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Sammanfattning 

Bakgrund: Smärta är ett vanligt problem hos äldre, vilket hanteras olika av 

sjuksköterskor. Det finns vissa svårigheter kopplade till åldrandet och läkemedel, 

bland annat ändrad fysiologi. De äldre kan ha föreställningar om att smärta är 

naturligt förekommande med åldern. Sjuksköterskors uppgift är att ge adekvat 

omvårdnad och därmed smärtlindring. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter 

av smärta inom äldrevården. Metod: Allmän litteraturöversikt med innehållsanalys. 

Nio artiklar ingår i resultatet. Resultat: I litteraturöversikten framkom två teman och 

åtta subteman som visar att det finns olika anledningar till att smärtan 

underbehandlas, exempelvis en rädsla för att övermedicinera eller svårigheter att tolka 

smärtuttryck på grund av tvetydigt kroppsspråk. Sjuksköterskor anser själva att de 

inte besitter tillräcklig kunskap för att utföra adekvat smärtbedömning och 

smärtbehandling. Slutsats: Det behövs fler riktade utbildningsinsatser för 

sjuksköterskor, både på arbetsplats och inom grundutbildningen. För att ge en adekvat 

smärtbehandling behöver sjuksköterskan förhålla sig till personcentrerad och 

evidensbaserad omvårdnad. 
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Abstract 

Background: Pain is a common problem in the elderly population, which is handled 

differently by nurses. There are some difficulties related to aging and drugs, including 

altered physiology. The elderly may have beliefs that pain is naturally occurring with 

age. The nurse's role is to provide adequate care and thus pain treatment. Aim: To 

elucidate the nurses’ experience of pain in the elderly care. Method: General 

literature review using content analysis. Nine articles were included in the result. 

Results: The literature review revealed two main themes and eight sub themes which 

show that there are different reasons for why the pain treatment is lacking, such as a 

fear of over-medicating or difficulties interpreting the painful expressions because of 

ambiguous body language. The nurses considered that they did not possess sufficient 

knowledge to perform adequate pain assessment and pain management. Conclusion: 

There is need for more targeted training for nurses, both at work and during the 

nursing education. To provide an adequate pain management the nurses need to relate 

to the person-centered and evidence-based nursing. 
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Inledning 

Smärta är ett vanligt tillstånd hos äldre personer (Strang & Werner, 2010) som ofta 

både underdiagnostiseras (Chodosh et al., 2004) och underbehandlas (Won et al., 

2004). Många äldre rapporterar att de inte får adekvat smärtbehandling (Cornally & 

McCarthy, 2011). Sjuksköterskans roll är att lindra lidande (ICN, 2014) samt arbeta 

utifrån kärnkompetenserna personcentrerad omvårdnad, evidensbaserad omvårdnad 

och teamarbete (Leksell & Lepp, 2013). Det finns vissa aspekter sjuksköterskor 

behöver ha i åtanke när äldres smärta behandlas, framförallt vid den farmakologiska 

behandlingen. Då den äldre får en förändrad fysiologi (Bondesson, 2009) innebär 

detta att vissa läkemedel behöver en lägre dos eller är direkt olämplig. Det är däremot 

vanligt att många äldre, trots detta, behandlas med ett flertal läkemedel 

(Socialstyrelsen, 2009). En obehandlad akut smärta kan leda till att långvarig smärta 

uppstår (Neil & Mcrae, 2009), vilket kan vara svårare att behandla. 

Bakgrund 

Äldre och åldrande 

Likt alla arter genomgår även människan en åldrandeprocess där slutmålet är 

upphörandet av existens. Vanligtvis klassificeras åldrandet kronologiskt utifrån det 

antal år personen uppnått (Larsson & Rundgren, 2010) och vid uppnådd 65 års ålder 

kan personen förväntas ingå i gruppen äldre personer (Dehlin & Rundgren, 2007; 

Socialstyrelsen, 2012a). Den kronologiska åldern tar inte hänsyn till den upplevda 

hälsan och därför kan det finnas stora variationer i hur personer upplever sin hälsa 

relaterat till sin ålder (World Health Organization [WHO], 2015). WHO (2015) 

uppskattar att det kommer ske närapå en fördubbling av antalet äldre personer fram 

till år 2050.  

I Sverige finns äldrevården representerad via särskilda boendeformer, daglig 

verksamhet samt hemsjukvård. Huvudansvaret ligger hos kommunerna och ingår 

därmed i den kommunala hälso- och sjukvården (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 

1982:763). Antalet personer som erhöll stödinsatser år 2012, utifrån den kommunala 

hälso- och sjukvården, var 161 000 (Socialstyrelsen, 2012a).  

I litteraturöversikten betraktas äldre som en person över 65 år och erhåller någon form 

av stödinsatser som kan liknas vid den som ges inom kommunal hälso- och sjukvård.  

