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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Sverige är det idag 18 procent av befolkningen som lider av långvarig smärta, vilket 
är en vanlig orsak till sjukskrivningar. Definitionen av smärta är faktiska eller potentiella skador 
mot kroppens vävnad vilket leder till en obehaglig känsla som i sin tur leder till en känslomässig 
upplevelse. Smärta som är ihållande mer än tre månader definieras som långvarig smärta. 
Patienter som lider av långvarig smärta använder ofta mycket smärtlindrande läkemedel som i sin 
tur kan ge biverkningar. Egenvårdsåtgärder är en viktig del i omvårdnaden och fysisk aktivitet 
kan vara en av dessa. Fysisk aktivitet leder till att opioder och serotoninet i hjärnan ökar som i sin 
tur har en smärtlindrande effekt.  
Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter upplever fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd  
vid långvarig smärta.  
Metod: En litteraturöversikt gjordes med data från kvalitativa vetenskapliga artiklar. 
Inklusionskriterierna var studier med fysisk aktivitet, långvariga smärta, patienter över 18 år, 
patienters upplevelser, publicerade mellan 2009–2019, artiklar skrivna på engelska samt artiklar 
som var “peer-reviewed”. Exklusionskriterier var långvarig smärta relaterat till cancer och andra 
sjukdomar som exempelvis kronisk trötthet. 
Resultat: Resultatet är uppdelat i fyra teman. De teman som framkom var smärtlindring, rädsla 
inför fysisk aktivitet, välbefinnande samt ökad smärta. Patienter som utförde fysisk aktivitet hade 
olika upplevelser. Flertalet av patienterna som utförde fysisk aktivitet upplevde att smärtan blev 
lindrigare och välbefinnandet ökade. Ett fåtal patienter upplevde dock att smärtan blev värre och 
var rädda för att utföra fysisk aktivitet. 
Slutsats: Majoriteten av patienterna upplevde att fysisk aktivitet lindrade långvarig smärta samt 
ökade välbefinnandet. Vilket visar på att sjuksköterskan i många fall, dock individanpassat, kan 
rekommendera fysisk aktivitet som en alternativ egenvårdsåtgärd vid långvarig smärta i den 
personcentrerade omvårdnaden.   
 
Nyckelord: Egenvård, fysisk aktivitet, långvarig smärta, patient, smärtlindring och upplevelser  
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Inledning 

I Sverige är det idag 18 procent som lider av långvarig smärta (Statistikmyndigheten, 2018). 

Patienter som lider av långvarig smärta löper större risk för psykiska besvär som till exempel 

depressioner och dödstankar, än patienter som inte lider av smärta (Edwards, Dworkin, Sullivan, 

Turk & Wasan, 2017). Definitionen av smärta är faktisk eller potentiell skada mot kroppens 

vävnad vilket leder till en obehaglig känsla som i sin tur leder till en känslomässig upplevelse 

Smärta som är ihållande i mer än tre månader definieras som långvarig smärta (ISAP, 2017). 

Patienter som lider av långvarig smärta använder mycket smärtlindrande läkemedel vilket kan ge 

biverkningar (Hilton et al., 2016). Patienter som känner smärta blir ibland begränsade i sin vardag 

samt upplever att de förlorar sin värdighet. Egenvårdsåtgärder är då en viktig del i omvårdnaden 

och fysisk aktivitet kan vara en av dessa. Fysisk aktivitet kan vara till exempel yoga och dagliga 

promenader (Kovačevć et al., 2018). Fysisk aktivitet har visats sig vara positivt fysiologiskt för 

att lindra smärta, genom att opioder och serotonin i hjärnan ökar och ger en smärtlindrande effekt 

(Lima, Abner & Sluka, 2017). Patienter med långvarig smärta kan vara svåra smärtlindra vilket 

leder till att patienterna får mycket läkemedel som i sin tur ökar risken för biverkningar. 

Sjuksköterskor möter patienter med långvarig smärta överallt i vården. Då sjuksköterskor arbetar 

hälsofrämjande med bland annat egenvårdsåtgärder som alternativa smärtlindringsmetoder 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008) är kunskap kring hur patienter upplever fysisk aktivitet 

som egenvårdsåtgärd vid långvarig smärta viktig i omvårdnadsarbetet.  

Bakgrund 

Långvarig smärta 

Smärta definieras som “En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förknippad med faktisk 

eller potentiell vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” enligt International 

Association for the Study of Pain (ISAP, 2017). Eftersom det är en individuell och alltid en 

subjektiv känsla så innebär detta att en patient som inte kan uttrycka sig kring smärta upplever 

smärtan precis som alla andra och är då också i behov av smärtlindrande behandling (ISAP, 

2017). Benämningen på smärta är olika beroende på hur länge smärtan varat men smärtan är 

fortfarande smärta. Anledningen till att det blir långvarig smärta har att göra med hur lång period 

som smärtan pågår. För att smärtan ska kunna definieras som långvarig eller kronisk som det 

även förr kallades, ska smärtan funnits i över tre månader, eller att smärtan finns kvar fast att den 
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fysiska skadan har läkt och efter den normala läkningstiden. Detta innebär att den långvariga 

smärtan kan bli livslång men den behöver inte bli det. Om smärtan däremot varar i mindre än tre 

månader kallas denna för akut smärta. Hos patienter med långvarig smärta sker det däremot 

biologiska förändringar i hjärnan, vilket leder till att smärtkänsligheten minskar samt att området 

som smärtan kommer ifrån ökar. Smärtlindrande behandling genom läkemedel vid långvarig 

smärta kan vara svår. Detta då målet är att få patienten helt smärtfri vilket ofta är svårt att nå samt 

att läkemedel får en sämre smärtlindrande effekt vid långvarig användning. Något som i sin tur 

leder till att patienten får ett försämrat välbefinnande och då behöver mer omsorg från sjukvården 

(Hilton et al., 2016).  

Smärtans påverkan på patienten 

Patienter upplever smärta på olika sätt. Vissa patienter upplever att smärtan begränsar dem helt i 

vardagen medan andra patienter lär sig att hantera smärtan. Smärtan gör att patienten ibland inte 

kan klara sin vardag som en person utan smärta hade kunnat göra. Då patienter som lider av 

smärta påverkas av otrolig trötthet bidrar detta till att vardagen blir begränsad. Många patienter 

som känner smärta känner att de förlorar sin identitet då smärta kan leda till att patienten behöver 

ge upp både sociala band och arbete. Detta leder till att de tappar kontakten med sina vänner. 

Patienter som har långvarig smärta upplever ofta att de inte blir väl bemötta samt att vården inte 

tar deras smärta på allvar (Edwards, Dworkin, Sullivan, Turk & Wasan, 2017). Många patienter 

med långvarig smärta kan även uppleva att de förlorar sin värdighet då det hela tiden skiftar 

mellan hopp och förtvivlan i vardagen. Patienter som upplever långvarig smärta kan även bli 

begränsade i sin vardag till exempel när de inte kan köra bil eller gå. Smärta påverkar även 

patientens förmåga att kunna utföra andra olika fysiska aktiviteter i sin vardag. Detta leder till att 

de känner sig utanför, vilket i sin tur kan leda till att de blir deprimerade. Det har visats att 

patienter som lider av långvarig smärta har en tendens att drabbas av depression och känna 

nedstämdhet. Patienter med långvarig smärta upplever även ofta ett sämre välbefinnande och i 

värsta fall också en längtan om att få dö (Polaski, Phelps, Kostek, Szcus & Kolber, 2019). 
Patienter som lider av långvarig smärta löper större risk att drabbas av psykologiska åkommor. 

De vanligaste psykiska åkommorna som drabbar patienter med långvarig smärta är ångest och 

depression. Dessa patienter lider också av negativa tankar, beteenden och känslor vilket har en 

negativ påverkan på patientens välbefinnande De symtom som kan uppkomma vid långvarig 

smärta till exempel ångest, nedstämdhet och depression påverkar också i sin tur smärtan på ett 

negativt sätt då det kan förvärra smärtan. Förutom att det kan förvärra smärtan kan det även bidra 
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till att patienter inte kan gå ut i arbetslivet och i värsta fall även begå självmord (Edwards, 

Dworkin, Sullivan, Turk & Wasan, 2017). 

