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Abstract 
One third of all Swedish people will suffer in cancer. Pain is a common symptom 
in cancer patients. The pain is subjective and includes several dimensions. The 
dimensions of pain are the physical, psychological, social and spiritual. This is a 
literature review and the aim with this study was to identify the pain experience in 
patients with cancer receiving palliative care. Nineteen articles were analysed. The 
result shows that the physical pain was experienced as chronicle or episodic pain. 
Psychological pain included fear, distress and anxiety. Social pain was a result of 
loss of relationships and ability to take part of activities. Spiritual pain was 
expressed as feelings of meaningless, hopelessness and fear for the future. 
Different kinds of dimensions cooperate with each other. They can strengthen each 
other and one dimension of pain can lead to another. The articles that have been 
analysed focus on several dimension of pain. To be able to relieve the pain and 
other symptoms, the nurse needs to have a holistic view of patients and to be 
aware of how all dimensions of pain that is expressed by the patient. 
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INLEDNING  
Cancer är en av de sjukdomar som ökar snabbast i Sverige. Livslängden i Sverige 
har ökat och det gör att fler hinner utveckla en cancersjukdom. Antalet cancerfall 
per år har ökat med 1,5 % hos männen och 1,1 % hos kvinnorna de senaste två 
decennierna. En tredjedel av alla människor i Sverige kommer någon gång att 
drabbas av en cancersjukdom, cirka hälften av dessa kommer att bli friska. 
Prevalensen med antalet människor som fått diagnosen cancer var under åren 
1999-2003 beräknad till 145 821 personer (Asplund och Rosén, 2005). Då fler och 
fler människor kommer att insjukna i cancer kommer behovet av palliativ vård att 
öka. Beräkningar visar på en ökning med 35-40 % av cancerfall i världen fram till 
år 2010. Ökningen beror på att många blir äldre samt att antalet nya cancerfall 
ökar. De senaste 15-20 åren har dock möjligheten att bota förbättrats betydligt. 
(Kaasa, 2001). Fortfarande uppfattar vi dock cancer som ett stort hot om vi själva 
eller någon närstående drabbas av cancer. Cancer förknippas med något hemskt, 
smärtsamt och främmande, detsamma gäller behandlingen med framförallt 
strålning och cytostatika (Birgegård och Glimelius, 1999).  
 
Smärta är ett vanligt symtom hos cancerpatienter. Smärta är ett subjektivt fenomen 
och upplevs olika av olika individer. Patienter med cancer drabbas av olika typer 
av smärta. Smärtan kan antingen vara relaterad till cancersjukdomen, smärta efter 
tidigare behandling eller smärta av annan orsak. Många patienter har svår smärta, 
men smärtan går för det mesta att behandla om rätt behandlingsmetod ges. 
Smärtupplevelsen vid cancer är multidimensionell. För att se komplexiteten i 
smärtproblematiken hos patienter med cancer inom hälso- och sjukvården måste 
alla dimensioner av smärta identifieras (Kaasa, 2001, Werner och Strang, 2005). 
 
International Association for the Study of Pain (IASP) definition av smärta är ”An 
unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential 
tissue damage, or described in terms of such damage.” (Merskey och Bogduk, 
1994).  
 
BAKGRUND 

Fyra dimensioner av smärta  
Människan utgör en odelbar helhet, vilket påverkar hur individen upplever smärta. 
De olika delarna påverkar hur den totala smärtan upplevs (Almås och Hallbjørg, 
2002). Det finns fyra olika dimensioner av smärta; fysisk psykisk, social och 
existentiell. Cancersmärta sågs tidigare som ett fysiskt problem, men på 
femtiotalet började smärtan ses som ett multidimensionellt problem (Strang, 
2003). De olika dimensionerna av smärta kan variera i intensitet under olika 
skeden under sjukdomstiden (SOU, 2001). Oberoende av vilken smärtans 
utlösande faktor är, pågår det hela tiden en samverkan mellan de olika 
dimensionerna. Hur stor vikt de olika dimensionerna har varierar mycket. Det 
finns skillnader både mellan patientgrupper och mellan individer (Kaasa, 2001). 
Hos cancerpatienter är cancer den främsta orsaken till smärtan, men även 
behandlingen (kirurgi, punktioner, strålbehandling, cytostatika) kan ge upphov till 
olika tillstånd av smärta. Fastän många patienter drabbas av smärta, är det viktigt 
att poängtera att smärtan i de allra flesta fall är behandlingsbar. Nittio procent av 
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de döende cancerpatienterna har smärta, men den smärtan går nästan alltid att 
behandla. Genom att använda rätt behandlingsmetod vid rätt smärttyp kan minst 
nittio procent få effektiv eller mycket effektiv smärtlindring. Problemet handlar 
om att kunskapen inte är tillräcklig, för det finns bra behandlingsmetoder. Ur 
etiskt förhållningssätt bör patienter få smärtlindring och inte behöva lida i onödan 
då det finns effektiva behandlingsformer (Strang, 2003). 
 

Fysisk smärta                                                                     
Fysisk smärta innebär symtom på kroppsligt lidande. Det finns flera typer av 
fysisk smärta. Nociceptiv smärta är den smärttyp som förekommer vid akuta 
trauman, till exempel när en cancertumör växer och i akuta faser av reumatiska 
tillstånd. Smärtan framkallas av att smärtreceptorerna aktiveras av 
smärtframkallande substanser, hög temperatur eller kraftigt tryck. Neurogen 
smärta orsakas av skada på nervsystemet, antingen på perifera nerver eller i det 
centrala nervsystemet. Smärtan kan uppkomma efter skador på nerver i samband 
med kirurgiska ingrepp, strålbehandling och långvariga inflammatoriska tillstånd, 
men även efter trauman som bilolyckor och arbetsskador. Om skadan är central 
drabbas desto större områden av kroppen. Det kan vara svårt att hitta orsaken till 
neurogen smärta, vilket gör att vårdpersonalen kan ha svårt att uppfatta smärtan 
betydelse. Smärta av oklar orsak (idiopatisk) är den smärta som uppstår utan 
påvisbar vävnadsskada. (Almås och Hallbjørg, 2002, Werner och Strang, 2005).  

Akuta smärtor kan uppkomma i samband med undersökningar som 
blodprovstagning, benmärgsprov och biopsier. Cytostatikabehandlingen kan 
orsaka direkt smärta under infusionen. Smärtan kan då uppkomma på grund av 
venös spasm, kemisk retning av kärlet, lokal smärta (klåda och stickningar) vid 
infarten samt att blodkärlet spricker och cytostatika läcker ut i vävnaden. Olika 
sorters cytostatika har olika biverkningar. Exempelvis kan behandling med 
Flourouracil (5-FU) ge akuta bröstsmärtor och behandling med Taxol kan ge 
upphov till led- och muskelvärk i vissa fall. Hormonellbehandling kan också vara 
orsak till akut smärta. Vidare kan tillväxtfaktorer orsaka biverkningar med 
skelettsmärta, huvudvärk och muskelvärk. Strålbehandling leder sällan till smärta 
förutom i vissa fall. Det kan vara när slemhinnor bestrålas med hög dos eller om 
huden bestrålas tangentiellt (då strålarna träffar huden längs med strålriktningen). 
Strålbehandling kan också ge smärta om skelettmetastaser med kraftig 
inflammation strålas utan att patienten får behandling med NSAID eller 
glukokortikoider (Strang 2003, Werner och Strang 2005, Reitan och Schölberg, 
2003).  

Cancerbehandling kan också ge upphov till långvariga smärttillstånd eller smärtor 
som framträder först efter ett par år, till exempel neurogena smärttillstånd efter 
kirurgiska ingrepp. Kirurgin kan även orsaka fantomsmärtor, smärta från organet 
fastän det är borttaget. Vidare så kan strålbehandling orsaka svåra smärtor vid hög 
dos. Bestrålningen ger upphov till fibros och om fibrosen lägger sig vid nervrötter 
eller nervplexa kan smärtsamma plexopatier uppstå, oftast en lång tid efter 
strålningen. Patienter kan även utveckla plågsamma prokiter och enteriter eller en 
brännande känsla i perineum efter bestrålning av bäcken-anus region. Dessutom 
kan smärta uppkomma efter strålning av ryggraden då myelopatier kan uppstå i 
efterförloppet. Smärtan utlöses oftast då som en elektrisk stöt. Vid 
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cytostatikabehandling kan perifera neuropatier uppkomma och då blir fötter och 
tår avdomnande. Även hormonbehandling kan orsaka långvarig smärta, och då 
framförallt gynekomasti hos män efter östrogenbehandling (Strang, 2003, 
Hawthorn och Redmond, 1999). 

Hos cancerpatienter beror den fysiska smärtan på en progression av sjukdomen. 
Patienten kan uppleva både akut och kronisk smärta samtidigt och övergången kan 
vara svävande. Akut smärta är ofta övergående medan den kroniska smärta är svår 
att ta bort (Kaasa, 2001). Det är dock viktigt att vara uppmärksam på att smärtan 
inte behöver bero på cancer utan kan ha andra orsaker (Almås and Hallbjørg, 
2002). Den fysiska smärtan kan skattas med hjälp av en visuell analogskala 
(VAS). Den är graderad från 1-10, vilket motsvarar ingen smärta till outhärdlig 
smärta (Strang, 2003). 

Psykisk smärta  
Psykisk smärta är de erfarenheter som sätts i samband med individen och de 
psykologiska processer som lidandet leder till. Att vistas i dödens närhet väcker 
starka känslor till liv, både hos patienten, sjukvårdspersonalen och de anhöriga 
runt omkring (Saunders, 1984). Patienter i livet slutskede växlar ofta mellan 
förnekelse och insikt, revolt och underkastelse, accepterande och protest, hopp och 
uppgivenhet, viljan att leva och önskan att dö (Saunders, 1984, Werner och 
Strang, 2005). Den psykiska dimensionen av smärta innefattar förnekande, oro, 
ångest, sorg, vred, depression och uppgivenhet (SOU, 2001). Intensiteten i 
känslorna grundar sig från personens tidigare erfarenheter, personlighet och yttre 
omständigheter vilket troligen har lika stor betydelse som smärtan från 
cancertumören (Werner och Strang, 2005). En patients smärttolerans kan 
försämras beroende på rädsla, vrede, isolering, ensamhet, rastlöshet, utmattning 
och depression. Omvänt kan den förbättras på grund av tillräcklig sömn, 
medkänsla, information, god kommunikation, behaglig omgivning, och 
förtroendet för vårdpersonalen. För att angripa smärtan måste allt göras som kan 
för att öka patientens smärttolerans (Saunders, 1984). Förnekande och isolering är 
exempel på försvarsmekanismer som har till uppgift att minska upplevelsen av 
övermäktig ångest. Syftet är att skydda sig mot upplevelsen av starka känslor, 
konflikter och obehaglig fakta om verkligheten i sin tillvaro, för att personligheten 
ska kunna bevara sin jämvikt. Terminalt sjuka patienter som totalt förnekar sitt 
sjukdomstillstånd låter det inte lysa igenom att de på något sätt är döende. 
Försvarsmekanismens viktigaste funktion är att befria patienten från en i annat fall 
invalidiserande och övermäktig ångest. Vid livshotande sjukdom reagerar många 
människor med vrede, vilket kan vara riktad mot den orättvisa som finns i 
tillvaron (Kaasa, 2001). Vardagliga händelser som obetydligheter kan väcka 
starka, underliggande känslor till liv. Bagateller kan skapa vredesutbrott för att det 
påminner personen om ett nytt skede i livet, det vill säga livets slutskede och att 
han/hon står i ständigt beroendeförhållande till sin omgivning (Beck-Friis och 
Strang, 2005).  
 
