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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Smärta är vanligt hos äldre, och är en subjektiv upplevelse. Smärta 

förekommer i olika typer: nociceptiv smärta, neuropatisk smärta samt 

blandsmärta. Smärta är ett av de vanligaste symtomen hos patienter med 

cancer och kan påverka äldre patienters livskvalité. Om smärtan inte 

behandlas kan den orsaka ökat lidande. 

Syfte:  Syftet var att belysa hur äldre patienter med cancer upplever omvårdnaden 

vid smärta.  

Metod: Litteraturöversikten är grundad på tio vårdvetenskapliga resultatartiklar. 

Artiklarnas innehåll analyserades och resultatet presenterades i tre 

huvudteman. 

Resultat: Resultatet av denna litteraturöversikt presenteras i tre teman, vikten av 

vårdrelationen, kommunikationens betydelse och information om smärta och 

smärtlindring. Resultatet visade att om vårdrelationen brast och att 

patienterna som inte fick tid från sjuksköterskorna upplevde mer smärta samt 

att de kände sig obekräftade. En sämre vårdrelation till patienterna gav ett 

lägre självbestämmande och engagemang kring smärtbehandlingen. 

Information om smärta och smärtbehandling av sjuksköterskorna var 

bristfällig. Patienterna önskade att det skulle finnas utbildningsmaterial som 

de skulle kunna ta del av. Dessutom önskade patienterna en förbättring kring 

verbal och icke-verbal kommunikation.   

Diskussion: Resultatdiskussionen grundades på Katie Erikssons vårdteori. Det visade att 

sjuksköterskornas kompetens och kunskap kring smärta och smärtlindring 

var bristande och det behövdes ett ökat behov av detta.   

Nyckelord: 
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Abstract 
 

Background: Pain is common in older patients and is a subjective experience. Pain occurs 

in different types: nociceptive pain, neuropathic pain and mixedpain. Pain is 

one of the most common symptoms in cancer patients and can affect the 

quality of life in older patients. If the pain is not treated, it can cause 

increased suffering. 

Aim: The purpose of this literature review was to describe how older patients with 

cancer experience nursing care in pain. 

Method: The literature review is based on ten health science articles. The content of 

the articles was analyzed and the results were presented in three main 

themes. 

Results: The results of this literature review are presented in three themes, the 

importance of the healthcare relationships, the importance of 

communication and information about pain and pain relief. The result 

showed that if the healthcare relationship failed and patients who did not get 

time from nurses experienced more pain and did not get confirmation from 

the nurses. A poorer relationship with patients gave less autonomy and 

involvement to their pain management. Information about pain and pain 

treatment given to patient from nurses were inadequate. Patients wished that 

more educational materials were available so that they could easily get 

access to it. In addition, patients also wanted an improvement in verbal and 

non-verbal communication 

Discussion: The discussion of the results was based on Katie Eriksson's theory. It 

showed that the nurses' skills and knowledge about pain and pain relief were 

inadequate and there was an increased need to develop this. 

Keywords:  
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1. Inledning   
Läkemedel, vaccinationer, bättre tillgångar till mat och maskiner som underlättar den fysiska 

arbetsbördan, är bara några exempel på anledningar till hur människans medellivslängd har 

kunnat öka genom åren. Med åldern förändras kroppen inte endast utseendemässigt, utan både 

ämnesomsättningen och kroppsfunktionerna påverkas. Därför kan risken öka för äldre 

människor att drabbas av fallskador och frakturer, samt olika sjukdomstillstånd som gör att de 

upplever smärta t.ex. cancer. Smärta en av dem vanligaste symtomen vid cancer och den 

smärtan är individuell från person till person. Under vår verksamhetsförlagda utbildning på 

hematologen fick vi träffa patienter med blodcancersjukdomar där vi uppmärksammade att 

sjuksköterskorna inte frågade patienterna om hur smärtpåverkade de var. Detta ämne valdes 

på grund av att cancer har ökat radikalt under de senaste åren och kunskap samt förståelse bör 

öka inom problemområdet i samband med ökade diagnoser.  

Vi har valt att fokusera på hur äldre patienter som lever med cancer och smärta, upplever 

omvårdnaden. I uppsatsen kommer äldre patienter definieras som över 65 år. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Fysisk smärta   

Definitionen av smärta enligt Werner, (2012) är att det är en känslomässigt obehaglig 

upplevelse som är kopplad till en fysisk skada till exempel en höftfraktur alternativt att det 

beskrivs som en vävnadsskada eller nervskada. 

Strang (2012) menar att smärtsystemet fungerar som ett varningssystem om en 

vävnadsskada uppstår. Då uppkommer en inflammation som aktiverar perifera mekanismer. I 

det perifera nervsystemet finns det speciella smärtreceptorer som kallas nociceptorer. 

Nociceptorerna är placerade vid nervfibrernas nervändsslut. Dessa receptorer har en hög 

smärttröskel som innebär att det inte påverkas av ett lätt tryck men hårdare tryck kan upplevas 

som smärtsamt. Vid inflammation eller nervskada kan smärttröskeln sänkas och då upplevs 

även en lätt beröring som smärtsamt. Denna smärta kallas för nociceptiv smärta.  

 Neuropatisk smärta innebär smärta som uppstår i samband med en sjukdom eller en skada 

eller sjuklig förändring i vävnad eller organ. Smärtan blir en direkt konsekvens och påverkar 

det somatosensoriska systemet (Werner, 2012).  

Upplevelsen av smärta hos äldre och yngre är densamma dock finns det särdrag som skiljer 

sig åt. Toleransen för smärtstimuli hos den äldre patientgruppen är lägre än hos yngre 
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patienter (Strang & Werner, 2012). Smärta är subjektivt och varje människa har genom egna 

erfarenheter tidigt i livet lärt sig betydelsen av ordet (Werner, 2012).  

Förutom att en fysisk skada anses som en smärtupplevelse finns det psykologiska, sociala 

och existentiella aspekter av smärta. Dessa fyra dimensioner behöver uppmärksammas vid 

behandling av smärta, för att behandlingen ska vara så optimal som möjlig (Strang, 2012). 

 

2.2 Existentiell, social och psykologisk smärta 

Begreppet existentiell är komplext. Existentiell handlar om människans existens och tillvaro 

(Lundmark, 2014). Smärta som inte kan påvisas med fysiska underlag anses som existentiell 

smärta där patienter bland annat känner meningslöshet, dödsångest och övergivenhet (Strang, 

2012), men även skuld, hopp och tankar kring religiösa frågeställningar (Bergh, 2014). Dessa 

tillstånd beskriver ett mänskligt lidande (Bruce, Schreiber, Petrovskaya & Boston, 2011). 

Strang (2016) menar att när en patient är döende och upplever en existentiell kris 

kommunicerar kroppen och själen. Ångesten inför att dö aktiveras vid symptom från kroppen 

som får patienten att känna efter. Smärtupplevelsen stärks vid dödsångest när patienterna blir 

medvetna om signalerna från kroppen om att de ska dö. Vidare menar Strang att svår smärta 

kan påminna patienten om att de lider av en sjukdom som hotar livet och därmed aktivera 

dödsångesten.  Omkring 30% av patienter med ett existentiellt lidande beskriver en ökad 

smärtupplevelse (Strang, 2012). Livskvalitén kan påverkas av psykiska och fysiska symptom, 

där exempelvis patienter som upplever depression och ångest visar sig inneha minskad 

livskvalitet (Bovero, Leombruni, Miniotti, Rocca & Torta, 2016).  

Psykologisk smärta innebär att en patient känner depression, oro, ångest, sorg och ilska, 

medan den sociala smärtan rör frågor som vänner, identitet, närstående och självkontroll 

(Bergh, 2014). Det har också upptäckts samband mellan smärta och depression, eftersom 

upplevelsen av smärta kan påverka patienternas livskvalitet vilket kan leda till depression. 

25% av de som får en svår cancerdiagnos riskerar att utveckla depression och mer än 50% får 

ångeststörningar (Werner, 2012). Detta har visat sig i studien gjord av Alemayehu, Deyessa, 

Medihin och Fekadu (2018) där 70% av de individer som deltog i studien hade depression 

kopplat till klagomål om smärta. 
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2.3 Cancerrelaterad smärta 

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika former av sjukdomen. Av de som drabbas av 

cancer är två tredje delar över 65 år (Cancerfonden, 2017).  

