smärta upplever behandling av ACT. Det var därför intresserant att 

belysa patienters egenupplevda erfarenhet av ACT som behandlingsmetod vid problematik 

inom långvarig smärta. Detta för att intressera och öka förståelsen bland sjuksköterskor och i 

förlängning förbättra kvalitén på smärtbehandling.  

 

1.8 Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur patienter, som för minst ett år sedan 

genomgått ACT-behandling på en slutenvårdsavdelning för patienter med diagnosen 

långvarig smärta, upplevde behandlingsmetoden och dess resultat samt sjuksköterskans roll 

vid behandlingen.  

 

1.9 Frågeställning 

 

1. Hur upplevde patienterna ACT-behandlingen som ges för långvarig smärta på 

avdelningen ELS-A? 

2. Hur upplevde patienterna resultaten av ACT-behandlingen som gavs för långvarig 

smärta på specialistavdelningen ELS-A? 

3. Hur upplevde patienterna sjuksköterskans roll i behandlingen?  
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METOD 

 

2.1 Design 

 

Studien är en kvalitativ semi-strukturerad intervjustudie med explorativ och deskriptiv design 

som analyserats med en induktiv ansats. Detta var en lämplig metod för att åskådliggöra 

patienters upplevelser av behandling av ACT mot långvarig smärta. Patienterna fick då 

möjlighet att självständigt beskriva deras bild av behandlingen (Polit & Beck, 2008).   

 

2.2 Urval  

 

Bekvämlighetsurval tillämpades för datainsamling. Ansvarig överläkare och sjuksköterska vid 

ELS-A besatt, för studien, intressant kunskap i patientjournalerna som utnyttjades vid urvalet 

av intervjupersoner. På så vis ökade studiens möjlighet till en bred och varierad 

insamlingsgrupp, vilket är önskvärt i kvalitativa studier (Henricson & Billhult, 2012).  

 

2.2.1 Inklusionskriterier 

 Svensktalande personer som är myndig.  

 Bosatta i Uppsala eller Stockholm län.  

 Påbörjat sin behandling vid ”Enheten för Långvarig Smärta - Avdelningen” tidigast 

hösten 2011. Detta eftersom avdelningsbehandlingen gjordes om här, och således var 

en annan variant av behandling före denna tidpunkt. 

 Genomgått fullständig behandling vid ”Enheten för Långvarig Smärta - Avdelningen” 

för minst ett år sedan.  

 

Ovan nämnd personal sammanställde i februari en lista med 11 personer som svarar upp mot 

studiens krav för deltagandet. Då studien även genomfördes i mars månad föll två nya 

personer in under inklusionskriterierna, varför även dessa tillfrågades om deltagande i studien. 

Totalt tillfrågades 13 personer om medverkan. Studien genomfördes på fem personer. Åtta 

personer tackade nej.  
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Av de som lämnade ett medgivande till deltagande i studien var fyra av fem kvinnor. 

Medelåldern var 52,4 år med en spridning mellan 47-56 år. Deras vårdsituationer varierade till 

stor del i hänseendet vårdprocesser och vårdinstanser. Samtliga hade diagnostiserats med 

olika smärtdiagnoser. För en person uppkom smärtan 1997, resterande mellan 2008 och 2011. 

Två av dem hade vårdats på avdelningen samtidigt under en behandlingsperiod, övriga inte.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Fem semi-strukturerade intervjuer genomfördes, samtliga utförda i ELS-A:s lokaler. Metoden 

valdes då den ansågs mest lämplig för att skapa en holistisk bild över patienternas upplevelser 

av behandlingsmetoden, behandlingsresultatet samt sjuksköterskans roll på vald 

slutenvårdsavdelning (Henricson & Billhult, 2012).  För att skapa en bra och tydlig 

intervjusituation genomfördes intervjuerna av en av författarna samtidigt som den andra 

lyssnade och antecknade. I slutet av intervjun sammanfattades kontexten muntligt av 

bisittaren (Danielson, 2012). Detta säkerställde författarna om att de tolkat deltagarens ord 

rätt. Efter den första intervjun bytte författarna roller och genomförde resterande fyra av fem 

med denna uppdelning.  

 

2.3.1 Pilotstudie 

Efter skriftligt godkännande från verksamhetschefen samt muntligt från överläkare vid ELS-A 

utfördes en pilotstudie. Detta för att säkerställa att de, för syfte och frågeställningar, mest 

lämpade frågorna under intervjuerna ställdes, samt för ökad validitet och reliabilitet i erhållen 

data (Danielson, 2012).  

 

Personen för pilotstudien blev tillfrågad samt informerad om examensarbetets syfte av 

avdelningens sjuksköterska, så att personen var välinsatt i god tid till intervjun. Patienten blev 

även informerad om att intervjun skulle vara en pilotstudie, att det var frivilligt samt att han 

när som helst kunde avbryta utan deklarerad anledning. Ingen av den data som spelades in 

användes i huvudstudien då deltagaren inte stämmer in under inklusionskriterieret ”ett år efter 
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avslutat behandlingsprogram”. Övriga inklusionskriterier uppfylldes, vilket var önskvärt för 

att höja intervjuguidens trovärdighet. Pilotstudien fyllde även som syfte att förbereda 

författarna på intervjusituationer och för att verifiera att vald teknik var tillämpningsbar för 

avsedd uppgift, vilket den var (Danielson, 2012).  

 

2.3.2 Intervjuguide 

Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide framtagen av författarna (se bilaga 2). Frågorna 

utformades efter ämnesfördjupning, intervju med slutenvårdsavdelningens sjuksköterska och 

pilotstudie på inneliggande patient för att vara precisa och välkorrelerande mot framtaget 

syfte. Intervjuguiden innehöll fyra rubriker med sammanlagt tio frågor och tillhörande 

underrubriker. De sistnämnda fungerade som ”checklista” för intervjuaren och var därför inga 

direkta frågor utan utvecklades bara till det om respondenten inte fick med det i sitt primära 

svar. Efter pilotstudien justerades intervjuguiden för att svara bättre mot syfte och 

frågeställning. Pilotstudien var större och efterfrågade mer än vad som eftersöktes. 

Intervjuguiden för huvudstudien innehöll rubrikerna ”Patienten”, ”Behandlingen”, 

Sjuksköterskan” och ”Resultatet” medan intervjuguiden till pilotstudien innehöll ”Patienten”, 

”Tidigare sjukhuserfarenheter”, ”Avdelningen”, ”Behandlingen”, ”Sjuksköterskan” och 

”Förbättringar”. I pilotstudien ställdes 20 frågor under dessa sex rubriker. Till huvudstudien 

halverades antalet frågor. Genom denna förändring blev frågorna även mer öppna, vilket stod 

i linje med vald studiemodell. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Av de 11 personer som valdes ut av avdelningsansvarig personal, i februari månad, efter 

inklusionskriterierna tillfrågades initialt åtta personer skriftligt (se bilaga 1) om deltagande i 

studien. Personer för intervjuer rekryterades via brevförfrågningar (se bilaga 1) som skickades 

med Akademiska sjukhusets kuvert i mars 2013. Meddelandet innehöll information om ämne, 

syfte och konfidentialitet (Kjellström, 2012), samt att deltagandet var frivilligt, varvid de när 

som helst kunde avbryta deltagandet utan att ange anledning. Det angavs vidare att deltagarna, 

några dagar efter mottagandet av informationsbrevet skulle bli kontaktade av författarna per 

telefon från ELS-A:s egna telefoner. Författarna valde ELS-A som plats för samtalen då det 

ökar igenkännandet och därmed tryggheten för deltagarna (Danielson, 2012). Vid 
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telefonsamtalet gavs möjlighet att avböja delaktighet, eller tacka ja och sedermera gå vidare 

med tid- och platsbokning. Informationsbrevet informerade även om hur de skulle gå tillväga 

för att avböja före eller efter samtalet via egeninitierad kontakt från den tillfrågade, då via 

mail eller telefon. Efter tre obesvarade samtal räknades personen som externt bortfall. 

Telefonkontakt påbörjades en vecka efter brevutskicket. Två personer som var återintagna på 

slutenvårdsavdelningen för en ny behandlingsomgång tillfrågades om deltagande i studien 

fyra dagar efter telefonkontakterna inletts till följd av avhopp från redan tillfrågade. De 

tillfrågades muntligt samt fick informationsbreven för att ta del av informationen i lugn och 

ro. Båda intervjuades efter positiva svar på medverkan. Samma dag postades 

informationsbrev till de tre sista på den sammanställda listan för att ersätta tre erhållna 

bortfall. Telefonkontakt initierades en vecka efter utskicket av breven. Sammanfattningsvis 

tillfrågades 13 personer. Två muntligt samt skriftligt och övriga 11 via post.   

