
 

 

 
 
 

Tonåringars erfarenheter av 
långvarig smärta och dess 
konsekvenser 
 
 
 

En litteraturstudie 
 
 
 
 

Författare: Johanna Benediktsson och Sarah Pedersen 

 
 

Handledare: Angelika Fex  

 
 
 

Kandidatuppsats, Litteraturstudie 
 
 
 
Hösten 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunds universitet  
Medicinska fakulteten 
Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa  
Box 157, 221 00 LUND 



 

 

Tonåringars erfarenheter av långvarig 
smärta och dess konsekvenser 
 

En litteraturstudie  

 
Adolescents’ experiences of chronic pain 
and its consequences  

A literature study 

 
 

Författare: Johanna Benediktsson och Sarah Pedersen 
 

Handledare: Angelika Fex 
 
 

Kandidatuppsats, Litteraturstudie 
 

Hösten 2020 
 

Abstrakt 
Bakgrund: Långvarig smärta är smärtproblematik som har funnits hos en person i 

minst tre månader. Smärtan kan ha olika orsaker och är en subjektiv upplevelse, 

därmed uttrycks den olika. Syfte: Syftet med studien var att beskriva tonåringars 

erfarenheter av att leva med långvarig smärta och dess konsekvenser i dagligt liv. 

Metod: Litteraturstudie genomförd genom analys av åtta valda studier, varav en med 

mixad metod och resterande med kvalitativ ansats. Resultat: Under analysen 

identifierades fem kategorier: Att ha svårt att kommunicera sin smärta, Att uppleva 

smärtans påverkan på dagligt liv, Att vara beroende av andras stöd, Att utveckla 

copingstrategier och Att känna osäkerhet inför framtiden. Slutsats: Långvarig smärta 

hos tonåringar påverkar, utöver det fysiska och psykiska välbefinnandet, dagliga livets 

aktiviteter. Utbildning, applikationer och informativa filmer kan bidra till bättre 

smärtterminologi som i sin tur kan hjälpa tonåringen beskriva smärtan och förbättra 

sin egenvård. 
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Introduktion 

 

Problemområde 

Smärta är en subjektiv känsla som kan vara både kortvarig och långvarig (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014). Långvarig smärta är ett stort problem för många personer och 20 % av 

befolkningen i Sverige bedöms leva med långvarig smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

Smärta kan påverka livet mycket, såsom hindra personer från att jobba eller delta i sociala 

aktiviteter (Soares & Jablonska, 2004). Smärtorna har olika ursprung och lokalisation 

beroende på vad personen har utsatts för och vilken typ av smärta personen har upplevt 

tidigare (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Smärtan kan få negativa ekonomiska konsekvenser 

för personen i fråga, då han eller hon kan behöva betala för vård och smärtstillande 

läkemedel, men även för samhället då sjukpenning kan behöva betalas om personen inte kan 

arbeta på grund av smärtan (Norrbrink & Lundeberg, 2014). År 2006 beräknades den totala 

kostnaden för långvarig smärta vara 87,5 miljarder kronor i Sverige (SBU, 2006). Bland barn, 

upp till 18 år, är det mellan fem och 10% som upplever långvarig smärta (King et al., 2011). 

Det är viktigt att undersöka hur tonåringar upplever den långvariga smärtan och vilka 

konsekvenser den får på deras liv och framtid, då det finns begränsad forskning om hur 

tonåringar påverkas av smärtan (Yetwin et al., 2018). För att som sjuksköterska kunna hjälpa 

och stödja tonåringar som lider av långvarig smärta, behövs samlad kunskap om tonåringars 

erfarenheter av sin långvariga smärta och dess konsekvenser i dagligt liv (Dell’Api et al., 

2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor lyfter att sjuksköterskan ska främja hälsa och vara 

införstådd på ny relevant forskning inom omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Denna studie är viktig för att belysa problematiken vid långvarig smärta hos tonåringar och 

dess påverkan på deras liv. Vidare är det angeläget att belysa den kunskap som finns om 

tonåringars erfarenheter av att leva med långvarig smärta för att kunna förbättra omvårdnaden 

för denna grupp. 

 

Bakgrund 

 

Perspektiv och utgångspunkter 

Dorothea Orem (2001) är en omvårdnadsteoretiker med inriktning på egenvård. Med 

egenvård avser Orem att det är personen själv som har utvecklat och utvecklar förmågor till 
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adekvata och tillförlitliga åtgärder, för anpassning i stabila eller skiftande miljöer. Egenvård 

är adekvata tillvägagångssätt för att kontrollera interna och externa faktorer som påverkar en 

persons funktions- och utvecklingsprocesser, eller bidrar till personens välbefinnande (Orem, 

2001). 

Orem (2001) har identifierat och beskrivit tre olika omvårdnadssystem: det helt 

kompenserande, delvis kompenserade samt stödjande-undervisande omvårdnadssystemet. Det 

helt kompenserande omvårdnadssystemet innebär att personen i fråga inte kan utföra några 

egenvårdsåtgärder själv. Det krävs då att sjuksköterskan genomför omvårdnadsåtgärder som 

tillgodoser personens samtliga basala omvårdnadsbehov. Om omvårdnadssystemet är delvis 

kompenserande betyder det att personen kan utföra delar av sin egenvård själv, 

sjuksköterskan hjälper då till med de delar av egenvården som personen inte klarar av att 

göra. I det stödjande-undervisande omvårdnadssystemet kan personen genom undervisning 

och stöd utföra sin egenvård själv. Sjuksköterskan finns tillgänglig för fortsatt stöd och 

uppmuntran så att personen enklare ska kunna utföra egenvård (Orem, 2001). Orems (2001) 

teori om egenvård relaterar till att personer med någon form av ohälsa kan utföra basala 

egenvårdsåtgärder som att äta, klä sig och förflytta sig. Däremot kan personer drabbade av 

ohälsa, behöva undervisning och stöd i hantering av smärta för att kunna delta i dagliga livets 

aktiviteter (Orem, 2001). Hjälpen som tonåringar med långvarig smärta behöver relaterar i 

detta arbete till det stödjande - undervisande omvårdnadssystemet, för att kunna hantera 

smärtans konsekvenser i dagligt liv.  

 

Smärta 

Alla personer upplever smärta på olika sätt vilket kan bero på många olika orsaker. Alla 

upplever smärta någon gång i livet, antingen kortvarig eller långvarig (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014). International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta 

som “an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential 

tissue damage, or described in terms of such damage” (IASP, 2017). Smärta kan beskrivas 

genom tre olika komponenter; sensorisk diskriminativ komponent, affektiv komponent och 

kognitiv komponent (Norrbrink & Lundeberg, 2014). De olika komponenterna beskriver hur 

intensiv smärtan är, lokalisation av smärtan, smärtans varaktighet, karaktär och obehag som 

uppstår i samband med smärtan, respektive hur smärtan påverkar personens tankar och 

handlingar (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 



 

 4 

Genom att utföra en smärtbedömning kan behandlingen anpassas individuellt (Marquié et al., 

2003). Svårigheter finns i utredning av barns och tonåringars smärta, då de inte alltid 

uttrycker sin smärta genom ord. Det kan bero på bristande vokabulär hos barnet och 

tonåringen. Smärtan kan istället ta sig i uttryck genom grimaser, rörelser, förändring av 

tonläge eller genom att barnet drar sig undan (Nilsson, 2015). 

För att smärtan ska ingå i kategorin långvarig smärta ska den ha upplevts i minst tre månader 

(SBU, 2006). Vanligaste lokalisationerna för långvarig smärta hos vuxna är muskuloskeletal 

smärta i rygg, skuldror och knä (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Hos barn och tonåringar är 

de vanligaste lokalisationerna för långvarig smärta muskuloskeletal smärta, huvudvärk och 

magsmärta (King et al., 2011). Som tonåring blir kamratrelationerna allt viktigare och 

relationen till föräldrarna får en ny roll under processen i utvecklingen från att vara tonåring 

till att bli vuxen (De Goede et al., 2009). Tonåringar är i en utvecklingsfas från att vara barn 

till vuxen, vilket påverkar deras kommunikation och hantering av situationer i livet, såsom 

sjukdom (Wiklund Gustin, 2015). Området tonåringars erfarenheter av långvarig smärta är 

relativt snävt beskrivet jämfört med vuxnas erfarenheter av långvarig smärta (Olsson, 2007). 

