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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Smärta och äldre personer är centrala delar i sjukvården. Smärta är en 

subjektiv upplevelse och påverkar en person både psykiskt och fysiskt. 

Smärta är komplext och det finns många anledningar till att smärta 

uppkommer. Många äldre personer i samhället får inte korrekt smärtlindring 

vilket kan bero på attityder och felaktiga bedömningar.  För att underlätta 

bedömningen av smärta finns det instrument som vårdpersonal kan ta hjälp 

av för att underlätta bedömningen av äldre personers smärta. 

Syfte: Att beskriva hur äldre personer upplever smärta och hur den handhas på 

vårdenheter. 

Metod: En litteraturöversikt som byggts på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarna har 

hämtats från CINAHL complete. Sökord som har använts i studien: 

Perception, aged, analgesia, nursing, pain, pain assessment, older adults, 

aged 80 and over, patient, pain measurement, interviews. Den teoretisk 

referensram som användes var Katie Erikssons teori om lidande som syftar på 

att lidandet är en del av livet och är ett skydd för den enskilda individen. 

Resultat: Analysen av resultatdelarna delades upp i tre teman: Smärta och äldre, som 

belyser hur smärta kännetecknas hos äldre. Identifiering och bedömning av 

äldre personers smärta, belyser bedömningen av äldre personers smärta och 

bedömningsinstrument för att mäta smärta samt hur smärta hanteras, som 

belyser behandling av smärta hos äldre personer. 

Diskussion: De två teman som togs upp i diskussionen var smärta och äldre samt 

bedömning av äldre personers smärta. Dessa har diskuterats mot Katie 

Erikssons teori om lidande och konsensus begreppet vårdande. 

Nyckelord: Äldre, smärtbedömning, mätinstrument, attityder, lidande, smärtbehandling. 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Pain and elderly people are central parts of healthcare. Pain is a subjective 

feeling affecting humans both psychologically and physically. Pain is 

complex and there are many reasons why pain arises. Many elderly people 

in society do not get the right pain relief, which may be due to attitudes or 

incorrect assessments. To facilitate the assessment of pain, there are 

instruments that health professionals can use to assess the pain of the 

elderly. 

Aim: To describe elderly people’s perception of pain and how it’s administered in 

care settings. 

Method: A literature review that has been built on ten scientific articles. The articles 

were taken from CINAHL complete. Search terms used: Perception, aged, 

analgesia, nursing, pain, pain assessment, older adults, aged 80 above, 

patient, pain measurement, interviews. The theoretical framework was Katie 

Erikson's theory of suffering that refers to that suffering is part of life and is 

a defense for the individual. 

Results: The analyses of the results were divided into three themes: Pain and elderly, 

which illustrates how the pain is characterized in elderly. Identification and 

assessment of older people's pain, highlighting the assessment of older 

people's pain and the assessment instruments that can be used and how pain 

is managed, that elucidate the treatment of pain for elderly people. 

Discussions: The two themes addressed in the discussion were pain and elderly, and 

assessment of elderly people’s pain. These were discussed against Katie 

Erikson's theory about suffering and the consensus term care. 

Keywords: Elderly, pain assessment, measuring, attitudes, suffering and pain 

management. 
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1. Inledning 

Författarna till denna litteraturöversikt har valt att skriva om hur äldre personer upplever sin 

smärta och hur den hanteras i vården. World Health Organisations (WHO, 2015) definition av 

äldre är 60 år eller äldre, vilket är den definition som används i arbetet. Intresset för frågan 

väcktes hos författarna under praktikperioderna, då författarna upplevde att äldre personer inte 

bad om smärtlindring under vårdtiden i samma utsträckning som yngre personer gjorde och 

ville därför ta reda på om detta är ett problem och vad det i så fall kan bero på. Vad kan och 

bör göras för att äldre personer ska få en smärtlindring som är individuellt anpassad under sin 

vårdtid? Den äldre befolkningen ökar procentuellt i världen och det stämmer också med 

författarnas erfarenheter av hur åldersfördelningen bland patienterna ser ut, de äldre 

personerna är överrepresenterade. Författarna anser att detta faktum ställer högre krav på 

vårdpersonalen att ha ny kunskap anpassad till denna patientgrupp, för att de äldre personerna 

ska kunna få en rättvis och värdig vård. 

 

2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer typer av smärta, smärta och smärtbehandlingens inverkan på den äldre 

personen, fyra huvudgrupper som kan orsaka smärta, bedömningsinstrument för att mäta 

smärta samt brister i hantering och bedömning av äldre personers smärta att beskrivas.  

 

2.1 Olika typer av smärta  

Smärta är en subjektiv upplevelse, det vill säga hur personen upplever sin smärta och 

konsekvenserna av den (Haegerstam, 2007). International Association for the Study of Pain 

(IASP) definierar smärta som ”En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad 

med faktisk eller möjlig vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” (Bergh, 2009, 

s.489).  

  Äldre personer förlitar sig mer på den sekundära smärtan, C-fibrer, än på den primära 

smärtan, A-fibrer (Helms & Barone, 2008). Både C-fibrer och A-fibrer medverkar vid 

smärtöverföring. A-fibrer är stora och har myelinskida vilket gör smärtöverföringen snabb, A-

fibrerna producerar den snabba eller första smärtan. A-fibrerna gör att kroppen reagerar innan 

hjärnan uppfattar smärtan, som exempelvis när handen dras undan från en varm platta. C-

fibrer är mindre och saknar myelinskida, vilket gör att smärtöverföringen sker långsammare, 

de överför den brännande eller molande smärtan som kommer efteråt, kallad second pain. 

Denna skillnad innebär att äldre personer med större sannolikhet beskriver en smärtsam skada 
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eller stimulans som brinnande än som skarp eller stickande. Melzack och Walls (1965, 

refererad i Helms & Barone, 2008) teori, gate Control theory of pain, bygger på att det finns 

en mekanism i hjärnan som agerar som en port, som kan öka eller minska flödet av 

nervimpulser från de yttre nerverna till det centrala nervsystemet. En öppen port innebär att 

hjärnan uppfattar smärtan och en stängd port innebär en minskad uppfattning av smärta. Den 

ursprungliga teorin kom år 1965 och uppdaterades sedan år 1999. I den uppdaterade teorin 

menar de också att varje person har ett genetiskt inbyggt nätverk av nervceller som kallas 

body-self neuromatrix, som är lika unik som varje persons fysiska, psykiska och kognitiva 

person. På grund av detta upplever varje person smärta på ett individuellt sätt. Inga bevis 

finns på att smärtans intensitet minskar med ålder såsom exempelvis syn och hörsel kan göra. 

Förändrad reaktion på smärtsamma händelser kan istället bero på minskade 

kommunikationsmöjligheter, kognitiv nedsättning eller brist på grundläggande reflexer 

relaterat till det normala åldrandet. Den äldre personens sjukdomshistoria och nuvarande 

tillstånd är av vikt för att eventuellt kunna hitta andra diagnoser som kan ligga till grund för 

smärtan (Haegerstam, 2007).  

  Det finns olika typer av smärta, akut respektive långdragen smärta, även kallad kronisk 

smärta. Brytpunkten mellan dessa smärttyper anses gå vid sex månader. Den akuta smärtan 

har en biologisk funktion, då den fungerar som en varning att sjukdom eller skada har 

inträffat. Kronisk smärta är en förlängd smärta, som fortsätter förbi den förväntade normala 

läkningstiden (Helms & Barone, 2008).  

  Melzack och Walls teori (1965, refererad i Helms och Barone, 2008) visade på att 

upprepad stimuli av C fibrer, som är det som ger upphov till sekundär smärta, resulterade i en 

progressiv uppbyggnad av elektrisk respons i det centrala nervsystemet, ett fenomen som 

kallas windup. Detta fenomen är anledningen till att smärta kan fortgå efter förväntad 

återhämtnings tid efter en skada eller en smärtsam händelse. Det finns även så kallad central 

smärta, vilket är en form av kronisk smärta som uppstår på grund av en skada eller 

dysfunktion i det centrala nervsystemet som till exempel stroke eller skada på ryggraden. 

  De vanligast förekommande smärtlokalisationerna hos äldre personer anses vara förlagda 

till rörelseapparaten (Heagerstam, 2007). Smärta kan även uppkomma i samband med olika 

sjukdomstillstånd som exempelvis artros eller fibromyalgi. Smärtor i inre organ är mer 

ovanligt, men ger ofta diffusa symptom som bör beaktas som en varningssignal för 

bakomliggande sjukdomar. Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap, tar sig tid att lyssna på 

de äldre personerna samt arbetar med att utveckla sin kommunikation, för att inte förbise 

viktig information och därmed riskera att förlänga lidandet för den enskilde personen. 
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Kommunikation är därför centralt, oavsett om personen har svårigheter att beskriva sin 

upplevelse av smärta eller inte. Smärta hos äldre personer är mycket vanligt och ansågs vara 

ett allvarligt problem (Higgins, Madjar & Walton 2004). 

 

2.2 Olika smärtgrupper    

Fyra huvudgrupper som kan orsaka smärta hos äldre kommer att belysas (Bergh, 2009). Den 

första huvudgruppen är nociceptiv smärta och kan delas in i visceral eller somatisk smärta. 

Den viscerala smärtan kommer oftast från inre organ i kroppen och kan upplevas som en 

strålande känsla och behöver inte göra ont precis där skadan är utan kan ha en annan 

lokalisation. Den somatiska smärtan är oftast skador på skelettdelar eller på kroppens hudyta. 