 

Intervjuerna spelades in på två olika ljudenheter, detta som en säkerhetsåtgärd utifall den ena 

inte fungerade eller vid händelse av andra oförutsedda problem. Innan apparaterna startades 

tillfrågades intervjupersonerna om samtycke med inspelningen. Samtliga godkände 

momentet. Intervjuerna varierade i längd mellan 45-65 minuter. Denna tid inkluderar en 

sammanfattande återberättelse gjord av den författare som inte genomförde intervjun utan 

istället förde anteckningar. För högsta möjliga neutralitet och igenkännande för patienterna 

var författarna ombytta till avdelningsenliga kläder samt förordade att intervjuerna hölls i 

slutenvårdsavdelningens lokaler. Motivet till deltagande stärktes för deltagarna genom att 

Smärtcentum, Akademiska sjukhuset stod för eventuell reseersättning åt samtliga deltagare.  

 

2.5 Etiska överväganden 

 

Då intervjupersonerna i fråga genomlidit krävande konsekvenser till följd av sin 

smärtproblematik var artikelskribenternas huvudfokus alltid att respektera integriteten och 

människovärdet hos deltagarna (Eriksson, 2012). För att inte kränka dem hölls en kontinuerlig 

korrespondens med handledare och avdelningspersonal där etiska aspekter diskuterades. 

Samtliga moment i projektet var frivilliga för deltagarna, och de gavs även möjlighet att 

retroaktivt stryka material. Författarna och berörd avdelningspersonal kände till 

intervjupersonernas identitet, men ingen annan. Vid transkription raderades namn så att 
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”Metod”, ”Resultat” och ”Diskussion” blev helt konfidentiellt skrivna. Författarna var måna 

om personernas integritet och läste därför inte några journaler, utan all inhämtad data kom 

från patienternas berättelser. Samtycke till intervju dokumenterades. Övrig data kommer att 

kasseras vid godkännande av uppsats.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes i slutenvårdsavdelningens lokaler och författarna var även 

ombytta till avdelningsenliga kläder för att stärka bilden av att studien genomfördes i 

samtycke med avdelningen. Det var önskvärt att patienterna skulle känna igen miljön och 

rådande förhållande då detta ökar deras trygghet och minskar risken att bli hämmade i 

intervjumomentet (Danielson, 2012). 

 

2.6 Bearbetning och analys av data 

 

De fem intervjuerna delades upp på hälften varefter de två författarna transkriberade en del 

var. Intervjuerna transkriberades ordagrant och noggrant av författarna. Därefter gick den 

andre författaren igenom hela ljudfilen och framtagen transkription för att säkerställa 

stringensen av transkriptionen och för att öka validiteten på studien. För att analysera 

intervjuinnehållet använde sig författarna av Graneheim och Lundmans (2004) metod. 

Lämpliga citat från transkriberingen valdes ut, kategoriserades och infogades i resultatet.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) metod bygger på förgreningsstruktur där en 

meningsbärande enhet ur intervjun identifieras och absorberas. För att göra insamlad data mer 

lättöverskådlig bryts stycket successivt ned till mindre och mindre delar som alla blir mer 

sammanfattande och övergripande. På så vis kan insamlad data lättare härledas till studiens 

frågeställning. I tabell 1 (se nedan) är strukturen av Graneheim och Lundmans (2004) modell 

beskriven. Rad ett i tabellen har de rubriker som tillämpats (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008). 

 

Författarna genomsökte enskilt samtliga transkriberade intervjuer efter lämpliga 

meningsenheter att absorbera. Under kondenseringen arbetade författarna tillsammans för att 

diskutera fram det mest kärnfulla innehållet. Detta erhölls efter att transkriptionsinnehållet 
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granskats utefter arbetets syfte och frågeställning. Rubriken ”Koder”, som ska finnas som 

kolumn nummer tre i tabellen, valdes att exkluderas under arbetets gång då många citat var 

korta och svåra att skriva om till koder. Författarna valde istället att direkt gå på 

kategoriseringen, som skapades före underkategorierna var framtagna (Danielson, 2012).  

 

Tabell 1. 

 Tabell 1 exemplifierar innehållsanalysen process. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Underkategori  Underkategori 

Ja, otroligt noga. För att 

slippa äta mediciner. Jag 

äter lite tramadol dårå 

någon gång i veckan. 

Förut var det varje dag. 

Det var plåster och det var 

tramadol. Så det var hur 

mycket mediciner som 

helst 

Jag äter lite 

Tramadol någon 

gång i veckan. 

Förut var det 

varje dag. Det 

var plåster och 

Tramadol, så det 

var hur mycket 

mediciner som 

helst. 

Upplevelsen av 

behandlingens 

smärtlindrande 

effekt 

 

Minskad 

medicinkonsumtion 

jag har aldrig mått så bra, 

alltså psykiskt. Jag har 

precis lika ont som förut, 

det liksom. Men men, vad 

heter det, smärtan jag kan 

hantera den bättre ibland 

blir jag liggande och 

liksom. Fast jag kan ju 

bromsa den lite på annat 

sätt, liksom. Det är svårt, 

jag har ju svårt att prata 

ibland för hela. Munnen 

och allting blir ju liksom 

överansträngd liksom på 

nätterna man ligger och 

gnisslar tänderna. Det är 

mycket sånt, så att det är 

… det också man lärde sig 

mycket övningar hur man 

slappnar av ansiktet och 

liksom… 

Jag har aldrig 

mått så bra, 

alltså psykiskt. 

Men jag har 

precis lika ont 

som förut. 

Smärtan kan jag 

hantera bättre. 

Upplevelse av smärtan 

efter behandlingen 
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RESULTAT 

 

Tabell 2.  

Tabell 2 presenterar kategorier och underkategorier baserat på patienters upplevelse av ACT 

på ELS-A samt sjuksköterskans roll vid behandlingen.  

Kategori: Underkategori: 

Upplevelsen av interaktion i grupp 

 

Positiv 

Önskemål 

Upplevelsen av individuell undervisning Behovsanpassat förtydligande  

Anpassat till individen 

Behandling efter patientrespons 

Läsa av patienten 

Psykologisk påverkan av dötid 

Upplevelsen av den inneliggande avdelningens 

påverkan på behandlingen 

 

Alternativ behandlingsmetod 

Läxa under behandling 

Ögonöppnande metod 

Styrka med avdelningen 

Resultatets behandlingsfördelar 

 

 

Rehabilitering 

Relation till sin smärta 

Tacksamhet 

Diagnostisering 

Tillämpning av ACT-verktyg 

Effekt av behandlingen 

Läkemedelskompetens 

Insikter från behandlingsresultaten  

 

När inte ACT räcker 

Patientsyn på läkemedel 

Behandlingsresultat via 

diagnostisering 

Förhållningssätt till smärtan 

Egenupplevd insikt 

ACT-behandlingens smärtlindrande effekt 

 

Minskad medicinkonsumtion 

Upplevelse av smärtan efter 

behandlingen 

Optimering av läkemedel 

Upplevelsen av de lärdomar behandlingen gav 

inför framtiden 

 

Egenvård 

Relation till sin smärta 

Underlättad förståelse för 

vidarebehandling 

Långsiktiga behandlingsresultat 

Sjuksköterskans arbetsroll Arbetsuppgift 

Närvaron på avdelningen 
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3.1 Upplevelsen av interaktion i grupp 

 

Behandlingen på ELS-A, oavsett profession, utgick ifrån grundtänket ACT. Genom 

kommunikation, övningar och föreläsningar infiltrerade vårdgivarna sina patienter med det 

nya tänket. Under intervjuerna uppdagades det att termen ACT sällan använts under 

behandlingstiden vilket reflekterades i patienternas frågande min när författarna bad dem 

beskriva behandlingsformen. Ingen kunde då svara på frågan, men efter en förklaring av 

behandlingsmetoden i form av ordval som ”exponering” och ”verktyg” som 

slutenvårdsavdelningen undervisat i instämde samtliga personer att behandlingsmetoden 

funnits med under samtliga moment. Av denna anledning ligger fokus på andra punkter i 

resultatet, som är utarbetat efter uppdelningen i tabell 2 (se ovan).  

 

”M: Känner du till termen ACT? 

X: Nej. 

M: A-C-T. Acceptance and Comittment Theraphy. Alltså att acceptera och… 

X: Ja, jag känner igen det när du säger så där.” (Patient 5) 

 

En styrka med behandlingen på ELS-A var mötet med andra smärtpatienter, både under 

gruppträffarna samt på avdelningen mellan aktiviteterna. De såg styrkan i att dela upplevelser 

med varandra, då samtliga inom gruppen hade ett eget smärtproblem som skulle konfronteras. 