 

Att leva med långvarig smärta 

Långvarig smärta kan skapa stort lidande för personen. Det är inte enbart upplevelsen av 

smärta som är orsaken till lidandet utan även rörelseförmågan kan försämras (Norrbrink & 

Lundeberg, 2014). Den långvariga smärtan och konsekvenserna av smärtan kan påverka 

personens livskvalitet negativt, då sömnkvalitet och koncentrationsförmåga kan försämras och 

sinnesstämningen kan sänkas (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Långvarig smärta ökar i 

frekvens med åldern och kan påverka den psykiska hälsan negativt. Tjugoen procent av de 25 

miljoner som upplever långvarig smärta i USA har även diagnostiseras med depression (Mills 

et al., 2016). 

Långvarig smärta är ett växande problem hos unga och kan påverka livet påtagligt, genom att 

hindra medverkan i skolans aktiviteter och bibehålla sociala relationer med kamrater och 

familj (Høie et al., 2017; Pascali et al., 2019). Några faktorer som kan påverkas negativt av 

långvarig smärta är sömnen, det sociala livet, aptiten och fysiska aktiviteter (Høie et al., 

2017). Vidare kan långvarig smärta leda till konsekvenser för det psykiska välbefinnandet 

senare i livet, såsom depression och posttraumatiskt stressyndrom (Ruskin et al., 2017). 

Många av de tonåringar som lever med långvarig smärta har ofta problem med insomni där de 
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antingen har svårt att somna på kvällen och/eller vaknar tidigt på morgonen. På grund av 

insomni kan de få svårigheter att hålla sig vakna under dagarna och lider ofta av dagtrötthet 

(Palermo et al., 2008). Långvarig smärta bidrar till negativa konsekvenser i det dagliga livet 

hos drabbade personer, samtliga konsekvenser behöver sammanställas för att sjuksköterskan 

ska kunna få en helhetsbild för vad det är som påverkas mest av den långvariga smärtan 

(Dell’Api et al., 2007).  

Det finns mindre forskning inom området smärta hos tonåringar jämfört med vuxna, samtidigt 

finns det hög prevalens för att långvarig smärta finns hos barn och tonåringar (Olsson, 2007). 

Smärtan kan hanteras med rätt medel, som exempelvis hjälp och stöd för att öka 

livskvaliteten, då smärtan påverkar barnets och tonåringens psykosociala liv och fysiska 

aktiviteter. Det finns olika psykologiska behandlingsinterventioner för barn och tonåringar 

med långvarig smärta, till exempel avslappning som visat sig ha bra effekt mot huvudvärk 

och smärta i samband med sickle cell anemi (Olsson, 2007). Även kognitiv beteendeterapi 

(KBT) anses ha bra förutsättningar för att minska smärtintensitet och frekvens av långvarig 

smärta (Lamb et al., 2010). Föräldrar spelar stor roll för barnets upplevelse av smärta, visade 

Walker et al. (2006), i sin studie om föräldrars förhållningssätt till barnets smärta. 

Föräldrarnas intervention som bidrog till ökad smärta hos barnet var att uppmärksamma 

smärtan. Det som visade sig ha god smärtlindrande effekt var att föräldrarna istället försökte 

distrahera barnet från smärtan (Walker et al., 2006). 

 

Att som sjuksköterska möta barn och tonåringar med långvarig smärta 

Hur barn reagerar inom sjukvården är individuellt. Alla barn reagerar olika beroende på deras 

tidigare kunskaper och erfarenheter av vården och därför måste varje person bemötas 

individuellt (Lee et al., 2019). Det är av stor vikt att aktivt lyssna och observera hur barnet 

reagerar i olika situationer, då barn ofta inte uttrycker sig genom ord, utan använder 

kroppsspråk och uttryck som skratt och gråt för att visa sina känslor (Söderbäck, 2016). Det är 

även viktigt att anpassa vård inklusive informationsgivning utifrån barnets kompetens och 

mognadsnivå. Kompetensen och mognadsnivån utgår inte ifrån barnets ålder, utan beror på 

hur barnet kan uttrycka sig och vilka tidigare kunskaper och erfarenheter barnet har 

(Söderbäck, 2016). 

Sjuksköterskan är viktig i omvårdnaden av personer som lider av långvarig smärta (Høie et 

al., 2017). Unga personer i skolåldern kan ta hjälp av skolsköterskan. Sjuksköterskan som 
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barnet/tonåringen möter ska eftersträva att skapa en förståelse för hur upplevelsen av smärtan 

är för just denna person, för att försöka hjälpa genom stöd och undervisning (Høie et al., 

2017). I Dorothea Orems (2001) teori om det stödjande - undervisande omvårdnadssystemet 

belyses behovet av välanpassat stöd för att främja egenvård, som i detta arbete belyser 

området för långvarig smärta. Unga personer med långvarig smärtproblematik kan söka hjälp 

inom primärvården. Där har sjuksköterskan en viktig roll i att i linje med Orems (2001) teori, 

stödja och uppmuntra så att personerna ska kunna förbättra sin livssituation (Grønning et al., 

2018).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva tonåringars erfarenheter av att leva med långvarig smärta 

och dess konsekvenser i dagligt liv. 

 

Metod  

Denna studie är en icke-systematisk litteraturstudie. En litteraturstudie är en studie där resultat 

från olika studier sammanställs. En icke-systematisk litteraturstudie beskriver kunskapsläget 

utifrån en specificerad frågeställning som inte tar del av alla krav, exempelvis relaterat till 

sökningarna, som en systematisk översikt ska uppnå (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2018). 

Forskningsresultat från publicerade empiriska studier används i litteraturstudier för att kunna 

besvara dess syfte (Kristensson, 2014). Studien genomfördes med en induktiv ansats, vilket 

innebär att från en specifik observation kan kunskap generaliseras till en större population 

(Polit & Beck, 2018). Att studien är kvalitativ innebär att personers upplevelser och 

erfarenheter sammanställs. Resultatet i en studie med kvalitativ ansats upprättas ofta genom 

tolkning av data (Kristensson, 2014). 

 

Urval  

Vetenskapliga refereebedömda studier söktes i tre olika databaser: PubMed, CINAHL och 

PsycInfo. I PubMed publiceras vetenskapliga artiklar som fokuserar på olika områden inom 

medicin och omvårdnad (Willman et al., 2016). CINAHL är en databas där främst 

vetenskapliga omvårdnadsartiklar publiceras. Artiklar som publiceras i nämnda databaser är 

skrivna på engelska och refereebedömda. CINAHL har mer fokus på omvårdnadsartiklar, 

jämfört med PubMed (Willman et al., 2016). PsycInfo är en databas som innehåller 

vetenskapliga artiklar, böcker och kapitel från böcker som innehåller forskning om 
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beteendevetenskap och psykologi. Ämnesorden i PsycInfo kommer från Thesaurus of 

Psychological Index Terms. Ämnesorden är ordnade i en hierarkisk ordning med ett 

övergripande ämnesord samt med snävare ämnesord för en mer precis sökning (EBSCOhost, 

u.å.a). 

Inklusionskriterier var att de empiriska studierna publicerats mellan åren 2000 och 2020 och 

skrivits på engelska. Vidare skulle studierna lyfta tonåringars, i åldrarna 13 till 18 år, 

erfarenheter av att leva med långvarig smärta. Åldersintervallet i studien valdes för att kunna 

inkludera hur långvarig smärta kan tänkas påverka tonåringars dagliga liv. Ingående studier 

har en kvalitativ ansats för att få en ökad förståelse för hur det är för tonåringar att leva med 

långvarig smärta. 