Köpslående innebär att individen försöker skjuta upp döden med ett visst agerande 
så att hoppet ökar. Energin satsas på att nå ett positivt mål, hur livet ska kunna 
förlängas. Detta är motsatsen till en depressiv och uppgiven inställning. Under 
sjukdomen utsätts individen för många förluster som kan utveckla depression. 
Diagnosen innebär att individen får en insikt i att livet är begränsat och att vi alla 
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ska dö. Den sjuke får hela tiden konfronteras av att vardagen fylls av nya rutiner 
istället för att leva i sin dagliga trygghet med fasta rutiner. De förluster som 
patienten kan uppleva är rörelsefrihet, social position, ekonomisk trygghet, arbete, 
organ eller kroppsdelar som haft grundläggande betydelse för patientens självbild, 
omvärldens tålamod, inflytande över familjens liv etc. Sorgen patienten känner är 
individuell och kan bara förstås utifrån patientens eget förhållande till det denna 
har mist. Vidare så är det en lång process att acceptera döden. Accepterandet är en 
process som hela tiden skiftar mellan förnekande, ångest och hopp. När 
accepterandet påbörjats vill individen sällan ta intryck från omvärlden för att detta 
kan innebära krav och hopp om att leva vidare (Kaasa, 2001, Reitan och 
Schölberg, 2003). 
 
Social smärta 
Det sociala lidandet innebär att individen förlorar den roll som den haft i livet, 
exempelvis make/maka, de som står en närmast eller yrkesroll samt oron för de 
efterlevande. Frågor ställs hur de efterlevande ska klara sig ekonomiskt och 
emotionellt. Många är rädda för att mista kontrollen över sin roll och sin 
livssituation (SOU, 2001). Inför döden avslöjas ibland känsliga 
familjeförhållanden i människors liv. Olösta konflikter kan komma upp till ytan 
och gamla känslor kan komma fram på nytt. Likaså kan motsatsen ske att redan 
goda förhållanden kan fördjupas och förstärkas. Långvarig värk och smärta 
påverkar det sociala livet. Personen blir trött och orkar inte lika mycket som innan 
och orkar heller inte vara social på samma sätt som förr. Efter en längre tids värk 
och smärta är det lätt att isolera sig, vilket också kan sätta sig i kroppen som 
smärta (Beck-Friis och Strang, 2005). I korthet kan det sägas att smärta vid cancer 
utan tvivel får sociala konsekvenser och även omvänt kan lidande av social form 
förstärka smärtupplevelsen eller uttryckas i form av smärta (Strang, 2003). 
Sjukdomen kan medföra stora förändringar i familjens styrka och kräva 
omorganisationer i vardagslivet. Identiteten skapas och utvecklas under hela livet i 
ett samspel med omgivningen. Den drabbade har en identitet i det vardagliga livet 
med dess olika sysslor. När värken, smärtan och sjukdomen slår till fungerar inte 
relationer och vardagslivet på samma sätt som det gjorde innan. Alla i familjen 
måste få samma chans att vara delaktiga när någon i familjen blir svårt sjuk. Att 
visa respekt för vardagliga rutiner som är viktiga för patienten är en bekräftelse av 
att personen fortfarande lever. Att inte bli bekräftad upplevs av den sjuke som 
kränkande. Det gör att de drabbade känner sig förvirrade och identitetslösa. Det 
kan vara svårt att leva nära en människa med ständig värk och smärta. Den 
smärtsjuke har ofta låg tolerans för krångel, missförstår lätt och blir lätt kränkt 
(Reitan och Schölberg, 2003). 
 

Existentiell smärta  
Sartre (1986) delar in existentialismen i fyra komponenter som är utmärkande för 
att få mer insikt i den existentiella smärtan. Första komponenten är döden. När 
döden blir påtaglig blir också livet det och nuet får en större betydelse. Vid svår 
sjukdom kan döden vara en tröst, en känsla av kontroll. Hur stor dödsångesten 
individen har är relaterat till ens tidigare friska liv. Har livet upplevts bra och 
betydelsefullt är dödsångest oftast mindre när döden blir verklig. Därefter kommer 
friheten, som tvingar människan att ta ansvar men också att välja. Frihet kan vara 
ett privilegium, men kan också skapa osäkerhet och ångest på grund av alla val vi 
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ställs inför. Vissa patienter kan uppfatta rätten om medbestämmande som 
ångestfyllt och då bör läkaren hjälpa till med tydliga vägledande 
rekommendationer i svåra val. Ensamhet är den tredje komponenten och den 
viktigaste existentiella frågan. Självvald ensamhet är positiv men när den är 
påtvingad blir den smärtsam. Ensamhet lär oss att uppskatta relationer och vänner. 
Ensamhet är en av de tre störta fasorna när vi ska dö, de andra är rädsla för smärta 
och förlust av autonomi. Den fjärde komponenten är meningslösheten. Det är den 
som driver oss i att vara engagerade i vänner, föreningar och andra sammanhang. 
Vid svår sjukdom kan känslan av meningslöshet tränga sig på och bli stark 
(Strang och Adelbratt, 1999, Sartre 1986). 

Det existentiella och andliga lidandet handlar om de stora livsfrågorna som livets 
mening, livet efter döden och guds existens. Även frågor om framgång och 
misslyckanden samt försummelser och uppoffringar hör till denna dimension, det 
handlar om att ångra det som har gjorts och det som inte har gjorts (SOU, 2001). 
Existentiell smärta ligger nära den psykiska dimensionen och många gånger kan 
symtomen feltolkas. De yttre tecken som kan ses är sömnlöshet, passivitet, ångest, 
ilska och depression. Dessa tecken kan ofta ha samband med existentiella problem 
som känsla av hopplöshet, upplevelse av avstånd till gud, protest mot sjukdomen, 
sorg och skuldkänslor (Kaasa, 2001). Ångest gör ont och många patienter 
beskriver smärtan efter en operation som lindrigare än den fysiska smärtan ångest 
ger. Oro ligger nära ångest men är ett normalt tillstånd. Oro är inte existentiell 
smärta, men ångest och oro kan utvecklas till existentiell smärta. (Beck-Friis och 
Strang, 2005). Orsaker till smärta kan vara trauman eller konflikter som gett 
patienten känslor av skuld, mindervärde eller övergivenhet. Dessa känslor kan ha 
stor existentiell tyngd. Patienten i denna situation har behov av samtal och 
eventuellt behov av försoning eller kontakt med andra viktiga personer som 
exempelvis en präst. Dödångest hör också till den existentiella smärtan, nämligen 
rädslan för att upphöra att existera. Dödsångesten påverkas av faktorer som 
personlighet, individuell existentiell prägel, ålder och social situation. Samtal om 
dödsångest kan väcka stora obehag hos patienten (Kaasa, 2001). 

Palliativ vård 
Världshälsoorganisationen (WHO 2006) definition av Palliativ vård är “Palliative 
care improves the quality of life of patients and families who face life-threatening 
illness, by providing pain and symptom relief, spiritual and psychosocial support 
to from diagnosis to the end of life and bereavement”. Palliativ vård innebär i 
första hand att lindra smärta och andra plågsamma symtom. Patienten ska också få 
leva hela livet ut, döden ska ses som en normal process och inte påskyndas eller 
fördröjas. Viktigt är att ge patienten stöd ur alla aspekter och dimensioner samt ge 
en chans till att leva så aktivt som möjligt fram till döden. De närstående och 
patientens ska få stöd vid rådgivning, sorgearbete och hur livskvaliteten hos den 
sjuke ska kunna främjas på bästa sätt. Palliativ vård ska påbörjas i ett tidigt 
stadium av sjukdomen, tillsammans med andra terapier som syftar till att förlänga 
livet, såsom kemoterapi och strålning, samt undersökningar som behövs för att 
bättre begripa och övervinna plågsamma komplikationer (WHO, 2006). 
 
Palliativ vård är en aktiv helhetsvård som bygger på en klar vårdfilosofi och vars 
syfte är att ge livskvalitet när bot inte längre är möjligt (Beck-Friis och Strang 
2005). Palliativ vård grundar sig på fyra hörnstenar. Den första hörnstenen är 
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symtomlindring. Den innefattar patientens fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov. Den andra hörnstenen innebär samarbete mellan 
professionerna. God kommunikation och relation mellan vårdpersonal, patient och 
anhöriga är den tredje hörnstenen. Slutligen grundar sig palliativ vård på att de 
anhöriga ska få känna delaktighet genom hela vårdförloppet och även efter 
dödsfallet. Brytpunkten, när den kurativa vården övergår till att vara palliativ är 
inte helt tydlig utan fortlöper i en process där vårdens mål förändras från att rädda 
och förlänga liv till att bibehålla livskvaliteten hos patienten och närstående 
(Dahlin et al, 2004, WHO, 2006) 

Förhållandet mellan sjuksköterska och patient har en central roll i den palliativa 
vården. Sjuksköterskan har fyra funktioner i den palliativa vården. Den första är 
högteknologisk vård, hantering av fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
problem av de döende och deras anhöriga. Den andra funktionen är att samarbeta 
och koordinera resurser samt förlänga och utveckla komponenterna i den palliativa 
vården. Vidare har sjuksköterskan i uppgift att förvärva kunskap i rådgivning, 
kommunikation, omvårdnad som behövs för palliativ omvårdnad. Slutligen ska det 
finnas en balans mellan sjusköterskan egna behov vad gäller komplexiteten och 
intensiteten av döden och döendet (Lugton och Kindlen, 2003). 

SYFTE 
Vårt syfte med studien var att identifiera de dimensioner av smärta som upplevs av 
patienter med cancer som får palliativ vård och hur det presenteras i den 
vetenskapliga litteraturen. 
 
FRÅGESTÄLLNINGAR 
- Hur beskrivs patientens upplevelse av smärta i den vetenskapliga litteraturen? 
- Hur samverkar dimensionerna av smärta med varandra? 
- Vilket fokus får de olika dimensionerna av smärta i den vetenskapliga 
litteraturen? 
 
METOD 

Litteraturstudie 
Först skapades syfte och frågeställningar. Utifrån dessa ansågs litteraturstudie var 
lämplig som metod eftersom denna rekommenderas vid kliniska frågeställningar. 
En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 
litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. Resultatet av litteraturstudien 
blir en sammanställning av data från tidigare genomförda empiriska studier. 
Studien ska fokusera på aktuell forskning inom det valda området och syfta till att 
finna beslutsunderlag för klinisk verksamhet. Litteraturen i studien utgör 
informationskällan och det resultat som presenteras bygger på vetenskapliga 
tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter (Forsberg och Wengström, 
2003).  
 