Diagnosen långvarig smärta förenade alltså dem och gav dem en gemensam grund inför den 

stundande behandlingen. De delade en diagnos som de upplevde vara för personlig för att dela 

med så många andra utomstående.  

 

”Men man träffar ju andra patienter här som man kunde diskutera vissa saker, 

känslor och så, som man inte kan prata om egentligen. Man pratar inte med 

någon om det utan de känslor man har när man har riktig värk det är ju 

någonting som är väldigt intimt, faktiskt. Det är väldigt svårt att tala om, 

beskriva hur det känns.” (Patient 2) 

 

En negativ syn på den gruppledda aktiviteten var den blandning av diagnoser som fanns bland 

patienterna i samma grupp. En mer avsmalnad och homogen grupp efterfrågades i form av 

liknande diagnoser samt likasinnade då detta hade fått alla att komma till tals under 

gruppbehandlingarna samt att de lättare hade identifierat sig i varandras situationer. För att 

vidare kunna optimera sin förståelse efterfrågades ett föredrag eller film där färdigbehandlade 

patienter berättade om sin kamp mot smärtan, ett behandlingssteg de tyckte saknades. De 

uttryckte att detta hade underlättat insikten i att det livet går vidare, trots smärtan.  
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”Jag tycker att de kanske ska ha mera samma folk i samma grupper. Det är alltid 

vissa som tar över och sen är det andra som inte får eller kan uttrycka sig.” 

(Patient 5) 

 

”Jag skulle önska att man hade någon föreläsning, kanske liten filmsnutt. För att 

visa att det går bara man har lite jävla anamma. Att man har och vill leva, vill 

framåt. Bara att man får se att det går. Man kan, även om man har jätteont.” 

(Patient 4) 

 

3.2 Upplevelsen av individuell undervisning 

 

Vårdpersonalen på avdelningen hade som styrka att, utifrån individernas behov och förmåga 

förtydliggöra och upprepa den information som gavs. Smärtpatienterna upplevde ett nedsatt 

kognitivt minne under smärtskoven. Genom att dela upp informationen i individanpassade 

delar upplevde patienterna en pedagogik de inte upplevt under tidigare behandlingstillfällen, 

vilket underlättade inlärningen.  

 

”De förtydligar mycket här. Man satt och ritade och de förklarade så bra. Ja, 

istället för att berätta lite snabbt för då går det in och ut för mig, speciellt när 

man har ont. Jag tror man måste vara mycket noggrannare då. ” (Patient 1) 

 

”Dom har hjälpt mig. De läste mig tydligare än vad jag ville. Dom förstod att jag 

inte tog till mig deras hjälp och råd på en gång så dom portionerade ut det, de 

gav mig en tårtbit där och sen nästa vecka fick jag en annan tårtbit. Tillslut 

började jag få ihop det till en kaka. Det är liksom ingen annan som har gjort, så 

dom har hjälpt mig att förstå.” (Patient 5) 

 

För att kunna se hur mycket information de kunde portionera ut var vårdpersonalen duktig på 

att observera sina patienter och läsa av deras behov. Patienterna kände av att utifrån den 

respons de gav utvecklades behandlingen för att kunna tillfredsställa deras behov, något som 

resulterade i en ökad trygghet. Patienterna uppskattade att personalen inte gav upp sina försök 

och sin behandling, utan omformulerade istället informationen så att det blev förståeligt.  

 

”Jag tycket det är bra. Dom frågar, försöker läsa av och fixa så att man får hjälp 

med det som man just då tycker är jobbigt.” (Patient 5) 

 

”De gav inte upp. När de sa det på ett vis och märkte att de inte fick respons sa 

de det på ett annat vis, och då förstod jag.” (Patient 5) 
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Det fanns ett flertal luckor under dagarna som både upplevdes som positiva och negativa av 

patienterna. Allt beroende på vilken smärta patienten upplevt under dagen. En svaghet med 

luckorna som kunde uppstå var att patienterna då fick tid att uppmärksamma sin smärta mer. 

Istället för att engagera sig i fler aktiviteter eller samtal efterfrågades smärtlindrande medicin. 

Luckorna upplevdes däremot inte om man den dagen led av stor smärta. 

 

”Lite mycket luckor på dagarna. Ibland var det bra när man hade mer ont, men 

hade man en bra dag var det jobbigt med all väntan.” (Patient 1) 

 

”Massor av personer tycker nog att det varit för lite aktiviteter. Det är för 

mycket tid att gå och säga "usch vilken dålig dag det är idag, jag måste nog få 

lite mer mediciner". Det är inte alltid man behöver det, man kanske måste 

snacka lite istället.” (Patient 5) 

 

3.3 Upplevelsen av slutenvårdsavdelningens påverkan på behandlingen 

 

Patienterna upplevde en stark påverkan på behandlingen på grund av det sätt 

slutenvårdsavdelningen var uppbyggt. Samarbetet mellan och tillgängligheten av de olika 

professionerna som fanns stärkte patienternas behandling eftersom de lättare kunde fråga 

frågor samt att de hade ett gemensamt mål.  

 

”Jag tycker det är bra att alla jobbar samman. Att man har psykologer, 

smärtpsykologer, doktor, sjuksyster, sjukgymnaster och man kan fråga.” 

 (Patient 4) 

 

”Det är det att man är här och att alla jobbar ihop. Så är det inte hemma utan där 

är det anestesi eller ortoped eller sjukgymnast. Här är ju alla och de jobbar ihop. 

De har ronder tillsammans där de sitter och pratar om oss och utifrån det utgår 

ifrån vad jag ska jobba med.” (Patient 4) 

 

För att integrera det nya tankesättet som lärts ut på avdelningen med hemmiljön fick 

patienterna uppgifter med sig hem över helgerna. I hemmiljö fick de träna trots att uppgiften 

upplevdes som psykiskt jobbigt för de flesta inblandade. Personalen uppmuntrade patienterna 

att konfrontera och ifrågasätta den pågående smärtan. 

 

”Man får läxa med sig hem över helgen, massor med saker som jag ska träna på  

hemma. Jätteotäckt, men det ska tränas.” (Patient 4) 

 

”Då blir man lite rädd. Men då menar dom: "Vad är det som hindrar dig från att 

träna trots nervsmärtan?" (Patient 3) 
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3.4 Resultatets behandlingsfördelar 

 

Patienterna upplevde många gånger en klar och tydlig förbättring av sin upplevelse av 

smärtan efter att de genomgått behandlingen. Genom att lära sig hantera smärtupplevelsen på 

ett bättre sätt återfick de kroppsliga funktioner som de förlorat till följd av smärtan. De blev 

inte helt återställda i sina funktionsnedsättningar, men ändå klart mycket bättre än innan 

behandlingen. Behandlingsresultaten återspeglades även i ett större perspektiv då patienter 

upplevde att deras syn på hela deras situation som smärtpåverkad hade förändrats, de levde 

numera i en bättre relation till sin smärta. 

 

”Jag kan hantera den mycket bättre. När jag var här haltade jag jättemycket. 

Nu haltar jag lite, och jag kan gå mycket bättre.” (Patient 1) 

 

”Och tack vare dem så har jag rehabiliterat min rygg så att jag är minst 75 % 

bättre. Jag har ont i ryggen ibland, men jag vet hur jag ska ta hand om den.” 

(Patient 3) 

 

”Mitt sätt att se på det hela har förändrats, det tycker jag.” (Patient 5) 

 

Patienterna hyste en stor tacksamhet över den vård som de erhölls på ELS-A. De menade på 

att behandlingen räddat livet på dem, då de undvikit att bli eller förbli ett hopplöst 

sjukvårdsfall utan framtidstro och hopp. Resultaten var en återvunnen tro på en framtid 

utanför sjukhuset. Till viss del berodde detta på att man under behandlingen kunde 

diagnostisera patienterna med diagnoser som tidigare varit okända. Med vetskapen om sin 

sjukdom behövde patienterna inte oroa sig för livshotande sjukdomar, utan kunde lugnare 

rehabilitera sig utefter de förmågor de hade. 

 

”Att jag fått komma hit har räddat mitt liv, annars hade jag varit ett vårdpaket.” 

(Patient 3) 

 

”Det här är det bästa stället. Hade inte jag fått komma hit hade det gått åt 

skogen för mig. Nu har jag en framtidstro.” (Patient 3) 

 

”Det var jätteskönt att få reda på. Man undrar ju "är det cancer, eller?" Jag var 

jätteorolig att det var något sånt.” (Patient 1) 

 

 

I behandlingen ingick det att lära sig hantera en motgång på ett bättre sätt. Patienterna lärde 

sig ACT-tekniker som gjorde dem bättre förberedda när de i framtiden drabbades av ett 
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bakslag i sin smärta. Smärtan påverkade dem därefter inte lika mycket. Detta kunde återspegla 

sig i deras psykiska tillstånd eller skattning av VAS-skalan. Efter behandlingen upplevde de 

aldrig den värsta tänkbara smärtan, utan då en mer hanterbar nivå. 