 

Datainsamling 

Första steget i datainsamlingen var att skapa en sökstrategi där nyckelord från syftet 

identifierades. Till nyckelorden hittades närliggande begrepp och synonymer som sedan 

resulterade i sökorden “adaptation” i PubMed och CINAHL och “coping behaviour” i 

PsycInfo. Följande sökord användes i alla tre databaser: “emotion*”, “chronic pain”, “pain 

management”, “adolescent” och “child*”. Ordet “child*” valdes i syfte att bredda sökningen, 

då sökning med endast “adolescent” resulterade i ett fåtal träffar. Sökorden “emotion” och 

“child” valdes att sökas med asterisk som trunkering för att inkludera alla ord som börjar på 

emotion och child. Sökorden “emotion*”, “adolescent” och “child*” söktes även som 

fritextord. Indexord användes till sökorden “adaptation”, “chronic pain”, “pain management” 

och “adolescent” i form av MeSH-termer i PubMed, CINAHL headings i CINAHL och 

Thesaurus i PsycInfo för att specificera sökningen. Medical Subject Headings, förkortat 

MeSH, betyder att webbplatsen har en ordlista för olika medicinska termer som kan användas 

för att söka fram artiklar (National Library of Medicine, 2019). På webbplatsen CINAHL 

användes istället CINAHL headings, som innebär att de tar del av ordlistan från MeSH men 

webbplatsen har även fler omvårdnadsrelaterade sökord (EBSCOhost, u.å.b). Sökordet 

“adaptation” specificerades med MeSH-term som “psychological” för att hålla fokus på 

personens erfarenheter och strategier för anpassning och hantering av en situation. 

När sökning av alla termer var genomförd tillades filter för ytterligare avgränsning. Använda 

filter var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000 och 2020, skrivna på 
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engelska och inkludera tonåringar från 13 till 18 år (13–17 år i PsycInfo). Använda databaser 

har olika definition av tonåringar, därav det skiftande åldersspannet.  

Sökningarna presenteras i tabellerna 1–3 nedan. 

 

Tabell 1. Sökschema för PubMed 

 

 

Tabell 2. Sökschema för CINAHL 
CINAHL Sökord Antal 

Träffar 
Lästa 

abstrakts 
Lästa i 

Fulltext 
Varav 

dubletter 
Granskade Inkluderade 

i resultatet 

S1 MH ”Adaptation, 
psychological+” 

35 865      

S2 Emotion* [FT] 111 393      

S3 MH ”Chronic Pain” 22 531      

S4 MH ”Pain Management” 7 814      

S5 MH ”Adolescence+” 536 385      

S6 Adolescent [FT] 142 208      

S7 Child* [FT] 818 878      

S8 S1 OR S2 141 618      

S9 S3 OR S4 29 229      

S10 S5 OR S6 OR S7 1 121 699      

S11 S8 AND S9 AND S10 264      

S12 S11 Filters: English; 2000–
2020; Adolescent 13–18 

180 17 6 4 2 2 

 

 

 

 

 

 

PubMed Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakts 

Lästa i 
Fulltext 

Varav 
dubletter 

Granskade Inkluderade 
i resultatet 

#1 Adaptation, Psychological 
[MeSH] 

 
128 474 

 
 

    

#2 Emotion* [FT] 232 047      
#3 Chronic Pain [MeSH] 15 281      
#4 Pain Management [MeSH] 34 965      

#5 Adolescent [MeSH] 2 049 858      

#6 Adolescent [FT] 2 155 512      

#7 Child* [FT] 2 822 372      

#8 #1 OR #2 341 693      

#9 #3 OR #4 47 550      

#10 #5 OR #6 OR #7 3 888 299      

#11 #8 AND #9 AND #10 571      

#12 #11 Filters: English; 2000–
2020, Adolescent 13-18 

374 56 13 11 4 4 
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Tabell 3. Sökschema för PsycInfo 

 

Sökningarna resulterade i 374 träffar i PubMed, 180 träffar i CINAHL och 202 träffar i 

PsycInfo, som utifrån deras respektive titel bedömdes ha relevans för denna studies syfte. 

Sedan lästes relevanta artiklars abstrakts och därigenom kunde irrelevanta artiklar väljas bort. 

Studier exkluderades som hade en kvantitativ ansats och om studierna inte relaterade till 

syftet i litteraturstudien. Kvarvarande 26 artiklar lästes i sin helhet, med fokus på 

resultatdelarna. Utifrån resultatdelarna kunde studier som inte var relevanta, sållas bort. 

Kvarvarande åtta studier inkluderades i resultatet. Studierna kvalitetsgranskades genom att de 

noggrant lästes och bedömdes utefter granskningsmallar för kvalitativa respektive mixade 

metoder. Om studien bedömdes uppfylla en övervägande mängd eller alla kriterier i mallen, 

det vill säga 70% eller mer, ansågs den vara av hög kvalitet och kunde användas i 

litteraturstudien (Kristensson, 2014). Granskningsmallarna som användes hämtades från 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, och Mixed Methods Appraisal 

Tool, MMAT, som används för att granska studier som använder sig av både kvalitativ- och 

kvantitativ ansats (Hong et al., 2018). Granskningsmallarna är, enligt SBU (2020), till hjälp 

för att granska urval, datainsamling och analys och därmed studiens tillförlitlighet. Det finns 

ingen fastställd gräns mellan hög, medelgod och låg kvalitet, utan det är personerna som 

granskar som får bedöma kvalitén (SBU, 2020). Sökningarna och kvalitetsgranskningarna 

resulterade i åtta artiklar, varav sju antal kvalitativa och en både kvalitativ och kvantitativ, se 

bilaga 1. 

PsycInfo Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Varav 

dubletter 

Granskade Inkluderade 

i resultat 

S1 DE ”Coping Behavior” 48 359      
S2 Emotion* [FT] 433 430      
S3 DE ”Chronic Pain” 14 479      
S4 DE ”Pain Management” 12 105      
S5 DE ”Adolescent Behavior” 16 408      
S6 Adolescent [FT] 472 837      
S7 Child* [FT] 889 043      
S8 S1 OR S2 466 526      
S9 S3 OR S4 23 086      

S10 S5 OR S6 OR S7 1 125 379      
S11 S8 AND S9 AND S10 647      
S12 S11 Filters: English; 2000–

2020; Adolescent 13–17 
202 23 7 2 2 2 
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Dataanalys 

Data från ingående artiklars resultatdelar analyserades genom en integrerad analys. 

Kristensson (2014) beskriver att en integrerad analys innebär att de studier som lästes 

granskades med fokus på att hitta likheter och skillnader i resultat. Utifrån likheterna och 

skillnaderna formades olika kategorier och subkategorier till grund för strukturen i 

litteraturstudiens resultat. Den integrerade analysen genomfördes i tre olika steg utifrån 

Kristenssons (2014) beskrivning. I det första steget läste författarna alla ingående studiers 

resultat enskilt för att sedan diskutera studierna och identifiera likheter och skillnader mellan 

resultaten tillsammans. Potentiella kategorier och subkategorier markerades i studierna som 

fanns i pappersform. I det andra steget fastställdes identifierade kategorier och subkategorier 

och i det tredje steget användes kategorierna som struktur för att sammanställa resultatet 

(Kristensson, 2014) utifrån denna studies syfte. Under resultatskrivningen omformulerades 

kategorierna och subkategorier flyttades. 

 

Forskningsetiska avvägningar 

Forskningsetik är viktigt att beakta i alla former av vetenskapliga studier (Kristensson, 2014). 

Genom att studien går igenom en etisk bedömningsprocess innan den påbörjas minimeras 

risken för att deltagarna skadas och att nyttan med studien ska övervinna eventuella risker för 

deltagarna. Inom den forskningsetiska processen finns etiska principer som är viktiga att 

beakta. Inte-skada-principen innebär att studien ska utformas på sådant sätt att risken för att 

deltagarna ska skadas minimeras. Även nyttoprincipen ska beaktas, vilket innebär att det ska 

finnas en nytta med studien där fördelarna ska överstiga eventuella nackdelar för studiens 

deltagare (Kristensson, 2014). Det finns två andra etiska principer som även de är viktiga att 

beakta, vilka är rättviseprincipen samt autonomiprincipen (Sandman & Kjellström, 2018). 