Kriterier 
Inklusionskriterier var att artiklarna ska vara skrivna på engelska, publicerade 
mellan 1995-2005, vara referee-granskade enligt Ulrich´s periodical directory. 
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Abstract ska finnas tillgängligt och vara genomförda med kvalitativa och 
kvantitativa studier. Slutligen ska artiklarna handla om smärtupplevelsen hos 
cancerpatienter som får palliativ vård. Exklusionskriterierna var review-artiklar 
och artiklar som handlade om djur och barn.  
 

Sökning av artiklar 
Litteratursökningen har gjorts i Psycarticle, Psycinfo, Pubmed och Cinahl. Dessa 
valdes eftersom vi visste att dessa inriktade sig på medicin, omvårdnad och 
beteendevetenskap. Sökorden som användes var palliative care, cancer, pain, 
aspects of pain, dimension of pain, cancerpain, patient, experience, perception, 
advanced cancer och symptom distress i olika kombinationer. Artiklarna söktes i 
november 2005 samt januari och februari 2006. De sökorden som använts i olika 
kombinationer har systematiskt sökts i samtliga databaser. Vi fick en del 
dubbelträffar på sökorden i de olika databaserna vid vissa sökningar. Detta var 
framförallt mellan Psycarticle och Psycinfo, men också mellan Cinahl och 
Psycarticle respektive Psycinfo. När vi fått våra träffar läste vi titeln på artikeln 
och verkade det intressant gick vi vidare med att läsa abstractet. Vi har läst 
samtliga abstract om antalet träffar har understigit 20. Efter att ha läst abstracten 
gick vi vidare för att välja ut de artiklar som skulle analyseras till vår studie. 
Dessutom har manuella sökningar gjorts på artiklar. Vi har då undersökt 
referenslistan i de artiklarna vi hittat eller den litteratur vi studerat och sedan sökt 
efter de artiklar som verkar relevanta för vår studie. När vi gjorde sökningen sökte 
vi på artikelns titel eller författare i databaserna. Eftersom det var patientens 
upplevelse vi sökte uteslöts Pubmed då de träffar vi hittade hade för medicinsk 
inriktning.  De andra databaserna var mer inriktade på beteendevetenskap och 
omvårdnad, vilket bättre passade in på vårt syfte. Inom omvårdnad är det viktigt 
att inkludera kvalitativa studier som beskriver patientens upplevelser i en 
vårdsituation. (Forsberg och Wengström, 2003). Vid denna fas hade vi 21 artiklar 
som skulle bearbetas, 18 artiklar hittades via sökning i databas och tre via sökning 
av referens. Det finns inga klara regler för det antalet studier som ska ingå i en 
litteraturstudie. Begränsningar för antalet artiklar som hittats har påverkats av de 
kriterier som bestämts för den enskilda studien (Forsberg och Wengström, 2003).  
 
Klassificering av artiklarna                                                                                        
När vi har valt vilka artiklar som ska analyseras så har deras vetenskapliga kvalitet 
bestämts enligt kriterier från Statens Beredning för medicinsk Utvärdering (SBU) 
(Forsberg and Wengström, 1998, 2003). Klassificering gjordes efter vilken typ av 
studie det var; prospektiv randomiserad studie, prospektivstudie, retrospektiv 
studie samt kvalitativ studie. Därefter har kvaliteten; hög, medel och låg 
bestämdes enligt SBU:s kriterier. Utifrån dessa kriterier har vi valt att utesluta två 
artiklar för att den vetenskapliga kvaliteten var för låg. Totalt hade vi 19 artiklar 
kvar till studiens resultatanalys. Se bilaga 1. Sökord och databas för de artiklar 
som sedan analyserades presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Sökresultat från databaserna med olika sökord.  
Databaser Sökord Antal träffar Lästa 

abstract 
Analyserade 
artiklar 

Cinahl Palliative care 
and patient and 
cancer and 
pain 

271 15 5 

Cinahl Patients 
experience and 
pain and 
palliative care 

8 8 1 

PsycInfo Palliative care 
and patient and 
cancer and 
pain 

75 11 2 

PsycInfo Pain 
perception and 
cancer 
 

92 14 2 

PsycInfo Patient 
experience and 
palliative care 

2 2 1 

PsycInfo Patient 
perception and 
palliative care 

2 2 1 

PsycInfo Pain 
experience and 
palliative care 

2 2 2 

PsycArticle Patient 
experience and 
palliative care 

2 2 1 

PsycArticle Pain 
experience and 
palliative care 

6 6 1 

Manuell 
sökning 

Artikelns titel 3 3 3 

 

Analys 
Efter litteratursökningen och klassificeringen granskas materialet kritiskt för att 
sedan analyseras och sammanställas (Forsberg och Wengström, 2003). Båda 
författarna har läst samtliga artiklar och har fördjupat sig i hälften var. Vid 
analysen utgick författarna ifrån syftet och frågeställningarna för att lättare kunna 
fånga upp problematiken kring smärta i den vetenskapliga litteraturen. Artiklarna 
analyserades systematiskt. Varje fråga markerades med en färg. I artiklarna 
markerades därefter texten där svaret på frågeställningen framkom med samma 
färg som frågeställningen markerats med. Slutligen sammanfattades de olika 
artiklarnas resultat på liknande sätt i ett textbehandlingsprogram. Efter att samtliga 
artiklar analyserats diskuterade båda författarna bearbetningen och särskilde de 
olika dimensionerna av smärta. Detta sammanfattades slutligen i resultatdelen. 



 9

 
RESULTAT 

Identifiering av upplevelsen av smärta 
Ett sätt att se om författarna till artiklarna tar hänsyn till de olika dimensionerna är 
att se vilken sorts mätinstrument de använt sig av. Vissa mätinstrument tar bara 
hänsyn till den fysiska smärtan medan andra mätinstrument ser till alla 
dimensionerna av smärtan. VAS-skalan som uppskattar den fysiska smärtan eller 
motsvarande mätinstrument användes i fem studier. Samtliga har kompletterat 
med andra mätinstrument för att få ett holistisk synsätt på patientens 
smärtupplevelse och livskvalitet (Boström et al,2004a, Boström et al,2003, Butler, 
2003, Strang, 1997 och Talmi, 1997). Även intervjuer har gjorts och framförallt 
djupintervjuer för att kunna analysera patientens totala smärtupplevelse. Nedan 
följer några av de metoder som författarna i de analyserade artiklarna använt sig 
av. Fenomengrafiska intervjuer beskriver patientens uppfattning om ett fenomen. 
Denna metod är bra för att beskriva patientens smärtupplevelse. (Boström, 2004b). 
Frågeformuläret SF 36 mäter hälsorelaterad livskvalitet och tar upp de olika 
hälsodimensionerna som sammanstrålar med smärtans olika dimensioner 
(Boström et al 2003). McGill-Melzack Pain questionnaire användes i tre studier. 
Detta instrument täcker fyra dimensioner av smärta och presenterar patientens 
upplevelse av smärta. (Coward, 2000, Dobratz, 2001 och Talmi, 1997). Många 
studier var kvalitativa med djupintervjuer som beskrev patienternas upplevelse och 
uppfattning om smärta, smärtlindring och hur de hanterade smärtan (Duggleby, 
2000, Coyle et al, 2004,Boström et al, 2004b och Rydahl- Hansen, 2005).  
 
Axelsson (1998) har kommit fram till att den totala livskvaliteten, möjligheten att 
göra vad enskilda individen vill, fysiska styrkan, meningsfullheten samt 
möjligheten att ha roligt minskar signifikant under perioden innan döden (1-12 
veckor). Däremot håller sig smärta, oro, och delad oro med familjen, möjligheten 
att kontakta personal och få bestämma över vården stabilt under hela tiden och har 
inga tendenser att minska när döden närmar sig. Patienterna visade få fysiska 
symtom i slutskedet av livet, däremot var den existentiella smärtan inte 
tillfredsställd när döden närmade sig. En försämring av psykiska symtom som 
sömnproblem och oro, liksom depression och att dela oro med patienten kunde ses 
över tiden (Axelsson 1998). Alla dimensionerna av smärta är viktiga i livets 
slutskede eftersom de samverkar med varandra och kan förstärka den totala 
smärtupplevelsen hos patienten (Dobratz 2001). 

Fysisk smärta 
Den fysiska smärtan beskrevs som kronisk med värk som var närvarande hela 
tiden, och som akut där smärtan kommer oväntat. Duggleby (2000). Dobratz 
(2001) har låtit cancerpatienter få beskriva sin smärtupplevelse med ord. De har 
valt att dela in de olika dimensionerna av smärta i affektiv, sensitiv, varierad och 
utvärderande. Patienterna fick beskriva deras smärta i ord och dessa ord tillhörde 
de olika dimensionerna. Över hälften av de valda orden tillhörde den sensitiva 
dimensionen. Smärtan beskrevs där som värkande, dov, krampaktig, tryckande, 
bultande, skarp, ömmande eller brännande. Den näst mest vanliga dimensionen 
var den affektiva där tröttsam och utmattande var de vanligaste beskrivningarna. 
Därefter kom dimensionen med varierad smärta vilken utmärks av plågande 
smärtor eller illamående. Den utvärderande dimensionen var den minst 
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förekommande. Patienterna upplevde denna smärta som irriterande och besvärlig 
(Dobratz, 2001). Boström et al (2004a) påvisar att den affektiva smärtan vid 
palliativ vård uttryckts av en tredjedel av cancerpatienterna som besvärlig och 
tröttsam, medan några få ansåg den vara plågande, dödande och kvävande. Denna 
smärta upplevs känslosam och uttrycker sig med fysiska symtom i kroppen. Den 
sensoriska smärtan upplevdes som stickande och känslig av en femtedel av 
patienter medan ett fåtal patienter såg smärtan som stickande och som den höll på 
att slita sönder en (Boström et al, 2004a). Den fysiska smärtan kan uttryckas med 
kroppen. ”Like thousands of needles are being stuck in me here and specially on 
my hip”. Många patienter upplever också att de har svårt att uttrycka sin smärta. 
Det finns ett behov av att bli trodd och det är viktigt att se till hela personen. 
”Since the body is a whole, I think that they are working very much with isolated 
parts of the body. It´s as if they weren´t connected” (Boström et al, 2004b, s 414).  
 
Vidare så varierar upplevelsen av smärta individuellt hos patienter med cancer 
som får palliativ vård beroende på vilken sorts cancersjukdom de har. Det framgår 
att olika cancerprognoser orsakar olika stark smärta. Patienter med genitala och 
gynekologisk cancer upplever kraftig smärta och patienter med prostata och 
bröstcancer upplever mindre smärta. Cancerns lokalisering påverkar upplevelsen 
av smärta (McMillan, 1996). En studie visar att det inte finns någon skillnad 
mellan kvinnor och mäns rapportering av deras smärtintensitet (Allen et al, 2002). 
McMillan (1996) menar dock att smärtan skiljer sig mellan könen. Kvinnor skattar 
mer smärta på skalan än männen. Även åldern på patienterna visar tydliga 
skillnader att äldre människor upplever mindre smärta än yngre. (McMillan, 
1996). Tillfällig smärta är vanligt förekommande hos cancerpatienter. De som har 
erfarenhet av smärta förefaller sig ha högre nivå av maximalsmärta och under 
längre tid till skillnad från dem som inte har erfarenhet av smärta De som tidigare 
besvärats av smärta påvisar sig vara mer begränsade än de som inte har haft 
smärta tidigare i sitt sjukdomsförlopp. Värsta tänkbara smärtans styrka påverkade 
patientens begränsning till aktivitet, de som upplevde mycket kraftig intensitet av 
smärtan blev hämmade. De faktorer som mest ökade den tillfälliga smärtans 
intensitet var rörelse och tunga lyft. De faktorer som minskade smärtan var 
medicinering, vila och att ändra ställning (Swanwick et al, 2001). 
 