 

”Jag fick verktyg och råd. Jag accepterar lättare när jag får bakslag. Förut 

kunde jag bli jätteledsen.” (Patient 2) 

 

”Efter var jag aldrig och uppe och vasade på 10, jag lärde mig att hantera det.” 

(Patient 3) 

 

Fördelarna med behandlingen var också att de mötte personal som verkligen visste vad det var 

som skulle behandlas, och hur de skulle gå tillväga. Patienterna uttryckte att andra vårdgivare 

inte vågat ge dem rätt behandling, utan bara försett patienterna med läkemedel. Därför var 

detta första gången under patienternas smärtproblematik som smärtbehandlingen upplevdes 

som korrekt.  

 

”Ingen annan som hade vågat ge mig det innan. Det var bara en massa 

cocktails av tabletter.” (Patient 2) 

 

3.5 Insikter från behandlingsresultaten  

 

En styrka med behandlingsresultatet var att patienterna fick en förhöjd insikt i sin problematik 

och sjukdom. De accepterade och lärde sig knep att tillämpa för att förbättra rådande 

situation. Det var resultatet av denna behandling som fick patienterna att uppleva sin bästa 

period sedan skadan och smärtan uppstått. 

 

”Det här är nog min bästa vinter sen ’97, sen min trafikolycka. Det beror nog på 

att jag har varit här. Att jag har lärt mig knep. Jag kommer aldrig bli riktigt bra, 

det vet jag.” (Patient 1) 

 

ACT-verktygen som lärdes ut på ELS-A tillämpades när smärtan var på väg att förstärkas hos 

patienterna. I vissa fall räckte dessa ändå inte, vilket gjorde att smärtlindrande medicin var ett 

måste. Denna metod tillämpades för att inte förvärra rådande situation.  Patienterna fick dock, 

via behandlingen, insikten om att mediciner inte var lösningen på allt. De strävade efter att bli 

helt medicinfria för att slippa “droga ned” sig.  

 

”Jag försöker först göra vissa övningar jag kan. Men ibland går det inte, så då 

måste man äta mediciner. Annars blir det bara värre.” (Patient 1) 
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”Det finns smärtlindring, men det hjälper inte helt, och det får jag också lära 

mig. Jag kan inte droga ner mig fullständigt, det vill jag inte. Den dag jag är av 

med alla mediciner. Man värdesätter saker på ett helt annat sätt.” (Patient 3) 

 

En del av behandlingen var att patienterna skulle få insikt i att de faktiskt var sjuka. De var 

diagnostiserade med en smärtdiagnos, och alltså ingenting som de hittat på själva. Med denna 

insikt var det lättare att konstatera smärtan, och därefter välja bort den. Att inte fokusera på 

smärtan, trots att den fanns där var någonting som lärdes ut vid ELS-A. Behandlingen gav 

dem alltså ett bättre förhållningssätt till smärtan. 

 

”Det var bra att jag fick reda på att jag faktiskt har en sjukdom. Du är faktiskt 

sjuk, det är inget du hittar på.” (Patient 2) 

 

”Smärtan är här. Den finns idag, inte värre än igår, men den är där. Jag 

konstaterar, men ändå väljer jag bort. Och det har jag lärt mig här.” (Patient 4) 

 

Med en förändrad insikt om sin smärta kom ett förändrat förhållningssätt till den. Med det nya 

förhållningssättet utformades mål inför framtiden. Behandlingsresultaten gav patienterna 

insikten om deras begränsningar. Även om de var begränsade inom vissa saker så kunde de 

åstadkomma det mesta, även om de behövde göra det på sitt eget sätt. 

 

”Jag har målat en trappa. Högst upp står min röda cykel. Som jag ser det idag så 

är det bara tre saker jag inte kan. Jag kan inte springa, dansa och cykla. Allt 

annat kan jag, på mitt sätt.” (Patient 4) 

 

3.6 ACT-behandlingens smärtlindrande effekt 

 

Upplevelsen att behandlingen gav en effekt kunde ses på olika sätt. Ett av sätten var att 

patienterna minskade sin förbrukning av starka läkemedel efter det att de gått igenom ACT-

behandlingen.  Ett annat var genom deras självupplevda smärtupplevelse efter behandlingen. 

Även om smärtan var den samma så mådde de bättre psykiskt. Behandlingen upplevdes alltså 

som smärtlindrande. 

 

”Jag äter lite Tramadol någon gång i veckan. Förut var det varje dag. Det var 

plåster och Tramadol, så det var hur mycket mediciner som helst.” (Patient 1) 
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”Min skada är nog densamma, fast jag har mycket bättre mediciner idag som 

hjälper mig mer än det jag hade innan.” (Patient 4) 

 

”Jag har aldrig mått så bra, alltså psykiskt. Men jag har precis lika ont som förut. 

Smärtan kan jag hantera bättre.” (Patient 1) 

 

3.7 Upplevelsen av de lärdomar behandlingen gav inför framtiden 

 

ACT-metoderna som lärdes ut mottogs initialt med stort tvivel hos patienterna då det lät som 

struntprat. De trodde inte att man kunde påverka hjärnan på det viset. I efterhand såg dock 

patienterna styrkorna i behandlingen och valde därför att dagligen tillämpa dem. Metoderna 

uppskattades så pass mycket att patienter valde att gå vidareutbildningskurs inom samma 

område och metodik. Dagligen tillämpades kunskapen från vidareutbildningen i hög grad. 

 

”Man kan ju lura huvudet, eller hur jag ska uttrycka mig, men det tyckte jag bara 

var skitsnack innan. Men jag använder det.” (Patient 5) 

 

”Jag har gått mindfulkurs efter att jag var här. Den använder jag mycket varje 

dag”. (Patient 2) 

 

En annan lärdom som patienterna tog med sig ifrån behandlingen var sambandet mellan olika 

sjukdomar och kroppseffekter. De lärde sig om sina sjukdomar och hur dessa påverkade 

kroppen. Efter detta fick de ACT-verktyg att tillämpa vid förnimmelse av smärtan och på så 

vis bromsa smärtan i tid. 

 

”Operationen gjorde att jag fick Posttraumatisk stressyndrom, vilket jag inte 

förstått. Och det triggas igång när jag får värk. Men när man förstår varför kan 

man stoppa det i tid.” (Patient 5) 

 

Patienterna ansåg att behandlingen hjälpt dem, men förståelsen kom inte direkt för 

patienterna, utan det tog tid. Resultaten åskådliggjordes alltså bäst som långsiktiga resultat. 

Detta kunde bero på att patienterna inte var mottagliga för lärdomen direkt, men att de blev 

det efter en tids bearbetning. 

 

”Jo, det har det. Eller kanske inte precis just då. Då var det andra saker som 

behövde komma in.” (Patient 5) 
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3.8 Sjuksköterskans arbetsroll 

 

Sjuksköterskan med sin specialistutbildning, och som enda avdelningsbundna teammedlem på 

avdelning, skapade en trygghet med sin närvaro. Hon tog sig tid för patienterna och förklarade 

smärtfysiologin så att de därmed fick en uppskattad insikt i vad som hände. Sjuksköterskan 

blev en samordnare för alla instanser, likväl kunde det hämma hennes delgivande av sin 

kompetens som sjuksköterska. Patienterna beskrev att hennes närvaro var det som var det 

bästa med hela slutenvårdsavdelningen, men att hon tyvärr inte hann delge sig av sin kunskap 

därför att hon hade för mycket annat som tog hennes tid. På så vis hann hon inte förklara 

kroppsfunktioner eller annat för att hon var tvungen att lägga tid på mindre viktiga saker.   

 

”Det är det som gör hela uppbyggnaden med avdelningen och 

rehabiliteringsprogrammet är att det finns någon där. Det är jättebra att hon är 

här.” (Patient 4) 

 

”Det är hon som är spindeln i nätet och styr.” (Patient 1) 

 

”Hon förklarar vad som händer i kroppen. Det är otroligt värdefullt. Ingen annan 

tar sig tid så att man förstår.” (Patient 5) 

 

”Hon tar på sig alldeles för mycket. Hon hinner inte förmedla sina kunskaper då 

småsaker tar hennes tid.” (Patient 4) 

 

Sjuksköterskan var aktiv i patienternas vardagliga ACT-tänk och behandling. Genom att 

hjälpa patienterna att acceptera sin situation och smärta fick hon dem att utvecklas. Hon 

bemötte dem även på ett uppskattat sätt vilket skapade en trygghet hos patienterna som då 

kunde slappna av och inte hålla igen för smärtan de upplevde. Dels såg hon patienternas 

smärta, dels så kunde patienterna visa henne sin smärta.  