Rättviseprincipen handlar om respekt för alla människors lika värde samt att forskarens urval 

av deltagare ska var utfört i enlighet med vetenskapliga normer. Autonomiprincipen innebär 

att beakta personers rätt till självbestämmande (Sandman & Kjellström, 2018). Innan en 

studie kan påbörjas krävs det att en etikprövningskommitté ska godkänna studien (WMA, 

2018). Ett av de dokument som studien ska granskas mot av kommittén är 

Helsingforsdeklarationen som riktas mot studier som involverar personer, främst inom 

medicinsk forskning. En viktig del som Helsingforsdeklarationen lyfter är att det ska finnas 

informerat samtycke mellan forskare och deltagare, vilket relaterar till autonomiprincipen. 

Det innefattar att deltagaren är väl medveten om vad forskningen innebär och att hon eller han 
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har egen fri vilja att dra tillbaka sitt samtycke till deltagande när som helst under forskningen 

utan att ange skäl (WMA, 2018). För att en studie skulle ingå i litteraturstudien krävdes att 

studien var godkänd av en etisk kommitté. Motivet var att säkerställa att forskarna följt 

forskningsetiska riktlinjer. Alla studier som inkluderas i studiens resultat har under sitt 

genomförande erhållit informerat samtycke från alla deltagande barn, tonåringar och deras 

föräldrar. Barnen och tonåringarna fick välja om de vill ha föräldern närvarande under 

intervjuerna. 

 

Resultat 

 

Figur 1. Kategorier och subkategorier som beskriver tonåringars erfarenheter av långvarig 

smärta och dess konsekvenser 

 

Analysprocessen resulterade i följande kategorier: Att ha svårt att kommunicera sin smärta; 

Att uppleva smärtans konsekvenser på dagliga livets aktiviteter; Att vara beroende av 

anhörigas och kamraters stöd; Att utveckla copingstrategier; respektive Att känna osäkerhet 

inför framtiden. Kategorierna beskrivs i det kommande. Inkluderade studier i resultatet 

redovisas i bilaga 1. 

 

Tonåringars erfarenheter av långvarig smärta och dess konsekvenser 

Att ha svårt att 
kommunicera sin smärta

Att uppleva smärtans 
påverkan på dagligt liv

Emotionell och fysisk 
påverkan

Påverkan på utbildning

Påverkan på 
fritidsaktiviteter

Att vara beroende av 
anhörigas och kamraters 

stöd

Att utveckla 
copingstrategier

Acceptera smärtan

Att möta personer som 
visar förståelse

Egenvårdshandlingar

Att känna osäkerhet 
inför framtiden



 

 12 

Att ha svårt att kommunicera sin smärta 

Ett antal studier beskriver tonåringars svårigheter med att kommunicera sin smärta (Carter et 

al., 2002; Sørensen & Christiansen, 2017; Yeung et al., 2017). I studier av Yeung et al. (2017) 

i Kanada intervjuades åtta tonåringar och Carter et al. (2002) i England där fem deltagande 

tonåringar i åldrarna 13–19 år i en workshop, med syftet att utforska upplevelser av långvarig 

smärta och dess påverkan på dagligt liv, visar att många tonåringar upplevde det svårt att hitta 

adekvata beskrivningar för smärtan. Tonåringarna upplevde sin smärta som subjektiv. 

Smärtan som tonåringarna upplevde beskrevs ofta med hjälp av metaforer, som exempelvis 

liknelser med djur, liknelser med andra typer av smärtor såsom magknip, eller genom ljud 

som användes för att beskriva känslan av smärtan. Några tonåringar beskrev smärtan med mer 

aggressivt vokabulär, exempelvis som ett helvete, medan andra använde mindre 

känsloladdade ord (Carter et al., 2002; Yeung et al., 2017). Användningen av ord som skulle 

beskriva smärtan kan komma an på tonåringens ålder som skulle beskriva smärtan (Carter, et 

al., 2002). I en norsk studie av Sørensen och Christiansen (2017) där sex tonåringar 

intervjuades, framkom det även här att tonåringarna hade svårt att hitta adekvata ord som 

kunde beskriva smärtupplevelsen och tonåringarna beskrev smärtan på olika sätt. 

Tonåringarna beskrev även att upplevelsen av smärtan förändrades över tid. En smärta som 

tonåringarna tidigare hade skattat som hög, skattades nu som lägre baserat på den totala 

upplevelsen av smärtan (Sørensen & Christiansen, 2017). 

 

 

Att uppleva smärtans påverkan på dagligt liv 

Denna kategori beskrivs genom subkategorierna Emotionell och fysisk påverkan; Påverkan på 

utbildning; respektive Påverkan på fritidsaktiviteter. 

 

Emotionell och fysisk påverkan 

Gemensamt i studierna av Jacobson, et al., 2013, Sällfors et al., 2002, Sørensen och 

Christiansen, 2017 samt Yeung, et al., 2017 nedan, är att smärtan tar sig såväl emotionella 

som fysiska uttryck och konsekvenser. Den långvariga smärtan visades ha en emotionell 

påverkan på tonåringarna i form av nedstämdhet, irritabilitet, trötthet, ångestproblematik, 

maktlöshet och frustration (Jacobson et al., 2013; Yeung et al., 2017). Tonåringarna kunde 

tycka synd om sig själva på grund av sin långvariga smärta, därigenom kunde även känslor av 

ensamhet och förtvivlan infinna sig (Sørensen & Christiansen, 2017).  

 



 

 13 

Tonåringarna uppgav en återkommande oro på grund av sin långvariga smärta (Szwimer et 

al., 2020; Sällfors et al., 2002; Yeung et al., 2017). Tonåringarna upplevde att smärtan var ett 

hinder för att leva ett, ur deras perspektiv, normalt liv och att de pendlade mellan att vara 

uppgivna och att ibland känna hopp om bot (Szwimer et al., 2020; Sällfors et al., 2002). I en 

studie av Szwimer et al. (2020) genomförd i Kanada intervjuades åtta tonårsflickor för att 

utreda deras erfarenheter av att leva med långvarig smärta. Tonåringarna beskrev att de, i 

början av sin smärtproblematik, upplevde en oro för att inte kunna fortsätta med sina 

favoritaktiviteter. Tonåringarna poängterade att det var viktigt för dem att separera sitt 

psykiska respektive fysiska välbefinnande. Då den fysiska smärta var kvar trots aktiviteter 

som bidrog till tonåringarnas psykiska välbefinnande, valde de ändå att utöva aktiviteter som 

de ansåg underhållande (Szwimer et al., 2020). 

 

Fysiska sensationer till följd av den långvariga smärtan som tonåringar beskrev är illamående, 

takykardi, skakningar, svettningar, andnöd och magont (Jacobson et al., 2013; Sällfors et al., 

2002). I en studie av Jacobson et al. (2013) utförd i USA där de intervjuade 34 tonåringar om 

erfarenhet och förståelse för sin långvariga smärta, upptäcktes att tonåringarna kände ett 

behov av att få utlopp för smärtan i form av att skrika och gråta, eller att “pilla” på något som 

distraktion (Jacobson et al., 2013). Känslan av att inte få tillräckligt med sömn till följd av 

smärtan bidrog till både psykisk och fysisk trötthet (Jacobson et al., 2013).  