Den nociceptiva smärtan framkallas av att det nociceptiva receptorerna aktiveras i samband 

med en vävnadsskada eller risk för att vävnadsskada kan uppstå. Den andra huvudgruppen är 

neurogen smärta som kan uppstå när det blivit en skada i kroppens centrala nervsystem, 

exempelvis vid en hjärninfarkt eller när en person drabbats av bältros. Den tredje 

huvudgruppen av smärta är idiopatisk smärta, ingen känd orsak finns till varför en person 

upplever smärta, i sådana fall saknar ofta personen en diagnos. Den idiopatiska smärtan 

uppkommer nästan alltid i samband med fysiska skador och psykiska stressfaktorer. Många 

personer med idiopatisk smärta lever oftast med en depression, vilket kan leda till att smärtan 

blir svår diagnostiserad. Den sista huvudgruppen är psykogen smärta och uppstår oftast i 

samband med psykiska sjukdomar, personen kan endast förmedla smärta som symtom även 

om detta inte är den egentliga problematiken, vilket i sin tur kan dölja en depression. För att 

underlätta bedömningen av smärtan finns det olika bedömningsinstrument att ta hjälp av för 

att få en korrekt smärtbedömning (Bergh, 2009). 

  

2.3 Bedömningsinstrument för att mäta smärta 

För att kunna bedöma typ och grad av smärta finns bedömningsinstrument, de instrument som 

kommer att belysas är Visual Analog Scale (VAS), Numerical Rating Scale (NRS), Wong-

Baker FACES Pain Rating Scale även kallad Scale Picturing, Verbal Rating Scale (VRS) och 

Algoplus Pain Scale. 

  VAS- skalan och NRS-skalan (se bilaga 1) är de två vanligaste mätinstrumenten inom 

svensk sjukvård (Bergh, 2009). VAS-instrumentet är uppbyggt som en tio centimeter 

horisontell linje med ord i var ände, från ingen smärta alls till den värsta tänkbara smärta. 

VAS-skalan kan vara svår för personer att använda då det kan upplevas svårt att uppskatta var 

på skalan personen befinner sig.  
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  NRS-skalan är en variant av VAS-skalan, skillnaden är att NRS använder sig av en 

numerisk skala, vanligtvis från noll till tio och som visat sig vara enklare att använda även för 

personen med olika funktionsnedsättningar, då NRS har tydligare avgränsningar (Bergh, 

2009; Helms & Barone, 2008). Wong-Baker FACES Pain Rating Scale (se bilaga 2) påminner 

om mätinstrumentet NRS och är även den vanlig att användas inom vården, men istället för 

tio siffror används bilder med olika ansiktsuttryck för att det ska bli enklare för den äldre 

personen att skatta sin grad av smärta.  

  Falzone, Hoffmann och Keita (2013) betonar vikten av korrekt smärtbehandling efter 

operation då otillräcklig smärtlindring kan innebär negativa påföljder hos äldre personer. 

Effektiv smärtbehandling för äldre personer vid postoperativ vård börjar med en lämplig 

mätning av smärta. Smärtbedömningen bör upprepas vid behov exempelvis när smärtan 

ändrar karaktär eller när smärtlindringen är otillräcklig. Efter operation är det viktigt att 

bedöma smärtan och patientens förmåga att röra sig eller hosta utan att få smärta. Detta kan 

ses som indikationer på om smärtlindringen är tillräcklig eller inte. 

  Kognitiv svikt och andra åldersrelaterade faktorer kan påverka rapporteringen av smärta 

och bristande bedömning av smärta hos äldre kan leda till att problem uppstår (Falzone et at., 

2013). Smärta kan bedömas på olika sätt beroende på vilken vårdinrättning som personen 

befinner sig på. Bedömningen av smärta kan utföras med hjälp av rapporten som personen 

uppger, personens beteenden eller med hjälp av de olika skalor och mätningsinstrument som 

finns. I bedömningsinstrumentet VRS (se bilaga 3) används adjektiv för att beskriva smärtan. 

VRS och NRS anses vara de mest lämpade smärtinstrument för att mäta äldre personers 

smärta. Hos äldre med mild till måttlig kognitiv nedsättning anses VRS vara ett bättre verktyg 

då denna skala innehåller ord som är bekanta så som: ingen, svag, mild, måttlig och 

outhärdlig smärta. 

  Algoplus Pain Scale (se bilaga 4) är ett annat verktyg som består av fem punkter och 

inriktar sig till de personer som har oförmågan att kommunicera verbalt (Falzone et at., 2013). 

I detta verktyg tittar vårdpersonalen på personens ansiktsuttryck, rynkningar eller 

grimaseringar, ouppmärksammad blick, gråtande eller slutna ögon. Har den äldre personen 

klagat på smärta, sagt aj det gör ont, jämrat sig eller gråtit? Har den äldre personen skyddat 

ett område exempelvis täckt magen eller tagit sig för huvudet? Man tittar även på personens 

beteenden, är personen agiterad? Varje punkt som listas ger en poäng. Poäng som är större 

eller lika med två av fem anses vara ett tecken på smärta. Val av läkemedel och 

behandlingsstrategi måste noggrant väljas ut och anpassas till den enskilda patienten. 
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2.4 Smärtan och smärtbehandlingens inverkan på den äldre personen 

Kunskapen om smärthantering hos äldre personer anses vara begränsad, vilket kan bero på att  

äldre personer ofta utesluts från studier om smärta (Higgins et al., 2004; Nygren & Lundman, 

2009). En anledning till att äldre personer utesluts från forskningsstudier kan vara att det finns 

olika definitioner av äldre. Det finns tre olika uppdelningar av äldre: yngre äldre, äldre och 

äldre äldre, dessa har även olika definitioner på ålder. En annan anledning kan vara att äldre 

personer har andra bakomliggande sjukdomar som kan påverka och försvåra en eventuell 

studie om smärta.  

  Kognitiv nedsättning kan bland annat innebära nedsatt uppfattningsförmåga, förståelse, 

förmåga till verbal och icke verbal kommunikation samt försämrat kort- och långtidsminne 

(Eide & Eide, 2007). 

  I samband med smärta kan både fysiska och psykiska faktorer tillkomma, såsom 

malnutrition och kognitiv nedsättning (Higgins et al., 2004). Mycket fakta finns om smärta 

och dess behandling, trots det lever många äldre med smärta. Det finns många olika faktorer 

som kan bidra till detta, såsom attityder, brist på kunskap och tilltro till vårdgivaren och de 

äldre personerna. Smärta hos äldre är oftast associerade med kroniska problem, som 

exempelvis artrit, osteoporos och hjärt- kärlsjukdomar.  

  Den vanligaste behandlingen för smärta är farmakologisk behandling, vilket innebär 

behandling med läkemedel. Av de äldre som får farmakologisk behandling är det vanligast 

med paracetamol eller svaga opioider (Werner, 2010). Ett alternativ till farmakologisk 

behandling är så kallad KAM, komplementär och alternativ medicin (Townsend, Bonham, 

Chase, Dunscomb & McAlister, 2014). KAM kan exempelvis vara massage eller akupunktur 

som kan lindra smärtan och reducera oönskade biverkningar. Eftersom smärta är en subjektiv 

upplevelse kommer personer att uttrycka smärtans intensitet, längd och lokalisation olika. Det 

finns även skilda anledning till att smärta uppkommer. 

 

2.5 Brister i hantering och bedömning av äldre personers smärta 

Smärta upplevs olika för varje person, men trots hög förekomst av smärta hos äldre har de 

otillräcklig smärtlindring (Falzone et al., 2013). Även om äldre personer har kognitiva 

nedsättningar är det av vikt att personalen har kunskap och arbetar med kommunikation för att 

inte missa viktig information som den äldre har att delge. Kognitiva nedsättningar kan 

påverka smärtbedömningen om inte tillräcklig kunskap finns hos vårdpersonalen. 

Vårdpersonal behöver även kunskap om de olika bedömningsinstrument som finns för 

mätning av smärta, för att kunna göra en bedömning om vilket mätinstrument som är 
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lämpligast att använda. Det finns många olika mätinstrument för smärta och valet av 

mätinstrument bör göras utifrån den enskilda personens behov och resurser.  

  De negativa effekterna av smärta är många, såsom sömnlöshet, depressioner, ångest, 

minskad aptit, minskad aktivitetsförmåga samt att det kan minska personens livskvalitet 

(Higgins et al., 2004).  

  Russell, Madsen, Flesner & Rantz (2010) belyser i sin studie vikten av att förbättra 

smärtbedömningen och hanteringen av smärta. Det visade sig finnas bristande kunskap om 

äldres smärtlindring hos vårdpersonalen. Läkares attityder angående smärtlindring till äldre 

visade på rädsla över att överdosera och/eller oro för att den äldre personen skulle hamna i ett 

missbruk. De negativa attityderna ledde till att läkarna hade svårt att välja rätt smärtstillande 

läkemedel. Man fann även olika brister, som att de äldre personerna inte uttryckte sin smärta 

och att vårdpersonalen felbedömde smärtans intensitet. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 

SFS 1982:762), 2a §, framgår bland annat att vården ska vara lättillgänglig och bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. 

 

3. Problemformulering 

Smärta är en subjektiv upplevelse och kan därför bara bedömas utifrån den enskilda personen 

som upplever smärta. Äldre personer är en stor patientgrupp inom vården och är en grupp som 

ofta har svårigheter att uttrycka sin smärta av olika anledningar, såsom kognitiva 

nedsättningar eller rädsla att vara till besvär. Det finns flera olika typer av smärta, en 

uppdelning är akut och långdragen smärta även kallad kronisk smärta. Äldre och yngre 

personer beskriver ofta sin smärta på olika sätt vilket vårdpersonalen bör vara uppmärksamma 

på vid smärtbedömningen. För att bedöma en persons grad av smärta finns det olika 

bedömningsinstrument att ta hjälp av. Det är viktigt att anpassa instrument till den enskilda 

personen för att undvika missförstånd. Obehandlad eller underbehandlad smärta kan ge 

många negativa följder såsom sömnlöshet och depressioner. De äldre personerna som 

patientgrupp ställer höga krav på vårdpersonalens kunskap om smärta och smärtbedömning, 

en kunskap som är bristfällig i vården idag. 