Smärta 

Smärta är alltid subjektiv och definieras som en ”obehaglig sensorisk och 

känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller 

beskriven i termer av sådan skada” (International Association for the Study of Pain 
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[IASP], 2012, femte stycket). Utifrån hur länge smärtan varat delas den in i två 

huvudgrupper, akut respektive långvarig smärta (NANDA International, 2015). Den 

akuta smärtan är en skyddsmekanism som förväntas pågå tills dess att skadan läkt. 

Långvarig smärta fortlöper även efter vävnadsskadan läkt och beroende på vilken typ 

av smärta det är kan olika tidsaspekter användas. En vanlig begränsning för att 

klassificera smärtan som långvarig är någonstans mellan tre till sex månaders 

intermittent eller kontinuerlig smärta (IASP, 2014). Akut smärta är något de flesta 

kommer uppleva under sina liv. Obehandlad akut smärta, speciellt efter kirurgiska 

ingrepp, kan utvecklas till långvarig smärta och att det är viktigt med långsiktiga 

smärtbehandlingsprogram (Neil & Mcrae, 2009). 

Smärta är ett tillstånd som finns till för att varna för potentiella skadliga situationer 

(Woolf, 2000). Smärta kan därefter delas in i olika kategorier baserat på dess fysiologi 

eller patofysiologi. Den vanligaste smärtklassifikationen är den som uppstår vid 

aktivering av nociceptorer (nervändslut som reagerar på olika stimuli, exempelvis 

temperatur), så kallad nociceptiv smärta vilken uppstår vid skador eller inflammation 

(Lundeberg & Olsson, 2016; Werner & Leden, 2012). En annan vanlig 

smärtklassifikation är den neuropatiska smärtan, vilken uppstår som en direkt följd av 

en sjukdom eller skada på nervsystemet. Smärta som uppstår till följd av en stroke 

kan klassificeras som neuropatiskt. Mindre vanliga smärtklassifikationer är psykogen 

smärta (smärta som orsakas av psykiska sjukdomar) samt idiopatisk smärta (smärta 

utan känd klassifikation) (Werner & Leden, 2012). I figur 1 presenteras smärtans 

olika definitioner, klassifikationer samt olika tillstånd som kan kopplas till 

klassifikationerna. 
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Figur 1. Smärtans olika definitioner, klassifikationer samt vanliga tillstånd 

kopplade till dessa. 

Smärta och läkemedel hos äldre personer 

Smärta är ett vanligt problem hos många äldre och prevalensen skiljer sig åt beroende 

på studietyp och antal deltagare, men har uppskattats till mellan 27 % till 80 % av de 

tillfrågade (Blyth et al., 2001; Ferrel, 1995; Yu, Tang, Kuo & Yu, 2006). De äldre 

lokaliserar sin smärta till muskelregionerna och en överhängande andel skattar 

smärtan till måttlig eller svår (Brown, Kirkpatrick, Swanson & McKenzie, 2011). 

Andra vanliga smärttillstånd hos äldre innefattar nedre extremiteter, ryggbesvär samt 

ansikts- och nackbesvär (Pereira et al., 2014). När Won et al. (2004) undersökte hur 

mycket smärtstillande läkemedel som användes på äldreboenden så visade detta på en 

underbehandling. Färre än hälften av deltagarna i studien fick någon form av 

smärtlindring (opioida läkemedel eller icke-opioida läkemedel) och en fjärdedel fick 

ingen smärtlindring överhuvudtaget. Chodosh et al. (2004) visar på en 

underbehandling av äldres smärta då endast 41 % av deltagarna med känd 

smärtproblematik det senaste året uppgav sig ha blivit tillfrågade om sin smärta. 

Vidare visade det sig att endast 39 % av de utan känd smärtproblematik tillfrågats 

under de två senaste åren (Chodosh et al., 2004). 

Många äldre har uppfattningen om att de måste uthärda sin smärta och undviker 

därför att söka vård. Andra uppfattningar kan vara att de inte vill oroa sina anhöriga, 

rädsla över att inte bli trodda, förhoppningar om att smärtan ska släppa samt att 

Smärta

Nociceptiv smärta

Aktivering av nociceptorer:

* Inflammation

* Skadad vävnad

Neuropatisk smärta

Skada på nervceller:

* Herpes Zoster

*Fantomsmärtor

* Strokesmärtor

Psykogen smärta

Psykiskt utlöst:

* Djupa depressioner

* Psykoser

Malign Icke-malign

Långvarig smärta > 3-6 
mån

Akut smärta 

< 3 mån
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smärta är en del av åldrandet (Cornally & McCarthy, 2011). Bland äldre ger smärtan 

vanligen mer allvarliga konsekvenser samt inverkar mer på livskvaliteten och 

kroppsfunktioner än hos yngre (Strang & Werner, 2010).  