 

Påverkan på utbildning 

Tonåringars skolgång påverkades negativt genom ökad frånvaro på grund av deras långvariga 

smärta (Sørensen & Christiansen, 2017; Yeung et al., 2017). De uttryckte även en oro för att 

inte lyckas vid akademiska studier (Sørensen & Christiansen, 2017). I en studie av Sällfors et 

al. (2002) i Sverige där 22 barn och tonåringar med juvenil kronisk artrit intervjuades 

angående deras smärta, framkom att smärtan hindrade dem från att vara med på fysiska 

aktiviteter i skolan, som idrott (Sällfors et al., 2002). I en studie av Skogvold och Magnussen 

(2019) genomförd i Norge intervjuades 17 tonåringar med spänningshuvudvärk angående 

copingstrategier som de använde. Tonåringarna uppgav att planera in tid för att vila efter 

krävande aktiviteter var viktigt, främst efter skolan, för att få kontroll över och minska 

smärtan (Skogvold & Magnussen, 2019). Något som tonåringar ansåg hjälpa var att ha 

anpassningar i skolan, som att inte behöva vara i skolan hela dagar och få modifierade 

provmoment (Sørensen & Christiansen, 2017).  
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Påverkan på fritidsaktiviteter 

Flera studier belyser smärtans påverkan på fritidsaktiviteter (Carter et al., 2002; Jacobson et 

al., 2013; Szwimer et al., 2020; Sällfors et al., 2002; Sørensen & Christiansen, 2017; Yeung et 

al., 2017). Tonåringarnas fritid påverkades av deras långvariga smärta då de hade svårt att 

delta i aktiviteter som de tidigare kunnat eller önskade delta i (Carter et al., 2002; Szwimer et 

al., 2020; Sørensen & Christiansen, 2017; Yeung et al., 2017). Tonåringarna upplevde att 

fysiska funktioner gradvis minskade till följd av smärtan (Sørensen & Christiansen, 2017). 

Upplevelser av utanförskap förekom då de inte blev inbjudna till att umgås eller till fester 

(Sørensen & Christiansen, 2017). Det visade sig vara svårt att planera det sociala livet och 

vara spontan till följd av smärtan, då tonåringarna inte visste hur påtaglig smärtan skulle vara 

vid ett visst tillfälle (Carter et al., 2002; Szwimer et al., 2020; Sällfors et al., 2002; Sørensen 

& Christiansen, 2017). Tonåringarna kunde även själva dra sig undan socialt när smärtan var 

svår, eller om de var trötta och utmattade på grund av smärta, då smärtan hade negativ 

påverkan på sömnen (Jacobson et al., 2013; Sällfors et al., 2002; Sørensen & Christiansen, 

2017). Mycket tid spenderades därmed i säng och soffa i försök att vila, vilket även innebar 

att de inte kunde vara lika aktiva som sina kamrater (Sällfors et al., 2002; Sørensen & 

Christiansen, 2017).  

 

Att vara beroende av anhörigas och kamraters stöd 

Flertalet studier belyste vikten av att känna andras stöd (Carter et al., 2002; Franck et al., 

2008; Jacobson et al., 2013; Skogvold & Magnussen, 2019; Sällfors et al., 2002; Sørensen, & 

Christiansen, 2017). Tonåringarna kände sig beroende av sina föräldrar, beroendet av 

föräldrarna kunde upplevas som en svårighet att växa upp och bryta sig loss från föräldrarnas 

kontroll (Carter et al., 2002). De kände att föräldrarna var till stor hjälp inte minst när de led 

av stark smärta (Carter et al., 2002; Sørensen, & Christiansen, 2017). Liknande upplevelser 

beskrevs i studierna av Skogvold och Magnussen (2019), Sällfors et al. (2002) och Franck et 

al. (2008), där tonåringarna underströk vikten av att ha sina föräldrars och kamraters stöd för 

att kunna hantera smärtan (Franck et al., 2008; Skogvold & Magnussen, 2019; Sällfors et al., 

2002). I en studie av Franck et al. (2008) utförd i England där 71 barn och tonåringar fick rita 

och beskriva vad som hjälper vid smärta, framkom det att närhet till och distraktion från sina 

anhöriga ansåg tonåringarna vara betryggande (Franck et al., 2008). I början av tonåringarnas 

smärtproblematik ansåg de att det var svårt att ha en god relation till föräldrar och kamrater, 

då en god relation var en förutsättning för stöd (Carter et al., 2002). Det som bidrog till denna 

svårighet var att föräldrar och kamrater inte hade en förståelse för vad tonåringarna kände. 
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När föräldrar och kamrater med tiden fick ökad förståelse för tonåringarnas upplevelse av sin 

långvariga smärta blev relationerna bättre (Carter et al., 2002).  

 

Tonåringarna upplevde att deras långvariga smärta kunde bidra till svårigheter att bibehålla 

kontakten med kamrater (Sørensen & Christiansen, 2017). Flickor försökte få kamraternas 

förståelse för smärtan, medan pojkarna försökte tränga undan sin smärta när de umgicks med 

sina kamrater (Sørensen & Christiansen, 2017). Tonåringarna ville inte att deras relation till 

kamraterna skulle förändras enbart för att de upplevde smärta (Sørensen & Christiansen, 

2017). Tonåringarna lade märke till att en del kamrater drog sig undan under smärtepisoderna 

medan andra stannade kvar (Carter et al., 2002; Jacobson et al., 2013; Sørensen & 

Christiansen, 2017). 

 

Att utveckla copingstrategier 

Denna kategori redovisas i det kommande utifrån subkategorierna Acceptera smärtan, Att 

möta personer som visar förståelse; respektive Egenvårdhandlingar. 

 

Acceptera smärtan 

När tonåringarna med tiden började acceptera sin smärta som långvarig och sannolikt obotbar, 

kunde de etablera en mer positiv syn på livet och därmed framtiden, trots smärtan (Carter et 

al., 2002; Szwimer et al., 2020). De ansåg att de inte hade något annat val än att acceptera sin 

smärta och försöka hantera den. De ville alla hantera den på bästa sätt för att kunna öka sin 

livskvalitet (Carter et al., 2002). Tonåringarna upplevde sig själva som centrala i hanteringen 

av smärtan, deras inställning och val av hanteringsmetod spelade stor roll (Franck et al., 

2008). När tonåringarna började acceptera smärtan som långvarig kunde de finna andra mål 

och aktiviteter att utföra istället för tidigare aktiviteter som de inte längre kunde utföra 

(Szwimer et al., 2020). 

 

Att möta personer som visar förståelse 

Tonåringarna ansåg att det var till hjälp att prata med personer i sin närhet (Carter et al., 2002; 

Sällfors et al., 2002). Att prata med en psykolog hjälpte, eftersom tonåringarna då kände sig 

involverade i sin vård och att deras synpunkter värderades. Tonåringarnas ångest lindrades 

när de pratade med andra, det lindrade till viss grad också deras upplevelse av smärta (Carter, 

et al., 2002). Sällfors et al. (2002) intervjuade i sin studie 22 tonåringar som var aktiva i en 

supportgrupp för tonåringar med samma smärtproblematik som de själva upplevde. 
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Tonåringarna i supportgruppen såg det som positivt att träffa andra tonåringar med liknande 

problem, för att med dem kunna dela sina upplevelser och erfarenheter (Sällfors et al., 2002). 

 

Tonåringarna uppgav att möten med vårdpersonal som lyssnade, gav stöd och ingav hopp var 

till hjälp för deras smärtsituation (Carter et al., 2002; Franck et al., 2008; Skogvold & 

Magnussen, 2019). Att få sin smärta bekräftad och därmed bli förstådd av vårdpersonalen, 

berättade tonåringarna var till stor hjälp (Sällfors et al., 2002). Negativa möten med 

vårdpersonal var när de inte visade empati eller förståelse för tonåringarnas smärta (Carter et 

al., 2002; Skogvold & Magnussen, 2019) 

 

Egenvårdshandlingar 

Flera studier visar att medveten avledning av smärtan genom att fokusera på annat var 

copingstrategier som minskade upplevelsen av smärtan hos tonåringarna (Franck et al., 2008; 

Szwimer et al., 2020; Sørensen & Christiansen, 2017). Franck et al. (2008) visade att 

tonåringarna använde copingstrategier som att begränsa sina dagliga aktiviteter för att kunna 

vila, sova eller tänka på något annat än sin smärta. Tonåringarna upplevde även distraktion 

från smärtan vid aktiviteter som att lyssna på musik, titta på tv, ha sitt favoritgosedjur med 

sig, eller att vara mer fysiskt aktiv genom att vara ute i naturen eller utöva sportsliga 

aktiviteter (Franck et al., 2008). Avledning återfinns även i en studie av Szwimer et al. (2020) 

som undersökte erfarenheter hos tonårsflickor med långvarig smärta och hur den påverkade 

deras dagliga liv. Något som hjälpte när de upplevde smärta var att gå in i sin egen “bubbla” 

genom att exempelvis läsa eller måla, för att låta bli att tänka på deras fysiska hinder relaterat 

till smärtan (Szwimer et al., 2020). Att tonåringar använder olika strategier för att hantera 

känslomässiga reaktioner av smärtan fann Sørensen och Christiansen (2017). Några försökte 

att inte låta smärtan påverka dem, eller i alla fall inte visa att de påverkades av den. Speciellt 

flickorna uppgav att de ibland försökte upprätthålla en fasad för att inte låta omgivningen se 

deras känslor. De lyckades då uppträda som om allt vore bra (Sørensen & Christiansen, 

2017).  