 65 000 nya fall av cancer diagnostiserades år 2015 (Cancerfonden, 2017) där de vanligaste 

cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer för män respektive kvinnor. 30 % av de 

cancerfall som nyupptäckts är personerna i åldern 70 år eller äldre.  

Allt fler människor lever med sin cancersjukdom idag. Dödlighet i cancer minskar, bland 

annat på grund av att framgångsrik forskning har lett till en mer effektiv behandling. 

Samtidigt har Sveriges befolkning ökat och medelåldern stigit (Talbäck, Hakulinen, Stenbeck, 

2008). Cancer brukar oftast upptäckas först när patienten känner smärta och vänder sig till en 

läkare eller så upptäcks det vid andra omständigheter, vid en cellprovtagning eller när hen vill 

kontrollera en tumör alternativt ett födelsemärke (Werner, 2012).  

Cancerrelaterad smärta är vanligt förekommande vid metastaser. Metastaser är dottertumör 

som spridit sig till andra organ än den primära tumören. Cirka 70% av dem personer som har 

cancer lider av medel till svår grad av smärta (Strang, 2012) som kräver sjukvård och om 

smärtlindringen inte är tillräcklig kan det leda till att lidandet ökar och att det blir svårt för 

patienten att hantera sin livssituation (Werner, 2012). Enligt Evangelista de Costa et al. (2015) 

är smärtsymtomet den mest fruktade vid en cancerdiagnos. Smärta kan bidra till att patienter 

med cancersjukdom får en negativ inverkan på livet. Studien visade att smärtan oftast är 

underbehandlad vilket gör att lidandet ökar hos patienterna.  

Cancerrelaterad smärta kommer inte bara från cancertumörer utan kan även uppstå vid 

operation och strålning för behandling av cancer. Cancerrelaterad smärta kan delas in i 

inflammatorisk och neuropatisk smärta som även kan ge smärttoppar, så kallad 

genombrottssmärta, vilken brukar komma snabbt och håller i sig i ca två–fem minuter för att 

sedan klinga av inom 30 minuter. Det finns även tydliga vetenskapliga grunder som pekar på 

att patofysiologin skiljer cancerrelaterad smärta från icke-cancerrelaterad smärta, vilket då 

även gör att cancerrelaterad smärta inte kan behandlas farmakologiskt på samma sätt som en 

icke-relaterad smärta (Werner, 2012).  

Enligt Cancerfonden (2017) är målet med smärtbehandling att patienten ska vara smärtfri 

och inte att smärtan ska lindras eller botas. Patienten ska kunna sova en smärtfri natt med god 

sömn, vara smärtfri vid vila och stillhet samt vid olika kroppsrörelser.  

I en artikel skriven i USA där författarna undersökte om det fanns några 

sociodemografiska skillnader vad gäller smärtlindring relaterat till cancer. Studien visade att 
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de som hade sämre utbildning, var äldre och inte hade ljus hudfärg inte fick tillräckligt med 

smärtlindring (Stein, Alcaraz, Kamson & Fallon, 2016).  

 

2.4 Bedömning av smärtor 

Vid bedömning om vad som orsakar smärta hos patienter använder sjuksköterskor sig av 

bedömningsskalor. Smärtskalorna finns för att beskriva patientens subjektiva upplevelse av 

smärta och är inget sätt att mäta smärta i allmänhet (Bergh, 2014). 

Visuell analog skala (VAS) är en horisontell tio centimeter lång linje som mäter 

upplevelsen av den subjektiva smärtan. Båda ändarna av linjen är utmärkta med text, på den 

ena änden finns skriften “Ingen smärta” och på den andra “Värsta tänkbara smärta” (Strang, 

201). En annan smärtskala är den Numeriska skattningsskalan (NRS) som fungerar på samma 

sätt som VAS, men upplevelsen av smärtan graderas från noll till tio, där noll definieras som “ 

Ingen smärta” och tio som “Värsta tänkbara smärta” (Bergh, 2014).  

Det finns ytterligare en skala som heter Acceptance Symptom Assessment Scale (ASAS) 

och är framtagen specifikt för palliativ vård. Skalan är en rak linje på tio centimeter, den 

vänstra ändpunkten är märkt med “Max” och den högra med “Ingen smärta”. I mitten av 

skalan finns “Måttlig smärta” skrivet.  Dessutom är skalan färgad, där den intensiva gröna 

färgen skiftar till den intensiva röda färgen på vänstrasidan.  Den grönfärgade delen på skalan 

är markerad med “Acceptabel” och den rödfärgade delen är markerad med “Oacceptabel”. 

Upplevelsen av smärta markeras med ett streck på skalan. (Bergh, 2014). 

 

2.5 Behandling  

2.5.1 Farmakologisk behandling 

Det är alltid viktigt att klargöra vad som orsakar smärtor hos patienterna, och för att få den 

bästa möjliga behandlingsresultaten behövs en samverkan mellan smärtlindring och 

orsaksinriktade åtgärder (Werner, 2012). McHugh et al. (2012) beskriver WHO:s smärtstege i 

fyra olika steg. Steg ett: Används inga opioider men NSAID (Ipren) och Analgetika 

(Alvedon). Steg två: Svaga opioider (Citodon) kan kombineras tillsammans med NSAID 

preparat. Steg tre: Tunga opioder (Morfin) kan kombineras med NSAID preparat. Steg fyra: 

Nervblockerare, epidural, och smärtpump. Steg fyra implementeras vid kronisk smärta och 

cancersmärta.  
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2.5.2 Omvårdnad vid smärta 

Enligt Bergh (2014) är det viktigt att lita på patienten som har smärta. Smärtan bedöms bättre 

när sjuksköterskan lyssnar på vad patienten berättar. För att uppmärksamma patientens smärta 

behöver vårdpersonal förstå och kunna tänka sig patientens lidande. Problem och situationer 

som patienten möter behövs berättas ur deras synvinkel. Genom att visa ett intresse för 

patientens problem kan lidandet lindras. 

 Förutom farmakologisk behandling finns det komplementära/alternativa 

behandlingsmetoder. Sjukgymnastik och träning är ett exempel på sådan metod. 

Sjukgymnastik är inriktad i något specifikt och ger en smärtlindrande samt en positiv effekt. 

Sjukgymnastik finns i form av värmevattenbassäng för patienter med nedsatt rörelse, patienter 

som har muskulära smärtor kan få värmebehandling i form av hot packs. Hot packs är en liten 

värmedyna som kan aktiveras vid vilja, och kan återanvändas (Strang & Werner, 2012). 

Massage är ett annat sätt till att smärt behandla, det finns olika former av massage till 

exempel taktil massage/beröring. Smärtlindringseffekten kan uppnås genom att hormonen 

oxycontin frisätts samt genom en ökad genomblödning (Bergh, 2014) 
 

2.6 Smärta hos äldre  

Obehandlad smärta hos äldre människor kan ge svåra konsekvenser på livskvalitet och 

kroppsfunktion (Strang & Werner, 2012). I en studie gjord i Brasilien ville forskare öka 

förståelsen för hur äldre patienter med cancer påverkades och upplevde sin smärta. Resultatet 

i denna artikel visade att många av dessa patienter drog sig tillbaka för att utföra sina dagliga 

aktiviteter, detta ledde till att de inte kunde tillgodose sina sociala, professionella och 

personliga rutiner. Som i sin tur resulterade i att de kände sig som fångar i sin egna smärta. 

Några patienter upplevde exempelvis att de hade svårt att sova på grund av att de kände en 

stor känsla av smärta. Alla dessa faktorer ledde till att de inte kunde umgås med sina familjer 

och vänner som tidigare för att de inte hade ork som orsakats av dålig sömn eller att de kände 

en sorg över sin smärta som ledde till att de inte ville träffa någon. (Olivera-Reticena, Beuter 

& Aparecida- Sales, 2015).  

Black et al. (2011) skriver i sin artikel att äldre patienter med cancersmärta upplever fysisk 

smärta, vilket påverkar deras vardagliga rutiner. Symptomen påverkar och stör därmed 

patienternas livskvalité. Detta stöds i artikeln av Zoëga, Fridriksdottir, Sigurdardottir, och 

Gunnarsdottir (2013), som menar att smärta var väldigt vanligt hos patienter trots användning 

av starka opioider, vilket visar att smärtan var underbehandlad. För att förbättra patienternas 
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livskvalité måste smärta och andra symptom bedömas och hanteras. Många äldre väljer att 

inte uttrycka sin smärta, vilket innebär att lidandet ökar och livskvaliteten blir sämre för dessa 

patienter, vilket framkommer i artikeln av Gammons och Caswell (2014).  