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva hur äldre personer upplever smärta och hur den handhas på 

vårdenheter. 
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4.1 Frågeställning 

 Vilka hinder finns för att äldre personer skall få adekvat smärtlindring? 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Examensarbetet har skrivits utifrån Katie Erikssons teori om att lindra lidande, detta då smärta 

och lidandet anses vara förknippat med varandra (Eriksson, 1994). Begreppet lidande har 

minskat i användning och idag har det i många fall ersatts av andra begrepp, såsom smärta, 

sjukdom eller ångest. Även om begreppet smärta har utvecklats till en synonym för lidande 

får man inte glömma att det kan finnas smärta utan lidande på samma sätt som det kan finnas 

lidande utan smärta. Erikssons teori bygger på att lidandet är en del av livet och varje persons 

lidande är unikt. Lidandet är ett skydd för människans psykiska mående på samma sätt som 

smärta fungerar som en varningssignal för att berätta att något är fel kroppsligt. En människa 

som befinner sig i lidande är trött och behöver ha lugnt omkring sig och få vila men behöver 

nödvändigtvis inte vara ensam. Den största känslan av ensamhet kan uppkomma då 

människan inte känner sig sedd, vilket även kan vara det djupaste lidandet. Vårdpersonal 

möter i sitt yrke många lidande människor med olika sorters lidande, att inte se dessa 

människor kan skapa ett ännu större lidande. Katie Erikssons teori förknippas naturligt med 

konsensus begreppet vårdande, då vårdande som begrepp syftar till att främja den unika 

människans hälsa och lindra lidande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

  Enligt Eriksson (1994) finns det tre typer av lidande i vården: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Vårdlidande anses uppkomma genom att det finns ett mellanrum 

mellan det patienten behöver och begär gentemot sjuksköterskans förhållningssätt, kunskap 

och attityd till den lidande och sårbara patienten. När Eriksson beskriver de olika formerna av 

lidande i vården beskriver hon sjukdomslidande som det lidande som patienten upplever i sin 

sjukdom och behandling, vårdlidande som den lidande patienten känner i själva 

vårdsituationen och livslidande som det lidande som patienten känner i relation till sitt unika 

liv. Vårdlidandet delas upp i fyra kategorier: kränkning av patientens värdighet, fördömelse 

och straff, maktutövning och utebliven vård. 

   Relation mellan smärta och lidande beskrivs som central, dock behöver inte smärta innebära 

lidande men en minskad smärta kan minska lidandet hos patienten (Eriksson, 1994).  

 

     Paradoxalt nog kunde man sammanfatta dagens vård med att det system som  

          ursprungligen var avsett att ge vård åt den lidande människan idag i många fall  
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          förorsakar lidande. För att vara patient bör man uppvisa objektiva och av samhället 

          godtagbara sjukdomssymtom på en namngiven sjukdom som kan behandlas och som  

          inte kostar för mycket. (Eriksson, 1994, s.27) 

 

När en människa upplever kroppslig smärta dras allt fokus mot smärtan vilket försvårar för 

människan att hantera sitt lidande och då kroppslig smärta kan vara outhärdlig bör den lindras 

med alla medel som går att tillgå. Vårdpersonal bör göra allt de kan för att eliminera det 

onödiga lidandet och det lidande som inte går att eliminera bör de göra allt för att lindra. Detta 

kräver en tillåtande och välkomnande vårdmiljö där patienten känner sig respekterad. 

 

6. Metod 

Metoden som har använts är en litteraturöversikt med sju kvalitativa artiklar, en artikel med 

mixad metod och två med kvalitativ metod (Friberg, 2012). En litteraturöversikt innebär att en 

översikt av befintlig forskning görs inom ett visst område, vilket leder till att en tydlig bild av 

det aktuella kunskapsläget på det valda området skapas. Metoden i denna litteraturöversikt har 

delats in i två delar, litteratursökning och analys. 

 

6.1 Litteratursökning 

De artiklar som valts att ha med i litteraturöversikten hämtades från databasen CINAHL 

complete. De sökord som har använts var: Perception, aged, analgesia, nursing, pain, pain 

assessment, older adults, aged 80 and over, patient, pain measurement, interviews. Att antalet 

sökord är relativt stort beror på att det valda ämnet är komplext och många av orden har flera 

möjliga benämningar på det engelska språket. För att inte missa viktiga och relevanta artiklar 

på grund av fel ordval har svenska MESH använts för att hitta bra potentiella sökord 

(http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm). Sökningarna gjordes med sökorden i olika 

kombinationer och CINAHL headings användes för vissa av dem i olika kombinationer med 

fritextsökning. Vilka sökord som kombinerats och vilka sökvägar som tagits dokumenterades 

i en sökmatris (se bilaga 5). Under datainsamlingen har flera abstract lästs utöver de artiklar 

som valts för att få en överblick av innehållet i artiklarna och på det sättet få ett så kallat 

helikopterperspektiv (Friberg, 2012). Helikopterperspektivet innebär att få en översiktsbild 

som skapas genom att läsaren har en öppenhet och inte låser sig vid vissa aspekter. Utifrån 

detta togs ett beslut om vilka artiklar som skulle läsas, granskas och vilka som ansågs vara 

relevanta till studien.  
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   I valet av artiklar har empiriska studier inriktade på äldre personer inkluderats. Äldre 

personer definieras i arbetet som 60 år eller äldre, utifrån WHO`s definition. Artiklar skrivna 

före år 1999, studier gjorda i länder där sjukvården anses skilja sig från sjukvården i Sverige 

och studier inriktade på smärtlindring i palliativ vård har exkluderats. Endast artiklar skrivna 

på engelska har inkluderats. Övriga kriterier för urvalet av artiklarna var att de skulle ha en 

inriktning på den äldre personen och vara vetenskapligt granskade, peer reviewed. Då ingen 

begränsning gjordes med tillgång till full text blev resultatet att flera artiklar endast var 

tillgängliga genom beställning via Campus Erstas bibliotek. Valet gjordes att beställa ett par 

artiklar. Det slutgiltiga antalet artiklar till resultatdelen blev tio stycken (se bilaga 6). 

 

6.2 Analys 

I analysen av data har Fribergs (2012) tre steg för analys använts. I det första steget lästes de 

valda studierna flera gånger av båda författarna för att förstå helheten i de olika studierna och 

få en djupare förståelse för innehållet i de valda artiklarna. Därefter har artiklarnas 

resultatdelar översatts med noggrannhet med hjälp av lexikon för att inte missa viktig 

information som är relevant för resultatet. I det andra steget påbörjades en sökning av likheter 

och skillnader i studierna genom ytterligare granskning av resultatet. Det sista steget utgår 

från de olika studiernas likheter och skillnader som kategoriserats i olika färger och delats in i 

tre olika teman där underteman tillkommit. De olika temana gav en tydlig bild av resultatet i 

litteraturöversikten. 

 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Vid skrivandet av litteraturöversikten har författarna varit medvetna om sina egna språkliga 

brister och därför varit noga med översättningen av artiklar från engelska till svenska. 

Framför allt i de artiklar som är skrivna av författare som inte har engelska som modersmål. 

Författarna har även varit medvetna om sina egna förförståelser om hur äldre hanteras i 

vården för att inte låta detta färga arbetet. Kjellström (2012) tar upp vikten av det 

forskningsetiska övervägandet då dessa är till för att värna om människors rättigheter och 

skydda dem under deltagandet i en studie. Författarna till litteraturöversikten har därför varit 

uppmärksamma på de etiska övervägandena i studierna som har granskats för att vara säkra på 

att deltagarna i de olika studierna är skyddade och har behandlats med värdighet och respekt. I 

de artiklar som bearbetats har endast de med etiska överväganden inkluderats. 
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8. Resultat 

Analysen resulterade i tre teman och underteman. De teman som uppmärksammades var 

smärta och äldre, identifiering och bedömning av äldre personers smärta och hur smärta 

hanteras. Dessa tre teman belystes för att få en djupare förståelse för bedömning och 

hantering av äldre personers smärta. Äldre personer kommer att benämnas som äldre och som 

äldre personer, dessa har samma innebörd i denna litteraturöversikt. 

 

8.1 Smärta och äldre 

Smärta hos äldre var ett vanligt förekommande problem världen över och har visat sig vara 

svårhanterligt i aspekten att ge de äldre personerna korrekt smärtlindring relaterat till deras 

grad av smärta (Blomqvist & Hallberg, 1999; Tse, Leung & Ho, 2011). De vanligaste 

smärtlokalisationerna hos äldre personer var främst i benen, knäna, ryggen, skuldrorna och 

olika muskelpartier. Det ansågs vanligt att äldre inte enbart kände smärta från ett ställe utan 

upplevde smärta från flera delar av kroppen samtidigt (Blomqvist & Hallberg, 1999). Ett 

samband kunde ses mellan de äldres medicinska sjukdomar och deras upplevda 

smärtintensitet, de vanligaste medicinska sjukdomar som de äldre personerna hade var 

hypertension, grå starr, stroke, diabetes mellitus, osteoporos och hjärt- och kärlsjukdomar 

(Tse et al., 2011).   

 

8.1.1 Äldre personers upplevelse av smärta 

Upplevelsen av när smärtan inträffade varierade hos de äldre från att ha ont hela tiden, under 

aktivitet, när de sov, när de vaknade eller vid oförutsägbara tidpunkter på dygnet (Tse et al., 

2011). Men det fanns även de som hade konstant smärta, vilket kan vara relaterat till en 

bakomliggande sjukdom. Smärta påverkar inte enbart en persons fysiska förmåga utan kan 

även leda till en psykisk inverkan på kroppen och personens välmående. För att 

uppmärksamma hur äldre personer påverkas av smärta fick de skatta sin grad av smärta och 

sitt psykologiska välbefinnande för att se om eventuella skillnader fanns hos personer med 

och utan smärta. Det fanns tydliga tecken på att personer med smärta upplever ensamhet, 

nedsatt livslust och nedstämdhet i större utsträckning jämfört med personer utan smärta.   