Fysisk aktivitets påverkan på smärta 

Fysisk aktivitet definieras som olika aktiviteter som utförs av skelett och musklerna i kroppen 

som bidrar till energiförbrukning (Polaski, Phelps, Kostek, Szcus & Kolber, 2019). Löpning, 

motståndsträning och promenader är exempel på olika typer av fysiska aktiviteter. Regelbunden 

fysisk aktivitet leder också till att opoider och serotinet i hjärnan ökar vilket i sin tur leder till en 

smärtlindrande effekt hos patienter som lider av smärta (Lima, Abner & Sluka, 2017).  

 

Det är viktigt att hitta en balans mellan den fysiska aktiviteten och vilan för att hjärnan ska kunna 

ge en smärtlindrande effekt. Det finns olika faktorer som påverkar den balansen, det kan vara 

fysisk aktivitetsnivå, smärtnivån eller om patienten som upplever smärta har någon skada. Att 

utföra regelbunden fysisk aktivitet ökar produktionen i hjärnan av endocannabinoider. 

Endocannabinoider har en smärtstillande effekt precis som till exempel serotonin och opioider 

har en smärtstillande effekt. När fysisk aktivitet utförs produceras en stresskomponent vilket i sin 

tur kan gör att de endogena och serotogena opioider i hjärnan aktiveras vilket leder till en 

smärtstillande effekt.  Det finns mycket forskning på att opioidmekanismer sätts igång i kroppen 

vid fysisk aktivitet. Då opiodmekanismerna sätts igång vid fysisk aktivitet bidrar detta till att 

smärtan i kroppen minskar. Det har framkommit att människor som har långvarig smärta och 

samtidigt tar smärtlindrande läkemedel inte har någon nytta av fysisk aktivitet (Lima, Abner & 

Sluka, 2017). Detta på grund av att läkemedlet gör att så att effekten av den fysiska aktiviteten 

blockerar kroppens egna funktioner att smärtlindra (Lima, Abner & Sluka, 2017). 

Fysisk aktivitet på recept 

Det finns bevis på att patienter som utför regelbunden fysisk aktivitet på recept har positiva 

hälsoeffekter. Målet med fysisk aktivitet som ges på recept är att öka patientens motivation till att 

fortsätta utföra fysisk aktivitet under hela livet. Patienter som är fysiskt inaktiva påverkas på ett 

negativt sätt därför är det viktigt med fysisk aktivitet på recept (Lundqvist, Börjesson, Larsson, 

Cider & Hagberg, 2019). Fysisk aktivitet på recept kan innebära aktiviteter som promenad men 

även aktiviteter som utförs i grupp. Receptet är personligt och utgår ifrån patientens 

förutsättningar och behov. Fysisk aktivitet på recept som utförs av patienter främjar till en 

förändrad och bättre livsstil. All legitimerad vårdpersonal med formell och reell kompetens får 
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förskriva fysisk aktivitet på recept till patienter, ett exempel på detta kan vara sjuksköterskor 

(Laureschkus, Hallström, Westbom, Tornberg & Nordmark, 2017). 

Egenvård 

Egenvård definieras som att patienten själv kan utföra en omvårdnadsåtgärd. Egenvård kan 

utföras själv eller också med hjälp av anhöriga. För att en omvårdnadsåtgärd ska klassas som 

egenvård behöver en bedömning göras av hälso- och sjukvårdspersonal detta för att avgöra om 

patienten anses klara av omvårdnadsåtgärder och överväga riskerna med åtgärden. Egenvård kan 

vara allt ifrån medicinering till omläggning av sår och fysisk aktivitet. Egenvård är en 

personcentrerad åtgärd som bestäms utifrån patientens fysiska och psykiska hälsa och även 

livssituation (Socialstyrelsen, 2019). Egenvård är det som rekommenderas till patienter i första 

hand behöver inte receptbeläggas av läkare. Den egenvård som vanligtvis används av patienter 

med långvarig smärta är förtäring av olika sorters örter som hjälper mot smärtan till exempel te. 

Patienter som lider av långvarig smärta använder även yoga, träning och promenader som 

egenvård (Kovačevć et al., 2018). Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver att 

sjuksköterskor ska arbeta hälsofrämjande. Ett sätt är då att rekommendera egenvård till patienten. 

För att egenvård ska kunna användas som en omvårdnadsåtgärd av sjuksköterskor behöver även 

kunskapen om detta finnas (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Teoretisk referensram 

Orems teori startade med att undersöka hur omvårdnaden såg ut som helhet, som senare 

utvecklades till en teori om egenvård. Teorin hjälper sjuksköterskan att få en bättre förståelse av 

omvårdnadsutövning. Orem beskriver att omvårdnad är när människor har en bristande förmåga 

att vårda sig själv i situationer där hälsotillståndet bestämmer om personen behöver hjälp. En stor 

del av teorin handlar om att kunna se helheten i omvårdnadsarbete som utförs. Orems teori 

fokuserar mycket på egenvård ur ett omvårdnadsperspektiv. Genom att Orem beskriver egenvård 

som aktivitet som patienten utför för att bibehålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvård är en 

aktivitet som patienten själv utför. Egenvårdsåtgärder är en viktig del för att bibehålla hälsa och 

livet. Egenvårdsåtgärder är inlärda och målinriktade åtgärder, för detta behövs det att patienten 

har kunskap och är beslutsfattande. Egenvårdsmodellen sammansvetsar patientbedömningar med 

omvårdnadsdiagnoser, förväntade hälsoresultat, epikriser med mera (Orem,1985).  

 

Orems teori kallas även ibland för generell teori om omvårdnad som är uppdelad i tre teorier, 

vilka är teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. Teorin 
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om egenvårdsbrist har frågan när och varför kommer människor i behov av professionell 

omvårdnad. I teorin om omvårdnadssystem har sjuksköterskor ansvar att bedöma om patienten är 

lämplig att utföra egenvård. Sjuksköterskor och patienten arbetar tillsammans för att få fram den 

bästa egenvården för patienten. I teorin om egenvård beskriver Orem egenvård som målinriktade 

handlingar som har med patientens kunskap om hur människan fungerar och utvecklingsfas. 

Detta för att upprätthålla mänskligt liv, hälsa och välbefinnande. Patienter som utför egenvård 

under en längre tid, bildar ett aktivitetssystem och har kunskap om olika typer av handlingar och 

egenvårdsåtgärder (Orem, 1985). Orem beskriver egenvård som en viktig del i omvårdnaden. 

Därmed kan sjuksköterskor ta nytta av denna teorin för att applicera egenvård i 

omvårdnadsarbetet. Syftet med egenvårdsteorin är att sjuksköterskan ska öka sin förståelse för 

vad patienter med långvarig smärta upplever vid fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd. 

Sjuksköterskan kan då vidta åtgärder och rekommendera patienter till egenvård.  

Problemformulering 

Idag lider många av långvarig smärta vilket påverkar patienterna i vardagen. Patienterna löper 

även en större risk att drabbas av psykologiska åkommor till exempel nedstämdhet och 

depression. Då patienter med långvarig smärta är svåra att smärtlindra ges mycket läkemedel 

vilket ökar risken för biverkningar. Sjuksköterskor möter patienter som lider av långvarig smärta 

överallt i vården och behöver därför kunskap om olika sätt att smärtlindra. Sjuksköterskor ska 

arbeta hälsofrämjande, ett sätt är då att rekommendera egenvård till patienten. Egenvård kan vara 

till exempel fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet på recept rekommenderas för en bättre livsstil och 

har visat sig ha en positiv effekt på patienter som lider av en sjukdom. För att fysisk aktivitet ska 

kunna användas som en egenvårdsåtgärd i omvårdnaden av sjuksköterskor behövs kunskapen om 

patienters upplevelser om detta finnas. Genom att sjuksköterskan har kunskap om hur olika 

patienter upplever fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd kan detta rekommenderas till patienterna 

i den personcentrerade omvårdnaden. 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter upplever fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd  

vid långvarig smärta.  
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Metod 

Studien är en litteraturöversikt som utgår från kvalitativa vetenskapliga artiklar. En kvalitativ 

litteraturöversikt innebär att skapa en överblick av ett område och sedan sammanställa 

informationen (Polit & Beck, 2017). Därefter skapas ett underlag som kritiskt granskas utifrån 

valt kunskapsområde. Studien är inspirerad av Polit och Beck niostegsmodell där steg ett innebär 

att formulera ett syfte. Steg två innebär att välja databaser som sökning ska ske i, samt hitta en 

sökstrategi. Val av sökord görs även under steg två. Under steg tre görs sökningar i databaserna 

PubMed och Cinahl, då endast primärkällor används i studien. Cinahl är en förkortning av 

Cumulative index of nursing and allied health literature och är en databas som innehåller bland 

annat vetenskapliga tidskriftsartiklar och monografier. De vetenskapliga artiklarna handlar bland 

annat omvårdnad. PubMed är en bred databas som huvudsakligen består av vetenskapliga 

tidskriftsartiklar. Dessa artiklar är inriktade på medicin och omvårdnad (Polit & Beck, 2017). 