World Health Organisation, WHO (2011) menar att många äldre oftast lider av 

samsjuklighet och upplever därmed fler hälsoproblem och funktionshinder. Äldre patienter får 

under de sista åren av deras liv, symtom som smärta, aptitlöshet, sömnrubbningar samt mag- 

och tarmproblem. Äldre patienter vars problem är underbehandlade leder till onödigt lidande. 

Vidare menar WHO (2011) att palliativ vård är viktigt i dagens samhälle då äldre personer har 

ökat i population och därför behövs deras komplexa behov uppmärksammas. Palliativ vård 

fokuserar på att förbättra symtom, värdighet och livskvalitet för de patienter som närmar sig 

livet slut. Under palliativ vård får även familj och vänner stöd. WHO (2011) definierar 

palliativ vård som ett tillvägagångssätt som ska förbättra livskvaliteten hos patienter och deras 

familjer som lider av en livshotande sjukdom. Förebyggande åtgärder som tidig identifiering 

och bedömning av sjukdom samt behandling av smärta, fysiska, psykosociala och andliga 

problem sätts in för att lindra lidandet. Socialstyrelsen (2013) framför att i palliativ vård är det 

viktigt med bemötandet av patientens behov oavsett sjukdom som ligger till grund för det. 

Äldre personer är i mer behov av vård och omsorg än yngre patienter. 

 
2.7 Sjuksköterskans roll 

Det har visat sig i studien gjord av Kawi (2016) att bristen på vårdplatser och sjuksköterskans 

tuffa arbetssituation med tidsbrist gör det svårt att upptäcka smärta hos patienten, vilket då 

påverkar behandlingen på ett negativt sätt. I studien framkom det även att utåtagerande och 

"krävande" patienter bidrar till att sjuksköterskorna får ett dåligt samvete och känner skuld 

över att de inte gjort tillräckligt. 

Enligt svensk sjuksköterskeföreningens kompetensbeskrivning (2017) ska sjuksköterskans 

kunskap baseras på fyra grundpelare: forskning, utbildning, kvalitet och etik. Det innebär att 

sjuksköterskan ska ha en helhetsbild som täcker patientens behov, samt har kunskaper kring 

problem som exempelvis att identifiera smärta och smärtlindring. För att följa upp 

behandlingen och hur patienten är smärtpåverkad krävs det en vårdrelation mellan patient och 

sjuksköterska. När patienten och sjuksköterskan har en utvärdering av smärtan ökar 

möjligheten till att justera åtgärderna (Cancerfonden, 2017). International Council of Nurses, 

ICN (2014) beskriver att sjuksköterskan har fyra ansvarsområden, dessa är: främja hälsa, 

återställa hälsa, lindra lidandet och förebygga sjukdom. Vidare beskriver de att sjuksköterskan 
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ska vid omvårdnad visa respekt oavsett ålder, hudfärg. kulturell eller etisk bakgrund, tro, kön, 

sexuell läggning, sjukdom, nationalitet, politisk eller social ställning och tro. 

I en studie gjord i Malaysia, undersökte forskarna om det fanns någon skillnad mellan 

sjuksköterskornas erfarenheter att hantera smärta hos patienter. I studien jämfördes 

sjuksköterskor som arbetar inom onkologi och sjuksköterskor som arbetade på andra 

avdelningar. Resultatet visade att attityden till smärtan och smärtbehandlingen inte var 

optimal för patienten. Sjuksköterskornas ålder eller hur länge de har arbetat i branschen 

visade ingen betydelse för resultatet. Däremot visade klinisk erfarenheten vara viktig vid 

behandling av smärta och onkologisjuksköterskorna hade mer samt bättre kunskap kring detta 

område (Yaakup, Eng & Shah, 2014).   

I artikeln av Shahriary et al. (2015) beskrivs det att sjuksköterskornas hantering av 

patienternas smärta var bristfällig, det visade sig att smärtbehandlingen var underbehandlad 

hos patienterna vilket kunde leda till allvarliga konsekvenser. De menade även att riktlinjer 

och krav kring dokumentationen gällande smärtan hos patienten inte uppfylldes. Författarna 

inkluderade 58 sjuksköterskor från en onkologiavdelning där de besvarade frågor kring 

smärta och smärthantering. Resultatet visade att de flesta onkologisjuksköterskorna inte hade 

tillräckligt med kunskap. Vidare beskriver författarna att onkologisjuksköterskorna brukade 

underskatta patienternas smärta, vilket ledde till att smärtan inte behandlades på ett korrekt 

sätt.  

  

3. Problemformulering 

Smärta är ett omfattande problem bland äldre patienter med cancer och kan orsaka sämre 

livskvalitet och onödigt lidande. Äldre personer med cancer kan i vissa fall ha svårt att 

kommunicera och uttrycka sina behov i form av till exempel smärtlindring. Studier som 

beskriver äldre personers upplevelser av smärta är sparsamt dokumenterade. Ett av 

sjuksköterskans ansvarsområde är att vara tillgänglig för patienten och vid behov kunna ge 

smärtlindring. Därför är det viktigt att öka kunskapen hos sjuksköterskor och attityderna hos 

sjuksköterskor förändras samt att de får större förståelse för hur smärta upplevs och att 

omvårdnaden förbättras. 

 

4. Syfte 
Syftet var att belysa hur äldre patienter med cancer upplever omvårdnaden vid smärta.   

 



  8 (32) 
 

   
 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Detta problemområde kommer att belysas utifrån Katie Erikssons teori där hon fokuserar på 

att lindra lidandet hos patienten. Enligt Eriksson (1994) innebär lidande att härda ut och att 

inte ge upp. (a.a.) menar även att språket har förändrats sedan 40-talet och istället för att 

använda ordet lidande, har det ersatts av bland annat smärta och ångest. Genom att lindra det 

fysiska och själsliga lidandet, skapar det en trygghet och en god vårdkultur där patienten 

känner sig respekterad, välkommen och där vårdpersonalen är mån om patientens värdighet. I 

vår studie framkommer att smärta orsakar lidande hos patienten och att vårdpersonalens 

uppgift är att ge omvårdnad. Eriksson (1994) menar att när en person drabbas av en sjukdom 

påverkas hela hens livssituation. Exempelvis kan det som individen sett som självklart 

tidigare kanske inte fungerar på samma självklara sätt längre vilket innebär en förändring av 

livssituationen. Det kan vara en positiv och/eller en negativ dimension där det positiva kan 

vara det som driver personen framåt samtidigt som den negativa dimensionen kan vara 

plågsam. I Erikssons teori kopplas leka, ansa, lära till sjuksköterskans omvårdnad med målet 

att lindra lidandet och främja hälsan hos patienten. Vidare tar Eriksson (1994) upp tre sorters 

lidande: vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande.  

Reflektionen av den teoretiska utgångspunkten kommer att ske under resultatdiskussionen.  

 

6. Metod 
Valet av metod för uppsatsen har varit en litteraturöversikt, det innebär att ta del av befintlig 

forskning och skapa en översikt över kunskapsläget i ett specifikt omvårdnadsrelaterat 

område eller ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde (Friberg, 2017). 

Denna litteraturöversikt har patientens upplevelse i fokus. Litteraturöversikten framför hur 

äldre patienter över 65 år med cancer upplever omvårdnaden vid smärta. 

 
6.1 Datainsamling 

För att hitta artiklarna användes först databasen PubMed och sedan CINAHL. Databasen 

PubMed har inriktningen i medicinsk vetenskap men erhåller även vårdvetenskapliga artiklar, 

CINAHL är en vårdvetenskaplig databas. För att söka fram artiklar inriktat på syfte är det 

viktigt att identifiera ämnesord via MESH som är relevanta (Friberg, 2017). Svenska MeSH 

(Medical Subjects Headings) användes för att identifiera engelska ämnesord som sedan 

användes för att hitta och söka rätt sorts artiklar. Utöver sökningar på databaserna gjordes det 

sekundärsökningar från artiklars referenslistor. Östlundh (2017) betonar att 
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sekundärsökningar bör tillämpas för att inte förlora bra litteratur, samtidigt som sökprocessen 

tar längre tid.  Sökningarna gjordes under oktober och november 2018 där tio resultatartiklar 

hittades.  