Under åldrandet sker ett flertal förändringar i kroppen som påverkar absorption 

(upptag), distribution (fördelning) och elimination av exempelvis läkemedel 

(Bondesson, 2009). Förändringar i kroppssammansättningar samt lever- och 

njurfunktioner anses ha den största inverkan på hur ett läkemedel påverkar den äldre. 

Detta får till följd att läkemedel stannar kvar i kroppen längre och en utökad 

biverkningsprofil kan ses och kan innebära att det behövs en lägre dos läkemedel för 

att utöva verkan (Mangoni & Jackson, 2003). Polyfarmaci (behandling med fler än 

fem läkemedel) är ett stort problem hos äldre (Slabaugh, Maio, Templin & Abouzaid, 

2010; Socialstyrelsen, 2009) och framförallt behandling med fler än 10 läkemedel är 

vanligt (Olsson, Runnamo & Engfeldt, 2011). Vid polyfarmaci ses en fördubbling av 

besök på akutmottagningar och en fördubblad risk att avlida gentemot 

referensgrupperna (Socialstyrelsen, 2012b). I Sverige är det läkare som ordinerar 

läkemedel, men vissa specialistsjuksköterskor kan ha förskrivningsrätt. Själva 

läkemedelshanteringen (iordningställande och administrering) tillfaller vanligen 

sjuksköterskor. Läkemedel kan även ordineras utifrån generella direktiv, vilket 

innebär att vissa läkemedel får administreras av sjuksköterskor utifrån förutbestämda 

kriterier och tillstånd utan att läkaren behöver ordinera detta (Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård, SOSFS 

2000:1). 

Sjuksköterskans roll inom smärtlindring 

Omvårdnad definieras enligt International Council of Nurses (ICN) som: 

 

Nursing, as an integral part of the health care system, encompasses the 

promotion of health, prevention of illness, and care of physically ill, mentally 

ill, and disabled people of all ages, in all health care and other community 

settings (ICN, u.å., första stycket) 

 

Sjuksköterskor ska göra sitt bästa för att hjälpa personer, sjuka eller friska, att återfå 

sin hälsa eller underlätta tillfrisknandet (ICN, 2014). Vidare anser de själva att smärta 

och smärtlindring ingår i deras ansvarsområde (Billing & Stridsberg, 1999), vilket 

stämmer väl överens med ICN:s etiska kod (ICN, 2014). Till sin hjälp har 

sjuksköterskor ett antal smärtskattningsinstrument. Exempel på dessa är Visual 

Analogue Scale (VAS) och Numeric Rating Scale (NRS). Dessa hjälpmedel är viktiga 

för att sjuksköterskor ska kunna utvärdera effekten av administrerade läkemedel. 

Svårigheter med detta är att det aldrig går att objektivt mäta smärta (Breivik et al., 

2008). NRS (Numeric Rating Scale) är ett smärtskattningsverktyg som kan användas 
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där patienten på en skala mellan 1 (ingen smärta) – 10 (värsta tänkbara smärta) anger 

den självskattade intensiteten. 

 

Vid en akut smärta är det vanligt att sjuksköterskor fokuserar på att smärtlindra 

patienten. När smärtan istället är återkommande eller konstant kan fokus istället skifta 

till mer omvårdnad. Sjuksköterskan behöver hjälpa patienten att lindra smärtan på 

andra sätt och även bidra till att stärka patientens egna förmåga (Davis, 1998). 

Tidigare forskning har visat att smärthanteringen skiljer sig åt mellan sjuksköterskor 

baserat på deras personliga åsikter. Åsikterna kan innefatta vad som anses vara 

smärtfrihet till sjuksköterskornas egna erfarenheter av liknande smärtor, även om 

många anser att smärtan alltid är subjektiv (Mrozek & Werner, 2001). När 

sjuksköterskor smärtskattar inverkar patientens kroppsspråk hur de bedömer värdet av 

skattningen. Patienter med ett tydligt kroppsspråk tolkades ha mer smärta än de med 

otydliga signaler (Blomqvist & Hallberg, 2001; McCaffery, Ferrell & Pasero, 2000). 

Vidare ansåg sjuksköterskorna att smärta med en uppenbar anledning var mer riktig 

än den smärta som inte kunde förklaras (Blomqvist & Hallberg, 2001). 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Personcentrerad omvårdnad 

För att ge optimal omvårdnad är det av betydelse att se personen bakom sjukdomen, 

vilket är kärnan i personcentrerad vård. Dessutom behövs en individualiserad vård 

som ser till patientens unika behov och förutsättningar (Ekman et al, 2011). Ett sätt att 

arbeta personcentrerat är när sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på patientens 

berättelse och inte bara intresserar sig för sjukdomen. Arbetssättet innebär även att 

patienten görs delaktig i sin egen omvårdnad och relationen ska snarare ses som ett 

partnerskap, än bara en patient (Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn, & Olsson, 

2014). 