Syftet utformades för att kunna ta reda på hur patienter som lider av långvarig smärta upplevde 

att utföra fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd. Sökorden valdes ut genom att översätta delar av 

syftet till engelska. Sökorden användes för att söka upp vetenskapliga artiklar i databaserna 

PubMed och Cinahl. 

Urval 

Inklusionskriterierna för valet av de vetenskapliga artiklarna var fysisk aktivitet, långvarig smärta 

och patienters upplevelser. De artiklar som inkluderades i studien innehöll patienter som var över 

18 år. Artiklar som var publicerade mellan åren 2009 till 2019 inkluderades detta för att få mer 

aktuell forskning. De vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska för att inga 

misstolkningar skulle göras samt att artiklarna ska vara “peer-reviewed”. Polit och Beck (2017) 

menar att “peer-reviewed” innebär att artiklarna har granskats av experter inom samma område 

för att artikeln ska kunna få högre kvalité (Polit & Beck, 2017). Exklusionskriterier som valdes 

var långvarig smärta relaterat till cancer och andra sjukdomar som exempelvis kronisk 

trötthet. Steg fyra enligt Polit och Becks metod innebär att resultatet av sökningarna granskas 

efter relevans och lämplighet för studiens syfte (Polit & Beck, 2017). Totalt 318 titlar granskades 

men slutgiltiga urvalet bestod av sju kvalitativa vetenskapliga artiklar.  

Datainsamling 

I databaserna söktes vetenskapliga artiklar fram genom olika sökord. De sökorden som användes 

i sökning av artiklar i databaserna var physical activity, exercise, chronic pain, experience och 
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patients. Vid sökning av artiklar användes olika strategier för att få fram all forskning som finns 

inom de sökta områdena (Polit & Beck, 2017). Ett exempel är när ordet exercise söktes i 

databasen PubMed gjordes detta i fritext och även i en så kallad Mesh term. Mesh (Medical 

subject heading) används för att få fram resultat där det sökta ordet är inkluderat fast med en 

annan synonym. Vid sökning i databasen Cinahl användes istället termen MH som står för main 

headings och har samma funktion som Mesh sökningen. Polit och Beck (2017) menar att vid 

sökning av vetenskapliga artiklar används booleska operatorerna OR och AND. OR används för 

att göra en bredare sökning, då endast ett av sökorden behöver finnas med i artikeln. AND 

används för att hitta artiklar där båda sökorden inkluderas. Detta för att kunna begränsa sökningar 

för att få ett smalare resultat och få fram relevanta artiklar (Polit & Beck, 2017). Datainsamlingen 

gick till genom att physical activity och exercise söktes med det booleska operatorn OR, detta för 

att få en bredare sökning där minst ett av de sökta orden är med. Samma sak gjordes med 

sökordet chronic pain för att få med både frisökning och Mesh sökning i sökresultatet och därmed 

få en bredare sökning. Dessa två sökningar skapade block som sedan söktes med AND emellan 

för att alla sökorden ska komma med i sökningen. Efterhand byggdes blocket på genom att 

använda AND tills alla sökord var med och slutgitliga sökrestulatet framkom. Mer detaljerad 

information kan läsas i bilaga 1 och bilaga 2. När valda sökord kombinerades blev resultatet 318 

vetenskapliga artiklar. Under sökningen i databasen PubMed lästes 229 artiklar på titelnivå, 25 på 

abstrakt nivå samt 4 på fulltext. I databasen Cinahl lästes 89 artiklar på titelnivå, 18 på abstrakt 

nivå samt 3 på fulltext. Enligt Polit och Beck (2017) ska artiklar läsas och väljas ut utifrån 

relevans för syftet vilket är steg fem och sex i analysens niostegsmodell (Polit & Beck, 2017). 

Från databasen Cinahl valdes tre artiklar ut och från PubMed valdes fyra artiklar ut till resultatet. 

Anledningen till att så många artiklar föll bort var för att innehållet i artiklarna inte besvarade 

syftet. Artiklarnas innehåll handlade om exempelvis cancersjukdomar som var ett 

exklusionskriterie. Anledningen till att så många titlar föll bort var för att titeln inte hade någon 

koppling till syftet utan handlade om andra fysiska åkommor. Mer detaljerad information kring 

antal träffar vid varje sökord kan läsas ut i bilaga 1 och bilaga 2.  

 

Steg sju i modellen innebär kvalitetsgranskning av de valda artiklarna (Polit & Beck, 2017). 

Enligt vald metod kan annan än Polit och Becks kvalitetsgranskningsmall användas, till att 

granska artiklarna (Polit & Beck, 2017). De vetenskapliga artiklarnas kvalitetsgranskades enligt 

mallen skapad av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) där de skapat en mall för granskning av 

artiklar som använder sig av en kvalitativ metod. Kvalitetsgranskningsmallen fungerar genom att 
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svara på flera ja och nej frågor. Utifrån hur många frågor som har ja som svar fick artikeln olika 

kvalitet. Vid hög kvalitet hade artikeln 80–100% ja på frågorna, vid medel 70–79% och vid låg 

kvalitet hade artiklarna 60–69% ja på frågorna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sju 

stycken artiklar kvalitet granskades enligt bilaga 3 varav alla användes i studien. Tre av de 

utvalda artiklarna fick hög kvalitet, tre artiklar fick medel kvalitet samt en artikeln fick låg 

kvalitet. Anledningen till att artikeln med låg kvalitet användes i studien var för att den uppfyllde 

inklusionskriterierna och besvarade syftet. Anledningen till att artikeln fick låg kvalitet var för att 

urvalet inte var tydligt beskrivit och därmed kunde inte datamättnaden avgöras.  

Dataanalys 

Steg åtta och nio innebär att data analyserades, delades in i teman samt sammanställdes enligt 

Polit och Beck (2017). Att göra en litteraturöversikt innebär att samla in information som sedan 

analyseras och tolkas och i sin tur identifierar relevanta teman. Fynden och de teman som 

framkommer sammanställs sedan till ett resultat (Polit & Beck, 2017). Först lästes artiklarna var 

för sig i fulltext. Under tiden som artiklarna lästes så markerades meningar och stycken i 

artiklarna med färgpenna för att kunna identifiera huvudfynd som är relevanta för studiens syfte. 

Efter att artiklarna lästes var för sig och fynden markerats så diskuterades fynden för att få fler 

perspektiv på det. Utifrån huvudfynden som fördes in i en tabell framkom det fyra teman. De fyra 

teman var smärtlindring, rädsla inför fysisk aktivitet, välbefinnande samt ökad smärta vid. Sedan 

sammanställdes de huvudfynd och fynd som framkommit i artiklarna som bildade ett 

resultat. Mer detaljerad information om huvudfynden kan läsas i bilaga 5.  

Etiska övervägande 

Studien utgår ifrån vetenskapliga artiklar. I de artiklar som används i studien kommer inte 

patienterna att kunna identifieras, inte heller etniskt ursprung eller religion. Enligt Sandman och 

Kjellström (2013) handlar forskningsetiken om att inte kränka någon genom att ta hänsyn till 

patientens självbestämmande, integritet och välbefinnande (Sandman & Kjellström, 2013). 