 

6.2 Urval 

För att ta fram relevanta resultatartiklar som besvarade litteraturöversikten syfte användes 

följande sökord: Neoplasms/ physiopathology, Pain, Aged, Experience, Pain management, 

Nursing care, Attitude of health personnel samt Professional- patient relations. Dessa sökord 

kombinerades på olika sätt för att hitta artiklar med svar på arbetets syfte. Sökorden 

kombinerades med “AND” vid sökningen. De begränsningar som gjordes var peer- reviewed 

för att hitta vetenskapligt granskade artiklar, last 10 years för att hitta aktuell forskning, full 

text för tillgänglighet, Nursing journals användes i PubMed för att hitta omvårdnadsartiklar, 

swedish language och english language bidrog till att artiklar på annat språk än engelska och 

svenska exkluderades. Efter att sökningar gjorts användes helikopterperspektivet som Friberg 

(2017) beskriver, där vi först läste artiklarnas titel, för att sedan läsa abstracten och tillslut läsa 

hela artikeln för att identifiera artiklar som svarade på syftet, vilket ledde till att 10 

resultatartiklar hittades. Nio artiklar bestod av kvalitativforskning och en av 

kvantitativforskning. Vidare undersökte författarna om artiklarna hade blivit etiskt granskade, 

om detta inte var fallet exkluderades artiklarna. Fyra artiklar begränsades inte till “last 10 

years”, dessa inkluderades på grund av att det inte fanns tillräcklig med vetenskaplig 

forskning kring syftet. Sex av artiklarna inkluderades med åldersgruppen 18–100 år eftersom 

det inte fanns tillräckligt många studier med enbart äldre som patientgruppen, i dessa artiklar 

var majoriteten av deltagarna 65 år eller över 65 år.  

 

6.3 Dataanalys 

Resultatartiklarna analyserades efter Fribergs (2017) analysmodell. Artiklarna lästes flera 

gånger separat av författarna för att få en så bred förståelse av innehållet och sammanhanget 

som möjligt. Resultatdelen i de olika artiklarna jämfördes i syfte att identifiera likheter och 

skillnader. Ändamålet med detta var att finna avsnitt i resultatartiklarna av stor betydelse som 

svarade på litteraturöversiktens syfte. Artiklarnas likheter och skillnader markerades med färg 

och diskuterades. Likheterna och skillnaderna sammanfattades sedan in i olika kategorier. 

Utifrån sammanfattningens kategorier uppstod slutgiltiga tre teman som kommer att 

representera resultatet i denna översikt.  
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7. Forskningsetiska överväganden 

I forskning är det viktigt att tänka på alla parter som skall medverka. Exempelvis att vara 

noga med informationen till studiens deltagare, det ska säkerställas att de är medvetna om vad 

de tackar ja till, att de ger sitt samtycke och att privat information tas bort så att ingen kan 

koppla den enskilda personen till studien (Eriksson & Hultman, 2014). Genom att endast välja 

artiklar som blivit prövade genom granskning av etisk kommitté, höjs kvaliteten på arbetet 

(Wallengren & Henricson, 2013).  

Vid skrivandet av uppsatsen så har författarna kommit fram till att enbart hålla sig till 

databaser som rekommenderats av Ersta Bräcke Sköndals högskola, dessa är Cinahl och 

Pubmed, Artiklar söktes med markeringen peer rewieved vilket betyder att de skall vara 

vetenskapligt granskade. Etiska överväganden har gjorts och båda studenterna läser samtliga 

utvalda artiklar för att få fler perspektiv och inte missa viktig information. Vid urvalet av 

artiklarna kommer språket att begränsa till svenska och engelska för att inte misstolka och 

sprida vidare innehållet med fel ord. Engelskt lexikon användes för att översätta enstaka ord 

för att upprätthålla en god vetenskaplig kvalitet. Andra aspekter att ta hänsyn till är att 

författarna kommer att kunna ha en förförståelse och behöver därför vara öppna med att se 

problemet utifrån andra synvinklar. Därför läste båda författarna artiklarna samt diskutera 

innehållet för att kvalitén kunde bibehållas. Detta för att inga egna personliga tolkningar ska 

inkluderas.  

 

8. Resultat 
Utifrån analysen presenterades resultat i tre huvudteman: Vikten av vårdrelationen, 

kommunikationens betydelse och information om smärta och smärtlindring.  

 

8.1 Vikten av vårdrelationen 

Det har visat sig när sjuksköterskan närvarade hos patienter med smärta kände de sig sedda 

och bekräftade. Det var viktigt för patienterna att sjuksköterskan var uppmärksam på att 

identifiera äldre patienternas smärta (Larsson & Wijk, 2007).  De kände att sjuksköterskan 

visade omtanke. Patienterna kände sig uppskattade när de fick beröm och uppmärksamhet av 

vårdpersonalen när de hade klarat något självständigt (Venke-gran et al., 2009). 

Sjuksköterskornas ord kändes uppmuntrande och tröstande för patienterna (Panteli & Patistea, 
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2007). Det var viktigt för äldre patienter att sjuksköterskan byggde en vårdrelation till de, som 

var baserat på ett humanistisk och medmänskligt synsätt. Vårdande förmågor som empati, 

närvaro, och trovärdighet var en gemensam förväntan som skulle ses hos sjuksköterskorna i 

samband med smärthantering enligt de äldre patienterna (Rustøen et al.,2009).  

 För att skapa en vårdrelation nämnde vissa äldre patienter att de behövdes en gemenskap i 

form av en religiös tro, detta band dem samman och stärkte relationen (Panteli & Patistea, 

2007). Vid upplevelse av smärta önskade patienterna behov av närhet, samtal och vänlighet 

(Simonsen-Rehn et al., 2000, Boström et al., 2004) det ansågs positivt att prata om smärta 

(Larsson & Wijk, 2007). Äldre patienterna menade att deras egna insatser skulle kunna vara 

till hjälp, för att patienterna känner sin egna kropp bäst (Boström et al.,2004; Erol et al., 

2018). Patienterna upplevde att de var extremt beroende av vårdpersonalen, därför var det 

viktigt att skapa ett förtroende tyckte patienterna. När vårdpersonal och vården byggt upp en 

tillit hos patienterna visade det en ökad trygghet och de var mer villiga till att delta i sin 

smärtbehandling, vilket ökade självbestämmandet hos dessa patienter (Boström et al.,2004). 

När sjuksköterskorna gav fysiskt beröring i form av kramar eller höll i handen kände 

patienterna en lättnad och smärtan lindrades, beröring vid ett smärtsamt ingrepp det gav också 

en lugnade effekt. (Rustøen et al.,2009; Simonsen-Rehn et al., 2000). 

Det var viktigt för de äldre patienterna att vårdpersonalen var på deras sida och att de hade 

tålamod samt att personalen behandlade dem som unika. Patienterna uppskattade när 

sjuksköterskan inte bara hjälpte till med praktiska moment utan stannade och lyssnade på 

patienternas problem (Panteli & Patistea, 2007; Simonsen-Rehn et al., 2000; Rustøen et 

al.,2009). 

Venke-gran et al., (2009) beskriver att patienter upplevde sjuksköterskorna som icke 

varsamma vilket ökade smärtan hos dem. Äldre patienter som ofta var ensamma och hade 

smärta upplevde ökat lidande när sjuksköterskan inte hade tid till att prata och umgås. Ett 

hinder till god vård av smärta var att patienterna uppfattade att vårdpersonalen hade tidsbrist 

(Simonsen-Rehn et al., 2000; Erol et al., 2018). Sjuksköterskorna brukade ofta prata om att de 

inte hade tid, vilket ledde till att patienterna kände sig obekräftade (Venke-gran et al., 2009). 

 Bristande respekt beskrivs i vården (Boström et al., 2004) det var viktigt att vårdpersonal 

visade respekt för patienten och att de litade på att patienterna hade ont (Simonsen-Rehn et 

al., 2000). När patienterna kände brist på tillit hos vården och vårdpersonalen minskades deras 

autonomi.  Vissa patienter ansåg att människans själsliga sida glömdes bort och 

sjuksköterskorna fokuserade enbart på den medicinska lindringen av smärta medan andra 

patienterna förväntade sig mer tid för samtal (Simonsen-Rehn et al., 2000; Erol et al., 2018). 
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När sjuksköterskorna och läkarna utförde en åtgärd upplevde patienterna att de 

nonchalerade deras smärta, och fortsatte trots att patienten protesterade över smärtan. Läkarna 

och sjuksköterskorna fällde nedvärderande kommentarer om patientens ork att klara av smärta 

(Simonsen-Rehnet al., 2000). 