Evidensbaserad omvårdnad 

Sjuksköterskor måste också förhålla sig till evidensbaserad omvårdnad. Den 

evidensbaserade omvårdnaden innebär att patientens förutsättningar och önskemål tas 

hänsyn till (Willman, 2013). Dessutom kombineras den med den, nuvarande, bästa 

vetenskapen eller beprövade erfarenheten (Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659; Scott 

& McSherry, 2009; Willman, 2013). Ju bättre kompetens en sjuksköterska har, desto 

större möjlighet är det för patientens överlevnad och välbefinnande (Aiken et al., 

2014). För att ge evidensbaserad omvårdnad förutsätts att sjuksköterskor aktivt 

inhämtar forskning och ny kunskap, samtidigt som den integreras med klinisk 

erfarenhet. För att kunna göra detta måste han eller hon vara väl insatt i hur tolkningar 

av forskningsresultat kan göras (Willman, 2013). 
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Teamarbete 

Ett centralt begrepp inom sjuksköterskors arbetsområde är teamarbete (Kvarnström, 

2007). Sjuksköterskor har mångfacetterade uppgifter och kan fylla både en roll och en 

funktion. Teamarbete handlar i grunden om förmågan att veta när det är dags att ta 

hjälp av andra professioner, men även när hjälp kan ges till andra professioner. 

Sjuksköterskor har omvårdnadsansvaret för patienten och ibland kan en roll som 

koordinator uppstå där sjuksköterskorna behöver väva samman olika professioner för 

att ge bästa förutsättningar. Detta förutsätter goda kunskaper inom både omvårdnad 

och biomedicin, men även att sjuksköterskor både har bredd och djup för att kunna 

fylla denna roll. När en gemensam uppgift ska göras så är det ofta sjuksköterskan som 

planerar och lägger upp hur det ska ske på bästa sätt (Berlin, 2013). 

Problemformulering 

Smärta är idag ett underskattat och underdiagnostiserat problem inom äldrevården. 

Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar och har bland annat till uppgift att ge 

adekvat smärtbehandling. Sjuksköterskor förväntas även arbeta utifrån 

kärnkompetenserna teamarbete, evidensbaserad omvårdnad och personcentrerad 

omvårdnad. Hur sjuksköterskor hanterar smärtan hos äldre har visat sig skilja sig åt 

och därför är det viktigt att belysa vilka erfarenheter sjuksköterskor har av smärta 

inom äldrevården. 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av smärta inom äldrevården. 

Metod 

Studien utfördes som en allmän litteraturöversikt och en sådan syftar till att 

sammanställa kunskapsläget för ett relevant omvårdnadsområde (Friberg, 2012). 

Datainsamling 

I en litteraturöversikt utformas sökningen i två steg, en inledande sökning och en 

egentlig sökning (Östlundh, 2012). Den inledande sökningen gjordes för att få en 

uppfattning om hur mycket som fanns skrivet om ämnet. Därefter gjordes den 

egentliga sökningen, vilken syftade till att systematiskt gå igenom olika databaser 

efter relevanta artiklar. Initiala sökord som användes var: Pain (Smärta), Chronic Pain 

(Kronisk/Långvarig smärta), Elderly (Äldre), Aged (Åldring), Older adult (Äldre 

vuxen), Geriatric (Geriatrik), Nurse experience (Sjuksköterskans erfarenhet), Nurse 

(Sjuksköterska). 
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För den egentliga litteratursökningen användes i huvudsak tre databaser: CINAHL 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health), PubMed och psycINFO. 

Gemensamt för alla databaser är att de använder sig av specifika ämnesord för att 

beskriva ett ämne, tesaurus (Östlundh, 2012). I CINAHL används headings-termer, i 

PubMed används Mesh-termer och i psycINFO används subject-termer. Dessutom 

kan sökningar kombineras genom boolesk söklogik och då genom att lägga till de 

booleska operatorerna AND (och), OR (eller) eller NOT (inte), vilket förfinar 

sökningen (Östlundh, 2012). För att ytterligare bredda en sökning kan trunkering 

användas och då får sökordet en asterisk (*) efter ordet. Detta innebär att databasen 

söker på ordstammen och böjningsformer efter den stavelsen. För att ytterligare 

förfina sökningen kan även begränsare användas, exempelvis årtal och 

publiceringstyp (Östlundh, 2012). En sökordsöversikt och en sökhistorik skapades 

och återfinns i tabell 1 i bilaga A och tabell 2 i bilaga B. Abstrakt lästes inte där 

exklusionskriterierna återfanns i titeln. Inklusionskriterier för sökningarna var: från år 

2007 och framåt, peer-reviewed, ålder 65+, samt utgå från sjuksköterskans perspektiv. 

Exklusionskriterierna var: Demens, Palliativ, Kognitiv nedsatthet, Sjukhus, 

Patientperspektiv. 