Forskningsetik innebär även etiska överväganden som görs under hela studien. Det är även 

viktigt att de vetenskapliga artiklarna erhåller hög konfidentialitet vilket innebär att värna om 

känsliga uppgifter som gör att patienterna som har medverkat inte kan identifieras (Kjellström, 

2017). Det rekommenderas att artiklar som ska ingå i en litteraturstudie bör innehålla ett etiskt 

övervägande för att inte kränka någons integritet (Polit och Beck, 2017). Det är viktigt att som 

forskare reflektera över vilka personer som är med i artiklarna då det ibland kan vara personer 

som är utsatta eller tillhör en utsatt samhällsgrupp. 
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Enligt Helsingforsdeklarationen (1964) ska studien värna om personerna som är med i studien, 

informerat samtycke ska finnas samt att artiklarna som använts i studien ska ha genomgått en 

bedömning. Det framkommer även att alla forskning oavsett resultat ska redovisas. Det är mer 

nytta än risk i denna studien då resultatet sammanställs av tidigare forskning samt att all 

forskning framkommer i artiklarnas resultat oavsett vad forskarna kommit fram till. En annan 

nytta med sammanställning av litteraturstudier är att resultat som inte stödjer syftet ändå tas med. 

Riskerna med en litteraturstudie är att artiklarna som har använts i resultatet är analyserade och 

tolkade av artikelförfattarna. Då resultatet i artiklarna analyseras och tolkas ytterligare en gång, 

detta leda till feltolkningar. Studien inkluderar endast vetenskapliga artiklar som har ett tydligt 

och välskrivet etiskt övervägande.  

Resultat 

Utifrån analysen av de vetenskapliga artiklarna skapades fyra teman; smärtlindring, rädsla inför 

fysisk aktivitet, välbefinnande samt ökad smärta.  

 

I resultatet utförde patienterna olika typer av fysisk aktivitet som exempelvis promenader, 

jogging, cykling, styrketräning, yoga, simning och kampsport (Karlsson, Gerdle, 

Takala, Andersson & Larsson, 2018; Damgård, Dewar, Røe & Hamran, 2010; Holmberg, 

Farahani & Witt, 2016; Cramer et al., 2013). Patienterna föredrog att ta promenader då 

patienterna upplevde smärtlindring, detta eftersom det är mjuka och försiktiga rörelser som sakta 

värmer upp musklerna. Val av fysisk aktivitet hade ingen betydelse för lindring av den långvariga 

smärtan, likaså inte heller vilken ålder patienten hade (Damgård, Dewar, Røe & Hamran, 2010). 

Smärtlindring 

Fysisk aktivitet hade många fördelar på långvarig smärta, dels genom smärtlindring men även 

genom att patienterna lärde känna sina egna kroppar mer. Patienter som led av långvarig smärta 

hade olika upplevelser kring utförandet av fysisk aktivitet och hur det påverkades deras 

långvariga smärta (Darlow et al., 2016). Patienterna upplevde att fysisk aktivitet fungerade som 

en smärtlindrande behandling för långvarig smärta, men även att fokusen försvann från smärtan, 

samt att patienterna kände sig mindre funktionshindrade (Joelsson, Bernhardsson & Larsson, 

2017; Darlow et al., 2016). Fysisk aktivitet som egenvård blev en viktig del i patienternas 

smärtlindrande behandling men även i deras vardag. Patienterna upplevde sig smärtlindrande när 
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det utförde fysisk aktivitet som exempelvis promenader, simning eller cykling. Vissa patienter 

upplevde att en lite dos av smärtlindrande läkemedel behövdes tas innan utförandet av fysisk 

aktivitet för var det svårt att få igång kroppen (Darlow et al., 2016).   

 

Under tiden som den fysiska aktiviteten som egenvårdsåtgärd utfördes upplevde patienterna att 

smärtan minskade eller till och med försvann. Eftersom patienterna upplevde att fysisk aktivitet 

hjälpte mot deras långvariga smärta fortsatte de att vara aktiva för att kunna upprätthålla 

smärtlindringen, men även för att få en mer hälsosam livsstil. Patienterna upplevde att det var bra 

att hålla sig aktiv trots smärta och obehag, då den fysiska aktiviteten bidrog med en bra 

upplevelse och den var gynnsam mot smärtan (Darlow et al., 2016; Damgård, Dewar, Røe & 

Hamran, 2010). Flera patienter fick träningsvärk efter att det utfört en fysisk aktivitet som 

egenvård men ansåg att det var värt det då den långvarig smärtan lindrades. Vilket även ledde till 

att patienterna lättare kunde utföra vardagssysslor i det dagliga livet. Patienterna blev mer rörliga 

i kroppen och flexibiliteten förbättrades vilket ledde till en bättre kroppshållning (Damgård, 

Dewar, Røe & Hamran, 2010; Holmberg, Rappenecker, Karner & Witt, 2014).  

 

De patienter som utförde fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd upplevde att det fungerade mot 

deras smärta, patienterna uttryckte att smärtan kanske inte försvinner helt men den långvariga 

smärtan alltid kan lindras. Patienterna upplevde att efter tre månader av utförande av fysisk 

aktivitet hade smärtan förändrat och minskat. Patienterna upplevde att det fanns hopp om att 

regelbunden fysisk aktivitet inte bara skulle hjälpa mot smärtan utan även om att minska fysiska 

försämringen på kroppen ju äldre patienterna blir. Någon av de äldre patienterna utryckte att 

fysisk aktivitet aldrig kan skada samt det hjälpte både för kroppens rörlighet och den långvariga 

smärtan. Fysisk aktivitet hjälpte patienterna att arbeta för att slappna av i musklerna i området 

som orsakade smärta. När musklerna kunde slappna av kunde smärtan minska i den regionen. 

Fysisk aktivitet upplevdes dock vara svårt att utföra regelbundet. Några patienter upplevde att det 

var svårt att avgöra om fysisk aktivitet hjälper mot smärtan förrän det slutade utföra fysisk 

aktivitet och smärtan kändes av mer. Medan andra patienter upplevde en snabbare smärtlindring 

av fysisk aktivitet, vilket ledde till att det var lätt att sluta med fysisk aktivitet när smärtan 

minskade eller försvann. Vilket resulterade till att patienterna blev lata och smärtan kom tillbaka 

(Holmberg, Rappenecker, Karner & Witt, 2014; Holmberg, Farahani & Witt, 2016; Damgård, 

Dewar, Røe & Hamran, 2010).  
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Patienter som led av långvarig smärta och aldrig utfört någon form av fysisk aktivitet mot 

smärtan upplevde att fysisk aktivitet som egenvård hade en positiv effekt. Detta genom att 

patienterna lärde känna sin kropp bättre, uppskattade sin kropp mer samt kunde hantera smärtan 

bättre. Smärtan blev mindre men även lättare att acceptera och hantera på grund av fysisk 

aktivitet. Genom att patienterna lärde sig att hantera och acceptera smärtan så upplevdes smärtan 

mindre och patienterna kunde ta mindre smärtlindrande läkemedel och därmed även minska 

riskerna för biverkningar (Cramer et al., 2013; Karlsson, Gerdle, Takala, Andersson & Larsson, 

2018). 

Rädsla inför fysisk aktivitet 

Att ha rädsla för förvärrad smärta var mycket vanligt hos patienter med långvarig smärta. Många 

patienter hade undvikit att utföra fysisk aktivitet då patienterna var rädda för att smärtan skulle bli 

värre (Cramer et al., 2013).  De patienter som aldrig hade utfört någon fysisk aktivitet som 

egenvårdsåtgärd innan upplevde att de var rädda för vad de skulle känna efter att de har utfört 

fysisk aktivitet. Patienterna var rädda för att röra på sig och hur detta skulle påverka deras smärta 

och deras vardag. Anledningen till att patienter som led av långvarig smärta valde att undvika 

fysisk aktivitet var på grund av rädslan att för att skapa mer smärta. Själva rädslan om att uppleva 

smärta var inga problem för patienterna. Däremot upplevde patienterna en rädsla för att smärtan 

skulle förvärras. Även okunskap om fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd vid långvarig smärta 

gjorde att patienterna kände sig rädda för att skada sig mer utan att smärtan som redan finns ska 

förvärras. Rädsla för smärta är något som kunde uttryckas genom upplevelser och oro (Damgård, 

Dewar, Røe & Hamran, 2010). 

 

Patienter som utförde fysisk aktivitet upplevde rädsla för att röra på sig och hur detta i sin tur 

skulle påverka deras smärta. Rädslan försvann när patienterna lärde sig att hantera sin smärta. 