  Smärta upplevdes olika från person till person, men många likheter fanns mellan de äldre 

personerna och hur de upplevde smärtan (Brown & McCormack, 2006; Bergh, Jakobsson, 

Sjöström & Steen, 2005; Tse et al., 2011; Manias, 2012). Många av de äldre personerna 
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upplevde smärtan som att bli lämnad ensam, ingen förstod hur ont de hade och varför det 

gjorde ont. Detta ledde till att några av de äldre isolerade sig från det sociala livet för att ingen 

annan förstod och ingen annan utväg fanns än att härda ut smärtan på egen hand. Många av 

dem upplevde att de inte blev tagna på allvar när de beskrev sin smärta, att vårdpersonalen 

ansåg att de hade överdrivit sin beskrivning eller grad av smärta. De äldre ansåg att de ofta 

fick gå runt med en intensiv smärta utan att någon uppmärksammade dem eller tilltalade dem, 

vilket resulterade i ett förlängt lidande.  

   De äldre personerna önskade att bli behandlade som unika personer och involverade i 

diskussioner gällande deras vård och behandling, för att själv kunna hantera svåra situationer 

och sin smärta (Ryan, Lillie, Thwaites & Adams, 2013). 

  När de äldre personerna beskrev sin upplevda smärta och tankar kring sin situation var det 

många av dem som talade om sina rädslor (Bergh et al., 2005; Teno, Dosa, Rochon, Casey & 

Mor, 2008; Schofield, 2006). 

 

8.1.2 Äldre personers smärtrelaterade rädslor 

I ett flertal studier framgick det att de äldre personerna upplevde olika rädslor (Bergh et al., 

2005; Teno et al., 2008; Schofield, 2006). Många av dem upplevde rädsla och oro för att bli 

beroende av andra människor. När smärtan blev värre ökade även rädslan hos den äldre 

personen för att ett behov av hjälp blev mer påtagligt. Många av de äldre uttryckte att det var 

oroliga för att skapa problem eller vara en börda för vården och vårdpersonalen, vilket 

resulterade i att de undvek att berätta när de hade ont och fråga om hjälp när det behövdes. 

Vissa äldre var oroliga för att om de fick för mycket hjälp skulle de tappa kontrollen över sig 

själva och sin vård och behandling. Att vara delaktig i sin smärtbehandling har framkommit 

vara av vikt för den äldre personen, trots detta har det uppmärksammats att de äldre 

personerna inte blir inkluderade i sin smärtbehandling i samma utsträckning som yngre 

personer i vården blir (Brown & McCormack, 2006). De äldres smärtrelaterade rädslor kan 

försvåra identifiering och bedömning av deras smärta. 

 

8.2 Identifiering och bedömning av äldre personers smärta 

När de äldre personerna förklarade hur deras smärta upplevdes, användes olika ord. De 

vanligaste ordvalen för att definiera smärtan var; värk, det gör ont, det strålar eller det är en 

sprängande känsla. Vilket kunde leda till att när de äldre personerna blev tillfrågade om de 

hade smärta kunde svaret bli nej, då den äldre personen använde sig av andra ordval som 
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exempelvis värk eller en strålande känsla. Detta belyser vikten av att anpassa frågor och 

bedömning av smärta till den enskilda personen (Blomqvist & Hallberg, 1999). 

  Det fanns olika metoder för att identifiera och göra en korrekt bedömning av den äldre 

personens upplevda smärta och därmed ge anpassad smärtlindring (Brown & McCormack, 

2006; McTier, Botti & Duke, 2014; Manias, 2012). Det fanns dock hinder, eller så kallade 

barriärer, som gör att smärta förblir svårhanterligt hos äldre personer, såsom 

funktionsnedsättningar, tidsbrist eller bristande kommunikation mellan vårdpersonal och de 

äldre. För att underlätta identifieringen av smärta kan det vara bra att ha vårdpersonal som 

känner den äldre personen väl och kan uppmärksamma beteenden som tyder på att något inte 

är bra (Teno et al., 2008; Schofield, 2006). 

  För att de äldre personerna ska få en värdig vård av god kvalitet krävs det gott om personal 

på de enheter där de äldre personerna vårdas (Brown & McCormack, 2006). Mycket tydde på 

att upplevelsen av smärta hos den äldre personen inte framgick då vårdpersonal ställde 

otydliga frågor som exempelvis Är du okej? Hur mår du? Detta ledde till att de äldre hade 

svårt att sätta ord på den upplevda smärtans intensitet då frågorna var för otydliga för att de 

skulle uppfattas på ett korrekt sätt. 

  En del av de äldre som hade svårigheter att uttrycka sig på grund av kognitiva 

nedsättningar upplevde ofta negativa känslor gällande hanteringen av deras smärta (Manias, 

2012). För att alla personer som vårdas utanför hemmet skulle få en värdig vård och ett 

minskat lidande oavsett hinder bör vårdpersonalen använda sig av enkla frågor för att kunna 

kommunicera med de äldre personerna. Det har framgått att den äldre personens delaktighet i 

bedömning och behandling av den upplevda smärtan var viktig för att vårdandet ska vara av 

god kvalité och anpassat till den enskilda personen (McTier et al., 2014). Äldre personer 

medgav ofta att de vill ha en delaktig roll i sin vård och behandling, men oftast förlitar sig de 

äldre på vårdpersonalen och tar ett steg tillbaka. Äldre ville oftast bli tillfrågade om hur de 

upplevde smärtor eller hur han eller hon mådde för att inte vara en belastning. Orsaken till 

detta var att de äldre inte ville klaga eller vara till besvär för vårdpersonalen som redan var i 

en pressad situation. För att få en tydlig bild av de äldre personernas upplevda smärta krävs en 

korrekt bedömning och god kommunikation mellan de inblandade parterna. Sjuksköterskan 

hade en viktig roll gällande att skapa en trygg relation som får de äldre personerna att närvara 

i sin vård och behandling (Manias, 2012). Det är lätt att vårdpersonal hamnar i situationer där 

de samtalar och förlitar sig på varandra, istället för att involvera den äldre personen som 

situationen handlar om. För att uppmärksamma den äldres upplevda smärta på ett korrekt och 
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effektivt sätt finns olika bedömningsinstrument att tillhandahålla för att underlätta 

bedömningen. 

 

8.2.1 Bedömningsinstrument för att mäta smärta 

Det som vårdpersonalen bör ha i åtanke vid smärtbedömning är att mätinstrumentet som 

används ska vara anpassat till den enskilda personens behov för att få en så rättvis bedömning 

som möjligt (Eriksson, Wikström, Årested, Fridlund & Broström, 2014; Bergh et al., 2005).  

  Ett hinder i instrumenten NRS och Scale Picturing var att några av de äldre hade svårt att 

skatta sin smärta till en siffra eller bild (Eriksson et al., 2014; Bergh et al., 2005). Att använda 

sig av mätinstrumentet NRS underlättade kommunikationen, beskrivningen av smärtan, 

deltagandet i vård och behandling, förtroendet mellan patient och vårdgivare samt 

överföringen av kommunikation mellan vårdpersonalen (Eriksson et al., 2014). Med hjälp av 

instrumentet NRS fick de äldre personerna på ett enkelt sätt sätta ord på sin upplevda smärta 

med hjälp av de olika siffrorna. När de äldre fick möjlighet att sätta en siffra på sin upplevda 

smärta resulterade det i att vårdpersonalen hade enklare att förstå den äldres upplevda smärta, 

då smärtskattningen vägledde vårdpersonalens val av behandling. En högre skattning på 

bedömningsskalan ledde som regel till att personen fick högre doser av smärtstillande 

läkemedel.  

   De äldre personerna som använde sig av mätinstrumentet NRS ansåg att det var mer 

delaktiga i sin vård och behandling då de själva fick beskriva och sätta ord på hur ont de hade 

(Eriksson et al., 2014). Det var av vikt att ge en ärlig och uppriktig respons på NRS och 

rapportera sin smärta i tid för att sjukvårdspersonalen skulle kunna hjälpa patienterna att 

hantera deras grad av smärta. Regelbunden bedömning av smärtan skapade en känsla av 

trygghet och förtroende för vårdpersonalen och att frågor kring deras upplevda smärta 

byggdes på ett genuint intresse (Eriksson et al., 2014; Bergh et al., 2005). NRS och 

bedömningsinstrumentet Scale Picturing krävde ett större ansvar av vårdpersonalen. 

Patienterna upplevde att det var vårdpersonalen som bar huvudansvaret för att bedömningen 

av smärtan skulle gå till på rätt sätt. Med hjälp av dessa två instrument blev det mindre risk 

för missförstånd när vårdpersonalen frågade patienten om deras smärta. Vårdpersonal bör ha 

samma tillvägagångssätt för att få fram de äldre personernas grad av smärta, vilket även skulle 

kunna underlätta hanteringen av deras smärta. 

 

8.3 Hur smärta hanteras hos äldre personer 
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Många äldre ansåg att smärtan var det symtom som var svårast att hantera och önskade att 

vårdpersonalen skulle varit bättre på att informera dem hur de skulle hantera sin smärta och 

bli inkluderade i sin vård och behandling (Ryan et al., 2013). De äldre personerna önskade 

även att få information som hjälpte dem att kunna hantera och lindra lidandet och den 

upplevda smärtan. De upplevde att det fanns brister i förståelsen gällande hur försvagande 

smärta kunde vara och hur smärtan påverkade dem på en individuell, emotionell och social 

nivå.  

  Det visade sig att många av de äldre var motvilliga till att ta emot smärtlindrande 

läkemedel och i vissa fall även motvilliga till att berätta för vårdpersonalen att de hade ont, 

vilket försvårade möjligheterna att hantera och behandla smärtan på ett korrekt sätt (Teno et 

al., 2008; Schofield, 2006). För att få äldre personer att rapportera sin smärta behöver 

personalen skapa en tillåtande miljö, där de äldre känner att det är tryggt att rapportera smärta 

och andra obehag (Teno et al., 2008). Att ha en smärthantering av god kvalité gör att 

patienternas mål med vården uppmärksammas och fungerar som en vägledning för ingripande 

gällande smärta.  