En definition av äldre som användes under arbetets gång var ålder 65+, detta eftersom 

databaserna kategoriserar denna ålder som äldre. Dehlin och Rundgren (2007) 

hänvisar till WHO som kategoriserar äldre som ålder 65+. 

Sökningar i CINAHL 

När sökningar gjordes i CINAHL användes tesaurus-termer i princip uteslutande 

under den egentliga sökningen. Detta eftersom sökresultatet visade sig stämma bra 

överens med den inledande sökningen, utan att flera irrelevanta träffar behövde läsas 

igenom. I CINAHL används MH för Minor Subject, vilket innebär att ordet minst ska 

återfinnas som en minor-heading (men kan även finnas som Major Subject ”MM”). 

Ord som kombinerades med MH var: Aged, Pain, ”Chronic Pain”, ”Nurse Attitudes”, 

”Nursing Knowledge”, ”Gerontological Nursing”, ”Aged” samt ”Aged, 80 and over”. 

Som fritextsökning användes ”nurse exp*”. MM-sökningar användes vid de egentliga 

sökningarna men för att kontrollera att artiklar inte missats gjordes även samma 

sökningar med MH-termer istället, dock gav dessa samma resultat varvid sökningen 

inte redovisas i sökhistoriken. En sökning gjordes utan begränsaren för abstrakt 

tillgängligt varvid en artikel hittades med hjälp av dess rubrik, artikeln gick sedan 

vidare till kvalitetsgranskning och till resultatet 

Sökningarna resulterade i totalt 131 artiklar och av dessa lästes 45 abstrakt, där 11 

dubbletter återfanns vid sökningarna. Abstrakt lästes inte där titlar berörde 

exklusionskriterierna på något sätt. Därefter skumlästes 23 artiklar i fulltext för att 

bilda sig en uppfattning om dess innehåll. Efter att ha läst igenom artiklarna var för 
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sig så diskuterades innehållet tillsammans för att bestämma vilka artiklar som skulle 

gå vidare till kvalitetsgranskning. I slutändan valdes nio artiklar ut till 

kvalitetsgranskning och sedermera resultatet. Resterande 14 artiklars fulltext berörde 

exklusionskriterierna på något sätt och därför gick de inte vidare till 

kvalitetsgranskning. 

Sökningar i PubMed 

När sökningar gjordes i PubMed användes söktermerna: Pain, Chronic Pain, Nurse-

Patient Relations, Aged, Attitude of Health Personnell, Geriatric Nursing och Nursing 

Homes, samt en fritextsökning med ”nurse exp*”. Sökorden kombinerades med de 

booleska operatorerna AND och OR samt begränsades till Mesh-termer. Då den 

initiala sökningen genererade ett mycket stort sökresultat så fick operatorn NOT 

användas och då i kombination med dementia, palliative samt cancer. Sökningen 

genererade därefter 155 träffar och 30 abstrakt lästes igenom varvid fem 

resultatartiklar återfanns som dubbletter från tidigare sökningar i CINAHL. 

Resterande artiklar i sökresultatet hade ord från exklusionskriterierna i rubriken eller 

uppfattades som medicinskt eller farmakologiskt inriktade. 

Sökningar i psycINFO 

När sökningar gjordes i psycINFO användes söktermerna: Pain, Chronic Pain, Pain 

Management, Pain Perception och Nurses. Sökorden kombinerades med de booleska 

operatorerna AND och OR vilket genererade 45 resultat och 45 abstrakt lästes. Två 

artiklar var dubbletter från tidigare sökningar i CINAHL men sökresultatet genererade 

inga fler artiklar till kvalitetsgranskning eller till resultatet. 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

Relevanta artiklar från sökningarna kvalitetsgranskades sedan med hjälp av Carlsson 

och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dessa 

mallar används för att gradera artiklar genom den erhållna totala poängen. Grad I 

innebär att artikeln fått 80–100 % av bedömningsmallens poängsumma, Grad II 70–

79 % och Grad III 60–69 %. Endast artiklar som erhållit grad I och II ansågs ha 

tillräckligt god vetenskaplig kvalitet för att användas i resultatet. Av de nio artiklar 

som granskades fick åtta artiklar grad I och en artikel grad II. Artikeln med grad II 

hamnade på 79 % och detta till följd av att abstraktet saknade metodbeskrivning.  

Databearbetning 

De nio artiklarna lästes igenom var för sig och tillsammans och analyserades sedan 

med hjälp av den innehållsanalys som Forsberg och Wengström (2015) presenterar. 