Patienter som inte känner någon tillförlit till sin behandlig upplever mera smärta. 
De flesta upplevelserna av smärta hos de patienter som får behandling med 
smärtstillande utan märkbar effekt beskrevs som vanligt förekommande. Den då 
upplevda smärtan varade en kort stund, cirka 30 minuter, innan läkemedlet hade 
någon effekt. Detta gör det svårare att behandla smärtan, eftersom patienten själv 
inte får råda över starka smärtstillande läkemedel och dosera när det behövs. 
Majoriteten av den upplevda smärta var tumörrelaterad och lokaliserad till buken, 
benen, ryggen och bröstet (Zeppetella et al, 2000). Det fanns en signifikant 
skillnad där de med högre smärta hade färre månader kvar att leva än patienter 
med låg smärta. Patienter med hög smärta var mer besvärade av smärtan eller 
fruktan för ökad smärta än hos patienter med lägre smärta (Boström et al, 2003). 
Patienter med kognitiva försämringar rapporterade mer intensiv smärta än de utan 
kognitiv försämring (Allen et al, 2001). Talmi et al (1997) inriktar sig på den 
fysiska smärtan och målet med hans studie var att undersöka om patienterna 
upplevde någon förbättring efter analgetika behandling enligt WHO´s 
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rekommendationer. Patienterna upplevde en minskning av smärta i nära alla av 
fallen (Talmi et al, 1997). 

Psykisk smärta 
Patienterna kunde känna närvaron av cancer i sina kroppar. Sjukdomens kraft och 
utsträckning kommunicerade genom kroppens alla symtom. Deras egna kroppar 
kändes som ett hot och upplevdes opålitliga eftersom symtomen uppkom utan 
förvarning och lidandet varierade så stort från dag till dag. Patienterna kände sig 
maktlösa när de fick ett utlåtande om tiden kvar att leva, när tröttheten dominerade 
deras liv och när de inte fick ge yttryck för sina symtom så att vårdarna kunde 
hjälpa dem. Patienterna upplevde också en svaghet över att inte kunna få bibehålla 
kontrollen för att deras psykiska och mentala resurser var så uttömda (Rydahl-
Hansen, 2005). Den psykiska smärtan kan vara ett resultat av förlust av fysisk 
funktion, en känsla av hjälplöshet och beroende. Smärta är en ny upplevelse bland 
patienter med cancer och många är osäkra över hur smärtan uppträder för att de 
inte vet vad de ska förvänta sig (Duggleby, 2000). Åtskilliga patienter vet att 
smärtan beror på en progression av cancern och ser därför smärtan som ett uttryck 
för cancern. (Coyle, 2004, Coward, 2000). En patient säger att ”smärtan betyder 
att cancerbehandlingen inte har varit effektiv, den lämnar människor rädda och 
osäkra om ifall deras cancer kan bli kontrollerad”(Coward, 2000, s 104). 
Patienterna kan uttrycka den akuta smärtan på flera olika sätt. Smärtan påverkar 
ens beteende. ”there have been times when I haven´t been able to stand or 
sit…Coughing has been impossible…Pain affects me so that I am frightened to do 
anything” eller ”If you are in pain then you are in a bloody boring mood – don´t 
want to do anything. If you are not in pain then you are happy”. Smärta kan 
uttryckas med känslor. ”It´s terrible, unbearable and horrible. It´s also frightening 
because it hurts so much” (Boström et al, 2004b, s 414). Åtskilliga patienter är inte 
tillräckligt smärtlindrade för att de känner en rädsla för att ta smärtstillande 
läkemedel. De är rädda för att biverkningarna ska bli för stora (Coward, 2000, 
Coyle 2004, Boström et al, 2004b). Flera patienter hade upplevt problem med 
förstoppning, illamående, kräkning, yrsel, fatigue och torr mun relaterat till 
opioider vilket stärkte denna rädsla (Boström et al, 2004b). Patienters sätt att 
uttrycka den rädsla de känner ” I have the feeling that the pills may do more harm 
than suffering some pain” och ” It’s makes my brains go away, and I don’t like 
that feeling”. Detta resulterade i att patienterna undvek att berätta om deras 
upplevelse av smärta för vårdpersonalen (Coward, 2000, s 105).  Alla patienter 
känner dock inte denna rädsla. ”No, I do not fear pain progression. So far, the 
prescribed analgesics have been very effective”. Men de patienter som upplevt 
stark genomgående smärta trots medicinering konstaterade starkare rädsla för 
smärta i framtiden (Strang, 1997, s 302). 
 
Cancerns lokalisering påverkar upplevelsen av smärta och tumörer i genitalerna 
påverkar patienten psykiskt och ger ökad känslomässig stress (McMillan, 1996). 
Hos kvinnor med metastaserad bröstcancer ses en signifikant ökning av oro och 
smärta och en signifikant minskning av välbefinnande vid sista utvärderingen före 
döden. Symtom på depression liksom smärta ökade därmed ju närmre livets 
slutskede patienten kom. På motsvarande sätt minskade möjligheten att uppskatta 
upplevelsen av positiva saker ju närmre slutfasen av livet patienten kom (Butler, 
2003). 
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Social smärta 
Smärtan påverkade relationen med andra människor. Den samverkar med 
aktiviteter som trädgårdsarbete, fiska, åka båt och kunna sitta stilla på teatern och 
bion som ger en trevlig och meningsfull upplevelse. Deltagarna i studien såg dock 
inte detta som ett större problem då sociala aktiviteter avleder uppmärksamheten 
från smärtan. Vad gäller familjerelationen så upplevde vissa patienter att deras 
fysiska smärta påverkade deras sociala smärta. Detta eftersom de hade en tendens 
att isolera sig från sin familj för att inte visa sin smärta eller för att patienterna tar 
ut sitt lidande på familjen. Några patienter trodde att familjemedlemmarna kunde 
se deras smärta på deras kroppsuttryck, andra ville visa sig starka och inte belasta 
familjen med sina problem då de ansåg att den anhörige redan hade tillräckligt 
med problem (Coward, 2000).  
 
Boström et al (2003) skriver att en vanlig social smärta hos patienter med cancer 
som får palliativ vård gäller olika saker som familjen och barnen, ekonomiska 
bekymmer eller begränsningar av att kunna utföra arbete och fritidsaktiviteter 
(Boström 2003). De som har accepterat smärtan, att den finns där och inte kommer 
att försvinna, har lättare för att negligera smärtan. Det är viktigt att kunna uthärda 
smärtan för att få lugn och behålla värdigheten och relationen till andra 
(Duggleby, 2003). Smärtan påverkar patientens aktivitet, en tredjedel av dem som 
intervjuades påstod sig vara helt oförmögna till aktivitet (Swanwick et al, 2001). 
Fruktan för framtiden har samband med åldern och relationer. Yngre patienter 
oroade sig mer för sin familj och var mindre förberedda för cancerdiagnosen än de 
äldre (Strang, 1997).  

Existentiell smärta 
Känslor av meningslöshet, hopplöshet och oro är vanligt förekommande hos 
patienter. Smärtintensiteten ökar när patienten når slutfasen på livet (Boström et 
al, 2003 och Mystakidou et al, 2005). Smärta kan vara en påminnelse om 
progression av sjukdomen och att döden är överhängande hos patienten. Det kan 
ibland uttrycka ilska mot gud med frågor som hur sådan smärta kan få finnas 
(Coyle, 2004, Coward, 2000). 
 
Mystakiudo et al (2005) har i sin studie kommit fram till att patienter som lider av 
psykologisk stress, depression samt tar svaga smärtstillande läkemedel, uppger 
starkare längtan efter en snabb död. Det fanns ett stort samband mellan höga 
poäng på Hospital anxiety and depression scale och viljan till en snar död. Det 
fanns också ett samband mellan lågt intag av smärtstillande läkemedel och 
dödslängtan (Mystakidou et al, 2005). Vidare skriver Kelly et al (2002) att svårt 
sjuka patienter önskar en snar död. De som lider av fysiska och psykologiska 
symtom upplever sig själva som en börda för andra, och har brist på självdisciplin. 
De patienterna med lägre själförtroende vad gäller kontroll av symtom, sämre 
support av anhöriga, ingen tro och sämre upplevelser av det gångna livet önskar 
att få ett snabbt avslut på livet.  De som önskade en snar död var positiva till 
eutanasi för att slippa smärta och vara en börda för andra. “If anybody`s in that 
much pain they deserve the right to ask for it [euthanasia]”. Motståndet till 
eutanasi var den religiösa tron. “I don’t think it`s something we have a right 
over… life is given and life is taken away but it`s not ours to decide” samt 
inställningen till smärtlindring “I know every circumstance is different but if you 
can get the pain under control then there shouldn`t be a need [for euthanasia]”. De 
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patienter som upplevde dålig kommunikation varierade, men ansågs större hos de 
med stark längtan till döden.  “No matter what you said to them [doctors] they just 
said oh you`ve got to expect that and pass on to something else. And I`m sure half 
the time they didn`t even listen to what you were saying”. Att vara en börda är 
något som upplevs av dem som har stark längtan till döden. ”No matter how much 
they love you, you are always a burden. You automatically become a burden to 
everyone. Even to your own missus” (Kelly et al, 2002, s 342-343). Sjuka som har 
god kontroll över sin smärta upplever mindre existentiell rädsla än de som har 
dålig smärtkontroll. Endast några få förklarade sig rädda för själva döendet. Drygt 
10 % hade ändrat sin attityd till religiösa frågor. Det fanns också ett samband som 
visade på att patienter som upplevt smärta under några veckor/månader ändrade 
sin inställning till sin tro medan de som levt länge med smärta och lidande inte 
rapporterade några direkta tankar kring existentiella frågor (Strang, 1997). 
 
Att behålla hoppet var ett sätt att stå ut med lidandet. ”Well if you have 
hope…assurance of everlasting life…that in itself gives you an easier peace. You 
know you can overcome suffering”.  Flera patienter säger att de vet att de kommer 
att uppleva mer smärta, men de var hoppfulla att de inte skulle lida mer.  Hopp på 
ett liv efter döden gav deltagarna något att se fram emot – en framtid. Att tro på 
högre makter och finna mening med livet var en del av smärtupplevelsen liksom 
ett sätt att lära sig att stå ut med smärtan (Duggleby, 2000, s 828). 
 

