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I Europa lever 19 procent av befolkningen med långvarig smärta och de skattar sin livskvalité mycket lågt. Multimodal rehabilitering är den mest framgångsrika rehabiliteringen inom området. Fler kvinnor genomgår rehabilitering, eftersom fler kvinnor
än män söker vård för långvarig smärta. Hittills har forskningen främst handlat om kvinnor, men tillståndet förekommer även
hos män. Både kvinnors och mäns erfarenheter behöver belysas för att uppnå en så rättvis behandling som möjligt. För att
det ska bli möjligt, behöver även männens levda erfarenheter studeras.
Syfte
Att utforska den levda erfarenheten
av långvarig smärta och multimodal
rehabilitering, berättad av män.
Metod
Under 2015 och 2016 intervjuades
sex män med långvarig smärta som
hade genomgått multimodal rehabilitering under 6-10 veckor. En semistrukturerad intervjuguide användes och resultaten analyserades
enligt fenomenologisk metod genom
systematisk textkondensering enligt
Malterud.
Resultat
En bra karl reder sig själv – men det
gör man ju inte, var det övergripande
tema som framkom ur männens
levda erfarenheter samt fyra underteman; Smärtan är fysisk, Den dubbla
kampen, Från oberoende till beroende – en övergång och Återställande
genom fysiska åtgärder.

Slutsats

Berättelserna om männens upplevelser av att leva med långvarig smärta samt deras erfarenheter av rehabilitering, kan förstås utifrån Franks teori kring berättelser om långvarig sjukdom. Arthur W Frank är professor i sociologi och har själv levt med
långvarig sjukdom. Hans forskning handlar om berättandet som en självläkande kraft vid långvariga sjukdomstillstånd. Han
har visat att historier som berättas vid långvarig sjukdom kan delas in i olika typer av kategorier, som kan handla om olika
faser i sjukdomsprocessen. De tre olika typerna av berättelser handlar om; återställande, kaos och sökande.
Berättelser om återställande, menar Frank, karaktäriseras av att allt ska bli som tidigare. Smärtan, liksom andra symtom, ska
elimineras så att den sjuke kan bli frisk och leva sitt liv som förut. Berättelser om återställande handlar aldrig om självet, enligt
Frank, utan bara om vad andra kan göra för den sjuke. Den som är sjuk är helt i händerna på expertisen, vilket kan upplevas
minska möjligheten att själv kunna påverka sitt tillstånd. Kaosberättelserna är svåra att lyssna till och kan egentligen inte berättas, enligt Frank. De är osammanhängande, röriga och ångestfyllda. Människor som inte fått en diagnos som de känner sig
bekväma i eller inte alls blir trodda i sitt lidande, är enligt Frank utsatta för mental misshandel och är exempel på kaosberättare. Acceptans från lyssnarens sida är en förutsättning för att berättaren ska komma vidare ut ur kaos, enligt Frank. Därför behöver vårdpersonal tolerera och kunna härbärgera dessa historier, vilket inte är helt enkelt eller självklart. Berättelserna som
innehåller förändring, kallar Frank för sökandeberättelser och i dessa finns en strävan att komma vidare och inte fastna i det
som har varit.
Männens berättelser i denna studie var av återställandekaraktär, men några av dem som upplevde sig kunna hantera smärtan och livet bättre efter rehabiliteringen, hade även inslag av sökandekaraktär i sina historier. En förståelse för karaktären i
patienters berättelser, kan vara värdefullt vid bemötandet i den multimodala rehabiliteringsprocessen. Detta för att bättre
kunna förstå patienters upplevelser av sitt tillstånd samt för att kunna möta dem där de befinner sig i sin läkningsprocess,
oavsett kvinna eller man. I sökandeberättelserna inspirerar dessa insikter till att upptäcka nya vägar, från plåga till försoning,
där lidandet i sig är en del i processen. Sökandeberättelser riskerar ofta att romantisera sjukdom och ohälsa eftersom de i
regel har en positiv utgång. Motgiftet här, menar Frank, är berättelserna om återställande som påminner oss om att alla vettiga av oss vill vara friska samt att de flesta av oss behöver ta hjälp av andra för att bli friska.
Referens: AW F. The wounded storyteller: body, illness and
ethics. Chicago, IL: University of Chicago Press; 1995.

”Ja, jag skulle ha fokuserat lite
mer på fysioterapi, lite mer tyngd
på rörelser, vilka som är bra och
dåliga, särskilt specifikt för just
någon typ av skada.”

”Ja, orsaken är ju att jag har dålig rygg.
Jag har alltid haft dålig rygg och sedan
kanske att man har tränat fel, man kanske
har jobbat fel, så att man har jobbat för
mycket. Man har inte tagit hand om
kroppen på rätt sätt.”

”Nej det syns ju inte på
utsidan då, så att det är väl
lättare om man skulle ha en
gipsad fot eller bandage på
huvudet.”

”Sedan har jag tagit till det
här med dricka ett par
gånger också. Men det har
jag gett mig fan på att sluta
med nu.”

”Jag tror mest att det är
fåfänga, att vi klarar oss; ”en
bra karl reder sig själv”, eller
hur? Men det gör man ju inte
till slut. Det finns ju en gräns
för hur mycket vi klarar.”