Steg 1 innebar att artiklarna lästes igenom för att skaffa sig en övergripande 

uppfattning. I steg 2 gavs utsagor i texten olika koder och liknande text i andra 
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artiklar fick samma kod. Koderna kondenserades sedan i steg 3 till subteman. I steg 4 

framkom två teman och vissa subteman kunde slås samman. De primära och 

återkommande delarna i resultatartiklarna handlade om smärtbehandling och 

smärtbedömning vilket innebar att dessa fick stå som övergripande teman. Vidare 

gavs koder som behandlade någon av temana samt där två, eller fler artiklar visade på 

samma sak, egna subteman som knöt an till respektive huvudtema. I steg 5 tolkades 

och diskuterades resultatet både var för sig och tillsammans. Artiklarna 

sammanställdes sedan i en artikelöversikt (tabell 3 i bilaga C). 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik finns för att skydda de personer som medverkar i studier och för att 

värna om deras grundläggande värde och rättigheter. Etiska överväganden ska 

genomsyra det vetenskapliga arbetet under hela arbetsprocessen och innebär att olika 

lagar och principer måste tas i beaktning (Henricson, 2012). För att vid forskning 

skydda och respektera människovärdet och den enskilda människan finns Lagen om 

etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) samt Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). Vidare säger dessa lagar att mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, 

hälsa, säkerhet och personlig integritet skall tas i beaktning vid forskning.  

Det finns tre övergripande etiska principer att ta hänsyn till vid forskning. Den första 

är att göra gott som handlar om att maximera möjliga fördelar och minimera skada för 

deltagarna. Den andra är respekt för personer som innebär att forskningsdeltagare ska 

få tillräckligt med information om forskningen, frivilligt deltaga och syftar till 

människors autonomi och självbestämmande. Vidare säger den tredje 

rättviseprincipen att lika fall ska behandlas lika och att i forskningssammanhang 

kunna motivera särbehandling om så förekommer (Belmontrapporten, 1978). 

Litteraturöversikten utgår från de etiska aspekterna och endast studier som haft en 

reflektion angående etiken och/eller blivit godkända av en etisk kommitté har 

inkluderats. Vidare har, enligt bästa förmåga, resultaten i artiklarna översatts till 

svenska och resultatet tolkats. Eventuella felaktigheter i tolkningen har således varit 

oavsiktliga och omedvetna. 

Resultat 

Resultatet visade att sjuksköterskors erfarenhet av smärta hos äldre kunde delas in i 

två teman (erfarenhet av smärtbedömning och erfarenhet av smärtbehandling) och åtta 

subteman (förståelse och kunskap om smärtskattning, avsaknad av 

smärtskattningsverktyg för äldre, tolkning av icke-verbala signaler på smärta, 

förståelse för skillnaden mellan psykisk- och fysisk smärta, förståelse och kunskap 

om farmakologisk smärtbehandling, tidigare erfarenheter och kunskap om behandling 
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av äldres smärta, icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder samt bra samarbete och 

kommunikation mellan vårdprofessioner) (figur 2).  

 
 

Figur 2. Teman och subteman utifrån sjuksköterskors erfarenhet av smärta 

inom äldrevården 

Erfarenhet av smärtbedömning 

Förståelse och kunskap om smärtskattning 

Sjuksköterskor vittnade om vikten av att ha bra kunskap om smärtskattning och 

vilken betydelse den kan ha för en vidare god smärtbehandling. När en bra analys av 

den äldres smärta gjordes kände sjuksköterskorna att det gav bättre förutsättningar för 

en god smärtbehandling, samtidigt som en dåligt utförd smärtskattning kunde 

innebära en sämre behandling (Elovsson & Boström, 2011). Sjuksköterskorna 

använde sig av en smärtskattning i två delar, en objektiv och en subjektiv del. 

Samtidigt ansågs det viktigt att tillfråga de äldre personerna om smärta eftersom det 

annars fanns risk att smärtan aldrig upptäcktes (Takai et al., 2015). Det framkom att 

det kunde vara svårt att förstå den äldres smärta objektivt på grund av smärtans 

subjektiva karaktär och att den skiljde sig åt så mycket mellan olika personer (Park, 

Park & Park, 2016). 
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Det framkom att sjuksköterskorna hade en relativt låg andel utbildningstimmar inom 

smärtskattning, men trots detta kände de sig trygga med att utföra smärtskattningen 

(Ben Natan, Ataneli, Admenko, & Har Noy, 2013). Till skillnad från föregående 

studie kände sjuksköterskorna i Takai et al. (2015) studie att de inte hade tillräckligt 

med kunskap och kompetens för att kunna smärtskatta de äldre. 

Avsaknad av bra smärtskattningsverktyg för äldre 

Sjuksköterskorna upplevde en svårighet att smärtskatta äldre personer då det saknades 

bra smärtskattningsverktyg för ändamålet. De verktyg som fanns att tillgå upplevdes 

ha en stor variation i omfattning (Elovsson & Boström, 2011) eller att det fanns 

svårigheter att tolka träffsäkerheten kring verktygen (Kaasalainen et al., 2007). Endast 

en låg andel av sjuksköterskorna i Takai et al. (2015) studie angav att de använde sig 

av specifika verktyg för att lokalisera smärtan, samt att de inte använde validerade 

självskattningsverktyg som underlättar för de äldre. Av de tillfrågade 

sjuksköterskorna använde sig 72,4 % av kontinuerlig smärtskattning, exempelvis vid 

inskrivning eller när den äldres tillstånd ändrats (Takai et al., 2015). I Park et al. 