Patienterna ansåg att sjuksköterskorna tog kontakt med patienterna som de vore ett objekt, 

medan patienterna önskade att få mer ödmjukhet och medmänsklig kontakt (Erol et al., 2018). 

Patienterna förväntade sig att sjuksköterskorna skulle uppmärksamma och sedan erbjuda 

adekvat medicinering för varje patients smärta (Rustøen et al.,2009; José Closs et al., 2009). 

De ville att sjuksköterskorna skulle ha en tydligare roll när det kommer till smärtbehandling 

vid cancersmärta än att bara administrera ut mediciner (Rustøen et al.,2009).  

 

8.2 Kommunikationens betydelse 

Vid effektiv kommunikation upplevde patienterna en större förståelse för deras smärta men 

även för problem som uppstod vid smärthantering (Boström et al., 2004). Det som var till stor 

hjälp för patienterna var kommunikation kring smärtan (Larsson & Wijk, 2007). De patienter 

som valde att tidigt rapportera om sin smärta för vårdpersonalen blev mer nöjda med vården 

jämfört med de som inte gjorde det (Panteli & Patistea, 2007). 

Många patienter betonade att sjuksköterskor ofta svarade med ordet “snart”, men 

patienterna visste inte hur länge ordet “snart” var (Venke-gran et al., 2009). Somliga ord som 

hälsovårdspersonalen använde sig utav kan leda till en negativ inverkan på hur patienter 

upplever sin smärta och vården (Webber et al., 2010). 

Patienterna upplevde att sjuksköterskor inte hade ett vardagligt språk som bidrog till att 

äldre patienterna inte förstod innebörden av den information de fick ta del av eftersom 

sjuksköterskorna använde medicinska termer, patienterna önskade att det skulle finnas ett 

gemensamt språk mellan dem (Webber et al., 2010). Äldre patienter hade svårare att 

kommunicera med vårdpersonal (José Closs et al., 2008). De flesta patienterna väntade tills de 

hade svår eller outhärdlig smärta för att informera sjuksköterskan om att få smärtlindring 

(Anderson et al., 2002; Erol et al., 2018; José Closs et al., 2009).  Vissa patienter hade 

förutfattade meningar gällande klagomål om sin smärta, nämligen att sjukvårdspersonalen 

skulle bli störda. Några patienter upplevde att vårdpersonalen var oemottagliga för äldre 

patienters klagomål om sin smärta. De menade att en bra patient inte uttrycker sitt missnöje 

för personal (José Closs et al., 2009). 
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Vissa patienter hade svårt att uttrycka och skatta sin smärta på en skala ett–tio, dessa 

patienter tyckte att det var svårt att definiera vad siffrorna hade för betydelse (Webber et al., 

2010; Boström et al., 2004). 

En del patienter upplevde att sjuksköterskorna via non verbal kommunikation visade ovilja 

att hjälpa dem (Simonsen-Rehn, 2000).  När vårdpersonalen inte förstod vad patienten 

menade med smärta, kände de sig ensamma (Simonsen-Rehn et al., 2000). 

Patienterna ansåg att det behövs en förbättring gällande den verbala kommunikationen, 

samt en förståelse för icke-verbal kommunikation där sjuksköterskan ska se uttryck och 

tecken till patienten med smärta (Boström et al., 2004; Rustøen et al.,2009). 

Patienter kunde inte förklara sin smärta och erfarenheter för sjukvårdspersonalen, de 

beskrev det som en subjektiv upplevelse, och menade att bara de som upplevt känslan kunde 

förstå den (Webber et al., 2010). Brist på kommunikation bidrog till att patienterna inte 

öppnade upp sig för vårdpersonalen. Dessa patienter tyckte att god kommunikation skapade 

tillit, och även att de kunde samtala om tidigare erfarenheter och kunskaper (Boström et al., 

2004).  

Patienterna beskriver att en god vårdpersonal som patienterna vill möta är engagerade och 

kompetenta personal som även är vänliga och ärliga (Boström et al., 2004). 

 

8.3 Information om smärta och smärtlindring  

När vårdpersonal gav en förklaring till smärtans orsak sågs det som en bekräftelse på att de 

tog patienternas smärta seriöst och detta upplevdes som något positivt (Simsonsen-Rehn et al., 

2000;Webber, Davies & Cowie, 2010). Det bästa sättet att få information om cancersmärta 

var genom att prata med en läkare eller sjuksköterska (Anderson et al., 2001). Sjuksköterskor 

som ständigt diskuterade patienters hälso-problem och tilldelade information om hur smärtan 

skulle behandlas bidrog till en positiv inverkan på patienterna (Panteli & Patistea, 2007). Vid 

information och planering kring smärtstillande läkemedel var patienterna mer positiva till att 

ta emot läkemedel (Boström et al., 2004), de krävde även att medicinska behandlingen skulle 

bli så individuell som möjligt (Webber et al., 2010). 

Äldre patienter som fick information av sjuksköterskan om medicinering blev nöjdare och 

det ökade patienternas kunskap, de kände att vårdpersonalen gav mer stöd (Larsson & Wijk, 

2007). Patienterna hade en förväntan att sjuksköterskorna skulle ha koll på deras 

medicinering, vilket patienterna menade att de var mycket skickliga på (Rustøen et al,. 2009). 

Att få regelbunden smärtlindrande medicinering uppskattades av patienterna, medan andra 
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patienter menade att de inte fick tillräckligt med läkemedel eller medicinering med effekt för 

att lindra sin smärta (Simonsen-Rehn et al., 2000).   

Upplevelsen av smärta hos äldre patienter med cancer var något sjuksköterskorna 

regelbundet frågade efter, däremot pratade inte sjuksköterskorna om smärtan och fördjupade 

sig inte kring smärtbehandling. (Rustøen et al., 2009; Erol et al., 2018). En del patienter 

framförde även att sjuksköterskorna inte använde sig utav smärtskalor när patienterna 

förklarade att de upplevde smärta (Erol et al., 2018). De tyckte att läkarna pratade mer om 

smärtan och uppkomsten än vad sjuksköterskan gjorde. Äldre patienter var också oroliga att 

medicineringen inte skulle ge något resultat på deras smärta (Anderson et al., 2001; Venke-

Gran et al., 2009) och ville därför att sjuksköterskorna skulle fråga om medicinerna hade gett 

någon effekt (Simonson-Rehn et al., 2000). 

Flera studier presenterade att äldre patienter upplever informationsbrist från 

sjuksköterskan. En del patienter framförde att sjuksköterskorna endast delade ut mediciner 

och inget annat, dessa patienter fick ingen information om effekten av läkemedlet eller om 

smärtan (Erol et al., 2018).  

Patienter förklarade att upplevelsen och hur de hanterar den smärta beror på vilken 

information de får eller inte får. Patienterna upplevde att läkare och vårdpersonal inte talade 

om smärta i allmänhet och de önskade att få mer kunskap om smärta och olika 

smärtlindringsmetoder (Simsonsen-Rehn et al., 2000). När läkare och vårdpersonal förklarade 

att ett ingrepp inte skulle göra ont, upplevde en del patienter det som mycket smärtsamt. 

Patienterna kände att sjuksköterskorna hade en bristande kunskap inom icke farmakologiska 

behandlingar så som massage och akupunktur (Boström, Sandh, Lundberg & Fridlund, 2004). 