8.3.1 Farmakologisk behandling 

Många äldre lever med smärta dagligen, trots detta var farmakologisk behandling ingen 

självklarhet (Blomqvist & Hallberg, 1999; Schofield, 2006). En anledning till att inte starkare 

opioider erbjuds till äldre personer i större utsträckning kunde vara en rädsla hos både 

personal och patienter för beroende och biverkningar (Schofield, 2006). De äldre personerna 

berättade om problem som förstoppning, yrsel och trötthet relaterat till starkare 

smärtbehandling, vilket kunde skapa en ond cirkel för den äldre personen. Detta kunde hindra 

den äldre personen från att leva ett normalt liv med förlängt lidande som följd. En annan 

anledning till att farmakologisk behandling inte används i större utsträckning kunde vara att 

äldre personer har låga förväntningar på farmakologisk behandling och en tro om att ingenting 

hjälper utan bara bidrar till mer problem. Det fanns dock alternativ behandling som 

exempelvis massage och avslappning, men generellt sett var både de äldre personerna och 

vårdpersonalen ovetandes om de alternativa behandlingsformer som fanns (Blomqvist & 

Hallberg, 1999; Schofield, 2006).    

 

9. Diskussion 

Diskussionen har delats upp i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen har arbetets metod, urval och analys granskats, även styrkor och svagheter 
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har uppmärksammats. Den andra delen är en resultatdiskussion där kunskapsbidraget har 

diskuterats samt på vilket sätt arbetet skulle kunna förbättra det praktiska vårdarbetet. 

Resultatet har även diskuterats utifrån Katie Erikssons teori om lidande och konsensus 

begreppet vårdande.   

 

9. 1 Metoddiskussion 

Metoden som användes var en litteraturöversikt, som ansetts vara en lämplig modell att 

använda då det valda området var brett (Friberg, 2012). En styrka med litteraturöversikter är 

att en bred bild av kunskapsläget skapas, vilket tydliggör vilka kunskapsluckor och behov av 

ytterligare forskning som finns. Dock är detta även en svaghet med litteraturöversikter, då de 

endast bygger på befintlig forskning, vilket gör att kunskapsbidraget från litteraturöversikter 

är marginellt. Vid den initiala sökningen av artiklar användes sökord som experience of pain 

och older people, vilket gav för få resultat. För att bredda sökningen söktes ord på svenska 

MESH (http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm) vilket gav mer adekvata och 

användbara sökord som older people, pain assessment och analgesia. Detta gav författarna en 

ökad möjlighet att välja artiklar inriktade mot det valda syftet. Det ursprungliga syftet som var 

äldre personers upplevelse av smärta fick ändras då urvalet av artiklar inriktade på den äldre 

personens egna upplevelser av smärta var för begränsat. Genom att ändra syftet till en 

koncentrering på att få ökad kunskap om hur smärta hanteras hos äldre personer ledde detta 

till ett bredare syfte och författarna kunde hitta tillräckligt med artiklar. De få artiklar om 

äldre personers upplevelse av smärta och smärtlindring som hittades i den initiala sökningen 

har tagits med i arbetet, då det ansågs relevanta även till det nya syftet. Av de artiklar som 

använts var sju artiklar kvalitativa, en hade mixad metod och två var kvantitativa, antalet 

artiklar för litteraturöversikten har varit tillräckligt. 

   Innehållet i de olika artiklarna har stärkt varandra, de har även varit aktuella i tiden med en 

begränsning i årtal från år 1999. Anledningen till begränsningen i årtal är att vården hela tiden 

förändras och nya hjälpmedel introduceras, vilket gjorde att äldre artiklar bedömdes vara 

irrelevanta och hade kunnat ge ett inaktuellt resultat. Databasen CINAHL complete är den 

databas som använts för att söka artiklar. 

   Artiklarna har medvetet valts från länder där sjukvården anses likna den vård som ges i 

Sverige, såsom i USA och England. De länder som valts bort har en annan syn på äldre och en 

annan typ av sjukvård, exempelvis länder i Afrika och Sydamerika. I dessa länder kan det 

även finnas kulturella skillnader som påverkar hur smärta hos äldre hanteras. Artiklar 
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inriktade på smärtlindring i palliativ vård har exkluderats på grund av att de ansågs vara ett 

ämne skilt från specifik smärtlindring hos äldre.  

   Om inte begränsningar i antalet ord funnits till denna litteraturstudie skulle en jämförelse 

mellan olika länders smärthantering hos äldre varit en intressant fråga att ta upp. De valda 

artiklarnas resultatdelar översattes med noggrannhet med hjälp av lexikon för att inte 

författarnas språkliga brister skulle påverka resultatet. Genom granskning av de valda 

artiklarna hittades tre teman samt underteman som tydliggjorde innehållet. Samarbetet under 

arbetsprocessen har fungerat bra och utan konflikter med ett öppet och tillåtande klimat. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att få ökad kunskap om smärthantering hos äldre personer 

som vårdas utanför hemmet, detta ledde in författarna på en frågeställning som var vilka 

hinder som fanns för att äldre personer skulle få en adekvat smärtlindring. Diskussionen 

grundar sig på resultatets två första teman; Smärta och äldre samt identifiering och 

bedömning av äldre personers smärta. Dessa två teman är beroende av varandra, för att den 

äldre personens smärta ska hanteras och bedömas på ett korrekt sätt behövs kunskap om den 

äldre personen. Dessa teman kommer att diskuteras utifrån fyra områden: Attityder hos äldre 

personer och vårdpersonal, hinder för korrekt smärthantering, bedömning av smärta och 

behandling av smärta. 

 

9.2.1 Attityder hos äldre personer och vårdpersonal 

När man talar om vårdandet handlar det främst om att lindra och bota de medicinska 

sjukdomar som en person har och främja dennes hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Fokus 

läggs även på att stärka den enskilda personen för att hon eller han ska kunna hantera och ta 

sig vidare ur en svår situation. För att kunna göra hälsofrämjande val och uppnå gott vårdande 

är det av vikt att vårdpersonalen gör de äldre personerna delaktiga i sin vård och behandling. 

En förutsättning för att omvårdnaden av äldre personer ska bli så optimal som möjligt, är att 

relationen mellan den som vårdar och den som blir vårdad är genuin för att skapa trygghet och 

tillit. 

  I resultatet framkom det att attityder hos både vårdpersonal och de äldre personerna bidrar 

till att äldre inte får korrekt smärtlindring relaterat till deras grad av smärta (Miaskowski, 

2000). Attityder påverkar alla moment i hur äldres smärta hanteras, från smärtbedömning till 

smärtlindring. Att smärta skulle vara en del av det normala åldrandet och att den äldre 
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personen inte kan förvänta sig något annat är en attityd som också skulle kunna innebära ett 

hinder i bedömning och behandling av äldre personers smärta. Detta kan då leda till att 

vårdpersonalen inte uppmärksammar och bedömer smärtan på ett korrekt sett och därmed inte 

ger en korrekt smärtlindring i relation till den äldre personens smärta. Det är dock inte bara 

attityderna hos vårdpersonalen som kan utgöra hinder för smärthantering. Många äldre tror att 

smärta är en naturlig del i det normala åldrandet och att det är något de måste härda ut. Det 

kan ha som följd att de äldre personerna inte rapporterar sin smärta, då de tror att det inte 

finns någonting som någon kan göra för att hjälpa dem att hantera och lindra smärtan. På 

grund av kunskapsbrist kan vårdpersonal stärka denna tro hos de äldre personerna, istället för 

att stödja och informera om vad som kan göras för att lindra deras smärta och lidande. 

  Eriksson (1994) talar om lidandet som en kamp, där kämpa eller att ge upp är de val som 

finns. Så länge personen kämpar finns det hopp som består i en strävan mot en mening med 

livet och en mening i lidandet. Det finns gott lidande och ont lidande, lidandet är en del av att 

leva. Eriksson menar att det finns tre nivåer av lidande: att ha ett lidande, att vara i lidandet 

och att varda i lidandet. På ha nivån och vara nivån vill personen oftast inte känna sig vid 

lidandet, utan vid ha nivån har personen oftast bortförklaringar på sitt lidande och flyr ifrån 

det och vid vara nivån försöker personen bemästra sitt lidande på kort sikt genom att 

tillfredsställa de behov som finns. Hälsa och lidande finns alltid i en persons liv, vilken grad 

av lidande och hälsa en person upplever beror på omständigheterna. För att lidandet ska få en 

mening behöver människan uppnå nivån att varda i lidandet. 

  De äldre personer som lever med en långvarig smärta pendlar ofta mellan hopp och 

förtvivlan (Bergh, 2009). Att förmedla hopp till en annan person behöver inte innebära att ge 

en förhoppning om att bota eller lösa ett problem eller en svår situation utan att förmedla tillit 

och meningsfullhet till någon som är i behov av hopp för att kunna minska sitt eget lidande 

(Eide & Eide, 2007). 

  Sjukvårdens attityder mot äldre har i vissa fall lett till att äldre personer känner sig 

misstrodda när de rapporterar sin smärta (Bergh, 2009). Om en äldre person får veta de 

bakomliggande orsakerna till sin smärta och får en medicinsk diagnos kan det leda till att den 

äldre i högre grad blir betrodd av vårdpersonalen. Dock poängterar de äldre personerna att det 

finns risker med att få en medicinsk diagnos, som exempelvis att vårdpersonalen endast ser 

till diagnosen och inte behandlar den äldre som en unik person. 
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9.2.2 Hinder för korrekt smärthantering 

Attityder hos vårdpersonal och de äldre personerna kan vara ett hinder, ett annat hinder för att 

uppnå korrekt bedömning och hantering av smärta kan vara det språk smärta uttrycks på 

(Miaskowski, 2000).  Äldre personer kan förneka smärta, men medge att de har ont, värk eller 

ömhet, vilket är en viktig aspekt att uppmärksamma vid smärtbedömning hos äldre personer. 