 

”Hon såg. Jag behövde inte hålla en mask om att jag hade ont. Man behöver inte 

vara en fantomen, man får grina en stund för att det gör ont.” (Patient 5) 

 

”Hon styr in en på tänket. Hon gör ett jättebra jobb. Hon har stor betydelse här.” 

(Patient 4) 

 

 

När den ordinarie sjuksköterskan var frånvarande från avdelningen axlades hennes roll av 

vikarier med mindre lyckat resultat. Patienterna upplevde en avsaknad av någon som bemötte 

dem väl och hade insikt i vad det innebar att lida av långvarig smärta.  
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”Hon var borta på kurs och ingenting fungerade.” (Patient 5) 

 

”Vi gillade inte dom andra, de hade ingen kunskap så de bemötte väldigt fel.” 

 (Patient 2) 

 

”Vikarier sprang hit och fixade med mediciner, men de var inga man kunde 

prata med.” (Patient 2) 

 

 

DISKUSSION 

 

4.1 Sammanfattning av huvudresultatet  

 

Resultaten visade att intervjuade patienter ställde sig väldigt positiva och tacksamma till både 

ACT-behandlingen och resultatet av den. Alla patienter upplevde en minskning av 

problematiken runt smärtan, åtminstone på lång sikt, medan själva smärtnivån inte påverkats 

något nämnvärt. Efter avklarad sexveckorsbehandling valde patienter att fortsätta metoden på 

egen hand då de fann ett behov av metoderna och verktygen de lärt sig. Patienterna upplevde 

både positiva och negativa delar med ACT som gruppbehandling, medan ingen ställde sig 

negativ till individuell träning. Deltagarna hade fortfarande behov av läkemedel, men de 

menade på att de minskat mängden som ett resultat av ACT. Genom behandlingsresultaten 

återfick deltagarna hopp om framtiden vilket ytterligare stärkte den positiva bild de återgav i 

intervjuerna. Sjuksköterskans roll uppfattades som väsentlig och vital för 

slutenvårdsavdelningens dagliga arbete. Det mest uppskattade med sjuksköterskan var hennes 

höga kompetens inom området och ständiga närvaro på avdelningen. De arbetsuppgifter hon 

utförde gjorde henne till en central samordnare som samtliga hyste stor respekt för.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

 

SBU (2006) efterfrågade mer evidens för ACT mot långvarig smärta. Detta i ett led att 

förtydliga behandlingens kontext så att rollerna i behandlingen blir mer tydliga och fastställda, 

och därmed stärka generaliserbarheten av behandlingsmetoden.  
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Patienterna upplevde en styrka med gruppinteraktion under sin behandling på ELS-A. Styrkan 

låg i att träffa människor i liknande situationer som dem själva. De beskrev sin egen 

smärtsituation som en väldig intimitet och något som var svårt att förmedla till andra. Under 

de gruppledda ACT-mötena fick de inskrivna lära sig att konfrontera sina smärtor i arbetslag 

för att slutligen kunna leva i “här och nu”- tänket (Harris, 2006). Genom tolkning av Katie 

Eriksson menar Kristoffersen (2005) att patienter i vården ska känna integration och att de ska 

växa som person. ELS-A kan, med sitt smala men unika intagsklientel, skapa denna känsla 

hos patienterna. Katie Eriksson lyfter i sin omvårdnadsteori upp människan som en naturligt 

god medmänniska som ser till sin grannes kropp, själ och ande. Som drabbad patient delas 

något extra med andra drabbade, och dessa ser följaktligen efter varandra via en naturlig 

koppling.  

 

Wicksell (2012) menar att patienterna ska kunna uppleva en förbättrad livskvalité trots sin 

långvariga smärta måste de acceptera situationen. För att skapa en förståelse för grunden 

bakom smärtan och dess ofarliga inverkan på den enskilde individen skriver Brattberg (2010) 

att exponering är den starkaste behandlingsmetoden. Harris (2006) menar på att man vid ACT 

ska konfrontera den smärtan man har och inse att symtomen inte är så farliga som man själv 

tror. Patienten ska slutligen kunna utsättas för exponering dagligen, utan efterföljande smärta. 

Behandlingen började på slutenvårdsavdelningen för att ge patienten en trygg tillvaro under 

de första exponeringstillfällena, men innan hemgång får personen med sig läxor hem för att 

själv kunna skapa sig en förståelse för att smärtan gick att kontrollera även vid avsaknad av 

utbildad personal. Under behandlingstiden upplevde en patient detta som obehagligt och som 

en psykisk påfrestning, men uppfattade ändå att det skulle resultera i en bättre fungerande 

vardag och behövdes göras. Läxor i hemmet är en bra metod för att skapa nödvändigt 

engagemang, vilket Gaunlett-Gilbert et al. (2013) troligtvis visste om då det antagligen inte 

var en slump att de valt att studera vardagssituationer. Det är nämligen i patienternas 

hemmiljö och vardag resultaten önskas nå, eftersom detta är ett steg i rehabiliteringen. Innan 

läxorna fick patienterna ofta träna på ögonöppnande metoder där de lärde sig att smärta inte 

nödvändigtvis är av ondo, utan att den kan vara maladaptiv och ofarlig (Norrbrink och 

Lundberg, 2010). Hemläxa och träning trots nervsmärta är saker som ingår i ACT och bryter 

”the fear-avoidance model”. Detta får patienten att vänja sig vid situationer som tidigare varit 

otänkbara på grund av risker för smärtinducering (Lethem et al., 1983). 
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Som nämnts tidigare har Gauntlett-Gilbert et al. (2013) visat i sin undersökning att ett 

intensivt arbete av ett multiprofessionellt team sänker smärtupplevelsen hos ungdomar med 

långvarig smärta om de behandlas med ACT. Insikten om detta fanns hos en av studiens 

deltagare, men i tillägg till given vård önskades ett tydligare bevis som motivering under 

behandlingen då patienten ansåg att det nog ytterligare kunde sporra. Tyvärr upplevde andra 

patienter att gruppinterventionerna kunde få negativ effekt då gruppen bestod av fel blandning 

av personer. Orsaken till olikheterna i resultaten mellan Gauntlett-Gilbert et al. (2013) och 

intervjuerna är inget som framkom av studien, dock kan det vara åldersrelaterat. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) måste patienten involveras i planeringen av sin 

rehabilitering. Detta kan försvåras vid gruppintervention, men vid intervjuerna framkom inget 

negativt gällande detta.  

 

Enligt patienterna var det varierade hur bra gruppinterventionen fungerade, beroende på 

dagsformen. De dagar smärtintensiteten var låg upplevde patienterna att det var för mycket 

överskottstid, ”luckor”, vilket frestade till ökat medicinintag. Jung et al. (1997) menar i sin 

förklaring av “gula flaggor” att det ofta föreligger samsjuklighet mellan patienterna som 

behandlas med sekundär analgetika. Överskottstid kan problematisera eventuella luckor i 

dagsplaneringen och av den anledning bör vården stäva efter att vara så 

individtillfredsställande som möjligt.  

 

I resultaten framkommer tydliga fördelar  med ACT-behandlingen. Patienterna uttryckte 

explicit fysiska rehabiliteringar. Som Wicksell (2012) skriver finns det evidens för att 

acceptansorienterade åtgärder tillsammans med exponering ökar patientens livskvalité och 

funktionsförmåga. SBU (2006) visade i sin framställning på stora samhällsutgifter till följd av 

indirekta kostnader för smärtpatienter. Om ACT rehabiliterar patienterna så väl som denna 

studies resultat visar antas att samhällskostnaden snabbt kan minskas som en följd av 

återinstallering i arbetslivet.  

 

Även patienternas mentala status antydde en förbättring då de var positiva till vården de 

erhållit på ELS-A. Deras bipolära tänkande (Andersson, 2010b) hade minskat, precis som 

oron över somatiska sjukdomar och istället hade de vunnit en framtidstro. Med en förbättring 

av den psykiska hälsan är det också lättare att komma tillbaka till arbetslivet och sociala 

kretsar. 
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Linton et al. (2010) skriver att människans integration av smärta kan förändras. Patienterna 

kan alltså förbättra sin förberedelse och uppfattning av smärta, vilket de uppenbarligen gör, 

om man lyssnar till patienternas åsikter. Förut var de jätteledsna vid ett bakslag, men efter 

behandlingen accepterade de det bättre. Aldrich et al. (2000), menar att en konstant oro över 

smärta skapar en negativ spiral som får patienterna att må sämre och sämre. Genom ACT kan 

integrationen brytas vilket sänker smärtupplevelsen och VAS-skattningen.  