 

Att ha kontroll över smärtan och varva ner för att lättare kunna hantera den belystes av Carter 

et al. (2002). Tonåringarna var medvetna om hur stor effekt psykisk och fysisk nedvarvning 

har för att hantera smärtan, men upplevde svårigheter att hitta tid för detta i deras hektiska liv 

(Carter et al., 2002). Skogvold och Magnussen (2019) visade att tonåringarna uppgav att den 

viktigaste faktorn för att minska smärta var god sömn, som dessutom bidrog till minskad 
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dagtrötthet. Tonåringarna upplevde även minskad smärta av lätt aktivitet, då det hjälpte dem 

slappna av. Rutiner i vardagen var till stor hjälp, såsom att planera sömn och planera måltider 

för att förhindra spänningshuvudvärken (Skogvold & Magnussen, 2019). 

 

Att känna osäkerhet inför framtiden 

Att, som tonåring, leva med långvarig smärta påverkade synen på framtiden och hur den 

förväntades se ut. Att kunna vara glad och leva normalt i framtiden var en önskan, men det 

kunde vara svårt att se en framtid utan smärta (Carter et al., 2002; Szwimer et al., 2020; 

Sällfors et al., 2002). Tonåringarna drömde om en framtid utan restriktionerna som smärtan 

för med sig, då den påverkar många delar av deras liv så som sömn, fokusering, skolgång, 

fritidsaktiviteter och det sociala livet (Carter et al., 2002; Yeung et al., 2017). Tonåringarna 

kände maktlöshet, osäkerhet, oro och frustration inför framtiden med smärtan, trots försök att 

acceptera den och se positivt på livet (Szwimer et al., 2020; Sällfors et al., 2002). I studien av 

Carter et al. (2002) uppgav tonåringarna att det kunde vara svårt att hantera smärtan, eftersom 

den kommer att finnas där under resten av livet. De trodde sig kunna hantera nästa 

smärtepisod, men när den väl kom försvann deras hopp om att kunna hantera smärtan bättre 

denna gång. Szwimer et al. (2020) fann i sin studie över smärta hos tonårsflickor att de 

upplevde sin långvariga smärta som ett hinder för allt de ville göra i livet (Szwimer et al., 

2020). I studien av Sørensen och Christiansen (2017) uppgav deltagare sig ha förlorat hoppet 

om att bli fria från smärtan och gått in i en djup depression. I studien av Szwimer et al. (2020) 

uppgav deltagarna att det som hjälpte dem att kämpa och hålla uppe motivationen trots 

känslan av hopplöshet var förmågan att sätta upp nya mål. Att försöka föreställa sig en positiv 

framtid och hitta nya sätt att uppnå tidigare mål var andra strategier för att kunna hantera 

smärtan (Szwimer et al., 2020). 

 

Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa kunskap som finns inom ett valt område för 

att därefter kunna applicera den i praktiken (Kristensson, 2014). En icke-systematisk 

litteraturstudie med kvalitativ ansats ansågs som lämplig metod för att besvara denna studies 

syfte, med tanke på den begränsade tiden för att utforska tonåringars erfarenheter av långvarig 

smärta. En icke-systematisk översikt innebär att den inte uppfyller alla krav som en 
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systematisk översikt gör, men kan likväl bidra till värdefull kunskap (Kristensson, 2014). De 

kategorier av tonåringars erfarenheter av att leva med långvarig smärta som studien 

resulterade i, kan ses som värdefull kunskap inför sjuksköterskors möte med denna 

patientgrupp. Metoden var därför relevant. 

 

Kvalitativ forskning, som uppsatsen valt att fokusera på, genomförs bland annat genom 

intervjuer, där deltagarna individuellt eller i fokusgrupper får beskriva sina upplevelser och 

erfarenheter av olika fenomen (Kristensson, 2014), i denna uppsats gällande långvarig smärta. 

Dahlberg et al. (2008) menar att det under analysprocessen i en kvalitativ studie är viktigt att 

eftersträva att data behandlas objektivt för att inte styras av egna erfarenheter inom området 

(Dahlberg et al., 2008). En av författarna har egna erfarenheter av att leva med långvarig 

smärta som tonåring och en har erfarenhet av att arbeta med barn och tonåringar inom hälso-

och sjukvård. Förförståelsen reflekterades under hela arbetets gång och författarna var 

medvetna om att inte forma resultatet utefter egna erfarenheter. Under arbetets gång lades det 

stor vikt vid att använda all data objektivt, utan prioritering utifrån förutfattade meningar. 

Inga av ingående studiers resultat formades heller på så sätt att de bättre skulle passa in i 

denna studies resultat. En handledare har varit inkluderad under examensarbetets process som 

bidrog till att ytterligare granskning av texten genomförts, vilket kan ses som en styrka (Polit 

& Beck, 2018). Det faktum att samtliga i resultatet ingående studier belyser liknande 

erfarenheter hos tonåringar kan ses som en styrka. 

 

En svårighet som uppstod under sökning i olika databaser var att sökord som hade varit 

önskvärda att inkludera i sökningen, exempelvis ”experiences”, resulterade i icke-

tillfredsställande antal träffar. MeSH-termen ”adaptation, psychological” inkluderades då den 

beskriver coping. Thesaurus-termen ”coping behavior” användes i PsycInfo som motsvarighet 

för MeSH-termen ”adaptation, psychological”. Litteratursökningen resulterade i åtta 

kvalitativa studier, varav en även hade en mixad metod. Författarna hade önskat ett större 

urval av studier av kvalitativ ansats för ett rikare resultat. En nionde studie med kvalitativ 

ansats som beställdes via fakultetens bibliotek var dessvärre inte tillgänglig, vilket kan ses 

som ett bortfall. Då PubMed och CINAHL inte gav ett tillräckligt stort urval av studier 

använde författarna ytterligare en databas, PsycInfo, för att inte gå miste om kvalitativa 

studier i denna databas. Sökning i PsycInfo resulterade i två av de studier som kom att ingå i 

resultatdelen. 
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Svårighet fanns i att hitta relevanta sökord och därmed blocksökningar som genererade en 

överskådlig mängd studier. Syftet i litteraturstudien belyste smärtans konsekvenser i dagligt 

liv, trots detta användes inte sökordet “consequence” i blocksökningen. Sökordet inkluderades 

till en början, men visade sig inte vara nödvändigt då studier från valda databaser ändå belyser 

smärtans konsekvenser i dagligt liv.  

 

Författarna planerade ursprungligen att utforska erfarenheter hos tonåringar i åldersspannet 

13–19 år, då detta åldersspann hos gemene man ofta definierar tonåringar. Databaserna som 

användes hade dock olika definitioner av tonåring i sina filter. PubMed och CINAHL 

definierar “adolescent” (sv. tonåring) som 13–18 år, men PsycInfo som 13–17 år. Valda filter 

användes trots deras olika definitioner av “adolescent”. Utifrån denna erfarenhet ändrades 

studiens urval till att inkludera tonåringar i ålder 13–18 år. Sökordet “child” inkluderades 

också i sökningarna då barns åldersspann sträcker sig från noll till 18 år. Författarna valde att 

enbart inkludera studier som var publicerade de senaste 20 åren, för att belysa mer aktuell 

forskning inom området.  