Attityder hos vårdpersonal kan även skapa oönskade beteenden, såsom att patienterna inte 

rapporterar sin smärta då de vill bli sedda och uppfattas som bra patienter. Okunskap är också 

ett hinder som kan leda till att smärta inte hanteras och bedöms på ett korrekt sätt. En del 

äldre förnekar att de har ont, eftersom de är rädda för vad smärtan representerar eller vilka 

konsekvenserna blir av att rapportera sin smärta, exempelvis om smärtan indikerar på en 

allvarlig sjukdom.  

  En del äldre uttryckte att de hade begränsat med pengar och oroade sig för att om de 

klagade på smärta kunde det leda till dyra utredningar för att diagnostisera bakomliggande 

orsaker till smärta (Miaskowski, 2000). Detta kan utgöra ett hinder för korrekt 

smärtbedömning då patienter inte berättar om sin smärta av rädsla för ekonomiska följder som 

exempelvis dyra mediciner och längre sjukhusvistelse. Detta kan vara ett problem på det 

personliga planet och för samhället i stort (Herr, 2011). Underbehandlad smärta påverkar den 

enskilda personen negativt genom exempelvis ökad risk för depression och fallolyckor. 

Påverkan på samhället kan ske genom bland annat ökade vårdkostnader och längre 

sjukhusvistelser på grund av den underbehandlade smärtan. De hinder som tagits upp för en 

korrekt bedömning och hantering av äldre personers smärta kan undvikas, men det kräver 

kunskap och tid hos vårdpersonalen. Tidsbrist och personalbrist är ett problem i sjukvården, 

vilket kan leda till att vissa av de hinder som finns inte går att motverka som situationen ser ut 

idag. Men en reducering av dessa hinder går att genomföra med ökad kunskap och ett intresse 

hos vårdpersonalen. De hinder som finns i vården kopplat till de äldre personernas smärta och 

i vissa fall rädslor kan leda till ett ökad lidande för den enskilda personen om inga åtgärder 

vidtas.  

   Eriksson (1994) beskriver medlidande till en annan person som att själv lida och en viktig 

del för att uppnå god vård. Vårdpersonalens eget lidande, både arbetsrelaterat och privat, kan i 

vissa fall hämma en möjlighet att uttrycka medlidande för en person som vårdas.  För att 

känna medlidande i en vårdande situation krävs mod för att vårdpersonalen ska ta ansvar för 

en annans persons lidande och på det sättet ge något av sig själv till en annan person. Enligt 

Eriksson (1994) är begreppet medlidande sammankopplat med begreppet sympati. Frågan är 
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om medlidande måste vara att känna sympati eller om det även kan vara att känna empati? Att 

känna empati är att kunna lyssna och förstå en annan persons situation, reaktioner och känslor 

(Eide & Eide, 2007). Sympati är något som vårdpersonal bör undvika i omvårdnadsarbetet 

och empati något att sträva efter för att uppnå god vård. Utifrån Erikssons (1994) beskrivning 

av medlidande skulle begreppet även kunna kopplas ihop med empati. En oförmåga att känna 

medlidande och empati för en lidande person kan utgöra ett hinder i vårdandet, då den som 

vårdar på så vis inte skapar en vårdrelation och förståelse för den lidande personen. Detta kan 

göra att viktig information undanhålls på grund av brist på förtroende för vårdpersonalen. I 

resultatet framkom att äldre personer uttrycker sin smärta på olika sätt vilket belyser vikten av 

att vårdpersonal har redskap och lämplig kunskap som är anpassad till den äldre personen för 

att kunna göra en korrekt bedömning av den äldres upplevda smärta.  

 

9.2.3 Bedömning av smärta 

Forskning tyder på att redskap för smärtbedömning bör testas på den äldre populationen för 

att etablera reliabilitet, validitet och känslighet för förändringar från behandling (Herr, 2011). 

Det finns instrument framtagna för att bedöma äldre personers smärta, dock behöver dessa 

instrument utvecklas och testas innan de börjar användas. Detta för att se brister och styrkor i 

instrumenten som sedan kan utvecklas innan de implementeras i vården. För att göra en 

smärtbedömning och sedan behandla den äldre personens smärta kan vårdpersonalen använda 

sig av olika mätningsinstrument (Bergh, 2009). Det är dock viktigt att som vårdpersonal ha 

kännedom om att användningen av skattningsskalor inte är en mätning av den egentliga 

smärtan, utan att det är personens egenrapportering, det vill säga deras upplevda smärta, som 

mäts. Detta innebär att det är av vikt att vårdpersonalen litar på det den äldre personen berättar 

om sin upplevda smärta, för att kunna hjälpa den äldre att hantera den. Om vårdpersonal utgår 

från att mätinstrumentet mäter smärtans intensitet och behandlar smärtan utifrån detta kan det 

resultera i att den äldre personen får för mycket eller för lite smärtlindring relaterat till sin 

grad av smärta. Det är även av yttersta vikt att inte underskatta den enskilda personens 

upplevelse av smärta för att få en så rättvis bedömning som möjligt och minska risken för ett 

förlängt lidande.   

  Att ge vård som är anpassad till den enskilda personen är av vikt för att vårdandet ska bli  

optimalt. Vårdpersonalen bör ha förmågan att se den enskilda personen och uppmärksamma 

vad hälsa och välbefinnande betyder för henne eller honom (Dahlberg & Segesten, 2010).  

  Sjuksköterskor som tar sig tid och lyssnar till den äldre personen har visat sig ha enklare 

för att bedöma den äldres smärta jämfört med annan sjukvårdspersonal, som utgår från andra 
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kännetecken som exempelvis hur den äldre personen ter sig eller hur den äldre personen 

utrycker sin smärta med kroppsspråk (Bergh, 2009). För att kunna se och förstå vad den äldre 

behöver för att kunna hantera sin smärta bör vårdpersonalen föreställa sig och begripa sig på 

den äldre personens lidande och tillåta ett öppet klimat. Detta resulterar i att den äldre 

personen får möjlighet att uttrycka sin smärta genom att berätta om den upplevda situationen 

och de problem som upplevs, vilket ger möjlighet till en anpassad smärtbehandling.   

 

9.2.4 Behandling av smärta hos äldre personer 

Resultaten i flera av studierna stödjer författarnas tanke om att äldre personer inte får 

smärtlindring i samma utsträckning som yngre personer får (Herr, 2011). Vad det kan bero på 

vet man inte, men de hinder som finns för att äldre personer ska rapportera sin smärta kan 

vara en av orsakerna till det får mindre smärtlindring jämfört med yngre personer. I Herrs 

(2011) studie  med personer över 65 år uppmärksammades att 34 % av de som studerades inte 

fick en objektiv smärtbedömning under sin sjukhusvistelse och 40 % av de som studerades 

fick ingen smärtlindring. Varför äldre personer inte uppger sin grad av smärta kan ha flera 

olika orsaker, något som Miaskowski (2000) belyste. En anledning var att en del äldre hade 

andra hälsoproblem som de oroade sig för och ville därför att vårdpersonalen skulle fokusera 

på det problem som de ansåg vara det mest väsentliga istället för smärtan. Detta belyser 

vikten av att vårdpersonal kontinuerligt måste fråga de äldre personerna om deras upplevda 

smärta för att se eventuella samband mellan medicinska sjukdomar och bakomliggande 

orsaker till smärta. Med ett gott vårdande skulle förekomsten av lidande relaterat till smärta 

kunna minska, då bakomliggande problem och orsaker skulle uppmärksammas mycket 

tidigare. Det skulle också kunna leda till att vårdtider och kostnader för vård och behandling 

skulle minska.  

  Under en hel livstid är smärta en av de vanligaste orsakerna till att sjukvård uppsöks och  

den vanligaste behandlingsformen för smärta är farmakologisk behandling (Townsend et al., 

2014). Som nämnts i resultatet finns det rädslor hos vårdpersonal och äldre personer gällande 

överkonsumtion av mediciner och för att reducera dessa rädslor kan vårdpersonal och 

patienter använda sig av Komplementär och Alternativ Medicin, (KAM). Fördelar med att 

använda sig av KAM är att den är tillgänlig som behandlingsmetod för sjuksköterskor och 

anses kunna ge bra lindring vid smärta utan de biverkningar farmakologisk behandling kan 

ge, även om KAM inte kan bota en sjukdom kan lidandet lindras. Farmakologisk behandling 
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är beprövad och kan bota sjukdomar och lindra symtom, dock är problemet med 

farmakologisk behandling att biverkningar är vanligt, särskilt hos äldre personer. 

   Att integrera KAM terapier i en behandlingsplan och inte endast använda sig av 

farmakologisk behandling kan förstärka en känsla av välbefinnande, minska stress, förbättra 

den fysiska förmågan att utföra dagliga aktiviteter, ge den äldre personen en ökad känsla av 

kontroll över sitt liv samt reducera användningen av farmakologisk behandling (Hart, 2008). 

Den minskade farmakologiska behandlingen kan resultera i ett minskat lidande relaterat till 

biverkningar. Exempel på komplementär och alternativ behandling kan vara: Akupunktur, 

Massage, Tens (transkutan elektrisk nervstimulering), Taktil Massage och Yoga. Akupunktur 

har visat sig kunna minska smärtan genom olika mekanismer, inklusive stimulering av 

nervsystemet och frisättning av hormoner som reglerar smärta. 