Hur de olika dimensionerna av smärta samverkade med varandra 
Tre av våra analyserade artiklar påvisar inget samband mellan de olika 
dimensionerna av smärta eftersom de endast tar upp det fysiska lidandet. (Boström 
et al, 2004a, Swanwick et al, 2001, Talmi et al,1997). Kelly et al (2002) berör 
däremot flera områden men vill i sin studie få fram patienters olika orsaker till 
viljan att dö. Resultat visar att de patienter som lever med mycket smärta, lite 
emotionell support och missnöje med det gångna livet är positiva till dödshjälp för 
att bli kvitt med lidandet (Kelly et al, 2002). Det finns flera dimensioner av 
smärta, den sensoriska och den affektiva dimensionen påverkar den totala 
smärtupplevelsen (Dobratz, 2001). Vidare menar Coward (2000) att de affektiva 
komponenterna av smärtan är de emotionella aspekterna av smärtupplevelsen 
(Coward 2000). 
 
Duggleby (2000) identifierar det sociala problemet med smärta som lidande. 
Deltagarna i studien beskriver lidande som smärta av både fysisk och psykisk 
karaktär. Den psykiska smärtan beror på en förlust av fysisk funktion, en känsla av 
hjälplöshet och beroende. Den fysiska funktionen minskar vid fysisk smärta. 
Likaså kan patienten känna sig hjälplös och beroende av andra människor när den 
fysiska smärtan ökar. Vi kan därför se hur den fysiska smärtan leder till en ökad 
psykisk smärta. (Duggleby, 2000). Den fysiska smärtan påverkar också den 
sociala smärta. Många patienter isolerar sig från familjen för att inte visa hur ont 
de har eller så kan de ta ut sitt lidande på familjen vilken leder till social smärta 
(Coward 2000). Smärta har också en signifikant påverkan på alla aspekter av 
livskvalitet vilket innefattar det fysiska, psykiska, sociala och spirituellt 
välbefinnandet. Emotionella besvär är en respons på smärta och olika variabler 
som minskar smärtan är roliga aktiviteter, god sömn och hög poäng på 
livskvalitet-skalan (McMillan et al, 1996). Boströms et al (2003) har använt sig av 



 14

SF36-skalan för att undersöka cancerpatienters upplevelse av livskvalitet. En 
utmärkande skillnad på skalan kunde ses rörande patienternas fysiska funktion, 
fysiska roll och kroppssmärtan. Gruppen med låg smärta uppvisade högre 
medelvärde av livskvalitet jämfört med gruppen med hög smärta. Större smärta 
och mer intensiv smärta påverkar alltså livskvaliteten negativt. Samtidigt så 
påvisar att smärtan har mer påverkan på hälsan hos patienter med låg smärta än de 
med hög smärta. Smärta måste diskuteras och behandlas efter möjligheten av 
funktion i dagliga livet, inkluderat emotionella, sociala och fysiska aspekter 
(Boström et al, 2003). Det finns också ett samband mellan kontroll av smärtan, 
känsla av trygghet och möjligheten att kunna kommunicera (Boström et al, 2004a, 
2004b). Sambandet mellan ”smärtkontroll”, en känsla av säkerhet” och 
”kontinuitet i vården” korrelerar också mellan den sensitiva, affektiva och 
sociokulturella dimensionen av smärta (Boström et al, 2004a).  
 
Enligt Butler et al (2003) studie beror de psykiska besvären inte i första hand på 
upplevelsen av smärta utan patientens upplevelse av minskad fysisk funktion, 
lärdomar av sjukdomens upprepningar och progression, och förekomsten av 
framtida handikapp, förluster och döden (Butler et al, 2003). Allen et al (2001) 
skriver inget om samverkan mellan de olika dimensionerna av smärta men att en 
kognitiv försämring ökar smärtintensiteten (Allen et al, 2001). Cowards (2000) 
resultat visar dock att den fysiska smärtan påverkade vardagliga aktiviteter och 
sociala relationer (Coward, 2000).  
 
Rädsla för framtiden, existentiell smärta, och dålig smärtkontroll har starkt 
samband. Religiösa reflektioners betydelse varierar beroende av smärtas 
varaktighet. De som levt, med smärta under lång tid visa inga tecken på 
attitydförändringar vad gäller tron på ett liv efter döden, medans de som inte 
upplevt utdragen smärta reflekterar oftare över religiösa företeelser (Strang, 1997). 
Humöret påverkar hur smärtan upplevs (Coyle, 2004). Detta tillbakavisas dock av 
Strang (1997) som menar att associationer om att hög nivå av oro och dåligt 
humör ej behöver leda till mer smärtintensitet. Han menar att smärta är primära 
problemet och att dåligt humör är sekundärt. Men att alla orosmoment som 
exempelvis rädsla för framtiden, progression av smärta och stress samt en 
cancerdiagnos tillsammans leder till ökat existentiellt lidande (Strang, 1997). Även 
Duggleby (2000) ser ett samband mellan smärtupplevelsen och om patienterna har 
någon existentiell smärta. Smärtupplevelsen förstärks vid existentiell smärta. Detta 
eftersom en tro på högre makter och en mening med livet är ett bra sätt att hantera 
sitt lidande, och saknas detta ökar lidandet (Duggleby, 2000). Vidare så korrelerar 
existentiell smärta, liksom en fysisk försämring starkt med en försämring av den 
totala livskvaliteten (Axelsson et al, 1998). Smärtan tar av de fysiska och mentala 
krafterna vilket leder till psykologiska, sociala och existentiella problem.(Rydahl- 
Hansen, 2005) Samband finns som bevisar att en patient med dålig prognos och 
dålig tillförlit till behandlingen lider av tilltagen upplevelse av smärta (Zeppetella 
et al, 2000). Oro är vanligt förkommande hos patienter som får palliativ vård, 
vilket kan reducera patientens tolerans för fysiska besvär speciellt smärta. 
Cancerpatienter med ihärdig smärta har också dubbelt så stor chans att drabbas av 
psykiska besvär (Mystakidou et al 2005). Om informationen och patientens 
förväntningar överensstämmer, tenderar det till att minska patientens oro och 
psykiska smärta samt öka motivationen till egenvård (Rhodes et al, 1998). 
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Fokus på de olika dimensionerna som förekom i den vetenskapliga 
litteraturen 

Fysiska dimensionen av smärta 
Fem artiklar är endast inriktade på fysisk smärta. I en studie har WHO`s 
rekommendation för användning av smärtstillande läkemedel undersökts. Studien 
påvisar ett gott resultat, en reducering av smärtan, men inte hur de olika 
dimensionerna av smärta har påverkats.(Talmi et al, 1997) Likaså jämförs olika 
variabler som påverkar den fysiska smärtan, så som tunga lyft och rörelse. Hur de 
andra dimensionerna av smärta påverkas berörs ej (Swanwick et al, 2001). 
Upplevelse av smärta trots analgetikabehandling är vanligt förkommande men i 
Zeppetella et al (2000) studie tas endast den fysiska smärtan upp (Zeppetella et al, 
2000). Boström et al (2004a) använder sig av ett POM-VAS instrument som 
inriktar sig på fysisk smärta i bedömning om patienternas smärtupplevelse men 
också av ett frågeformulär som tar upp alla dimensionerna av smärta. Författarna 
själva säger att det är framförallt den sensitiva och fysiska dimensionen av smärta 
som täckts eftersom frågorna i undersökningen handlade om smärtintensitet och 
upplevelse av smärtkontroll (Boström et al, 2004a). Allen et al (2001) berör ej de 
olika dimensioner och ser smärta som ett fysiskt symtom (Allen et al, 2001).  

Psykiska dimensionen av smärta 
Rhodes (1998) skildrar patientens upplevelse av smärta ur ett psykiskt perspektiv 
eftersom det är patientens ångest och oro som berörs (Rhodes 1998). 

Sociala dimensionen av smärta 
Coward (2000) beskriver vad smärta har för betydelse hos patienten och har 
inriktat sig på den sociala dimensionen. Den sociala lidelsen beskrivs utifrån de 
effekter den fysiska smärtan får hos patienten (Coward, 2000). 

Existentiella dimensionen av smärta 
Strangs mål med sin studie var att utforska hur smärta kan påverka patientens 
existentiella och andliga upplevelser och om det finns någon relation mellan 
smärta och rädsla för framtiden. Han tar upp de fyra dimensionerna av smärta men 
inriktar sig helt och hållet på existentiell, vilket då innefattar filosofiska och 
religiösa tankar (Strang, 1997). 

Två eller flera dimensioner av smärta 
Duggleby (2000) beskriver smärta som lidande. Patienterna beskriver lidande som 
fysisk och psykisk smärta. Vidare bearbetas patienternas tro på ett högre väsen och 
att hitta mening med livet samt relationen med familjen. Detta sätts i perspektiv 
till upplevelsen av smärta. Därmed kommer alla fyra dimensionerna av smärta 
med i studien eftersom den existentiella, fysiska, psykiska och social dimensionen 
analyseras (Duggleby, 2000). Även Coyle (2004) beskriver att patienterna 
upplever smärta från alla dimensionerna. Utifrån resultatet på de intervjuer som 
gjorts på patienter med cancer ges en holistisk syn eftersom patienterna får 
möjlighet att berätta om sin totala situation. Den mest framträdande smärtan i 
studien var den existentiella (Coyle 2004). Även livskvaliteten kan ses i olika 
dimensioner och Boström et al (2003) skriver om att smärtan påverkar 
livskvalitetens fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner och får 
därmed med ett bredare spektra av begreppet smärta (Boström et al, 2003). 
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Dobratz studie fokuserar lika mycket på alla dimensionerna av smärta och hon har 
kommit fram till att det är den sensoriska dimensionen som upplevs mest av 
patienterna (Dobratz, 2001). Likaså får Butler et al (2003) med flera dimensioner 
av smärta då hon skriver om patientens fysiska och psykiska besvär liksom 
dödsångest (Butler et al, 2003). Frågeställningen i Kelly et al (2002) djupintervju 
om patienters vilja till snabb död är inriktad mot deras erfarenheter av eutanasi, 
stöd och förståelse, kommunikation till vårdare och anhöriga, samt reflektioner av 
det gångna livet.  Frågeställningens omfång tar upp lidelse i de olika 
dimensionerna (Kelly et al, 2002). Patienternas olika upplevelser av lidande 
studerades och i resultatdelen sammanfattas de olika symtomen i relation till 
fysiskt, psykiskt, social och existentiellt lidande.(Rydahl-Hansen, 2005) 
Patienternas smärtupplevelse identifierades med djupintervjuer och resultatet blev 
att patienterna berättade om hela sin situation. Där framkom det inte bara fysisk 
smärta utan även psykisk i form av oro och existentiell om tankar på 
framtiden(Boström, 2004b). Både Axelsson et al (1998) och McMillan1996 har 
använt sig av mätinstrument som mäter livskvaliteten och som innehåller frågor 
om de olika dimensionerna. Båda studierna redogör för alla dimensionerna av 
smärta. Smärta, oro, familjerelationer och meningsfullhet är några områden som 
diskuteras (Axelsson et al 1998 och McMillan, 1996). Även Mystakidou et al 
(2005) skildrar flera dimensioner. Det är främst fokus på den psykiska smärtan där 
patientens oro och nedstämdhet beskrivs, men också på existentiell där en känsla 
av hopplöshet framställs. 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Både kvantitativa och kvalitativa studier har analyserats, vilket har påverkat vårt 
resultat. Kvantitativa studier syftar till att undersöka ett redan känt 
problemområde, där en hypotes testas på en stor population. Kvalitativa studier 
syftar däremot till att ta reda på nya teorier och beskriver ingående den 
intervjuades åsikter, erfarenheter, upplevelser och uppfattningar om ett visst ämne. 
Genom att använda sig av båda metoderna har denna studie lyckats få med både 
patienternas upplevelse kring smärtproblematiken, men också hur patienterna 
skattar sin smärta utifrån tillförlitliga instrument. De kvalitativa studierna 
baserades på djup-intervjuer samt intervjuer med fenomenologisk eller 
fenomenografisk inriktning. Dessa metoder ger patienten utrymme till att uttrycka 
sina egna åsikter eftersom de inte utgår från en särskild mall. Mätinstrument som 
använts i de kvantitativa studierna ger patienten mindre valmöjligheter att beskriva 
upplevelsen med egna ord, därför att dessa innefattar redan förutbestämda 
alternativ på det patienten ska besvara. Svarsalternativen överensstämmer inte 
alltid med patientens åsikt. Mätinstrument ger dock styrka i studien eftersom de 
testas på en större grupp individer och kan lättare appliceras på verkligheten.  