 

För att analysera data användes en integrerad analys där båda författarna läste inkluderade 

studier i resultatet enskilt. Det som var framträdande i studierna och relaterade till 

litteraturstudiens syfte, identifierades enskilt. Liknande resonemang hade framkommit under 

den enskilda läsningen av inkluderade studier, vilket enligt Kristensson (2014) ökar 

trovärdigheten. Studieförfattarna förde tillsammans en diskussion om vilka kategorier och 

subkategorier som var relevanta för litteraturstudiens resultat. Under arbetets gång har 

kategorier och subkategorier utformats mer specifikt utefter vad som framkom i resultatet. 

Enligt Willman et al. (2016) ger en bearbetning av kategorier och subkategorier, ett mer 

nyanserat innehåll under resultatsammanställningen (Willman et al., 2016). En integrerad 

analys ansågs som lämplig metod i resultatet, för att analysera inkluderade studier och 

sammanställa resultatet på ett mer överskådligt sätt (Kristensson, 2014).  

 

Inkluderade studier är utförda i den industrialiserade västvärlden (England, Kanada, Norge, 

Sverige, USA). Därmed kan denna studies resultat ses som överförbart till vården av 

tonåringar med långvarig smärta i andra länder i den industrialiserade västvärlden. 

Kristensson (2014) skriver att inom kvalitativ forskning talas om resultatets överförbarhet 

snarare än generaliserbarhet. Med överförbarhet avses hur resultatet är överförbart till andra 

sammanhang (Kristensson, 2014). 
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För att fånga erfarenheter av långvarig smärta användes åtta olika studier som besvarade 

syftet i kandidatuppsatsen. Litteraturstudien anses ha styrkor, såsom att författarna har 

redovisat sin förförståelse samt att inkluderade studier i resultatet belyser liknande fenomen, 

som gör att resultatet kan ses som tillförlitligt.  

 

Diskussion av framtaget resultat 

Denna litteraturstudie visar att tonåringarna hade svårt att kommunicera sin smärta (Carter et 

al., 2002; Sørensen och Christiansen, 2017; Yeung et al., 2017). I Orems (2001) stödjande-

undervisande omvårdnadssystem är det av stor vikt att kommunikationen är god mellan 

vårdtagaren, i detta fall tonåringen, och sjuksköterskan så att sjuksköterskan kan undervisa 

tonåringen i egenvårdshandlingar. Centralt i Orems (2001) teori om egenvård är hur personen 

utifrån sina erfarenheter kan hantera sin ohälsa. Vidare fokuserar det stödjande-undervisande 

omvårdnadssystemet på hur sjuksköterskan kan hjälpa personen i egenvårdshandlingar genom 

stöd och undervisning (Orem, 2001). I linje med Orems (2001) omvårdnadssystem kan 

sjuksköterskan genom undervisning ge tonåringarna ett professionellt språk, med vedertagen 

medicinsk smärtterminologi för att tydligare kunna kommunicera sin smärta. I en studie av 

Wager et al. (2018) framkom det att korta informativa filmer gjorde att tonåringar ökade sin 

kunskap om långvarig smärta (Wager et al., 2018). Det kan därför vara av vikt, att som 

sjuksköterska, använda sig av informativa filmer för att hjälpa tonåringen att utöka sin 

smärtterminologi samt förståelse för smärtan. Vidare skriver Robinson et al. (2016) att 

grupputbildning kan hjälpa personer med långvarig smärta, genom att öka kunskapen om 

ämnet och därmed smärtterminologi (Robinson et al., 2016). Studien av Robinson et al. 

(2016) är genomförd med enbart vuxna deltagare, i åldrarna 28-64 år, som lider av långvarig 

smärta. Trots annan population kan det vara applicerbart med grupputbildning hos tonåringar 

för att de ska få ökad förståelse för sin långvariga smärta. 

Som tonåring cirkulerar livet till stor del kring det sociala livet med kamrater (Wiklund 

Gustin, 2015). När tonåringen inte kan delta i det sociala livet, utan istället får se jämnåriga 

umgås, kan det uppstå en upplevelse av ensamhet (Sørensen & Christiansen, 2017). 

Tonåringarna behöver få stöd och förståelse från sina kamrater, vilket kan bidra till en god 

relation (Carter et al., 2002; Franck et al., 2008; Skogvold & Magnussen, 2019; Sällfors et al., 

2002; Sørensen & Christiansen, 2017). En stor del av livet som tonåring med långvarig smärta 
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handlar om att finna tid för vila och få ordentligt med sömn, eftersom smärtan kan bidra till 

sömnproblem och därmed dagtrötthet (Jacobson et al., 2013; Sällfors et al., 2002; Sørensen & 

Christiansen, 2017). Även tröttheten bidrar till svårighet att delta i aktiviteter, skolgång och 

det sociala livet, vilket kan skapa oro inför hur framtiden i arbetslivet kommer se ut. Även 

Yoon et al. (2019) fann i sin studie i USA där 285 barn och tonåringar i åldrarna åtta till 17 år 

fick svara på en enkät. Studien undersökte hur trötthet orsakad av långvarig smärta påverkar 

tonåringars liv, och bidrar till att tonåringar med långvarig smärta upplever dagtrötthet. 

Vikten av att lägga fokus på att hjälpa tonåringarna hantera denna trötthet för att underlätta 

skolgången och minska depressiva symtom betonades (Yoon et al., 2019). Att kämpa för att 

se en positiv framtid och hålla motivationen uppe kan vara uttröttande för tonåringarna 

(Szwimer et al., 2020). Därmed behöver tonåringarna hjälp med att hitta strategier för att klara 

av just tonåren, för att underlätta deras väg in i vuxenlivet (Forgeron et al., 2017; Rosenbloom 

et al., 2017). 

Tonåringar är i en fas i livet där det är naturligt att vilja bryta loss från sina föräldrar (Allen & 

Land, 1999). Att samtidigt vara drabbad av långvarig smärta utgör ett hot för denna process, 

eftersom tonåringarna är i en beroendeställning till föräldrarnas omvårdnad och stöd (Evans et 

al., 2010; Ross et al., 2018). Jaaniste et al. (2016) visar i sin studie hur tonåringar med 

långvarig smärta behöver finna en balans mellan deras behov av trygghet och samtidigt 

autonomi från föräldrarna. En för beskyddande förälder kan hindra tonåringen från att uppnå 

den autonomin som är väsentlig för problemlösning, relaterat till långvarig smärta (Jaaniste et 

al., 2016). Vikten av fortsatt forskning kring långvarig smärta i tonåren och strategier för 

behandling lyfts, i syfte att främja tonåringarnas egenvård, vilket kan få positiva effekter på 

vuxenlivet (Jaaniste et al., 2016). Om tonåringarna, i linje med Orems (2001) teori om 

egenvårdssystem, kan få hjälp att till större del själva hantera sin smärta, kan det bidra till 

självständighet i sin vård (Jaaniste et al., 2016; Evans et al., 2010). Samtidigt som 

tonåringarna behöver bryta sig loss från sina föräldrar, har föräldrarna en viktig roll för 

tonåringarnas välbefinnande genom stöttning. Att få förståelse, samtala och behöva stöd från 

föräldrar var ett framträdande fynd i denna litteraturstudie (Carter et al., 2002; Franck et al., 

2008; Jacobson et al., 2013; Skogvold & Magnussen, 2019; Sällfors et al., 2002; Sørensen, & 

Christiansen, 2017).  

 

Genom att upptäcka strategier för avledning och coping av smärtan kan tonåringar utforska 

vad som passar just dem. Copingstrategier för att hantera smärtan som presenteras i denna 
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litteraturstudies resultat var bland annat att prioritera vila och nedvarvning, lyssna på musik, 

titta på tv, vara ute i naturen, läsa och måla (Franck et al., 2008; Szwimer et al., 2020). 