Egenvårdsbehandlingar såsom avslappningstekniker och massage användes i mindre form av 

patienterna (Andersson et al., 2001). Brist på information om vad som orsakade smärtan 

kunde leda till känslor som hjälplöshet och osäkerhet, vilket ökade lidandet. (Venke-Gran, 

Festvåg & Landmark, 2009).  Det var upp till patienterna själva att fråga vårdpersonalen om 

information. Patienterna tyckte att sjuksköterskorna kunde ha varit mer angelägna om att 

erbjuda hjälp (Rustøen et al., 2009; Erol et al., 2018). Vissa äldre patienter hade negativa 

tankar kring smärtmedicinering (José Closs, Chatwin & Bennett, 2009), de var rädda för att få 

olika slags biverkningar (Venke-Gran et al., 2009; Anderson et al., 2001; Boström et al., 

2004; Webber et al., 2010). Många äldre patienter tror att smärta är en del av deras sjukdom 

(Anderson et al., 2001).   
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Patienterna önskade att sjuksköterskorna gav information om hur undersökningar och 

ingrepp utfördes och kändes. Det var delade meningar kring tillräcklig eller felaktig 

information gällande undersökningar (Simsonsen-Rehn, Sarvimäki & Sandelin-Benkö, 2000). 

 Patienterna förväntade att sjuksköterskorna kände till de bästa metoderna för att minska 

smärta och lidande genom smärtlindrande läkemedel (Rustøen, Gaardsrud, Leegard &Wahl, 

2009). Äldre patienter önskade att vårdpersonalen skulle vara engagerade och kompetenta 

gällande smärtlindringsmetoder (Boström et al., 2004).  

Patienter gav som förslag att ge information om smärtlindrande mediciner, samarbeta med 

en läkare för att kunna hantera sin smärta, ett annat förslag var även att använda sin religiösa 

tro för att behandla smärtan. De ville även att närstående skulle få undervisningsmaterial för 

att få en bättre förståelse kring cancersmärta (Anderson et al., 2002).   

 
9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Att hitta relevanta vetenskapliga artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte var 

krångligt och besvärligt, det tog mycket tid och resurser. Författarna valde att använda 

kvalitativ design på nio av de valda artiklarna eftersom att denna design använder sig utav 

intervjuer för datainsamling. Kvalitativa studier ger ett mer beskrivande resultat av 

upplevelsen. En artikel var av kvantitativ design och författarna valde att använda sig utav 

den just för att resultatet liknade de kvalitativa artiklarnas resultat. Författarna valde först att 

söka artiklar på databasen PubMed, vilket ledde till att majoriteten av artiklarna i sökningarna 

bestod av medicinsk vetenskap men inkluderade även vårdvetenskapliga artiklar. Detta 

försvårade att hitta tillräcklig många relevanta artiklar relaterat till syftet. Därför valde 

författarna sedan att använda databasen CINAHL, som breddade sökningarna och därmed 

ledde till flera resultatartiklar. Vid användning av andra databaser till exempel PsycINFO som 

inriktar sig på beteende vetenskap skulle författarna få ett bredare underlag till resultatet. 

Eftersom författarna valde att ha ett vårdvetenskapligt innehåll blev detta en begränsning för 

underlaget.  

Vid första urvalet begränsade sig författarna till årtalen 2008 - 2018, det berodde på att de 

ville få artiklar med den senaste forskning. Denna begränsning gav inte tillräckligt med 

material och därefter valde författarna årtalen 2000 – 2018 som gav mer material att arbeta 

med. I andra urvalet begränsade författarna sig till patienter över 65 år, men eftersom att det 

inte fanns många artiklar som inriktar sig endast på äldre valde därför författarna att inkludera 
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studier som involverade både yngre (över 18 år) och äldre patienter (över 65 år). En 

begränsning som gjordes vid dem första sökningarna av artiklarna var ”Full Text”, vilket 

innebär att författarna gick miste om relevanta artiklar, denna begränsning tog sedan bort.  

Artiklar som svarade på syftet har redovisats i sökmatrisen (Bilaga 1), detta efter att ett stort 

antal sökningar gjorts. Sedan har författarna beskrivit artiklarna mer ingående i matrisen över 

urval av artiklar till resultat (Bilaga 2).   

Sammanställningen av resultatartiklarna gjordes enligt Fribergs (2017) analys vilket 

underlättade skrivandet av resultatet vilket innebar att författarna sparade tid.  

Artiklarna som valdes ut till resultatet var endast på svenska eller engelska på grund av att 

författarna bara behärskar dessa två språk. De valda artiklarna utfördes i olika länder, trots 

detta svarade dessa resultatartiklar på syftet och det fanns likheter mellan patienternas 

erfarenheter kring omvårdnaden vid cancerrelaterad smärta.  

 

9.2 Resultatdiskussion  

Denna litteraturöversikts resultat visade att vikten av vårdrelationen, kommunikationen var 

betydelsefull och information om smärta och smärtlindring var bristande i vården. Idag finns 

både internationella riktlinjer från WHO (2011) och nationella riktlinjer från Socialstyrelsen 

(2013) om hur palliativ vård och smärthantering hos äldre bör hanteras. Resultatet visar att 

dessa riktlinjer inte efterföljs av vården och därmed inte blir verksamma. Den palliativa 

vården är till för att lindra lidandet och öka livskvaliteten hos patienter med livshotande 

sjukdomar. Smärta är vanligt hos patienter med cancer, därför bör sjuksköterskan fråga om 

patienterna upplever smärta vid varje omvårdnadstillfälle för att uppmärksamma och åtgärda 

smärtproblematiken. Vidare tycker författarna att smärtan ska skattas via smärtskalor för att 

sjuksköterskorna ska kunna få en bättre förståelse på smärtans lokalisation och intensitet, 

därmed ge rätt omvårdnad. Bergh (2014) beskriver att det underlättar för både sjuksköterskan 

och patienten vid användning av smärtskalor dock kan dessa skattningsskalor inte 

kompensera samtalet mellan sjuksköterskan och patienten. Författarna anser att när 

sjuksköterskan försöker förstå patientens upplevelse kan det leda till att en vårdrelation byggs 

upp. Om sjuksköterskan visar att hen vill förstå patienten kan det förmedla en trygghet för 

patienten som i sin tur kan leda till att patienten öppnar upp sig och även tilldelar annan viktig 

information som kan inneha betydelse inför patientens omvårdnadsprocess. 

 Resultatet styrker att flera patienter önskade att sjuksköterskan bekräftade, lyssnade och 

närvarade. På detta sätt upplevde patienterna att sjuksköterskorna brydde sig om en. Eriksson 



  17 (32) 
 

   
 

(1994) tar upp vikten av att skapa en vårdrelation där patienterna känner sig vårdad, 

respekterad och välkommen. Genom att vårdaren finns till hands och går in i en relation 

bidrar det till att lidande kan lindras. Hon beskriver vidare att sjuksköterskan inte ska kränka 

patientens värdighet och inte missbruka makt, utan ge den vård som patienterna är i behov av. 

I resultatet framkom det även att när vårdpersonalen byggt upp tillit hos patienterna ökades 

tryggheten hos dem och de var villiga att delta i smärtbehandlingen och därmed ökade deras 

självbestämmande.  
Almerud-Österberg (2015) beskriver att närhet kan bidra till att patienterna känner tillit och 

bekräftelse som sedan ökar upplevelsen av delaktighet i vården. Fransson- Sellgren (2015) 

menar att patientens delaktighet i vården innebär att sjuksköterskan samarbetar med patienten, 

sjuksköterskan ska stödja patienten till att hitta sin väg genom den information och beslut som 

patienten får ta del av.   

 Eriksson (1994) tar upp att lidandet kan lindras genom en smekning, vänlig blick eller 

något annat som visar empati. Patienterna beskrev i resultatet att fysisk beröring på något sätt 

lindrade deras smärta. Eriksson (1994) förmedlar att lidande kan orsakas när patienter inte blir 

tagna på allvar och när ingen räknar med en. Det djupaste lidande orsakas när den mänskliga 

värdigheten tas ifrån människan. Människan måste få en bekräftelse på sin värdighet. Det 

visade sig i resultatet att läkare och sjuksköterskor kränkte patienter genom att fälla 

nervärderade kommentarer. Det är vårdarens ansvar att förhindra kränkning, och ge dem 

tillfälle att känna värdighet. Värdigheten hos patienten som kränks innebär ett ökat lidande. 

Genom att ge individuell vård bekräftas människans värdighet (Eriksson, 1994). Det har visat 

sig att flera patienter kände sig ensamma när vårdpersonalen inte förstod deras smärta. 

Evangelista Da Costa et al., (2016) beskriver i sitt resultat att cancersjukdomen ledde till 

fysiska begränsningar och de äldre patienterna blev mer allt beroende av andra runt omkring 

sig. I studien beskrevs detta som förlust av självständighet och livskvalitet hos patienterna. 