 

Smärta är något subjektivt, enligt IASP, och bör därför utvärderas och behandlas unikt 

(Lundberg, 2008). Om en patient med långvarig smärta upplever att det endast är en cocktail 

av tabletter som erbjuds inom sjukvården idag, så borde en konservativ behandling likt ACT 

erbjudas. Behandlingsmetoden uppskattades av de intervjuade personerna då de lärde sig att 

eventuellt stoppa smärtan innan den bryter ut. Denna insikt erhöll patienterna vid 

behandlingen, vilken gavs för att bryta negativa tankar (Andersson, 2010b). I intervjuerna 

svarade olika personer att de på olika sätt minskat sitt läkemedelsbehov och minskat sin 

smärta. Även om smärtmedicin, enligt Fishbain et al. (2008)  endast i 3,27 procent är av 

skadlig karaktär så överförbrukas läkemedel av patienter med långvarig smärta (Magnusson & 

Mannheimer, 2008). Då nervens syfte slagits ut (Norrbrink och Lundberg, 2010) men även 

effekten av traditionella behandlingsmetoder (Andersson, 2010a) är det bra om smärtsignalen 

kan förhindras på något alternativt sätt. ACT upplevs av patienter som en metod för denna 

uppgift. De upplevde en minskning av sitt medicinbruk sedan behandlingen samt att 

upplevelsen av smärtan hade minskat. Svar var bland annat att en patient aldrig mått så bra, 

psykiskt, sedan händelsen. Detta trots att smärtan var densamma.  

 

Det är viktigt att väga långsiktiga behandlingsresultat precis som kortsiktiga. Därför ska varje 

rehabiliteringsplan vara individanpassad, även om behandlingen till viss del är i grupp 

(Andersson, 2010b). Intressant med resultatet var när en patient sa att inget hade hänt med 

smärtan direkt efter behandlingen, men däremot ett tag senare, för då hade det hunnit lägga 

sig. Svaret från patienten stärker meningen med individanpassning.  

 

Det positiva resultatet från deltagarna vittnar om att ACT-behandlingen har gett effekt. Trots 

detta sa en av patienterna att det fanns tillfällen då ACT inte var tillräckligt effektfullt för att 

lindra smärtan. Vad som inte får glömmas är att samtliga intervjuade personer led av 
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långvarig smärta, en smärttyp som ibland inte går att bota, och om den gör det tar det lång tid. 

När ACT inte fungerade så var läkemedel den metod som fanns kvar för att lindra smärtan. 

 

För att klara av hela behandlingen krävs det ett stort engagemang och då även stöd från insatt 

personal. Katie Erikssons hörnstenar kommer in som en central spelare i detta (Kristoffersen, 

2005). Människan är patienten, hälsan är hennes faktiska sjukdom och vården är 

behandlingsmetoden. Sjuksköterskan jobbar för att sammanväva dessa tre enheter till 

någonting bra och effektivt och att döma av patienternas kommentarer har verksamheten 

lyckats. Resultatet visar att patienternas integration var förändrad då de såg på sin smärta på 

ett annorlunda sätt, som när en patient konstaterade att smärtan alltid kommer vara 

närvarande, men att patienterna ändå kunde välja att tänka bort den (Linton et al., 2010).  Att 

döma av resultatet anses att patienterna kommit till många egna insikter. Detta är väl förenligt 

med “realistiskt tänkande” som är en del av KBT, och även ACT (Harris, 2006). Även 

omvårdnadsprocessen tillämpas här då det i denna metod är viktigt med målidentifiering. 

Sjuksköterskan är den som är placerad på avdelningen och kommer ofta närmast patienten 

(Sjuksköterska, personlig kommunikation, 6 december 2012). Är hon utbildad inom 

omvårdnadsprocessens arbetsförlopp så kan hon bättre hjälpa patienterna att nå målet med 

behandlingen.   

 

För att sjuksköterskan ska kunna ge adekvat vård och omvårdnad sammanfattas 

arbetsuppgifterna i omvårdnadsprocessen där de två första punkterna innefattar att samla data 

över förflutet och aktuellt tillstånd. I och med detta arbete fångas patienten upp så att rätt vård 

och omvårdnad kan tillämpas. En patient noterade själv att hon blev avläst av personalen 

tidigare än vad hon önskat. När detta var gjort kunde sjuksköterskan tillämpa 

omvårdnadsprocessens fem steg fullt eftersom rätt datainsamling och problemformulering var 

utförd, och därmed hade grunden till övriga tre steg lagts. Gastmans (1988) trycker på 

samarbetsstrategin mellan patient och sjuksköterska. Denna förbättras om sjuksköterskan tar 

sig tid att se och förstå patienten, vilket var fallet i exemplet ovan. De intervjuade patienterna 

upplevde en god förståelse från och stor tillit till den sjuksköterska som hade hög och 

framförallt rätt kompetens inom området. Genom denna respekt från sjuksköterskans håll 

skapas ett ömsesidigt förtroende, som i detta fall ledde till att patienten kunde ta till sig 

behandlingen som gavs.  
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ELS-A:s sjuksköterska beskrevs av patienterna som “spindeln i nätet”. I yrkesrollen har hon 

åtaganden dels jämtemot Socialstyrelsen (2005) och dels jämtemot omvårdnadsprocessen som 

är en vedertagen arbetsmodell. För att klara detta arbete krävs en samordnande roll, och därför 

är det naturligt att hon får en roll likt en spindel i sitt nät. Utöver det så var hon väldigt 

värdefull för patienterna som en förmedlare av viktig information och som undervisare. Katie 

Eriksson anser, enligt Wiklund Gustin (2010), att sjuksköterskan minskar patientens lidande 

genom att uppmärksamma, registrera och få patienten att känna sig sedd. Detta i sin tur göra 

dagen mer meningsfull för patienten. När sjuksköterskan går hem för dagen försvinner den 

lindrande roll Katie Eriksson talar om. Detta kan härledas till att patienterna upplevde en mer 

ångestfylld tillvaro under kvällarna när slutenvårdsavdelningen var tom på personal.  

 

Sjuksköterskan var dagligen aktiv i underhållet av patientens ACT-tänk. Genom att hjälpa 

patienten att identifiera och acceptera sin livssituation hjälpte sjuksköterskan till med att 

maximera behandlingsresultatet. Viktigt att notera var det bemötande hon gav. Genom att 

själv acceptera och tillmötesgå de enskilda patienternas behov fick de bearbeta sin smärta i 

den takten de behövde. Hon ifrågasatte inte smärtan, utan centrerade endast ACT-tänket. På 

så vis minimerade sjuksköterskan att inducera de risker Aldrich et al. (2000) varnat för, så 

som ökad känsla av okontrollerbarhet över smärtans grad och den negativa spiral av oro som 

bildas till följd av detta.  

 

Den stationerade KBT-utbildade sjuksköterskan på ELS-A upplevdes av patienterna som 

otroligt kunnig i sitt bemötande. Patienterna kunde själva identifiera skillnader i behandlingen 

vid hennes frånvaro. Brattberg (2010) säger att behandlingsmetoden kognitiv beteendeterapi 

är förknippad med realistiskt tänkande. Han menar på att målet i behandlingen är att ändra det 

känslomässiga mönstret vid ett fenomen personen är rädd för. Wicksells (2012) studie visar 

att exponering i kombination med accepterande behandling ökar patientens livskvalité och 

funktionsförmåga.  

 

4.3 Metoddiskussion 

 

Kvalitativa forskningsresultat erhåller trovärdighet utefter hur väl begreppen giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet är stärkta (Graneheim & Lundman, 2004). 
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4.3.1 Giltighet 

Giltigheten av resultatet stärks, enligt Graneheim och Lundman (2004) genom att beskriva 

vad som önskas studera i arbetet. Av denna anledning är det viktigt att urval och analysarbete 

är noggrant valda och beskrivna. Vid projektplaneringen var önskad urvalsgrupp på åtta 

personer utifrån första urvalsgruppen. Trots utökat utskick erhölls endast fem personer. Även 

om det var ett magert antal deltagare ger studien en beskrivande bild och förståelse för hur 

personer som vårdats på en inneliggande slutenvårdsavdelning för behandling av långvarig 

smärta upplever den vård och behandling som givits. För att åskådliggöra detta valdes en 

vedertagen analysmodell vars syfte var att belysa den data som framkommit. Metoden ger 

läsaren möjlighet att bedöma giltigheten i de tolkningar som framläggs, genom att följa tabell 

2 i såväl resultatet som diskussionen. Citaten som använts har tagits med för att stärka 

giltigheten i resultatet samt för att visa på variationen i svaren.  