(2016) studie framkom det att det saknades klara direktiv och riktlinjer för hur 

smärtskattning av äldre ska utföras. 

Det upplevdes inte bara bero på sjuksköterskornas kompetens eller svårigheter att 

använda verktygen som gjorde det svårt att smärtskatta äldre. Det fanns även stora 

variationer i hur sjuksköterskorna uppfattade att de äldre tolkade 

smärtskattningsverktygen (Egan & Cornally, 2013; Gropelli & Sharer, 2013), vilket 

bland annat kunde bero på svårigheter med sensoriska nedsättningar såsom hörsel- 

och synnedsättningar (Egan, & Cornally, 2013). Vidare fanns en uppfattning om att 

de äldre antingen över- eller underskattade sin smärta (Ben Natan et al., 2013; Park et 

al., 2016). En del äldre ansågs klaga mer på sin smärta än andra samtidigt som 

sjuksköterskorna upplevde att andra istället väntade för länge med att begära 

smärtlindring, vilket kunde bero på en uppfattning hos den äldre att smärta är en 

naturlig del av åldrandet (Gropelli & Sharer, 2013). 

Tolkning av icke-verbala signaler på smärta 

Det ansågs vara viktigt att kunna tolka icke-verbala tecken på smärta och kunna läsa 

av patientens kroppsspråk (Elovsson & Boström, 2011). Även om de kände sig väl 

förtrogna med att smärtskatta äldre önskade sjuksköterskorna att de kunde bli bättre 

på smärtskattning hos de som inte verbalt kunde uttrycka sin smärta (Gropelli & 

Sharer, 2013). Liknande svårigheter att smärtskatta äldre sågs i Egan och Cornally 

(2013) studie där den uttryckta smärtan inte stämde överens med kroppsspråket. 

Samtidigt var det vanligt att de äldre inte berättade om sin smärta eller nekade till att 

ha smärta. 
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Alm och Norbergh (2013) utförde en studie om sjuksköterskornas egna uppfattningar 

kring smärta och smärtskattning kunde inverka på det uppfattade behovet av 

smärtlindring till äldre. Sjuksköterskorna erhöll ett frågeformulär som innefattade två 

patientscenarion, ett där patienten log och ett där patienten grimaserade. Båda 

patienterna hade ett självskattat NRS-värde på 8 och sjuksköterskorna fick sedan först 

ange vilken deras personliga uppfattning om vad patienten hade för NRS-värde och 

sedan vilket NRS-värde som de hade för avsikt att dokumentera i journalen. Det 

framkom att den leende patienten i större utsträckning tolkades ha ett lägre NRS-

värde än 8. Sjuksköterskorna ansåg emellertid att den grimaserade patientens värde 

mer stämde överens med deras egna uppfattningar och det var endast hos den 

grimaserade patienten som vissa sjuksköterskor ansåg att värdet var över 8. Vidare 

visades det dock att det dokumenterade NRS-värdet i högre grad överensstämde med 

patientens egna värde. Den adekvata smärtlindringen för båda patienterna skulle varit 

paracetamol i kombination med morfin. Det var dock endast den leende som tolkades 

ha ett behov av endast paracetamol, samtidigt som den grimaserande patienten inte 

tolkades ha behovet av detta. Den grimaserande patienten fick därmed i större 

utsträckning den adekvata smärtbehandlingen (Alm & Norbergh, 2013). 

Förståelse för skillnaden mellan psykisk och fysisk smärta 

Det var vanligt att sjuksköterskor fokuserade på den fysiologiska smärtan i motsats 

till den mångfacetterade delen av smärta som också innefattar psykologiska, 

spirituella och sociala aspekter. En del upplevde dock att smärtan ibland kunde vara 

relaterade till andra faktorer som exempelvis oro eller ångest (Gropelli & Sharer, 

2013). Sjuksköterskorna upplevde en svårighet att smärtbedöma äldre på grund av 

exempelvis depressioner (Egan & Cornally, 2013). Förståelse för skillnaden mellan 

fysisk- och psykisk smärta ansågs vara viktigt, men något konkret exempel på vad 

detta innebar gav inte sjuksköterskorna (Elovsson & Boström, 2011). 