 
Flera studier visar att det finns cancerpatienter som lider av smärta ur flera olika 
dimensioner. Smärtupplevelsen varierar mycket mellan olika individer. Inte bara 
smärtan i sig utan också oron för att smärtan gör ont (Dobratz 2001, Boström et al, 
2004a, Boström et al, 2004b, Coyle, 2004 och Coward, 2000). Olindrad smärta 
resulterar i ett onödigt lidande hos patienten. Lidandet påverkar patientens fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella välbefinnande (Mazanec et al, 2002). Av de 
patienter som har smärta är det flera som skulle kunna få sin smärta lindrad. Hög 
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prevalens och många symtom hos patienter med avancerad cancer kan bli 
reducerad om smärtbehandlingen kombineras med systematisk kontroll av 
symtomen (Meuser et al, 2001). Smärta måste ses som en holistisk företeelse som 
består av flera dimensioner och sjuksköterskan måste vara medveten om dessa för 
att kunna ge rätt behandling till patienten. Det finns icke-farmakologiska 
smärtbehandlingar i tillägg till farmakologiska och det är klart att smärta behöver 
ett multidimensionellt synsätt (Boström et al, 2004a). För att hantera cancersmärta 
behövs också ett multidisciplinärt team som är integrerat med psykologisk 
omvårdnad och medicinsk palliativ vård. Patienterna ska ha möjlighet att uttrycka 
sina känslor med ord och inte enbart med ett fysiskt språk (Strasser et al, 2005). 
Ingen enskild person har kunskapen, tiden och medlidande att hantera komplexa 
situationer som uppstår (Georgesen et al, 1996). 

 
Då de olika dimensionerna inte presenterades klart och tydligt var det svårt att se 
hur de påverkade varandra. Men efter noggrann genomgång av artiklarna 
framkommer det i många av fallen en stark samverkan mellan de olika 
dimensionerna. Enligt Strang (1997) så ökar det existentiella lidandet i och med att 
olika orosmoment uppdagas, det vill sägas vetenskap om sin diagnos, rädsla för 
framtiden, progression av smärta och stress (Strang, 1997). Det finns ett samband 
mellan smärtintensiteten och individens upplevelse av frustration, ilska, 
utmattning, hjälplöshet och hopplöshet (Sela et al 2002). Slutsatsen att en 
dimension av smärta leder till en annan eller förstärker en redan befintlig kan 
därmed dras. Strasser et al (2005) menar att det är ett känt faktum att smärta 
orsakar lidande och att lidande orsakar smärta (Strasser et al, 2005). Vi tolkar det 
som att smärta ses som den fysiska dimensionen och lidande innefattar alla 
dimensionerna. 
 
Vårt resultat visar att merparten av studierna som analyserats fokuserar på flera 
dimensioner av smärta och inte bara den fysiska dimensionen. Mer än hälften av 
studierna tar upp två eller flera dimensioner i sin analys av patienternas upplevelse 
av smärtan. Resultatet kan dock ha påverkats av att vi har valt att studera artiklar 
med inriktning på beteendevetenskap och omvårdnad och uteslutit artiklar med 
alltför medicinsk inriktning. Vi har uppmärksammat att flera författare skriver om 
att smärta består av flera dimensioner i inledningen av sin studie. När artiklarna 
sedan har granskat artiklarna har vi upptäckt att en del av författarna inte har 
uppmärksammat eller valt att presentera smärtan i de olika dimensionerna i sina 
resultat utan bara som ”pain” (Allen et al, 2001, Boström et al, 2004a, Boström et 
al, 2004b, Talmi et al, 1997). Trots att det finns en medvetenhet om att smärta 
består av flera dimensioner är det lätt att bara fokusera på den fysiska smärtan.  
Flera författare skriver om olika dimensioner av smärta men dessa dimensioner 
överensstämmer inte alltid med de dimensionerna som vi beskrivit i inledningen, 
de fysiska, psyksiska, sociala och existentiella dimensionerna. Dobratz (2001) 
skriver om den sensitiva, affektiva, varierande och utvärderande smärtan (Dobratz, 
2001). Likaså beskrivs de sensoriska och affektiva dimensionerna i ett par studier 
(Coward 2000 och Boström et al, 2004a). Den sensitiva smärtan beskriver 
patientens känslor kring smärtan och den affektiva smärtan är den reella/verkliga 
smärtan. Den dimension som har fått minst fokus är den sociala. Cancersjukdomen 
gjorde att flera patienter tvingades avstå från aktiviteter som fyllde livet med 
glädje och meningsfullhet. Detta var dock inget större problem eftersom det gick 
att hitta alternativa lösningar till många aktiviteter. Att träffa människor var 
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dessutom ett sätt att negligera smärtan och var mycket meningsfullt för individen 
(Coward, 2000) Smärta hade ett svagt samband med uppskattningen av aktiviteter 
(McMillan, 1996). Nydiagnostiserade visar mer svårigheter att acceptera sina 
emotionella känslor och sociala roll än de patienter som levt med sin 
cancersjukdom en längre tid (Hanson Frost et al, 2000). De patienter som får 
palliativ vård har förmodligen accepterat sin sociala roll och upplever inte lika stor 
social smärta som i början av sin sjukdom. Samtidigt finns det många patienter 
som har social smärta till följd av att de känner skuld. Antingen för att de inte 
tillbringar tillräckligt tid med sina barn eller för de nära anhöriga som patienten 
kommer att lämna kvar efter sin bortgång (Strasser et al, 2005). 
 
Eftersom en samverkan har konstaterats mellan dimensionerna är det svårt att bara 
isolera en typ av smärta när patientens smärtupplevelse ska identifieras. De olika 
dimensionerna går lätt in i varandra och det är inte alltid självklart att kategorisera 
till vilken dimension smärtan tillhör. Patienter som får palliativ vård rapporterar 
ibland att de har en känsla av att det gör ont på ett visst ställe, trots att det inte 
finns några underliggande skador för att det ska göra ont just där. Det är istället 
lidandet som orsakar denna smärta. Patienterna kan beskriva denna smärta som 
”heartbreakpain”, ”fear of death”, ”pain where tears emerge”, ”being angry”, 
”why-me pain”, ”all of me is wrong” eller ”feeling-no-hope hurt (Strasser et al, 
2005, s 75). 
 
Det finns flera metoder för att mäta de olika dimensionerna av smärta. Dessa 
metoder tas upp i de studerade artiklarna och kan användas av sjuksköterskor på 
vårdavdelningar för att kunna analysera smärtan på patienter med cancer för att 
påvisa annan smärta än enbart den fysiska.  Inledningsvis kan patienten beskriva 
sin smärta från noll till tio med hjälp av VAS-skalan. Detta instrument måste 
sedan kompletteras för att få en helhet och förståelse för patientens symtom 
(Cohen et al, 2004) 
 
Att smärtan är subjektiv och varierar mellan olika individer är tydligt. Resultaten 
skiljer sig, men det finns studier som visar att män har högre smärttröskel än 
kvinnor. Dessutom skattar yngre mer smärta än äldre (McMillan, 1996). Att män 
inte skattar lika mycket smärta som kvinnor kan bero på att männen ska visa sig 
starkare och tåla mera (Sela et al, 2002). Kulturell bakgrund, familjens tro och 
religion spelar roll hur smärtan hanteras och uttrycks (Juarez et al 1998). Patienter 
som inte har tillräcklig kännedom om sin smärtbehandling upplever mera smärta.  
En anledning till att smärtan inte är tillräckligt behandlad beror på att 
vårdpersonalen saknar kunskap om effektiv smärtlindring. Rädslan för att ge 
patienten biverkningar av smärtstillande läkemedel kan skapa en barriär mellan 
läkaren/sjuksköterskan och patienten (Meuser et al, 2001).  Många patienter 
upplever en rädsla för biverkningar när de tar smärtstillande (Coward, 2000, Coyle 
2004, Boström et al, 2004b). Om sjuksköterskan är rädd för att patienten ska få 
biverkningar kan detta även öka oron hos patienten själv. Många patienter är 
kapabla att delta i sin behandling. Vilket ger dem erfarenhet att uttrycka sina 
känslor och behov, som i sin tur leder till att de bättre kan begränsa sina läkemedel 
och ändå uppleva samma trygghet och komfort (Rhodes et al, 1998).  
 
Det enda sättet att få kunskap om patientens smärtupplevelse är att låta patienten 
själv få uttrycka sig. Det är därför viktigt att lyssna till patienten. Sjuksköterskor 
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tenderar att avläsa patienters upplevelse av smärta annorlunda än patienterna 
själva. Olika mätinstrument har använts för att komma fram till denna redogörelse. 
Olika kliniska termer kan förstärka/försvaga innebörden av smärta. Vilket är en av 
orsakerna till olikheten i resultatet mellan sjuksköterskan och patienten 
redogörelse för patientens smärta. Om informationen och förväntningarna på 
vården stämmer överrens med patientens upplevelser minskar oron och ökar 
patientens förmåga till egen vård (Rhodes et al, 1998). 
 
Patienter med cancer som får palliativ vård har ofta svårt att uttrycka hur de 
upplever smärtan. Detta kan bero på att patienterna inte får rätt sorts frågor från 
vårdpersonalen. Frågan ”hur mår du?” kan lätt uppfattas som en social fras som 
man svarar artigt på istället för att säga som det är, att det gör ont. Många av 
läkarnas frågor fokuseras dessutom på vart smärtan är lokaliserad och inbjuder 
inte patienten till att berätta om hur smärtan upplevs och att orsakerna kan vara 
andra än fysiska (Rogers och Todd, 2000, s 302). Detta kan också kopplas 
samman med en patientens uppfattning om att kroppen ses som delar och inte en 
helhet. ”Eftersom kroppen är hel tror jag att de jobbar med isolerade delar av 
kroppen. Det är som att de inte är sammankopplade” (Boström et al, 2004b, s 
414). Ett sätt att få reda på hur patienten egentligen upplever sitt lidande kan vara 
att låta patienten använda andra ord än smärta när de uttrycker sin oro och sina 
känslor (Strasser et al, 2005) Patienter upplever också att vårdpersonal inte har 
tillräcklig kompetens för att lindra deras psykosociala och existentiella problem. 
Sjuksköterskorna upplevs väldigt upptagna. Patienterna var därför rädda för att 
framstå som en börda och ta tiden från de andra patienterna (Rydahl-Hansen, 
2005).  
 