Genom att lära känna sin smärta minskade smärtan samt rädslan för att utföra fysisk aktivitet 

(Damgård, Dewar, Røe & Hamran, 2010; Cramer et al., 2013). Patienterna upplevde även en 

rädsla för att våga prova utföra fysisk aktivitet då patienterna var skeptiska till fysisk aktivitet vid 

långvarig smärta. Patienterna upplevde att de hade stora svårigheter att kunna utföra den fysiska 

aktiviteten när de upplevde smärta och att patienterna trodde att den fysiska aktiviteten skulle 

göra deras smärta värre. Patienterna upplevde även att de inte kunde utföra fysisk aktivitet varje 

dag då kroppens dagliga status var avgörande. Detta ledde till att patienterna inte vågade utföra 
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någon fysisk aktivitet då de var rädda för att skada sig ännu mer och känna av smärtan ännu mer 

(Joelsson, Bernhardsson & Larsson, 2017).   

 

Det visade sig att patienter med långvarig smärta antingen hade en förmåga att undvika rörelser 

och aktiviteter på grund av att de var rädda för att få mer smärta än tidigare eller att de ska skada 

sig mer. Patienter som lider av långvarig smärta upplever rädslan för sin smärta och vilka skador 

som kan uppkomma om den fysiska aktiviteten utförs. Detta leder till att patienter hade en 

negativ inställning att utföra den fysiska aktiviteten. Patienter som upplevde att det finns risker 

som till exempel att smärtan skulle bli värre och förvärra deras situation hade en negativ 

inställning till fysisk aktivitet och därmed undvek att utföra detta (Darlow et al., 2016). 

Välbefinnande 

Patienter med långvarig smärta som utförde fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd upplevde ett 

ökat välbefinnande samt att det hjälpte patienterna att bibehålla sina fysiska förmågor. Utöver att 

fysisk aktivitet hjälper mot deras långvariga smärta så upplevde patienterna sig mer avkopplande 

och fick bättre sömn när de utförde fysisk aktivitet. Detta i sin tur gjorde att patienterna upplevde 

ett ökat välbefinnande (Holmberg, Rappenecker, Karner & Witt, 2014; Holmberg, Farahani & 

Witt, 2016). Patienter med långvarig smärta som utförde fysisk aktivitet fick mer energi, ett ökat 

välbefinnande samt bättre självkänsla. Detta gjorde att motivationen för att fortsätta att utföra 

fysisk aktivitet ökade. Patienterna med långvarig smärta som utförde fysisk aktivitet som 

egenvårdsåtgärd upplevde att deras välbefinnande ökade. Detta i sin tur ledde till att patienterna 

kände sig smärtlindrande från sin långvariga smärta. Det ökade välbefinnandet av fysisk aktivitet 

gjorde att flera patienter upplevde att fysisk aktivitet blev en del av deras liv och deras vardag 

(Karlsson, Gerdle, Takala, Andersson & Larsson, 2018). 

 

Patienterna upplevde att fysisk aktivitet påverkade dem både psykologiskt och socialt. Under 

tiden patienten utförde fysisk aktivitet så kunde patienten tänka på annat vilket gjorde att de 

glömde bort smärtan. Patienter som utförde fysisk aktivitet upplevde även att de hade en bättre 

kroppsmedvetenhet. Patientens medvetenhet om kroppen gjorde att välbefinnandet blev bättre 

och smärtan kunde på så vis hanteras lättare (Cramer et al., 2013; Darlow et al., 2016). Fysisk 

aktivitet gjorde även att patienterna upplevde det lättare att delta i det sociala i livet (Damgård, 

Dewar, Røe & Hamran, 2010). Patienter med långvarig smärta som utförde fysisk aktivitet 
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upplevde även en förhöjd sinnesstämning, mer social kontakt samt att det upplevdes lättare leva 

ett normalt liv till exempel att kunna gå till jobbet (Darlow et al., 2016). 

 

En del patienter upplevde däremot att den fysiska aktiviteten hade mer nackdelar än fördelar. 

Detta gjorde att patienterna inte kunde utföra den fysisk aktiviteten som de önskade utföra som i 

sin tur gjorde att patienterna upplevde att de fick ett sämre välbefinnande. Patienterna upplevde 

även att de blev oroliga inför utförandet av fysisk aktivitet vilket i sin tur gjorde att patienterna 

upplevde en försämring av välbefinnandet (Darlow et al., 2016). 

Ökad smärta 

Fysisk aktivitet upplevdes förvärra långvarig smärta hos vissa patienter. Patienterna upplevde att 

fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd inte hjälpte mot deras långvariga smärta. För när de slutande 

att röra på sig så kom smärtan och symtomen sakta tillbaka och kanske värre än förr. Vissa 

patienter upplevde att fysisk aktivitet inte var till hjälp för deras smärtan utan gjorde smärtan 

värre, men detta kunde bero på att patienterna inte var så kroppsmedvetna (Holmberg, Farahani 

& Witt, 2016; Joelsson, Bernhardsson & Larsson, 2017; Cramer et al., 2013). 

 

Någon patient upplevde att fysisk aktivitet gjorde att smärtan blev mycket värre men vårdgivarna 

påpekade ändå att patienten skulle utföra den fysiska aktiviteten. Den fysiska aktiviteten och 

träningen som patienten utförde gjorde att patienten efteråt kände att smärtan ökade och blev 

värre. Den långvariga smärtan förvärrades på grund av den fysiska aktiviteten. Trots att vissa 

patienter upplevde att fysisk aktivitet inte hjälpte mot smärtan så var de alltid med på 

gruppträningen och gjorde sitt bästa (Karlsson, Gerdle, Takala, Andersson & Larsson, 2018; 

Holmberg, Farahani & Witt, 2016).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien undersökte upplevelsen av fysisk aktivitet vid långvarig smärta. Den utgick ifrån 

vetenskapliga artiklar som analyserades utifrån Polit och Becks niostegsmodell. Då artiklarna var 

skrivna på engelska finns det en risk för misstolkningar vid översättning från engelska till 

svenska. Den valda metoden var lämplig för syftet i studien. Detta för att få ett bredare resultat 

genom att sammanställa och analysera tidigare forskningar om fysisk aktivitet vid långvarig 
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smärta. Fördelarna med vald metod var att studiens syfte kunde besvaras med endast ett fåtal 

artiklar som hade mycket relevant innehåll, samt att Polit och Becks niostegsmodell gjorde att 

datan kunde analyseras steg för steg, på så sätt kunde studiens syfte besvaras. Nackdelen med 

vald metod var att texterna i artiklarna var analyserade av forskarna och sedan analyseras texterna 

igen, vilket kan leda till misstolkning av texten. I resultatet har en artikel med låg kvalitet 

använts. Artikeln valdes i resultatet så innehållet besvarade studiens syfte. Artikeln valdes även 

med för att få fler perspektiv och få annan typ av fysisk aktivitet. Anledningen till att artikeln fick 

låg kvalitet var på grund av att urvalet inte gick att läsa ut tydligt. Enligt Polit och Beck (2017) 

kan artiklar med hög relevans användas oavsett kvalitet, då deras kvalitetsgranskning syftar till 

relevansen i artiklarna.  

 

Urvalet var relevant till studiens syfte då det framkom relevanta fynd som besvarade på syftet i 

artiklarna som valdes till studien. Då sju vetenskapliga artiklar valdes till studiens resultat, gör 

det att resultatet blir bredare. Kristensson (2014) menar för att öka trovärdigheten i studien 

diskuteras fyra delar, tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet samt verifierbarhet. Tillförlitlighet 

handlar om sanningen som framkommer i studiens resultat. När artiklarna har sammanställts och 

analyserats har inga egna värderingar gjorts. Detta kallas för triangulering då det innebär att det 

ska tolkas och analyseras av två eller fler personer (Kristensson, 2014). Artiklarna till resultatet 

har lästs av två personer för att få tolkningen av båda personerna och inte riskera att endast en 

tolkning görs. 