Nygren och Lundman (2015) beskriver beroende av vård är som en kamp mot känslan av att 

vara värdelös, att vara ensam samt maktlöshet. Eriksson (1994) menar att lidandet ökat när 

människan måste be om hjälp för de mest grundläggande behoven, det kan leda till 

upplevelsen av att sakna värdighet och att ingen ser och förstår människan. Hon menar även 

att hopplöshet är en känsla som kan uppkomma vid lidandet. För att lindra lidandet behövs det 

kärlek, hopp och tro. Genom hopp kan livets mening uppstå på nytt.  

I resultatet beskrev ensamma äldre patienter med smärta ett ökat lidande. Det har visat sig i 

studien av Bovero et al., (2015) att patienter som saknade partner eller socialt umgänge hade 

en negativ påverkan på livskvaliteteten. Även Eriksson (1994) beskriver att ensamhet ökar 
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lidandet, detta på grund av att människan blir för ensam i sin ensamhet. Hon tar upp att när en 

människa blir utesluten från samhörighet kan det leda till ett svårt lidande. Nygren och 

Lundman (2015) menar att ensamhet kan vara något negativt när det upplevs som 

övergivenhet och detta kan kopplas samman med känslan av ohälsa. Strang (2016) beskriver 

hur ensamhet kan förvärra symtom som till exempel smärta och att det finns den fysiologisk 

förklaring till detta. 

Vissa patienter nämnde i resultatet att sjuksköterskorna glömde bort deras själsliga sida 

och att dem enbart fokuserade den medicinska behandlingen. Eriksson (1994) beskriver ett 

själsligt och andligt lidande som kan uppkomma när patienten känner skam, skuld eller 

förnedring i samband med sjukdom och behandling. Detta lidande kan upplevas av patienten 

själv eller framkomma när vårdpersonal har en dålig attityd gentemot patienten.  

Det har visat att vårdrelation har en stor betydelse för patientens och vårdarens perspektiv. 

Många patienter har betonat att relationen ska grundas på samma värdighet, däremot så ska  

den vara individuellt anpassad.  Författarna anser efter informationssökningen att patienterna 

lider utav smärta som inte blir upptäckt utav hälso-sjukvårdspersonalen, därav är det viktigt 

att vårdaren identifierar äldre patienternas behov och bygger upp en vårdrelation för en 

optimal vårdplanering. Författarna tycker att vårdrelationen påverkar hur patienter upplever 

den generella vården, som antigen kan ses som bra eller dålig och detta kan leda till minskad 

tillit till sjukhusvården. Vilket innebär att dagens sjuksköterskor måste bygga upp en relation 

för att skapa ett förtroende hos patienterna, ett dåligt bemötande kan innebär ett ökat lidande. 

Även Eriksson (1994) tar upp tre olika sorts lidande när vårdrelationen brister. 

Sjukdomslidande, detta upplevs i samband med sjukdom och behandling, Vårdlidande, 

lidande som upplevs i vårdsituationen, Livslidande, detta lidande handlar om det enskilda 

lidandet, där funderingar om att leva och icke leva framkommer.  

Äldre patienter i resultatet framförde att vårdpersonal kommunicerade med dem som ett 

objekt och att vårdpersonalen inte litade på dem när de förmedlade sin smärta. Dessa patienter 

önskade sig mer ödmjukt kontakt, mer respekt och att vårdrelationen byggdes upp på ett 

humanistiskt synsätt.  Katie Eriksson (1994) menar att genom att få en ödmjuk och kärleksfull 

kontakt av en medmänniska kan lindandet lindras, det viktigaste för att lindra lidandet är att 

patienten kan dela med sig sin berättelse till en annan medmänniska som respekterar 

patientens talande. Eriksson (1994) anser även att det finns en samband mellan lust och 

lidande. Lidande har ett samband till människans syn på hälsa och ohälsa. 

Resultatet visade även att äldre patienter hade det svårt att kommunicera med 

sjuksköterskorna, en del tyckte att “bra patienter klagar inte” och andra tyckte att en bra 
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patient inte utrycker sitt missnöje för personalen. Almerud-Östergren (2015) menar att många 

patienter har uppfattningen om att vårdarna måste tycka om dem för att de ska få bra vård och 

uppmärksamhet, därför kan ibland patienterna bete sig efter sjukvårdspersonalens 

förväntningar som de tror att personalen har på dem. Gammons och Caswell (2014) styrker att 

när äldre inte uttrycker sin smärta leder det till ökat lidande. Bergh (2014), menar att personer 

med till exempel demenssjukdom har svårare att uttrycka sin smärta genom språklig 

kommunikation och visar istället sin smärta genom rörelser, gester, mimik och ansiktsuttryck. 

Dunham, Allmark och Collins (2017) menar även att de äldre patienterna kunde använda sig 

av andra uttryck vid upplevelse av smärta, till exempel att de kände ett obehag eller att de 

hade en dålig dag. Gammons och Caswell (2014) studie visade sig att när vården hade en 

dålig kommunikation med sina patienter resulterade detta i att patienterna kände sig 

ignorerade, ingen lyssnade och de kände sig missförstådda. Dunham, Ingleton, Ryan och Gott 

(2013) förklarar att god kommunikation mellan äldre och sjuksköterskan ger effekten att 

patienterna upplever mindre rädsla till sin smärta. Äldre patienter framförde också att deras 

kunskap och förståelse kring information påverkades av hur sjuksköterskorna kommunicerade 

och förklarade för patienterna.   

  Kommunikationen är viktig för att både skapa en vårdrelation samt föra en god dialog 

med patienterna. Författarna anser när sjuksköterskorna för en god kommunikation med 

patienterna kan det bidra till att patienterna känner trygghet och tillit vilket kan resultera till 

att patienterna öppnar upp sig gällande sin smärta och andra hälsoproblem. Därmed kan 

sjuksköterskorna bidra med adekvata smärtlindringsmetoder och lindra patienternas lidande.  

Både cancer och smärta påverkar människors känslor, som kan leda till ökat lidande. För 

att minska lidandet anser patienter att de bör få respekt när de upplever starka känslor och har 

en sårbarhet. Det visar sig i resultatet att patienter upplever tidsbrist i vården som gör att en 

del patienter påverkas av detta och en del får inte den omvårdnaden dem behöver. Detta 

påverkar både patienternas lidande och förtroende för vården. Författarna anser att ökad 

förståelse för patienternas sårbarhet kan öka respekten för patienternas integritet. Patienternas 

upplevelse visar även att det finns sjuksköterskor och vårdpersonal som respekterar 

patienternas integritet och har engagemang för att ge optimal omvårdnad. Dessa vårdpersonal 

har en ökad lyhördhet för patienternas sårbarhet. 

Resultatet visade att bristande information om smärta ledde till att patienterna kände 

hjälplöshet och osäkerhet, detta bidrog till att lidandet ökade. Eriksson (1994) lyfter att 

patienternas oro och ångest kan minska genom att informera och gör dem delaktiga i vården.  

International Council of Nurses (2014) beskriver att sjuksköterskans ansvar är att patienter får 
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korrekt och adekvat information på ett individuellt sätt. Ett av de fyra grundläggande 

ansvarsområde är att lindra lidande. Eriksson (1994) menar att en vanlig orsak till lidandet i 

samband med sjukdom och behandling är kroppslig smärta. Hon beskriver att det finns en 

central relation mellan smärta och lidande, för att lindra lidandet bör smärtan reduceras. De 

framgick i resultatet att en del patienter inte fick tillräcklig med läkemedel för att lindra sin 

smärta, andra var rädda för att få biverkningar. Detta styrks av Dunham, Allmark och Collins 

(2017) som menar att äldre patienter är rädda för att få biverkningar av läkemedel samt att de 

bara ville ta smärtlindring när smärtan var som värst och att de hade tankar om att medicinen 

inte skulle fungera annars.  

I studien av Oliveira-Reticena, Beuter, Aparecida-Sales (2015) beskriver patienterna hur 

dessa biverkningar påverkade deras mat och sov rutiner. Författarna i studien beskriver även 

att smärtan bidrog till att patienterna ifrågasatte meningen med livet, när smärtan blev 

outhärdligt ökade suicidrisken. Eriksson (1994) skriver att smärta som är kroppslig och inte 

kan tolereras kan leda till människan upplever själslig och andlig död. I resultatet 

framkommer att sjuksköterskorna inte har tillräcklig kunskap om smärtbehandling vid cancer. 