Svårigheter att hantera smärtan kan leda till sämre psykiskt välbefinnande och negativ 

påverkan på dagliga livets aktiviteter (Reid et al., 2016).  I en studie av Nilsson et al. (2019) 

undersöktes hur skolsköterskor möter tonåringar med långvarig smärta. Studien presenterar 

HOPE (Help Overcome Pain Early) som är en utbildning för skolsköterskor för att bättre 

kunna hjälpa tonåringar hantera långvarig smärta. Studien visade att skolsköterskorna tidigare 

använts sig av modellen för motiverande samtal där skolsköterskan oftast var i centrum och 

förde samtalet. Studien presenterade att applicera personcentrerad vård i mötet med 

tonåringen. Tonåringen och skolsköterskan fattade tillsammans beslut och tonåringens 

erfarenheter och behov fick vara i centrum, vilket gav bra resultat i mötet (Nilsson et al., 

2019). Denna litteraturstudie visade tonåringars erfarenheter av vårdpersonal. Det 

tonåringarna upplevde som positivt var när vårdpersonalen visade intresse för dem och deras 

välbefinnande samt var villiga att lyssna på dem (Carter et al., 2002; Franck et al., 2008; 

Skogvold & Magnussen, 2019; Sällfors et al., 2002). Orems (2001) stödjande-undervisande 

omvårdnadssystem innefattar området för stöd och bekräftande av erfarenheter, därmed är det 

applicerbart för sjuksköterskan vid mötet med tonåringen. Farrant och Watson (2004) visade i 

sin studie att tonåringar med långvarig sjukdom och deras föräldrar inte alltid litade på hälso-

och sjukvårdspersonal, eftersom de var rädda att sjuksköterskan inte höll informationen 

sekretessbelagd. Vidare kom de fram till i sin studie att det tonåringar och föräldrarna 

värderade mest var att sjuksköterskans viktigaste egenskaper var att ha god kompetens samt 

att sjuksköterskan lyssnade på vad tonåringen hade att säga (Farrant & Watson, 2004). 

ICanCope är en applikation utvecklad i Kanada som är riktad till tonåringar som lever med 

långvarig smärta. Genom denna applikation kan de lära sig mer om sin långvariga smärta och 

få hjälpa med att skapa strategier för att hantera den (iCanCope, 2017). 

Applikationsanvändaren kan interagera med andra som har liknande problem i forum där de 

kan hjälpa och stötta varandra, de kan även se informativa filmer för att lära sig mer om 

långvarig smärta, vilket även belystes som givande i studien av Wager et al. (2018). I en 

studie av Lalloo et al. (2019) undersöktes hur användandet av applikationen fungerar hos 

tonåringarna under 55 dagar. Studien visade att tonåringarna använde applikationen frekvent 

och den funktion som användes mest var deras självregistreade symtom och humör, där de 

kunde se hur symtom och humör varit över tid (Lalloo et al., 2019). I en senare studie av 

Lalloo et al. (2021) undersöktes hur tonåringar med juvenil kronisk artrit använde appen 
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under 55 dagar. Det framkom bland annat att tonåringarna rapporterade en minskning i 

smärtintensitet under de 55 dagarna (Lalloo et al., 2021). ICanCope är en relativt ny 

applikation och för tillfället finns inte studier som undersökt hur tonåringar med långvarig 

smärta utvärderar applikationen. Att tonåringar kan ha en applikation att använda som hjälp 

kan underlätta, dels för de som bor långt från hälso- och sjukvårdsinstitutioner men även 

under situationer då vården är svårtillgänglig, till exempel vid en pandemi som i rådande 

stund pågår. Att undervisa tonåringar om möjlighet till hjälp och egenvård via applikationen 

iCanCope är i linje med Orems (2001) stödjande-undervisande omvårdnadssystem, där målet 

för personen är att bli självständig i sin egenvård.  

En osäkerhet inför framtiden lyftes i denna litteraturstudie. Tonåringarna uttryckte oro för hur 

livet på sikt skulle se ut med smärtan (Carter et al., 2002; Szwimer et al., 2020; Sällfors et al., 

2020). Smärtan påverkade tonåringarnas liv i stor utsträckning och många upplevde den som 

ett hinder för allt de ville göra i framtiden (Szwimer et al., 2020). Det förekom en oro för att 

lyckas akademiskt (Sørensen & Christiansen, 2017) som också bekräftas i studier av Maslow 

et al. (2011) och Murray et al. (2020). Deras studier visar att vuxna som diagnostiserats med 

långvarig smärta i tonåren upplever svårigheter i det akademiska livet och i senare arbetsliv 

(Maslow et al., 2011; Murray et al., 2020). Att som tonåring, med livet framför sig, inte känna 

hopp om en smärtfri framtid men istället känna en uppgivenhet, maktlöshet, osäkerhet och 

frustration kan göra det svårt att hålla motivationen uppe (Szwimer et al., 2020; Sällfors et al., 

2002; Sørensen & Christiansen, 2017). Ökad förmåga till egenvård enligt Orem (2001) kan 

hjälpa tonåringarna hantera smärtans konsekvenser, vilket i sin tur kan leda till ökat 

välbefinnande och en mer hoppfull syn på framtiden. Genom stöd och utbildning kan 

tonåringarna utveckla förståelse för sin långvariga smärta. Enligt Wager et al. (2018) kan 

detta göras i form av informativa filmer som kan visas för tonåringarna. På så sätt kan de öka 

sin förståelse för hur smärtan fungerar och hur de kan hantera den. 

Denna litteraturstudie syftade till att beskriva tonåringars erfarenheter av att leva med 

långvarig smärta och dess konsekvenser i dagligt liv, utan att undersöka orsak och verkan 

mellan de kategorier av erfarenheter som studien resulterade i. Författarna valde ändå att 

presentera de olika kategorierna i resultatredovisningen i en potentiellt rimlig logisk följd, där 

exempelvis att acceptera smärtan är en förutsättning för senare copingstrategier. Vidare 

forskning om utvärdering av appen iCanCope och effekten av egenvård är av värde för 

utvecklingen av vården för tonåringar med långvarig smärta. 
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Slutsats och kliniska implikationer 

Att som tonåring leva med långvarig smärta påverkar, utöver tonåringens fysiska och 

psykiska välbefinnande, dagliga livets aktiviteter. Tonåringen är beroende av andras stöd, 

samtidigt är det av betydelse för tonåringen att uppnå autonomi från sina föräldrars stöd för 

att kunna utveckla sin förmåga till problemlösning relaterat till långvarig smärta. 

Sjuksköterskan har en betydande roll i mötet med tonåringen, att genom stöd och 

undervisning i egenvård hjälpa tonåringen med långvarig smärta att klara dagliga livets 

aktiviteter. Svårighet att uttrycka sin smärta indikerar ett behov av hjälp att finna adekvata 

ord. Utbildning, applikationer och informativa filmer kan bidra till bättre smärtterminologi 

som i sin tur kan hjälpa tonåringen beskriva smärtan och förbättra sin egenvård. Genom 

utbildning av sjuksköterskor kan de lära sig mer om tonåringar med långvarig smärta, samt 

hur de kan förbättra mötet genom att bland annat använda sig av personcentrerad vård i 

samtalet. Det är viktigt som sjuksköterska att ta sig tid att prata med tonåringen och skapa en 

trygg relation där tonåringen kan prata om hur hon/han upplever sin situation. 

Litteraturstudiens resultat, relaterat till syftet, visar att långvarig smärta har signifikant 

påverkan på tonåringens liv. Strategier presenteras för både hur tonåringen själv kan hantera 

smärtan, samt hur sjuksköterskan genom stöd och undervisning kan hjälpa tonåringen. Vidare 

forskning är av betydelse för ytterligare utveckling av vården, i syfte att stödja och undervisa 

tonåringen ur ett omvårdnadsperspektiv.  

 

Författarnas arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har varit jämnt fördelad under uppsatsens framväxt. J.B. skrev första 

utkast av bakgrund och metod i bakomliggande projektplan. Artikelsökningar gjordes 

tillsammans, valda artiklar lästes därefter enskilt men diskuterades och sammanställdes sedan 

gemensamt i resultatredovisningen. Under diskussionsavsnittet diskuterades uppsatsen 

tillsammans och därefter sammanställdes diskussionerna till text gemensamt. 
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