 

Överförbarhet innebär hur resultaten i studien kan användas i andra sammanhang än de som 

presenterats i resultatet, resultatets överförbarhet kan endast avgöras av läsaren (Kristensson, 

2014). Då olika typer av fysisk aktivitet och lokalisering av långvarig smärta framkommer i 

studiens resultat gör detta studien mer överförbar. Studien kan användas av sjuksköterskor inom 

primär- och somatisk vård, genom att patienterna kan använda sig av fysisk aktivitet som en 

egenvårdsåtgärd vid långvarig smärta. Studien kan användas av patienter med alla typer av 

smärtor relaterade till muskler och inte bara till patienter med långvarig smärta. Verifierbarhet 

handlar om att stärka resultatets innehåll genom att visa för läsaren att den insamlade datan är 

hållbar samt att använda sig av triangulering (Kristensson (2014). Den insamlade datan är 

analyserad och tolkad av två personer stärker detta verifierbarheten. Giltighet är stabiliteten på 

studiens resultat (Kristensson, 2014). I inklusionskriterierna ingick artiklar som var publicerade 
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mellan åren 2009–2019. Detta för att resultaten ska vara giltiga i lång tid. Datan samlades in så 

nära inpå studiens genomförande som möjligt för att få resultatet från den senaste forskningen.  

 

Sökstrategier som användes var att utifrån olika sökord komma fram till relevant resultat till 

studiens syfte. Synonymer till sökorden användes för att få fram artiklar som använder en annan 

benämning för sökt ord. Detta för att få fram en bred sökning till studiens resultat. I början av 

studien valdes för få sökord ut vilket ledde till att syftet inte kunde besvaras med hjälp av de få 

fynden som hade framkommit. Sökorden utökades som gjorde att fynden blev fler och studiens 

syfte kunde besvaras. Artiklarna som valdes ut var relevanta då de svarade på studiens syfte.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att patienter med långvarig smärta som utförde fysisk aktivitet som 

egenvårdsåtgärd upplevde sig bli smärtlindrande. Till fysisk aktivitet räknades bland annat 

promenader, yoga och simning. Däremot framkom det att patienter upplevde rädsla för att utföra 

fysisk aktivitet. Det beror på att patienterna var rädda för att den långvariga smärtan skulle bli 

värre. Vissa patienter upplevde att den fysiska aktiviteten bidrog till att smärtan blir värre. Det 

framkom även att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på patientens välbefinnande. Patienter 

som utför fysisk aktivitet upplevde ett ökat välbefinnande.  

 

Resultatet visar att patienter upplever att fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd hjälper mot deras 

långvariga smärta och ökar deras välbefinnande. Genom att den fysiska aktiviteten som 

egenvårdsåtgärd smärtlindrande blev mer rörliga och flexibla. Detta resulterade i att patienterna 

förutom att få en smärtlindrande upplevelse också fick en bättre kroppshållning. Egenvård ur ett 

omvårdnadsperspektiv beskrivs som aktiviteter som patienten själv utför för att bibehålla hälsa, 

liv samt välbefinnande (Orem, 1985). Patienter som utför egenvård under en längre tid, bildar ett 

aktivitetssystem som i sin tur gör att patienten har kunskap om olika typer av handlingar samt 

egenvårdsåtgärder (Orem, 1985). I resultatet framkommer det att egenvård i form av fysisk 

aktivitet främjar välbefinnandet hos patienterna. Den fysiska aktiviteten bidrar även till att 

patienterna upplever att den långvariga smärtan som de har minskar. Egenvård beskrivs i tidigare 

studier där Gordon et al., (2017) påvisar att det har visat sig att egenvård är en viktig del för 

patienter som lider av långvarig smärta. Egenvården bidrar till att patienten bland annat får ett 

ökat välbefinnande samt att påfrestningen för sjukvården minskar. Egenvård är en viktig del för 

patienten för att kunna bibehålla välbefinnande trots sjukdom (Gordon et al., 2017).  
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Resultatet visar att val aktivitet inte har någon betydelse för att få en smärtlindrande upplevelse 

av patienter som utför fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd. Det framkommer att den formen av 

fysisk aktivitet som föredrogs var promenader då den sakta värmer upp musklerna genom 

långsamma och mjuka rörelser. Lima, Abner och Sluka (2017) menar däremot på att högintensiv 

löpning och cykling är mest effektiv för att smärtlindra, då detta har gjort att patienterna känner 

sig bedövande från smärtan. Därför är det viktigt att tänka på den fysiska aktiviteten är 

individuell för varje patient. Umeda och Kim (2019) beskriver också att promenader är ett bra val 

av fysisk aktivitet för att smärtlindra långvarig smärta. De menar även på att det är fler män än 

kvinnor som utför fysisk aktivitet (Umeda & Kim, 2019). I studiens resultat framkommer det inte 

vilket kön som utför mest fysisk aktivitet som egenvård. Att fysisk aktivitet hjälper mot långvarig 

smärta framkommer i en annan studie av Lima, Abner och Sluka (2017). Där de beskriver att 

fysisk aktivitet bidrar till att hjärnan bildar mer opioider och serotonin vilket i sin tur gör att den 

långvariga smärtan lindras. Fysisk aktivitet under lång tid har visat sig ha en god effekt som 

smärtlindring hos patienter som lider av smärta till exempel långvarig smärta (Lima Abner och 

Sluka, 2017). I studiens resultat framkommer det att fysisk aktivitet under tre månader har 

upplevts positivt av patienterna, däremot kommer den långvariga smärtan tillbaka vid avslutad 

fysisk aktivitet. 

 

Resultatet visar att många patienter upplever rädsla inför utförande av fysisk aktivitet. Rädslan 

beror på att patienterna är rädda för att den långvariga smärtan ska bli värre av den fysiska 

aktiviteten. Lima, Abner och Sluka (2017) menar också på att många patienter är rädda för att 

utföra fysisk aktivitet då patienterna tror att den fysiska aktiviteten ska förvärra smärtan. Detta 

leder till att patienterna istället blir stillasittande som i sin tur leder till att smärtan ökar. 

Regelbunden träning har visat sig vara mycket positivt och är som en rehabilitering för patienter 

som lider av smärta (Lima, Abner & Sluka, 2017). Även Polaski, Phelps, Kostek, Szcus & Kolber 

(2019) beskriver att patienter som har utfört fysisk aktivitet tidigare har fått en negativ effekt av 

det. Detta leder till att patienterna upplever rädsla för att utföra fysisk aktivitet. Patienterna är 

rädda för den eventuella smärtan som kan uppkomma i samband med den fysisk aktiviteten 

(Polaski, Phelps, Kostek, Szcus & Kolber, 2019). I resultatet framkommer det att rädslan går att 

övervinna genom att lära känna sin smärta och kropp och därmed använda fysisk aktivitet som 

smärtlindring. Samt att rädsla är mycket vanligt hos patienter med långvarig smärta för de var 

rädda att smärtan skulle öka.  
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Det framkommer i resultatet att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på välbefinnandet hos 

patienter med långvarig smärta. Patienter som utför fysisk aktivitet upplever att välbefinnandet 

blir bättre. Patienterna i resultatet upplevde att det var många fördelar med att utföra fysisk 

aktivitet, den sociala kontakten blev bättre samt att patienterna upplevde förhöjd sinnesstämning. 

Detta styrker (Orem,1895) genom beskrivningen att genom att utföra fysisk aktivitet som är en 

del av egenvård ökar patientens hälsa och välbefinnande (Orem,1985). Även Polaski, Phelps, 

Kostek, Szcus & Kolber (2019) menar på att fysisk aktivitet har en positiv effekt mot smärtan 

som i sin tur minskar risken för depression och nedstämdhet. Förutom att lindra smärtan bidrar 

även fysisk aktivitet till att förbättra patientens välbefinnande trots att han eller hon lider av 

långvarig smärta. Patienter som lider av långvarig smärta har tendens att drabbas av psykologiska 

åkommor såsom depression och ångest som i sin tur försämrar välbefinnandet. Därför är det 

viktigt att kunna utföra egenvårdsåtgärder för att slippa de psykologiska åkommorna och 

bibehålla ett gott välbefinnande (Edwards, Dworkin, Sullivan, Turk & Wasan, 2017). Många 

patienter som upplever smärta känner en minskat välbefinnande på grund av att de är tvungna att 

ge upp sina sociala band och även arbete. Patienter som lider av långvarig smärta upplever 

negativa tankar och känslor som påverkar deras välbefinnande negativt (Edwards, Dworkin, 

Sullivan, Turk & Wasan, 2017). För att motverka att patienter får ett sämre välbefinnande kan 

fysisk aktivitet utföras. I resultatet framkommer det att patienter som har en positiv upplevelse av 

att utföra fysisk aktivitet har samtidigt fått ett ökat välbefinnande. Därför kan patienter med 

långvarig smärta som har större risk att drabbas av psykologiska åkommor utföra fysisk aktivitet.  