  Forskning visar på att kunskapen om KAM  är låg och att ökad utbildning behövs hos både  

äldre och vårdpersonal för att de ska kunna använda sig av KAM för att reducera smärta och 

lidande (Williamson, Fletcher, Dawson, 2003). Äldre personer ansåg att användandet av 

KAM ökade deras delaktighet i vård och behandling, dock kommer oftast inte informationen 

om KAM från vårdpersonalen utan från familj och vänner. Alternativa behandlingsformer 

hade varit ett fördelaktigt val för de äldre personernas totala välbefinnande samt inneburit 

minskade kostnader för dem.  

  En vårdande relation krävs för att främja välbefinnande hos den äldre. Avsikten med en 

vårdande relation är att den äldre personens hälsoprocesser ska stödjas och stärkas (Eriksson, 

1994). I vissa fall kan vården bli icke vårdande och misslyckas med att stärka den äldre 

personens hälsoprocess, detta kallar Katie Eriksson vårdlidande i sin teori. Det finns många 

olika former av vårdlidande och en av dem är utebliven vård som exempelvis när äldre 

personer inte får den smärtlindring de är i behov av. Ett måste för en god och personcentrerad 

vård är att se de äldre personerna som vårdas utanför hemmet som enskilda personer och inte 

bara som en grupp. Personanpassade smärtbedömningar och samtal med de äldre personerna 

kan vara tidskrävande för stunden, men kan genom ett ökat förtroende från den äldre och en 

ökad kunskap om den äldre personen spara tid längre fram i vårdtiden. Korrekt 

smärtbehandlade äldre personer får en ökad livskvalitet och större möjlighet att delta i 

aktiviteter. De får ett värdigt liv som alla människor förtjänar. 
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9.3 Kliniska implikationer  

Då det är vanligt att smärta underbehandlas hos äldre är det viktigt att vårdpersonal har 

kunskap om smärta och smärtbedömning anpassad till den äldre åldersgruppen. Smärta kan 

påverka en person mer än fysiskt och då smärta kan ta upp en persons hela fokus kan det 

resultera i minskad livskvalitet hos den äldre personen. Katie Eriksson (2014) har en 

helhetssyn på människan som behövs inom vården, även om vårdpersonal inte kan ge hälsa 

kan de stödja personer att vara i hälsa. För att kunna stödja en person att uppnå hälsa behövs 

kunskap om smärta och äldre vilket vi hoppas att detta arbete bidrar till. 

   Det finns en stor kunskap om smärta i allmänhet, men kunskapen om smärta hos äldre har 

visat sig vara bristfällig. Herr (2011) menar på att regelbundna omvärderingar av smärta ofta 

är försummade, men bör genomföras regelbundet för att i god tid uppmärksamma förbättring 

eller försämring av en persons smärta. 

 

9.4 Förslag till fortsatt forskning  

Det har uppmärksammats i denna litteraturstudie att forskning kring hur de äldre upplever 

smärta och smärthantering är begränsad. Eftersom den äldre åldersgruppen är en stor grupp i 

vården är det viktigt att vårdpersonalen ute i verksamheterna har den kunskap som krävs för 

att de äldre ska få en god vård. För att det ska bli en god vård behöver de äldres personliga 

upplevelse av smärtan uppmärksammas. Det finns många studier gjorda ur vårdpersonalens 

synvinkel men få ur de äldres, vilket kan ge en ensidig bild. Det behövs även mer forskning 

kring mätinstrument som är anpassade till den äldre befolkningen för att implementera dessa i 

verksamheterna. 

 

10. Slutsats 

I arbetet har vikten av anpassade mätinstrument uppmärksammats. Äldre personer kan ha 

kognitiva nedsättningar som kan försvåra bedömningen av smärta, vilket påvisar vikten av att 

ha ett mätinstrument som är anpassat till den persons vars smärta avses att mäta. Vid 

eventuella kognitiva nedsättningar bör vårdpersonalen ta sig tid att prata med den äldre 

personen, då många äldre har enklare för att uttrycka sin smärta i ett vardagligt språk. Äldre 

kan även ha rädslor för eventuella biverkningar och oro för kostnader för mediciner, vilket 

kan uppmärksammas vid samtal. Då kan eventuellt alternativ behandling som exempelvis 

akupunktur eller massage vara ett bra komplement som kan lugna och lindra lidandet hos den 
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äldre personen. Även om det finns risker med farmakologisk behandling till äldre personer, så 

som beroende och biverkningar, är det viktigt att även ha i åtanke att underbehandlad smärta 

också kan innebära risker som ökad risk för fall och en minskad livskvalitet. Att som 

vårdpersonal ta sig tid att samtala med den äldre och skapa sig en bild av hela människan ökar 

även möjligheten för att smärtbedömningen blir korrekt och att den äldre personen får den 

smärtbehandling han eller hon behöver.  
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Bilaga 1. Visual Analog Scale (VAS) och Numerical Rating Scale (NRS) 

 

figur 1   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 

 

 

 

 

 

VAS, ena sida av instrumentet är för patienten (figur 1) och den andra sidan är för personalen (figur 2). Siffrorna i figur två är för att personalen 

på ett enklare sätt ska kunna gradera smärtan till en siffra.  

NRS (figur 2) patienten skattar sin smärta mellan siffrorna ett till tio, ett är ingen smärta och tio är värsta tänkbara. NRS kan användas med eller 

utan instrument. 

Vårdhandboken (http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/Smartskattningsinstrument/) 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/Smartskattningsinstrument/
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Bilaga 2. Wong-Baker FACES Pain Rating Scale / Scale Picturing 

 

 

 

Patienten får säga vilket ansiktsuttryck som passar bäst in på deras grad av smärta. 

Vårdhandboken (http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/Smartskattningsinstrument/) 
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Bilaga 3. Verbal Rating Scale (VRS) 

 

  Självskattning              Gradering 

Ingen                  0 

Lindrig                 1 

Obehaglig                2 

Besvärlig                3 

Fruktansvärd               4 

Outhärdlig                5 

 

 

Patientens smärta bedöms utifrån adjektiv, en fördel om patienten vid bedömning kan se de olika adjektiven. Dessa ord är sammankopplade med 

siffror som graderar patientens grad av smärta. 

Vårdhandboken (http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/Smartskattningsinstrument/) 
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Bilaga 4. Algoplus Pain Scale 

 

Algoplus är ett frågeformulär som vårdpersonal fyller i utifrån observationer av patienten, varje YES/JA ger ett poäng. Instrumentet riktar in sig 

på patienter som är oförmögna att kommunicera verbalt. 

Echelle Doloplus (http://www.doloplus.com/travaux/travaux4.php) 
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Bilaga 5. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL complete (MH) Aged 

(MH) Aged, 80 and over 

(MH) Analgesia 

424 1999 – 2014 

Peer Reviewed 

10  6  McTier et al. (2014) 

Brown & McCormack 

(2005) 

Schofield (2006) 

CINAHL complete Pain assessment 

Nursing 

Older adults 

45 1999 – 2014 

Peer Reviewed 

6  2  Blomqvist & Hallberg 

(1999) 

Tse et al. (2011) 

CINAHL complete (MH) Perception 

(MH) Aged 

(MH) Aged, 80 and over 

Pain 

Patient 

74 1999 – 2014 

 

3  2  Eriksson et al. (2013) 

Ryan et al. (2013) 

CINAHL complete Pain measurement 

Aged 

Interviews 

523 1999 – 2014 

Peer Reviewed 

5  2  Bergh et al. (2005) 

Manias (2012) 

CINAHL complete  Perception 

Aged 

Aged, 80 and over 

Pain 

Nursing 

12 1999 – 2014  

Peer reviewed  

4  1   Teno et al. (2008) 
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Bilaga 6. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Bergh et al. Ways of talking 

about 

experiences of 

pain among 

older patients 

following 

orthopaedic 

surgery. 

2005, Sverige, Journal of 

advanced nursing. 

Syftet var att undersöka hur 

äldre personer som har 

genomgått en höft operation 

beskriver sin upplevelse av 

smärta. 

Kvalitativ 

Urval: två ortopediska 

avdelningar och två 

äldreboenden. 38 patienter som 

genomgått en höft plastik och 

22 patienter med höft fraktur. 

Kriterier var 65 år eller äldre, 

kunna förstå och svara på 

intervju frågor samt inlagd för 

höft plastik eller höft fraktur. 

Datainsamling: Intervjuer med 

varje patient på andra dagen 

efter operation av höft. 

Analys: kvalitativ 

innehållsanalys. 

Deltagarna uttryckte sin smärta på ett 

nyanserat och detaljerat sätt på ett vardagligt 

språk. Fyra huvudteman upptäcktes, 

objektivering, kompenserande, förklarande och 

existentiellalisering. 

Blomqvist & 

Hallberg 

Pain in older 

adults living in 

sheltered 

accommodation 

– agreement 

between 

assessments by 

older adults and 

stuff. 

1999, Sverige, Journal of 

clinical nursing. 

Syftet var att undersöka 

närvaro av smärta, smärtas 

varaktighet, lokalisation, 

intensitet, typ och 

farmakologisk behandling 

bland äldre vuxna som bor på 

särskilt boende eller tar emot 

rehabilitering. 

Kvantitativ 

Urval: 29 slumpmässigt valda 

äldre vuxna, 65 år eller äldre 

som bodde på särskilt boende 

för äldre samt personal på dessa 

boenden.  

Datainsamling: Strukturerade 

intervjuer baserade på 

standardiserade mått för 

smärtbedömning och fysiska, 

intellektuella och 

kommunikativa funktioner. 

Analys: Beskrivande statistik 

Smärta var vanligt, majoriteten hade smärta 

dagligen eller konstant. Nio av tjugotvå av de 

äldre vuxna hade ingen smärtlindrande 

medicin. Det vanligaste var att personalen 

underskattade nivån på smärtan hos de äldre 

vuxna. 

Brown & 

McCormack 

Determing 

factors that 

have an impact 

upon effective 

2006, Storbritanien, 

Journal of clinical 

nursing.  