 

Den geografiska begränsningen av inklusionskriterier minimerade interventionsgruppens 

bredd. Vid en framtida undersökning av samma karaktär bör detta kriterium noga diskuteras 

innan det accepteras. En annan tänkbar modell vore telefonintervjuer. Med telefonintervjuer 

som metod hade en större bredd i urvalet, och framförallt bättre respons bland tillfrågade 

möjligtvis vara uppnåbart. I aktuell studie prioriterades styrkan i de personliga mötena så till 

den grad att telefonintervjuer inte var aktuellt. Danielson (2012) menar på att intervjuer som 

hålls ”ansikte mot ansikte” i högre grad fångar respondentens gester såsom tonläge och gråt, 

vilket ger intervjuaren en bättre bild av svaret än vad som kan erhållas vid telefonintervju. 

Viktigt att notera är att valet av lokal kan ha inverkan på patienternas positiva svar då de kan 

känna en förpliktelse gentemot avdelningen. Denna aspekt fanns med i beräkningarna inför 

studien, och därför erbjöds samtliga deltagare att själva välja lokal för intervjun. Samtliga 

deltagare valde dock ELS-A:s lokaler. Tillräckligt med tid avsattes för att respondenten inte 

skulle känna sig stressad och därmed bli påverkad i sitt svar. Som en följd av sin smärtdiagnos 

hade många patienter en lång anamnes inom sjukvården. Eftersom journalinformation inte 

granskades, varken före eller efter intervjuerna efterfrågades anamnes på plats för att erhålla 

förståelse för patientsituationen. Detta, tillsammans med att oerfarenhet hos intervjuarna 

skapade tendenser av att intervjuerna kom ifrån studiens syfte och frågeställning. På så vis 

blev vissa intervjusekvenser ointressanta för studien, likväl bearbetades hela intervjun enligt 

avsedd metod. 
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Utifrån rådande förhållande med en klart begränsad informantgrupp har högsta möjliga 

variation inte erhållits genom ett strategiskt urval i form av bland annat krav på närliggande 

bosättning hos patienterna (Henricson & Billhult, 2012). En, för studiens syfte, negativ 

fördelning var att 80 procent av de svarande var kvinnor. Detta minskar variationsbredden och 

är därför en svaghet, tillika ingenting författarna kunde påverka. Denna studie hade som krav 

att det skulle ha gått minst ett år sedan deltagaren avslutade sin behandling på ELS-A. 

Kriteriet valdes för att effekten av behandlingen mer objektivt skulle värderas av den 

behandlade. ELS-A har ett nationellt intag men slutenvårdsavdelning behandlar max åtta 

patienter åt gången. Deras personal utvärderar ständigt vården och är inte främmande för 

förändringar. Med ett smalt urval och en avdelningspersonal som ofta utvärderar och justerar 

behandlingen finns det en risk att framtagen data är inaktuell vid publiceringsdatum. För att 

minimera denna risk har syftet och frågeställningen utarbetats efter god kommunikation med 

avdelningspersonal, varvid ansvarig sjuksköterska intervjuats i ett led att säkerställa studiens 

giltighet.  

 

Genom att initialt göra en pilotstudie ökade giltigheten av intervjuguiden. En svaghet för 

arbetet är att intervjuguiden justerades efter pilotstudien, och därmed var intervjuguiden 

endast till viss del beprövad vid huvudstudiens datainsamling. 

 

4.3.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten stärktes genom att följa Danielsons (2012) råd om att transkribera samtliga 

intervjuer samma, eller nästkommande dag. Alla transkriptioner kontrollerades fortlöpande av 

transkriberarna, därefter följdes samtliga steg i Graneheim och Lundmans (2004) 

analysprocess. Genom att genomgående under processens gång diskutera inhämtad data 

sinsemellan samt kontinuerlig avstämning med handledare har tillförlitligheten ständigt 

bejakats. Trovärdigheten i studien påverkas även av graden av överförbarhet i arbetet. 

 

4.3.3 Överförbarhet  

Överförbarhet är vid kvalitativa studier inte prioriterat, då inga generella slutsatser kan 

erhållas. Urval, datainsamling samt analysprocess har likväl redovisats på ett tydligt och 
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överskådligt sätt, vilket är en förutsättning för redovisning av överförbarhet. Samtliga 

intervjuade har beskrivit sin unika situation och upplevelse av behandlingen, resultatet och 

sjuksköterskans delaktighet. Detta omöjliggör generaliseringar till större grupper så som 

samtliga diagnostiserade med långvarig smärta. Bland annat hämmas överförbarheten då 

endast patienter som var förmögna till deltagande ställde upp på intervju medan dem som 

ansåg sig själva för smärtpåverkade för deltagande nekade delaktighet. Denna aspekt har inte 

uppdagats i resultatet men är en faktor som inte kan bortses vid strävan efter överförbarhet.   

 

4.3.4 Bortfallsanalys  

En svaghet med studien är ett stort externt bortfall, vilket kan förklaras med att önskade 

deltagare var utomlands, inte svarade i telefon, hade ett för kraftigt långvarigt smärtskov eller 

blivit mamma. Endast fem av 13 tillfrågade valde att delta. Tillvägagångssättet bör granskas 

kritiskt om studien i framtiden ska ligga till grund för en ny studie. Om utskick och kontakt 

med patienterna skett på annorlunda vis är det möjligt att fler väljer att delta. Önskvärt vore 

om mer tid för datainsamlingen fanns. Då hade intervjuerna kunnat hållas på ett eventuellt 

återbesök vid avdelningen. Nu fick författarna bjuda in deltagarna till ett extrabesök, något 

som kan ha lett till nekande svar. Viktigt är ändå att ta i beaktning vid läsning av denna 

undersökning att samtliga personerna som studien involverat har diagnostiserats med 

långvarig smärta, vilket är en allvarlig och svår sjukdom. Tillsynes små förändringar och 

händelser i vardagen kan vara förödande för personer med diagnosen, vilket kan försvåra 

medverkande i en studie. Risken är att de som valde att delta i studien ger en för smal bild av 

förhållandena, vilket i så fall avspeglas på resultaten som inte visar en helhetsbild.  

 

4.3.5 Forskningsetiskt övervägande 

Föreliggande arbete har haft två sidor att förhålla sig till som kan leda till en intressekonflikt. 

Det var för studiens syfte önskvärt att så många som möjligt, med så olika bakgrund som 

möjligt, deltog i studien. I motsats till detta var det av största vikt att intervjupersonens 

välbefinnande under inga omständigheter kränktes i samband med studien. Behovet av 

datainsamling får alltså inte tillgodoses på bekostnad av patientens välbefinnande. Personerna 

som ingått i studien har diagnostiserats med en eller flera sjukdomar som togs i beaktning i 

varje moment av studien. Genom ett nära samarbete med ansvarig överläkare och 

sjuksköterska har inte personer som av anledning av sin sjukdom kunnat fara illa vid i 
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samband med studien tillfrågats om deltagande. Några patienter har varit kraftigt 

smärtpåverkade under sin intervju, men de har självmant valt att fullfölja intervjun. Genom 

deltagandet hoppades de förbättra vårdsituationen runt patienter med långvarig smärta på lång 

sikt. 

 

4.3.6 Förförståelse 

Intervjuer samt stora delar av arbetet är skrivet i slutenvårdsavdelningens lokaler. Författarna 

har fortlöpande diskuterar avdelningsrelaterade situationer med personalen och har även 

närvarat vid rond och behandling. Detta har gett en ökad förståelse för det arbete som bedrivs 

men även patientgruppens levnadsförhållanden och livsstil. Dessa aspekter anses stärka 

möjligheterna till en korrekt tolkning av resultatet (Danielson, 2012). Kunskap har inhämtats 

både under utbildningen men även under ett heldags studiebesök på Smärtcentrum, 

Akademiska sjuhuset, samt rond på slutenvårdsavdelningen ELS-A.  

 

Kvalitativa intervjustudier karakteriseras av intervjuarens delaktighet under intervjuerna. 

Beroende av kunskaper och erfarenheter hos intervjuaren kan, genom samspelet med den 

intervjuade, olika typer av data samlas in under samtalet. Det är därför viktigt att observera att 

resultatet inte är oberoende av intervjuaren, snarare tvärtom, då följfrågorna och tolkningen 

bygger på intervjuarens kunskap (Graneheim & Lundman, 2004). Förförståelse har erhållits 

genom tidigare erfarenheter och ett nära samspel med Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset. 

Via nära möten med patienter med komplex smärta, både under eget arbete men även 

verksamhetsförlagd utbildning, har både lyckad såväl som mindre lyckad smärtbehandling 

erfarits.  

 

4.3.7 Förslag till vidare forskning 

SBU efterlyste 2006 en bättre kartläggning av KBT som behandling mot långvarig smärta. 