Det var oroväckande att många patienter med cancer önskade en påskyndad död. 
Detta skapar frågan ”Vilken orsak ligger bakom viljan att dö?” Tidigare har vi 
tagit upp Kelly et al studie som påvisar olika faktorers betydelse. Likaså framgår 
av Rydahl -Hansens (2005) artikel att patienter ger upp hoppet och viljan att leva 
för de tror att ett accepterande av situationen leder till en tidigare död.  Depression 
och smärta ökar bevisligen palliativa patienters önskan att dö. Detta bör enligt 
O´Mahony et al (2005) tidigt uppdagas och motverkas genom rutinbehandling av 
depression (O´Mahony et al, 2005). Vårdpersonal till cancersjuka patienter ska 
ständigt arbeta för att motverka rädsla och inge hopp när de kommunicerar med 
patienten (Sela et al 2002). 
 
Trots att målet med palliativ vård är att behålla livskvaliteten till den dagen döden 
inträffar, så upplever många patienter att symtom ökar ju närmre livets slutskede 
de befinner sig och att livskvaliteten minskar (Axelsson, 1998 och Butler, 2003). 
Att livskvaliteten minskar kan bero på att symtomlindringen inte är tillräckligt 
tillfredsställd hos patienten. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har tillräcklig 
med kompetens för att identifiera symtom samt åtgärda dessa (Strasser et al, 
2005). När den kurativa behandlingen avslutas och patienten får palliativ 
behandling är det ett tecken på att sjukdomen inte går att bota. När även den 
palliativa cancerbehandlingen avslutas så har patientens hopp om att övervinna 
sjukdomen försvunnit helt. Det är då viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten att 
återigen hitta hoppet och fylla den sista tiden med mening för att återfå livskvalitet 
(Beck-Friis och Strang, 2005). WHO:s (2006) definition av palliativ vård 
innefattar att patienten ska få möjlighet till livskvalitet till den dag då döden 
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inträffar. Att behålla livskvaliteten hos patienten innebär en värdig död för denna, 
vilket är viktigt att som sjuksköterska sträva efter. 
 
Är det etiskt försvarbart att intervjua en svårt cancersjuk patient och stjäla deras 
sista dyrbara tid i livet? Denna fråga tar Rydahl-Hansen (2005) upp och tillägger 
att de noga valt ut deltagarna i sin studie eftersom medverkan innebär en 
belastning för patienten. Det samtalas om intima känslor kring livet och döden 
vilket kan var upprörande och orsaka smärta detta informerades deltagarna om 
innan de medgav sitt samtycke att delta i undersökningen (Rydahl-Hansen, 2005). 
Det har framkommit att patienter har tyckt det varit givande att delta i 
undersökningar och berätta för någon utifrån om sitt lidande, någon som har 
vetskap och verkligen lyssnar. Under djupintervjuer måste den som intervjuar vara 
en skicklig frågeställare och lyssnare för att inge förtroende för den som talar 
(McPherson, 2003). Vi tycker att det är viktigast att se till individen. Märker den 
som intervjuar att patienten tar illa vid sig och situation blir smärtsam bör 
intervjun avbrytas vilket patienten ska informeras om innan. Samtalet kan då tas 
upp vid ett senare tillfälle eller avslutas helt. Är det något som tynger en brukar 
det kännas lättare att tala om problemet än att hålla det för sig själv. I detta fall kan 
intervjun ha en terapeutisk effekt och minska lidandet för patienten.  
 

Metoddiskussion 
Vi valde att göra en litteraturstudie. Anledningen till detta var att det är svårt att 
intervjua patienter som får palliativ vård och inte har så lång tid kvar att leva. Det 
är ett känsligt skede i livet för dessa patienter som kräver stor kunskap av den som 
intervjuar. Likaså är det kanske inte alltid ”etiskt försvarbart” att stjäla de sista 
dagarna i patientens liv. Vi valde därför att undersöka patienternas 
smärtupplevelse utifrån det som är skrivet i den vetenskapliga litteraturen.  
Nackdelen med en litteraturstudie är att vi inte kan bidra med någon ny forskning 
då vi sammanställer redan befintlig forskning. Fördelen är att vi tydliggör 
resultaten från tidigare studier och gör den mer överskådlig. För att få med den 
senaste forskningen valde vi att ha en gräns på tio år på de artiklar som 
analyserades. Ett av de inklusionskriterna var att patienterna skulle ha en 
cancersjukdom och få palliativ vård, samtidigt som dessa patienters 
smärtupplevelse skulle beskrivas. Det var svårt att hitta artiklar som passade in på 
denna beskrivning. Många artiklar var medicinska utan det fokus på patientens 
upplevelse som vi ville åt. Eftersom de artiklar vi hittade i Pubmed hade 
medicinsk inriktning valde vi att ej ta med någon artikel därifrån. Resultatet har 
påverkats när vi valde att utesluta artiklar från Pubmed. Många artiklar med fysisk 
smärta togs därmed bort och vi fick mer fokus på artiklar med inriktning på 
omvårdnad. Det kan därför vara svårt att dra slutsatser om vilken dimension av 
smärta som får mest fokus i den vetenskapliga litteraturen eftersom vi kan ha 
orsakat ett stort bortfall. 
 
Flera systematiska sökningar gjordes i samtliga databaser på samma sökord i olika 
kombinationer. Vi fick många träffar, men flertalet var ej relevanta eftersom de ej 
passade våra inklusions- och exklusionskriterier. Anledningen till att vi valde 
refereegranskade artiklar var att de är mer tillförlitliga eftersom de har granskats 
innan de blivit publicerade. Bortfallet i studierna var ibland stort, men detta kan 
förklaras med att det är svårt att intervjua människor i livets slutskede och flera 
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har avlidit under studien. Författarna har valt att klassificera artiklarna enligt 
SBU:s kriterier (Forsberg och Wengström, 1998). Detta system riktar sig främst 
till kvantitativa studier, varför det ibland kunde vara svårt att bedöma kvaliteten på 
de kvalitativa studier som vi analyserat. 
 
Palliativ vård, vård i livets slutskede och hospice är olika filosofier om vård av den 
döende. Vi har dock valt att slå ihop dessa till palliativ vård och har analyserat 
artiklar med cancerpatienter som får antingen palliativ vård, vård i livets slutskede 
eller vård på ett hospice. Anledningen till detta är för att vi skulle få alldeles för få 
artiklar annars. När vi analyserat artiklarna har vi ansett att detta ej haft någon 
betydelse för vårt resultat. 
 
Flertalet artiklar var publicerade i USA. Resten av studierna var gjorda i Sverige 
och England, samt enstaka från Danmark, Israel, Australien och Grekland. Vi 
trodde att flest skulle vara publicerade i England eftersom det är ursprungslandet 
för hospicefilosofin.  Vi har dock inte sett det som problem att flera artiklar är från 
USA. Dessa går bra att applicera på den vårdfilosofi vi har i Sverige. Detta 
eftersom målet, en värdig död, är detsamma oavsett var i världen vården bedrivs.  
 
När artiklarna analyserades uppdagades att flera symtom som beskrevs tillhörde 
olika dimensioner av smärta. För att få en struktur och komma fram till ett resultat 
valde vi att kategorisera in olika symtom under de olika dimensioner. Exempelvis 
hamnade bland annat ”distress”, ”anxiety” och depression under psykisk smärta. 
”Hopelessness”, ”spiritual” och ”desire of death” under existentiell smärta. 
”Beeing a burden” och ”uselessness” på social smärta. ”Beskrivning  av smärta” 
och ”pain” under fysisk smärta.  
 
Slutsatser 
Smärtan upplevas subjektivt och presenteras ur olika dimensioner i den 
vetenskapliga litteraturen. En patient som är fysiskt smärtlindrad kan ändå uppleva 
stark smärta vilket kan orsakas av socialt, psykiskt eller existentiellt lidande. De 
olika dimensionerna av smärta samverkar med varandra. De kan förstärka 
varandra och en dimension av smärta kan leda till en annan. Vår undersökning 
visar att flera studier fokuserar på att patienter upplever flera dimensioner av 
smärta. För att kunna lindra smärtan och andra symtom krävs det att 
sjuksköterskan ser till hela patienten och är medveten om hur alla dimensionerna 
av smärta uttrycks av patienten. Låt patienten uttrycka sina känslor med ord. Ett 
multidisciplinärt samarbete är viktigt i den palliativa vården liksom att kunna 
kommunicera på ett adekvat sätt och lyssna till patienten.   
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Bilaga 1. Översikt av analyserade artiklar samt klassificering. 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat 
 
 
 

klassificering 
och värdering 
av studie 

Allen, R 
2002 
USA 

Pain reports by 
older hospice 
cancer patients 
and family 
caregivers: The 
role of cognitive 
functioning 

Undersöka sambandet 
mellan palliative cancer 
patienters 
självrapporterade smärta, 
familje-vårdarens rapport 
av patientens 
smärta.Skillnaden mellan 
vårdtagerns och 
vårdgivarens rapport. 
Samt undersöka 
vårdtagarens kognitiva 
funktion och kön 

Short portable mental 
status questionnaire. 
Karnofsky 
performance status. 
ADL index. 
11-point numeric 
rating scale for 
measuring pain. 
Deskriptiv statistik 

166 palliativa 
cancer patienter 
som får vård i 
hemmet. 

Vårdtagare med kognitiv 
försämring rapporterade mer 
intensiv smärta än de utan 
kognitiv försämring. Den 
kognitiva försämringen hade 
inget samnband med den 
smärta familje-vårdaren 
rapporterade. Det fanns 
ingen skillnad i 
smärtupplevelsen mellan 
könen. 

Prospektiv-
studie 
Hög 

Axelsson, B 
et al 
1998 
Sverige 

Quality of life of 
cancer patients 
and their spouses 
in palliative home 
care 

Att samla in kunskap om 
livskvaliteten hos 
cancerpatienter som får 
palliativ vård och deras 
respektive 

Assessment of 
quality of life at the 
end of life 
questionnaire. 
Deskriptiv statistik  

37 palliativa 
cancer patienter 
som får vård i 
hemmet och med 
en respektive som 
stöttar dem i 
hemmet. 

En försämring av 
livskvaliteten i alla 
dimensionerna under de sista 
veckorna. Smärtan stabil 
hela tiden. De respektive 
hade generellt mer ångest 
och oro än patienterna själva.