 

I studien framkom det även patienter som upplevde att den fysiska aktiviteten bidrog till att 

smärtan blev värre. Patienterna som utförde fysisk aktivitet kände i vissa fall under en aktivitet att 

smärtan tilltog. Vissa patienter upplevde att smärtan blev värre efter att patienten hade utfört den 

fysiska aktiviteten. I vissa fall har det visat sig att fysisk aktivitet försvårar smärtan hos patienter 

med långvarig smärta (Lima, Abner & Sluka, 2017). Detta gör det svårt för patienter som har 

långvarig smärta att utföra fysisk aktivitet. Att fysisk aktivitet kan ha en negativ effekt beskriver 

Polaski, Phelps, Kostek, Szcus och Kolber (2019). Författarna menar även på att fysisk aktivitet 

har sina nackdelar gentemot långvarig smärta. De menar att fysisk aktivitet förvärrar smärtan för 

vissa patienter som leder till att rädsla för att utföra fysisk aktivitet och rädsla för förvärrad 

smärtan skapas. De beskriver däremot i samma artikel att måttligt med fysisk aktivitet i form av 

till exempel löpning har en positiv effekt på smärta, att den gör så att smärtan blir mindre. Det  
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framkommer även att patienter som utför för mycket fysisk aktivitet som startdos kan uppleva att 

smärtan blir värre (Polaski, Phelps, Kostek, Szcus & Kolber, 2019).  

Slutsats 

Resultatet påvisar att majoriteten av de patienterna med långvarig smärta som använde sig av 

fysisk aktivitet som egenvårdsåtgärd hade en positiv upplevelse av detta. De flesta patienterna 

upplevde att den fysiska aktiviteten ökade välbefinnandet samt att den smärtan som patienterna 

hade blev lindrigare. Då patienterna i studien hade olika lokalisering på den långvariga smärtan 

kan fysisk aktivitet även prövas på patienter med annan typ av smärta. Ett fåtal patienter 

upplevde däremot en rädsla inför fysisk aktivitet vilket hade en koppling med att de kände en 

ökad smärta. För att sjuksköterskan ska kunna rekommendera egenvård på individnivå som en 

omvårdnadsåtgärd till sina patienter är denna kunskap till stor nytta. 

 

Sjuksköterskor ska arbeta hälsofrämjande detta innebär bland annat att rekommendera egenvård 

till sina patienter. Därför bör fortsatt forskning ske inom detta området. Kommer det mer 

forskning kring området kommer det i framtiden att användas mer eller inte, som en 

smärtlindrande behandling då det finns mer evidens för om fysisk aktivitet kan användas eller 

inte. 

Självständighet  

Bakgrunden lades upp genom att tillsammans komma fram till vad som skulle skrivas, sedan 

delades det upp så att Emma E letade litteratur och skrev hälften av bakgrunden och Gulle S fick 

hälften av bakgrunden att skriva om. Den teoretiska referensramen är skriven och upphittad 

tillsammans. Metod och analys gjordes tillsammans. Läsning av artiklar på titelnivå är gjort 

tillsammans för att sedan tillsammans läsa utvalda artiklar på abstrakt nivå och fulltextnivå. 

Emma E hade det största ansvaret för att tabellerna för databassökningar fylldes i korrekt. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna är gjord tillsammans. Resultatet är gjord tillsammans genom att 

artiklarna först lästes var för sig och sedan tillsammans. När artiklarna lästes tillsammans togs 

den relevanta faktan ut genom att stryka över med överstrykningspenna. Emma E sammanställde 

rubriken om smärtlindring och ökad smärta och Gulle S om rädsla inför fysisk aktivitet samt 

välbefinnande. Resultatet har sedan gåtts igenom tillsammans för att inga missförstånd ska 

uppstå. Metoddiskussionen gjordes tillsammans genom att läsa och sammanställa vad litteraturen 
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sa och sedan jämföra med den metod som vi hade använt oss utav. Resultatdiskussionen är gjord 

tillsammans genom att diskutera med varandra och sedan turas om att skriva. Det färdiga arbetet 

är genomläst var för sig och tillsammans för att kunna göra små ändringar.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i PubMed Inklusionskriterier: Engelska, 2009–2019 

Söknings 

nr 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa fulltext- 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

#1 Physical activity  
 

2019-12-03 263 749 
 

0 0 0 0 

#2 ”Physical activity”  
 

2019-12-03 73 517 0 0 0 0 

#3 Exercise 2019-12-03 196 826 0 0 0 0 

#4 “Exercise” [Mesh] 2019-12-03 94 549 0 0 0 0 

#5 ”Chronic pain” 2019-12-03 26 819 0 0 0 0 

#6 Chronic pain 2019-12-03 60 488 
 

0 0 0 0 

#7 “Chronic pain” [Mesh] 2019-12-03 12 195 0 0 0 0 

#8 Experience 2019-12-03 284 474 0 0 0 0 

#9 Patients 2019-12-03 2 400 095 0 0 0 0 

#10 ”Patients” [Mesh] 2019-12-03 24 274 0 0 0 0 

#11 #1 OR #2 2019-12-03 263 749 0 0 0 0 

#12 #3 OR #4 2019-12-03 196 826 0 0 0 0 

#13 #5 OR #6 OR #7 2019-12-03 60 488 0 0 0 0 

#14 #9 OR #10  2019-12-03 2 400 095 0 0 0 0 

#15 (#1 OR #2) OR (#3 OR #4) 2019-12-03 263 749 0 0 0 0 

#16 ((#1 OR #2) OR (#3 OR #4)) 
AND (#5 OR #6 OR #7)  

2019-12-03 4999 0 0 0 0 

#17 (((#1 OR #2) OR (#3 OR #4)) 
AND (#5 OR #6 OR #7)) 
AND #8  

2019-12-03 364 0 0 0 0 

#18 ((((#1 OR #2) OR (#3 OR #4)) 
AND (#5 OR #6 OR #7)) 
AND #8) AND (#9 OR #10) 

2019-12-03 229 229 25 4 4 
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Bilaga 2 Databassökningar  

Sökningar i Cinahl Inklusionskriterier: Engelska, peer-rewieved, 2009–2019 och research article. 

Söknings 

nr 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal träffar Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Lästa fulltext- 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

S1 Physical activity  2019-12-03 34 053 0 0 0 0 

S2 Physical activity (MH) 2019-12-03 14 232 0 0 0 0 

S3 ”Physical activity” 2019-12-03 32 749 0 0 0 0 

S4 Exercise 2019-12-03 49 478 0 0 0 0 

S5 Exercise (MH) 2019-12-03 12 672 0 0 0 0 

S6 ”Chronic pain” 2019-12-03 7769 0 0 0 0 

S7 Chronic pain 2019-12-03 10 549 0 0 0 0 

S8 Chronic pain (MH) 2019-12-03 5551 0 0 0 0 

S9 Experience 2019-12-03 97 099 0 0 0 0 

S10 Patients (MH) 2019-12-03 2489 0 0 0 0 

S11 Patients 2019-12-03 505 974 0 0 0 0 

S12 S1 OR S2 OR S3 2019-12-03 34 053 0 0 0 0 

S13 S4 OR S5 2019-12-03 49 478 0 0 0 0 

S14 S6 OR S7 OR S8 2019-12-03 10 549 0 0 0 0 

S15 S10 OR S11 2019-12-03 505 974 0 0 0 0 

S16 (S1 OR S2 OR S3) OR (S4 
OR S5) 

2019-12-03 69 032 0 0 0 0 

S17 ((S1 OR S2 OR S3) OR (S4 
OR S5)) AND (S6 OR S7 OR 
S8) 

2019-12-03 1192 0 0 0 0 

S18 (((S1 OR S2 OR S3) OR (S4 
OR S5)) AND (S6 OR S7 OR 
S8)) AND S9 

2019-12-03 102 0 0 0 0 

S19 ((((S1 OR S2 OR S3) OR (S4 
OR S5)) AND (S6 OR S7 OR 
S8)) AND S9) AND (S10 OR 
S11) 