Efter detta har intresset för behandlingsformen vuxit snabbt och kommer troligtvis fortsätta i 

samma takt. Det finns inte mycket evidens som stödjer ACT mot långvarig smärta, men som 

till exempel Gauntlett-Gilbert et al. (2013) och McCrackers och Jones (2012) redovisar så 

visar till dags dato rådande data ett enhälligt positivt resultat. Denna studie är en fördjupning i 

patientens upplevelse av områden vid ACT-behandling. Då verksamheten är liten och därmed 
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svåranalyserad finns det idag inga tydliga ramar för den roll en sjuksköterska bör ha i 

vårdprocessen vid ACT-behandling mot långvarig smärta. Genom fler liknande studier 

kommer styrkor samt svagheter med dessa olika parametrar åskådliggöras, vilket kommer 

utveckla vården till den mest optimala för behövande patienter. Om rätt vård ges till denna 

patientgrupp finns förhoppningar om att de höga samhällskostnaderna (SBU, 2006) minskar 

genom att sjukskrivna snabbare samt i högre grad återgår till arbetslivet.  

 

4.3.8 Kliniska implikationer 

Sjuksköterskeutbildningen tar i låg grad upp behandling av långvarig smärta, detta trots att det 

kan beskrivas som en folksjukdom då 40-50 procent av Sveriges vuxna befolkning drabbas 

(SBU, 2006). Studien lyfter fram den centrala roll och uppskattning sjuksköterskan kan ha vid 

vård av beskriven patientgrupp. Hennes kunskap och närvaro ansågs  

 

4.4 Slutsats  

 

ACT som behandlingsmetod uppskattades främst för det multiprofessionella arbetet. 

Behandlingen gav goda resultat gällande smärtupplevelsen för patienter med diagnosen 

långvarig smärta. ACT var uppskattat och intervjupersoner fortsatte därför egenbehandlingen 

efter utskrivning från ELS-A. Sjuksköterskan var en uppskattad person med sin höga 

kompetens och dagliga närvaro på avdelningen.  
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Bilaga 1 

 

 

Härmed tillfrågas du om deltagande i studien ”Patienters 

uppfattning av ACT som behandlingsmetod mot långvarig, icke-

malignsmärta samt sjuksköterskas roll under behandlingen.” 

 

Vi heter Fanny Sundin och Magnus Winther, och vi läser sista året på 

Sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. Vi har under hösten varit i kontakt med 

Smärtcentrum, Akademiska sjukhuset som hjälpt oss komma i kontakt med Dig. Vi har 

genom studiebesök fördjupat vår kunskap i behandlingen kring långvarig smärta och valt att 

under vårterminen 2013 skriva vår kandidatuppsats inom området. Detta som ett led i 

kvalitetssäkring kring ACT-behandling mot långvarig smärta.  

 

Du önskas delta då du uppfyller kriterierna för studiens syfte. Föreliggande studies syfte är att 

undersöka hur patienter, som för minst ett år sedan genomgått ACT-behandling på en 

slutenvårdsavdelning med långvariga smärttillstånd som specialitet (ELS-A), upplever 

behandlingsmetoden och dess resultat samt sjuksköterskans roll vid behandlingen. Genom att 

belysa detta område vill vi öka kunskapen om sjuksköterskans roll vid behandling kring ACT-

behandling bland sjuksköterskor för att effektivisera och förbättra vården för dessa personer.  

Utifrån ovanstående kriterier har vi, i samråd med Överläkare Eva-Britt Hysing valt ut Dig 

som önskad kandidat för vår uppsats och det är genom henne vi fått komma i kontakt med 

Dig.  

 

Vi kommer under intervjun att ställa frågor till Dig som berör behandlingen du mottagit på 

ELS-A samt sjuksköterskans roll. Mötet beräknas ta en timme, varav intervjutiden uppskattas 

till mellan 30-40 minuter. Då kommer vi be Dig kommentera och svara på ett antal frågor som 

vi har. Utvecklande följdfrågor kan även förekomma. Självklart finns det möjlighet för dig att 

granska frågorna innan intervjun startas.  
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Intervjun är planerad att genomföras under främst vecka 13 under 2013, annars efter 

överenskommelse. Vi kommer att höra av oss till Dig under vecka 12 per telefon. Samtalen 

sker via Smärtcentrums telefoner och kommer därför visas som dolt nummer på din 

nummerpresentatör. Då tillfrågas du om deltagande, och i så fall planeras lämplig tid och plats 

för intervjun. Under detta samtal får du givetvis ställa frågor som har dykt upp eller avböja 

ditt medverkande. Detta går självklart även att göra per email till någon av oss.  

  

Intervjun kommer att bandas för att sedan skrivas ned till ett textdokument. Vi lyder under 

tystnadsplikt (SFS 2010:659) och kommer arbeta konfidentiellt. Inspelat material kommer att 

hållas inlåst under arbetets gång, efter analysarbetet kommer allting förstöras. Inga uppgifter i 

vår uppsats kommer att kunna spåras tillbaka till någon av de inblandade. Om så önskas 

skickar vi gärna en kopia med vår sammanställda kandidatuppsats efter godkännande. 

 

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta utan motivering. Ett 

nekande till studien kommer inte påverka din fortsatta kontakt med Smärtcentrum eller 

andra sjukvårdsinstanser.  

 

Har ni ytterligare frågor, tveka inte att höra av er till någon av oss, vår handledare eller 

Smärtcentrum.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Fanny Sundin   Magnus Winther 

0703-24 11 27   0708 -18 32 07 

fanny.sundin.7102@student.uu.se  magnus.winther.5769@student.uu.se 

 

Handledare: Eva Ånnhagen: eva.annhagen@medsci.uu.se  
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Samtyckesformulär 

Undertecknad har tagit del av muntlig samt skriftlig forskningsinformation och har haft 

möjlighet att ställa kompletterande frågor. Samtycke lämnas till deltagande i studien. 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och kan avbrytas när den undertecknade 

vill utan närmare motivering. 

 

Datum: ………………………………………………………………………… 

 

Signatur:.………………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande: …………………………………………………………… 

 

 

Var vänlig ta med samtliga utskickade papper till intervjun. 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

a. Starta inspelningsapparaterna 

Hälsa och presentera dig för deltagaren samt läs upp studiens syfte (”Syftet med föreliggande 

studie är att undersöka hur patienter, som för minst ett år sedan genomgått ACT-behandling 

på en slutenvårdsavdelning med långvariga smärttillstånd som specialitet, upplever 

behandlingsmetoden och dess resultat samt sjuksköterskans roll vid behandlingen”). 

b. Informera om konfidentialitet, inspelningsmetod och deltagarens rättigheter att när som 

helst avbryta utan krav på motivering. 

c. Fråga om respondenten har några frågor innan inspelningen påbörjas? 

 

PATIENTEN 

1. Namn och socialt. 

 Jobb, familj, fritidsaktivitet 

2. Beskriv din smärta och vårdprocessen du gått igenom. 

 Start/Uppkomst, karaktär, duration, intensitet, lokalisering, egenvård (innan 

respektive efter behandling).  

 Avdelningar, distanser, operationer, läkemedel, alternativ vård 

 Hur kom patienten i kontakt med ELS-A? 

 

SJUKSKÖTERSKAN  

3. Beskriv sjuksköterskans roll i gruppen? 

 Hur medverkade sjuksköterskan vid behandlingen (behöver ej vara ACT)? 

 Bidrog sjuksköterskan till en bättre vård för dig? 

4. Anser du att sjuksköterskan spelat någon roll i din behandling, och i så fall på vilket sätt? 
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 Hur påverkades din behandling av att sjuksköterskans närvaro? (Syfte till hög 

närvaro på avdelningen). 

5. Beskriv sjuksköterskans roll i behandlingen? 

 Hennes roll i det tvärprofessionella teamet. 

 Hennes roll inom ACT? 

6. Påverkades din behandling av att sjuksköterskan fanns närvarande på avdelningen? (Syfte 

till hög närvaro på avdelningen). 

 

BEHANDLINGEN 

7. Hur utfördes behandlingen?  

 ACT, Beskriv med egna ord (har budskapet gått fram?) 

8. Beskriv hur du upplever behandlingsmetoden? 

 Bra/dåligt. 

RESULTAT 

9. Utifrån ditt perspektiv, vad hade du velat erbjuda för typ av behandling till personer med 

långvarig smärta som diagnos?  

 Är ELS-A:s modell någonting du kan rekommendera? 

 Anser du att fler platser i landet borde ta efter? 

10.  Hur upplevde du din smärta direkt efter avslutad behandling?  

 Hur upplever du din smärta idag, ett år senare? 

 Jämför eventuella skillnader.  

d. Återberätta/summera respondentens svar och fråga denne om återberättelsen stämmer, så 

att rätt tolkning är uppfattad. 

e. Upprepa informationen om deltagarens rättigheter. 

f. Stäng av inspelningen.  