Syftet med studien var att 

undersöka olika metoder för 

att hantera smärta hos 

personer som vårdats på en 

Kvalitativ etnografisk 

Urval: Studien var en icke-

deltagande observation där man 

ville se samspelet mellan 

Holistisk smärtbedömning för äldre personer 

ansågs vara bristfällig i den akuta kirurgiska 

vården. Sjuksköterskor var omedvetna om 

vikten att ta itu med särskilda behov som den 
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evidence-based 

pain 

management 

with older 

people 

following 

colorectal 

surgery: an 

ethnographic 

study. 

enhet inriktat på tarmproblem 

på ett större akut sjukhus i 

Storbritannien.  

vårdpersonal och patienter.  Tio 

patienter, 65 år eller äldre, 

intervjuades och 39 personer 

från vårdpersonalen valde att 

bli observerade. 

Observationerna pågick dygnet 

runt och slutresultatet blev 62 

timmars observationer.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer, 

icke deltagande observationer, 

frågeformulär och anteckningar 

från verksamheten.  

Analys: Korrelationsanalys och 

tematisk analys. 

äldre personen hade. De äldre personerna ville 

vara aktiva i sin vård, men befintlig 

smärthantering som användes ledde till att 

patienterna kände sig maktlösa vilket ledde till 

att de blev oförmögna att diskutera sin smärta 

med vårdpersonalen.  

Eriksson et al. Numeric rating 

scale: patients' 

perceptions of 

its use in 

postoperative 

pain 

assessments 

2013, Applied nursing 

reasech. 

Syftet med studie var att 

beskriva hur patienter 

upplever användningen av 

numeriska bedömningsskala 

(NRS) i postoperativ vård 

Kvalitativ deskriptiv med en 

fenomenologisk ansats 

Urval: 25 personer med 

erfarenhet av postoperativ vård 

efter allmän eller ortopedisk 

kirurgi.  

Datainsamling: 

semistrukturerade intervjuer. 

Analys: innehållsanalys. 

Tre beskrivningskategorier framkom som 

belyser patienternas uppfattningar; 

Användning av NRS underlättade 

kommunikationen av smärta, uttryckte det krav 

på vårdpersonal och vårdrutiner och 

användning av NRS kunde innebära 

tolkningssvårigheter mellan vårdpersonal och 

patienterna. 

Manias  Complexities 

of pain 

assessment and 

management in 

hospitalised 

older people: A 

qualitative 

observation and 

interview study 

2012, Australien, 

International Journal of 

Nursing Studies. 

Syftet var att undersöka hur 

smärta bedömdes och 

hanteras i äldre patienter som 

togs in på 

geriatriskvårdenheter. 

Kvalitativ 

Urval: 34 sjuksköterskor 

rekryterades till studien kraven 

var att det skulle arbetat inom 

sjukvården i minst 3 år. 

Patientdeltagarna valdes 

slumpmässigt ut av 

sjuksköterskorna, kraven var att 

det skulle upplevt kronisk eller 

akut smärta den senaste 24 

timmarna före rekrytering.  

Datainsamling: Bandinspelade 

observationer och intervjuer 

användes. Deskriptiv statistik 

användes för att sammanfatta 

Fyra huvudteman identifierades: 

Kommunikation mellan sjuksköterskor och 

patienter. Strategier för smärtlindring. Miljö- 

och organisatoriska aspekter av vården samt 

det sista temat var hur komplexiteten av smärta 

tenderar att vara.   
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insamlad data.  

Analys: Analysen av den 

transkriberade data gjordes med 

hjälp av en tematisk analys. 

McTier et al. Patient 

Participation in 

Quality Pain 

Management 

During an 

Acute Care 

Admission 

2014, Australien, The 

clinical journal of pain.  

Syftet med studie var att 

utforska patienters delaktighet 

i samband med 

smärtbehandling för ett 

hjärtkirurgiskt ingrepp för 

patienter med hjärt-

kärlsjukdomar. 

Kvalitativ  

Urval: 130 patienter uppfyllde 

inklusionskriterierna och gav 

sitt godkännande för 

medverkan i studien. 

Deltagarna skulle vara över 18 

år och ha en schemalagd 

hjärtkirurgi. 

Datainsamling: Studien var en 

explorativ deskriptiv studie 

med en mixad metod och en 

fallstudie design. För 

datainsamling användes 

patientintervjuer, 

verklighetstrogna observationer 

och fokusgruppsintervjuer med 

legitimerade sjuksköterskor. 

Analys: Deskriptiv statistik 

Kvalitativ innehållsanalys.  

Tematisk analys av kvalitativ 

data. Data dubbelkontrollerades 

med hjälp av olika källor så 

som intervjuer, fokusgrupper, 

översikt av patientjournaler och 

fältobservationer och 

diskuterades med tre exporter 

inom området. 

Patienternas önskemål för sitt deltagande i sin 

smärtbehandling var inte alltid i proportion till 

hur pass mycket de involverade sig i sin 

smärtbehandling. Patienterna visade en djupare 

förståelse kring deras roll i smärtbehandlingen 

i form av rapportering av smärta och 

användning av multimodal analgetika efter 

operation. Dock upplevde majoriteten av 

patienterna att de inte förstod vikten av att 

rapportera smärta för att undvika 

komplikationer. Patienterna hade begränsad 

möjlighet att delta i sin smärtbehandling. Vid 

en del tillfällen gjorde kliniken patienterna 

involverade vilket inriktade sig på 

rapporteringen av smärtan snarare än 

behandlingen av smärta.  

Ryan et al. “What I want 

clinicians to 

know” – 

experiences of 

people with 

arthritis. 

2013, Storbritanien, 

British journal of 

nursing. 

Syftet var att undersöka 

personer med artrit, deras 

uppfattning och erfarenhet 

angående kunskap och 

skicklighet de vill att 

sjukvårdspersonal ska ha för 

att ta hand om deras 

vårdbehov. 

Kvalitativ 

Urval: Personerna i studien 

hade två olika typer av artrit. 

totalt 13 deltagare. 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju guide 

användes i två fokus grupper.  

Analys: innehållsanalys. 

De fann delade och tillståndsspecifika teman. 

Delade teman var: leva med smärta, behovet av 

att kunna ta hand om sig själv och en 

meningsfull konsultation. Tillståndsspecifika, 

osteoarthrits (OA) och Rheumatoid arthritis 

(RA). OA önskade experter på sin sjukdom 

och RA önskade psykisk support. 
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Schofield  Pain 

management of 

older people in 

care homes: a 

pilot study 

2006, Storbritannien. 

British journal of 

nursing.  

Syftet var att fastställa de 

boendes upplevelse av smärta 

samt identifiera vilken smart 

hanterings strategi de 

föredrar. 

Kvalitativ 

Urval: En explorative studie 

mellan avdelningarna på sex 

äldreboenden i Storbritannien. 

Kriterier för att medverka för 

de boende var medgivande samt 

gjort en Mini-mental state 

frågeformulär, endast boende 

med >23 poäng var inkluderade 

i studien. All personal blev 

inbjuden att medverka i 

diskussionsgrupp.  

Datainsamling: Boende och 

personal intervjuades och ett 

frågeformulär gavs till 

slumpmässigt valda personer 

bland personalen. 

Semistrukturerade intervjuer, 

Analys: innehållsanalys.  

Flera viktiga problem identifierades, så som 

barriärer för de äldre att rapportera smärta och 

kommunikations och utbildnings problem för 

personalen. Det hittades även några ålders 

relaterade skillnader i upplevelsen av smärta. 

Teno et al. Development 

of a Brief 

Survey to 

Measure 

Nursing Home 

Residents` 

Perceptions of 

Pain 

Management 

2008, USA, Journal of 

Pain and Symptom 

Management. 

Syftet med studien var att 

identifiera smärthanterings 

områden av kvalitet på äldre 

boenden. 

Kvalitativ och Kvantitativ  

Urval: Fokusgrupper som var 

sammansatt med äldre personer 

som bodde på boendet, 

anhöriga och personal från 

äldreboendet. Alla deltagare 

fick skriva på ett medgivande. 

Datainsamling: Fokusgrupper 

där deltagarna intervjuades med 

hjälp av en guidebok och med 

grounded theory ansats. 

Analys: Innehållsanalys och 

korrelationsanalys. 

Forskarna uppmärksammade ett sätt att få  

äldre personerna att rapportera smärta, genom 

att det äldre personerna var i en trygg miljö. En 

annan viktig faktor för att förbättra 

smärthanteringen var att det fanns en 

tillgänglighet av validerade redskap för att 

granska smärthanterings insatser och där med 

identifiera möjligheter att förbättra dess 

kvalitet. 

Tse et al. Pain and 

psychological 

well-being of 

older persons 

living in 

nursing homes: 

an exploratory 

2012, Journal of 

advanced nursing. 

Artikeln är en rapport från en 

studie där man ville 

undersöka sambanden mellan 

smärta, användning av orala 

läkemedel och icke 

farmakologiska strategier för 

smärtlindring och det 

kvantitativ 

Urval: Äldre människor från 

sex olika vårdhem i Hong Kong 

erbjöds att delta i studien 

kraven var att de skulle vara 60 

år eller äldre och kunna 

orientera sig till tid och plats. 

Majoriteten av deltagarna hade upplevt smärta 

under de föregående tre månaderna med en 

smärtintensitet på 4.51 på en 10 gradig skala. 

Smärtlokalisationen var främst: knä, rygg och 

axlar. Det man kunde se var att de personer 

som upplevt smärta kände av ensamhet och 

depression betydligt mer jämfört med de 
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study in 

planning 

patient- centred 

interventions. 

psykiska välbefinnandet hos 

äldre personer som bor på 

vårdhem.  Man undersökte 

även relationen mellan smärta 

och psykiskt välbefinnande. 

213 kvinnor och 89 män. 

Datainsamling: Intervjuer  

Analys: Beskrivande statistik 

och  korrelationsanalys.  

personer som inte upplevt smärta.  

 