 Detta stöds i artikeln av Shahriary et al, (2015), artikeln menar att patienter med cancer 

upplever hög smärta, och att sjuksköterskans kompetens inom området inte är optimal. Att får 

information om varför smärta upplevdes och vad det berodde på var viktigt för patienterna i 

vårt resultat. Eriksson (1994) skrivet när patienten vill få svar på frågan varför och se en 

mening i sitt lidande innebär detta att människans egna värdighet blir bekräftad.  

Socialstyrelsen (2015) beskriver skyldigheten som vårdgivare att informera och göra 

patienterna delaktiga i deras egna vård. De beskriver även att en välinformerad patient känner 

trygghet och upplever att de fått en individuell anpassad förklaring gällande deras personliga 

behov och tillstånd. 

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att patienter som inte fick tillräcklig med 

information om vad som orsakade deras smärta bidrog till att patienterna upplevde känslor 

som osäkerhet och hjälplöshet, känslorna ledde till ökat lidande. Liljequist och Törnvall 

(2015) beskriver att många äldre idag inte använder sig utav internet för att få information om 

sin sjukdom detta medför att ansvaret hos sjukvårdspersonalen ökar, de ska se till att de äldre 

patienterna får likvärdig information tillgängligt.  

Att informera patienterna är ett av sjuksköterskans ansvar. Författarna tycker därför det är 

viktigt att sjuksköterskan har tillräcklig med kunskap att besvara patienternas frågor angående 

olika behandlingar eller andra frågor som ställs av patienten. Detta visar att sjuksköterskan 

har den kompetens som krävs, det gör att patienten upplever en säker och god vård. Vården 
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blir mer tillförlitlig och detta gör att fler patienter söker sig till sjukhus som bidrar till att fler 

patienter kan minska sitt lidande. Sjukhusvården bör ha en hög standard och säker kvalitet.  

  

9.3 Kliniska implikationer 

För att öka förståelsen för hur äldre patienter med cancer som upplever smärta är det av stor 

vikt att sjuksköterskans kunskap kring smärthantering blir större. Det har visat sig i 

litteraturöversikten att patientens egna erfarenhet ska ses som individuell och därmed anpassa 

omvårdnadsplaneringen och läkemedelsbehandling utifrån patientens behov. Sjuksköterskan 

bör anpassa sitt språk och använda mindre medicinska termer. Vid användning av medicinska 

ord behövs dessa förklaras för patienten, detta underlättar att patienten förstår vad som sägs.  

Vi anser att utbildning kring kommunikation behövs hos sjuksköterskorna i syfte att en god 

vårdrelation ska upprätthållas, detta på grund av att sjuksköterskan i tidigt skede ska kunna 

identifiera olika typer av smärtor för att sedan åtgärda detta. Regelbundna utbildningar kring 

farmakologiska och icke- farmakologiska behandlingar bör tillämpas för att kunna ge adekvat 

information och erbjuda patienterna olika behandlingsmetoder för att lindra sin smärta och 

därmed lindra lidandet.  

Sjukvården bör minska ner på arbetsbelastning hos sjuksköterskor som bidrar till att 

sjuksköterskan får mer tid till att bygga upp en vårdrelation till patienten. En god relation med 

ökad närvaro hos patienten kan leda till att sjuksköterskan känner igen avvikande 

stämningsläge och ansiktsuttryck vid smärta som gör att vårdpersonal snabbt kan åtgärda 

problemet hos patienten och får denne att må bättre.   

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning   
Resultatet i litteraturöversikten har visat många olika upplevelser kring omvårdnaden vid 

smärta hos äldre patienter med cancer. Det har framkommit att det inte finns tillräckligt med 

forskning inom detta område, som fokuserar på äldre patienter. Därför är i högsta grad viktigt 

att fler studier genomförs som leder till ökad kunskap om detta ämne. Sjuksköterskan och 

annan vårdpersonal behöver förstå vikten av att bemöta, informera och kommunicera med 

äldre patienter som upplever cancerrelaterad smärta. Fler vetenskapliga studier kring ämnet 

leder till att sjuksköterskan får en ökad kunskap, leder till mer evidensbaserad vård samt att 

vårdkvaliteten förbättras.   
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10. Slutsats 

Resultaten i litteraturöversikten visade att vårdrelationen, kommunikationen och 

informationen var bristande vid omvårdnaden av smärta. Patienterna hade olika åsikter 

gällande hanteringen av smärta. Många patienter betonade vikten med en god vårdrelation 

som innebar närvaro, respekt, tillit och empati. Enligt patienterna utfördes en god omvårdnad 

genom att vara lyhörd, ha större förståelse om upplevelsen av smärta och att kunna ge adekvat 

information kring olika smärtlindringsmetoder. Detta bidrog till att patienterna fick en ökad 

trygghet, tillit och välbefinnande som lindrar deras lidande. Sammanfattningsvis framförde 

patienterna att det uppstod kommunikationsbarriärer mellan patienterna och sjuksköterskorna 

därför uttryckte patienterna vikten av ett gemensamt språk för att de skulle kunna förstå 

information på ett lättare sätt.  
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Syftet med artikeln var att 
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Design: Kvantitativ 
Datainsamling: Via ett 
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Urval: 70 patienter. Åldern på 
patienterna var mellan 19–81 år. 
Analys: Statistisk analys 
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2009 
Norway 
Pain Management 
Nursing 

Syftet med denna studie var 
att undersöka 
cancerpatienternas 
smärterfarenheter av 

Design: Kvalitativ metod. 
Datainsamling: Djupintervju 
Urval: 18 patienter med 
avancerad cancer inklusive 
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centrala i smärta och 
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det fanns skillnader mellan sjuksköterskor på 
sätt som de hanterade smärthantering. 
Dessutom upplevde vissa patienter brist på 
information från sjuksköterskor i samband med 
smärtlindring. 
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Syftet med denna artikel var 
att få fram patienternas egna 
upplevelser och erfarenheter.  

Design: Kvalitativ metod  
Datainsamling: Gjordes via 
intervjuer eller där patienterna 
fick skriva essäer.  
Urval: 38 patienter deltog i 
studie mellan 28–70 år.  
Analys: Analysen gjordes 
enligt kvalitativ innehållsanalys,  

Resultatet presenterade två teman: det första 
cancerpatienters upplevelse av vården vid 
smärta där det handlade om vad vårdpersonal 
gör eller inte gör för att lindra smärta, om de får 
adekvat information etc. Det andra temat var 
cancerpatienters förväntningar på vården vid 
upplevelse av smärta.   

Siv Venke 
Gran, Line S. 
Festvåg, Bjorg 
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explained, it has 
to be 
experienced’. A 
Norwegian in‐
depth interview 
study of pain in 
nursing home 
residents 
 

2010  

Norge  
International journal of 
older people nursing   
 

Syftet med denna studie var få 
en förståelse över hur äldre 
människor som bor på äldre 
boende upplevde smärta och 
hur det påverkade deras 
dagliga liv.  

Design: kvalitativ metod  
Datainsamling: Strukturerade 
intervju- metoder.  
Urval: 15 patienter från ålder 
75–10 år 
Analys: Gjordes enligt Kavles 
metod   

Resultatet presenterades i två teman, där det 
första temat var fysisk smärta, patienterna 
kunde beskriva smärtans lokalisation, 
intensiteten, duration och vilken sorts smärta. 
Det andra temat var smärta som lidande där 
patienterna kände hopplöshet, saknade mening 
med livet, rädsla och även smärta att/har 
förlorat någon närstående.   

Katherine 
Webber, 
Andrew N. 
Davies, Martin 
R.Cowie 

Breakthrough 
pain: a 
qualitative study 
involving 
patients with 
advanced cancer 

2011 

UK 
Support Care Cancer 

Denna studie syftar till att 
utforska individens 
erfarenhet av att leva med 
genombrottsmärta vid cancer. 

Design: Kvalitativ 
Datainsamling: Djup 
halvstrukturade intervju 
Urval: 10 patienter med 
cancersmärta. Åldern på dessa 
var 32-74år 
Analys: Analysen gjordes 
enligt kvalitativ innehållsanalys 

Resultatet presenterades i tre teman: vardagsliv, 
kommunikation med vårdpersonal och 
hantering av genombrottsmärta. 
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