Prospektiv-
studie 
Medel 

Boström, B 
et al 
2004a 
Sverige 

Cancer patients´ 
experiences of 
care related to 
pain management 
before and after 
palliative care 

Undersöka cancer 
patienter upplevelser av 
vård relaterad till 
smärtabehandling fore och 
efter palliative vård. 

POM-VAS 
PC-PCQ 
questionnaire 
Deskripitiv statistik 

75 patienter på 
sjukhus som får 
palliativ vård. 

En signifikant förbättring av 
smärtupplevelsen efter 
palliativ vård. 

Randomiserad 
kontroll-studie 
Medel 

Boström, B 
et al 
2004b 
Sverige 

Cancer-related 
pain in palliative 
care: patients’ 
perceptions of 
pain management 

Beskriva hur patienter 
med cancer-relaterad 
smärta i palliativ vård 
hanterar deras smärta 

Fenomenografiska 
intervjuer 

30 patienter på 
sjukhus som får 
palliativ vård 

Patienterna beskriver tio 
olika sorterters upplevelse av 
smärta och smärthantering 
vilka delats in i kategorierna 
kommunikation, planering 

Kvalitativ-
studie 
Hög 
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och tillit. 
Boström, B 
et al 
2003 
Sverige 

A comparison of 
pain and health-
related quality of 
life between two 
groups of cancer 
patients with 
differing average 
levels of pain 

Beskriva och jämföra 
smärta och hälsorelaterad 
livskvalitet bland cancer 
patienter som får palliativa 
vård med mild smärta (=3 
eller <3 VAS) och med 
högre smärt- intensitet  
(>3). 

POM-VAS 
SF 36 
Intervjuer 
Deskripitiv statistik 

75 patienter på 
sjukhus som får 
palliativ vård 

Smärta har en negativ 
inverkan på HRQOL. 
Speciellt fysiska smärtan och 
den smärta som ökar mot 
livets sista dagar. 

Kvalitativ-
studie 
Medel 

Butler L.   
et al  
2003  
USA 

Psychological 
Distress and Pain 
Significantly 
Increase Before 
Death in 
Metastatic Brest 
Cancer Patients 

Undersöka om 
psykologisk stress och 
smärta ökar inför döden 
hos kvinnor med 
metastaserad bröst cancer. 

POMS 
IES 
CES-D 
PSOM 
Pain rating scale 
Mätning vid tre olika 
tillfällen fram till 
tiden strax innan 
döden. 

59 kvinnor med 
metastaserad bröst 
cancer. 

Mellan andra och tredje 
mätnings märks en ökning 
av psykologisk stress och 
smärta hos patienterna. 

Prospektiv-
studie 
Medel 

Coyle, N. et 
al 
2004 
USA 

In their own 
words: Seven 
advanced cancer 
patients describe 
their experience 
with pain and the 
use of opioid 
drugs 

Analysera individer med 
avancerad cancer, som 
beskriver hur både 
smärtan och användandet 
av opioider påverkar deras 
livskvalitet, genom att 
använda patienternas egna 
ord. 

Fenomenologisk 
kvaliativstudie med 
djup-intervjuer. 

sju patienter med 
avancerad cancer 
och som var i 
slutfasen av sina 
liv. 

Patienterna påverkades 
kraftigt av sin smärta som 
gav intensiva och 
emotionella verkningar. 
Smärtan varierade och var 
komplex. 

Kvalitativ-
studie 
Medel 

Coward, D. 
2000 
USA 

Metastatic bone 
pain: Meanings 
associated with 
self-report and 
self-management 
decision making 

Beskriva innebörden av 
smärtupplevelsen och 
beskriva den enskilda 
innebörden av 
självupptäckten av 
hantering av smärta av 
kvinnor och män med 
cancer och 
skelettmetastas-smärta. 

Djup- intervjuer.  
McGill-Melzack Pain 
questionnaire. 
Deskripitiv statistik. 

20 patienter som 
låg inne på 
sjukhus och 
behandlades för 
sin smärta i 
skelettet 

Smärtan interfererar med 
arbete, sociala aktiviteter och 
förhållanden. Både män och 
kvinnor likställer smärta med 
cancer. 

Kvalitativ-
studie 
Hög 
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Dobratz, 
MC. 
2001 
USA 

Patterns of 
advanced cancer 
pain in home 
hospice patients 

Beskriva smärtupplevelsen 
för personer med 
avancerad cancersmärta 
som får palliativvård i 
hemmet. 

McGill-Melzack Pain 
questionnaire. 
Deskripitiv statistik 

76 patienter som 
får palliativ 
cancervård i 
hemmet. 

Rankat från högst till lägst 
av de mest förekommande 
smärtorna: sensitiv, affektiv, 
varierad och utvärderande 
smärta 

Prospektiv-
studie 
Medel 

Duggleby, 
W. 
2000 
USA 

Enduring 
suffering: A 
grounded theory 
analysis of the 
pain experience of 
elderly hospice 
patientens with 
cancer 

Identifiera, beskriva och 
generera en teoretisk 
analys av upplevelsen av 
smärta hos äldre palliativa 
med cancer. 

Djup-intervjuer med 
grounded theory 

11 patienter over 
65 år som får 
palliativ vård. 

Deltagarna beskrev deras 
lidande som smärta. Denna 
smärta beskrevs som både 
fysisk och psykisk smärta 

Kvalitativ -
studie 
Hög 

Kelly, B. et 
al 
2002 
Australien 

Terminally ill 
cancer patients´ 
wish to hasten 
death 

Att undersöka faktorer 
som påverkar en önskan 
att få dö snabbt bland en 
grupp cancerpatienter som 
får palliativ vård. 

Explorativ studie 
med djupintervjuer. 
QSR-NUDIST 

72 patienter som 
får palliativ vård, 
antingen i hemmet 
eller på sjukhus 

Patienter med en önskan att 
få dö snabbt hade större 
problem med fysiska 
symtom och psykiskt lidande 
och såg dem själva som en 
börda till andra och upplevde 
en högre nivå av 
demoralisering.  

Kvalitativ-
studie 
Hög 

McMillan, 
S. 
1996 
USA 

Pain and pain 
relief experienced 
by hospice 
patients with 
cancer 

Undersöka upplevelsen av 
smärtintensiteten och 
smärtlindring hos 
palliativa patienter med 
cancer och de variabler 
som kan vara associerade 
med smärta. 

The hospice quality 
of life index. 
Deskriptiv statistik 

118 patienter som 
får palliativ 
cancervård i 
hemmet  

De flesta patienterna 
upplever smärta men 
vårdarna kunde inte 
uppskatta den exakta 
smärtan. 

Prospektiv-
studie 
Medel 

Mystakidou, 
K 
2005 
Grekland 
 
. 

Desire for death 
near the end of 
life: the role of 
depression, 
anxiety and pain 

Utvärdera längtan för en 
snabb död för att undvika 
dess relation med psykiska 
besvär, oro och smärta 

Schedule of attitudes 
toward hastened 
death. 
Hospital anxiety and 
depression scale. 
Brief pain inventory. 
Deskriptiv statistik 

120 
cancerpatienter 
som får palliativ 
vård. 

Hos palliativa 
cancerpatienter har 
depression, oro och 
användandet av opioider en 
signifikant påverkan för en 
längtan efter snabb död, 
medan smärta ej har det.  

Prospektiv-
studie 
Medel 
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Rhodes, V 
et al 
1998 
USA 

Hospice patients' 
and nurses' 
perceptions of 
self-care deficits 
based on symptom 
experience 

Beskriva palliativa 
patienters uppfattning av 
upplevelsen av symptom 
och att jämföra patienters 
och sjuksköterskors 
uppfattning av upplevelsen 
av symptom i den 
palliativa vården. 

Adapted Symptom 
Distress Scale Form 
2. 
Deskriptiv statistik 

53 cancerpatienter 
som får palliativ 
vård. 

Det fanns ingen 
samstämmighet över 
patientens upplevelse av 
symtomen och 
sjuksköterskans uppfattning 
av samma patients symtom. 
Sjuksköterskorna 
överskattade symptomen. 

Prospektiv-
studie 
Medel 

Rydahl- 
Hansen, S. 
2005 
Danmark 

Hospitalized 
patients 
experienced 
suffering in life 
with incurable 
cancer 

Beskriva upplevt lidande 
bland hospitaliserade 
palliativa patienter som 
lever med obotlig cancer. 

Fenomenologisk 
kvalitativstudie med 
djup-intervjuer 

12 patienter, alla 
hospitaliserade 
palliativa 
cancerpatienter 

Patienterna kände att deras 
kropp ofta vara utan kontroll. 
De upplevde också att 
vårdpersonalen hade svårt att 
hjälpa dem med deras 
emotionella  problem. 

Kvalitativ -
studie 
Hög 

Strang, P. 
1997 
Sverige 

Existential 
consequenses of 
unrelieved cancer 
pain 

Undersöka hur smärta kan 
påverka den existentiella 
och spirituella 
dimensionen för att se om 
det finns et samband 
mellan intensitet av 
smärta, varaktighet av 
smärta och frågor som 
fruktan för framtiden.   

Djup- intervjuer. 
VAS. Deskripitiv 
statistik 

78 patienter med 
olika typer av 
avancerad cancer 

Smärta som ej är helt lindrad 
påverkar den totala 
smärtupplevelsen genom att 
orsaka direkt fysisk lidande 
och öka nivån av ångest och 
rädsla för framtiden och 
framtida problem 

Kvalitativ-
studie 
Hög 

Swanwick, 
M. 
2001 
England 

The prevalence of 
episodic pain in 
cancer: a survey of 
hospice patients 
on admission 

Ta reda på antalet och 
karaktären av smärta på 
patienter med avancerad 
cancer som får palliativ 
vård. Undersöka 
prevalensen av snabbt 
isättande smärta och 
specifik de orsakade av 
rörelse och tunga lyft. 
Undersöka molande 
smärta. 

Enkätundersökning 
designat för fyra 
hospice i Yorkshire 

242 cancer 
patienter som får 
palliativ vård 

Episodiska smärtor vanligt 
bland dessa patienter. Många 
patienter har multipel 
smärta. 

Prospektiv-
studie 
Medel 

Talmi, YP. Pain experienced Utvärdera WHO:s McGill-Melzack Pain 62 Patienter som Det fanns en signifikant Randomiserad 



 30

1997 
Israel 

by patients with 
terminal head and 
neck carcinoma 

analgetika behandling på 
palliativa HNC-patienter 

questionnaire. 
VAS. 
Deskriptiv statistik 

alla får palliativ 
vård 

skillnad av smärtupplevelsen 
före och efter behandlingen 

kontroll-studie 
Medel 

Zeppetela, 
G. et al 
2000 
England 

Prevalence and 
charecteristics of 
breakthrough pain 
in cancer patients 
admitted to 
hospice 

Undersöka prevalensen 
och karaktären av 
genombrotts-smärtan hos 
palliativa patienter på ett 
hospice. 

Prospektiv 
undersökning med 
frågeformulär 

432 inlagda 
patienter som får 
palliativ vård 

Genombrottssmärta är 
vanligt förekommande och 
klassificeras som somatisk, 
visceral, neurologisk och av 
okänd etiologi 

Prospektiv-
studie 
Medel 

 