2019-12-03 89 89 18 3 3 
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Bilaga 3 Granskningsprotokoll för kvalitativ metod 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod Följande 
mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge Tekniska 
Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 
omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
�Double blinded    �Singel blinded             �Ej angivet 
Finns det ett tydligt syfte?  �Ja  �Nej  �Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder ……………………………………….. 
Antal ………………………………………. 
Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  �Ja  �Nej  �Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  �Ja  �Nej  �Vet ej 
Urval  
- Relevant?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) �Ja  �Nej  �Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

�Ja  �Nej  �Vet ej 

- Råder analysmättnad?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart och 
tydligt?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Genereras teori?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80–100%); grad II medel (70–79%); grad III låg (60–69%)� 
Totalpoäng:……………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
�Hög                                        �Medel                    �Låg 
 
Kommentar till bedömning 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 4 Artikelöversikt 
 

Nr Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

1 Darlow, B., Perry, M., 
Dean, S., Mathieson, F., 
Baxter, G. D., & 
Dowell, A. (2016). New 
Zealand 

Putting Physical Activity 
While Experiencing Low 
Back Pain in Context: 
Balancing the Risks and 
Benefits 

Kvalitativ induktiv 
analys genom 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Akut lågryggmärta i minst 
6 veckor eller långvarig 
lågryggsmärta i minst 3 
månader. 18 år och äldre 
och prata flytande 
engelska. Får inte 
genomgått ryggoperation.  

Hög 

2 Joelsson, M., 
Bernhardsson, S., & 
Larsson, M. E. (2017). 
Sverige.  

Patients with chronic pain 
may need extra support 
when prescribed physical 
activity in primary care: a 
qualitative study 
 

Kvalitativ narrativ 
intervjustudie. 
Analysmetod var 
Graneheim och 
Lundman.  

Patienter med långvarig 
smärta, icke-malign, i 
minst 3 månader. Fått 
fysisk aktivitet på recept.  

Medel 

3 Damsgård, E., Dewar, 
A., Røe, C., & Hamran, 
T. (2011). Norge.  

Staying active despite pain: 
Pain beliefs and 
experiences with activity-
related pain in patients with 
chronic musculoskeletal 
pain. 

Kvalitativ intervju 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor.  

Placering på smärtan, 
vanor kring fysisk 
aktivitet. Både män och 
kvinnor.  

Hög 

4 Karlsson, L., Gerdle, B., 
Takala, E. P., 
Andersson, G., & 
Larsson, B. (2018). 
Sverige.  

Experiences and attitudes 
about activity and exercise 
in patients with chronic 
pain: a qualiative interwiew 
study. 

Kvalitativ intervju 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.    

Långvarig smärta utan 
farmakologisk behandling. 
Ålder 18–65 år. Prata 
flytande svenska. Inte ha 
någon svårt psykiatrisk 
sjukdom.  

Medel 

5 Cramer, H., Lauche, R., 
Haller, H., Langhorst, 
J., Dobos, G., & Berger, 
B. (2013). Tyskland. 
 

 “I'm more in balance”: a 
qualitative study of yoga for 
patients with chronic neck 
pain. 

 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

Muskulär nacksmärta. 
Deltagarna i studien ska ha 
långvarig icke specifik 
nacksmärta. Inte utfört 
yoga någon gång tidigare.  

Låg 

6 Holmberg, C., Farahani, 
Z., & Witt, C. M. 
(2016). Tyskland. 
 

How do patients with 
chronic neck pain 
experience the effects of 
Qigong and exercise 
therapy? A qualitative 
interview study. 
 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Ålder 29–59. Lida av 
långvarig nacksmärta. 
 

Hög 

7 Holmberg, C., 
Rappenecker, J., 
Karner, J. J., & Witt, C. 
M. (2014). Tyskland.  
 

The perspectives of older 
women with chronic neck 
pain on perceived effects of 
qigong and exercise therapy 
on aging: a qualitative 
interview study. 
 

Kvalitativ 
intervjustudier. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 

Långvarig nacksmärta. 
Äldre patienter (över 65 
år).  

Medel 
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Bilaga 5 Dataanalys 
Titel Syfte Huvudfynd Tema 
Putting Physical Activity 
While Experiencing Low 
Back Pain in Context: 
Balancing the Risks and 
Benefits 

Att analysera attityder 
och övertygelser om 
rörelse och fysisk 
aktivitet hos personer 
med lågryggsmärta 
(LBP) och jämföra dessa 
övertygelser mellan 
personer med akut och 
kronisk LBP. 

Patienterna upplevde att 
fysisk aktivitet 
smärtlindrande 
patienterna.  
 
Patienterna upplevde en 
bättre välbefinnande 
 
 

Smärtlindring 
 
 

Välbefinnande 

Patients with chronic 
pain may need extra 
support when prescribed 
physical activity in 
primary care: a 
qualitative study 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
erfarenheter och tankar 
om att få ett recept för 
fysisk aktivitet hos 
personer med kronisk 
muskuloskeletal smärta.  
 

Patienterna upplevde en 
rädsla för förvärrad 
smärta vid fysisk 
aktivitet  
 
Fysisk aktivitet 
smärtlindrande långvarig 
smärta 

Rädsla inför fysisk 
aktivitet  
 
 

Smärtlindring 
 

Staying active despite 
pain: Pain beliefs and 
experiences with 
activity-related pain in 
patients with chronic 
musculoskeletal pain. 
 

Syftet med denna 
forskning var att förstå 
tankar och erfarenheter 
om smärta relaterade till 
aktivitet hos patienter 
med muskuloskeletala 
störningar; de situationer 
som främjade smärta och 
om och hur rädsla 
uttrycktes. 
 

Patienterna upplevde 
rädsla för ökad smärta 
och påverkan på 
vardagen 
 
Patienterna upplevde 
mindre smärta vid 
regelbunden fysisk 
aktivitet 

Rädsla inför fysisk 
aktivitet  
 
 

Smärtlindring 

Experiences and 
attitudes about activity 
and exercise in patients 
with chronic pain: a 
qualiative interwiew 
study. 
 

Syftet med denna studie 
var att beskriva hur 
patienter med kronisk 
smärta upplever fysisk 
aktivitet och träning 
(PA&E). 
 

Den långvariga smärtan 
förvärrades vid 
utförandet av fysisk 
aktivitet  
 
Patienter med långvarig 
smärta som utförde 
fysisk aktivitet fick mer 
energi och en bättre 
självkänsla samt ökat 
välbefinnande 

Ökad smärta 
 

 
 
Välbefinnande  
 

 “I'm more in balance”: a 
qualitative study of yoga 
for patients with chronic 
neck pain. 
 

Denna studie undersökte 
det upplevda inflytandet 
av yoga på 
kroppsuppfattning och 
psykosociala aspekter av 
livet för patienter med 
kronisk nacksmärta. 
 

Patienterna upplevde att 
fysisk aktivitet inte var 
till hjälp utan förvärrade 
smärtan 
 
Välbefinnandet ökade 
vid fysisk aktivitet 

Ökad smärta 
 

 
 
Välbefinnande 

How do patients with 
chronic neck pain 
experience the effects of 
Qigong and exercise 
therapy? A qualitative 
interview study. 
 

Syftet var att förstå hur 
kroppsbehandlingar och 
träningsterapi kan 
påverka upplevelsen av 
smärta hos patienter med 
kronisk nacksmärta. 
 

Patienterna upplevde att 
smärtan tilltog efter 
utförande av fysisk 
aktivitet 
Patienterna upplevde ett 
ökad välbefinnande 

Ökad smärta 
 
 

Välbefinnande 
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The perspectives of older 
women with chronic 
neck pain on perceived 
effects of qigong and 
exercise therapy on 
aging: a qualitative 
interview study. 
 

Syftet med studie var att 
beskrivas äldre kvinnors 
upplevelse av qigong 
och träningsterapi vid 
kronisk nacksmärta samt 
förstå hur äldre individer 
med kronisk smärta 
upplever interventioner 
av qigong och 
träningsterapi. 
 

Patienterna upplevde 
minskad smärta vid 
utförande av fysisk 
aktivitet vilket ledde till 
att de blev lata när 
smärtan försvann eller 
minskade 
 
Patienterna upplevde ett 
ökat välbefinnande och 
blir mer avkopplade 

Smärtlindring  
 
 
 
 

 

Välbefinnande 

 