Erfarenhet av smärtbehandling 

Förståelse och kunskap om farmakologisk smärtbehandling 

Det fanns en rädsla hos sjuksköterskor för övermedicinering av äldre (Elovsson & 

Boström, 2011; Gropelli & Sharer, 2013; Kaasalainen et al., 2007). Sjuksköterskorna 

upplevde att läkarna var mer motvilliga att ordinera potenta smärtlindrande läkemedel 

på grund av rädslan för övermedicinering (Elovsson & Boström, 2011). Polyfarmaci 

var vanligt hos de äldre och detta var något som oroade sjuksköterskorna eftersom det 

innebar risk för övermedicinering (Kaasalainen et al., 2007). Oron att övermedicinera 

de kognitivt intakta äldre sågs inte i Egan och Cornally (2013) studie. Potenta 

läkemedel (opioider) skrevs vanligen ut först när andra icke-opioida alternativ redan 

prövats (Kaasalainen et al., 2007). Det upplevdes positivt av sjuksköterskorna om en 

långsam insättning av läkemedel gjordes. Ibland kunde dock upptrappningen ske i 
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alltför långsam takt vilket då upplevdes som negativt (Elovsson & Boström, 2011). 

En rädsla för att skapa ett beroende av potenta smärtlindrande läkemedel gjorde att 

sjuksköterskorna i första hand försökte förhålla sig till icke-farmakologiska alternativ 

(Gropelli & Sharer, 2013). Vidare upplevde de en motvilja hos de äldre till att ta 

smärtstillande läkemedel på grund av de många biverkningar som läkemedlet innebar. 

Sjuksköterskorna angav att de äldre inte verkade dela samma rädsla över att bli 

beroende (Egan, & Cornally, 2013). En oerfaren sjuksköterska satte i större 

utsträckning sin tilltro till läkemedel samtidigt som den mer erfarne avvaktade med att 

ge läkemedel eller använde sig utav andra omvårdnadsåtgärder i första hand 

(Elovsson & Boström, 2011). 

Det fanns större möjligheter för sjuksköterskorna att få starkare smärtlindrande 

läkemedel ordinerade till den äldre personen om läkaren litade på sjuksköterskans 

kunskap. När ett läkemedel sedan skrivits ut kunde sjuksköterskan själv bestämma tid 

och dos (Kaasalainen et al., 2007). Då det var upp till sjuksköterskorna att bestämma 

när ett smärtlindrande läkemedel skulle ges upplevde de att det fanns en stor variation 

sjuksköterskorna emellan (Egan & Cornally, 2013). Sjuksköterskorna angav att de i 

liten utsträckning använde sig av smärtlindrande läkemedel när det behövdes. 

Dessutom utvärderades sällan effekten av de smärtlindrande läkemedlen (Takai & 

Uchida, 2009). Användandet av antipsykotiska läkemedel istället för smärtlindrande 

läkemedel ansågs vara ett hinder till effektiv smärtbehandling (Egan & Cornally, 

2013).  

Tidigare erfarenheter och kunskap om behandling av äldres smärta 

Sjuksköterskor uppgav att det var viktigt att arbeta för en individualiserad 

smärtbehandlingsplan (Elovsson & Boström, 2011; Gropelli & Sharer, 2013; Park et 

al., 2016). Det var vanligt att standardvårdprogram och policyer användes för att alla 

med samma åkomma skulle få samma behandling. När standardbehandlingarna 

misslyckades upplevdes det som frustrerande (Gropelli & Sharer, 2013). I Egan och 

Cornally (2013) studie angav dock sjuksköterskorna att policys och 

standardvårdprogram inte inverkade på resultatet av smärtbehandlingen. 

En god kunskap om den äldres förändrade fysiologi (Elovsson & Boström, 2011) och 

långvarig smärtproblematik (Park et al., 2016) ansågs vara viktigt. En högre 

kunskapsnivå hos sjuksköterskorna kunde innebära en förbättrad förståelse för den 

äldres smärta samt fler behandlingsstrategier (Elovsson & Boström, 2011). 

Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

Sjuksköterskorna ansåg att det fanns bra icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder att 

ta till (Elovsson & Boström, 2011; Kaasalainen et al., 2007). Tidsbrist var dock ett 
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stort hinder för att utföra omvårdnadsåtgärder (Egan & Cornally, 2013; Gropelli & 

Sharer, 2013; Takai, & Uchida, 2009; Takai et al., 2015). Icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskorna använde sig av var taktil massage, fysisk 

aktivering (Elovsson & Boström, 2011), massage, distraktion eller lägesändringar 

(Kaasalainen et al., 2007), varsamt handlag vid ADL och ge utrymme för vila vid 

smärta (Takai, & Uchida, 2009). Däremot ansågs det inte ges tillfälle för utbildning 

gällande icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder vid smärta. Det rådde ibland 

tvivelaktigheter angående om sjuksköterskorna hade mandat att sätta in 

omvårdnadsåtgärder alternativt att dessa kunde bortprioriteras, något som även 

direktiv från arbetsledningen visade på (Elovsson & Boström, 2011). Avsaknaden av 

bra utbildningstillfällen märkets även i Gropelli & Sharer (2013) studie där 

sjuksköterskorna i större utsträckning själva fick tillskaffa sig kunskapen om smärta 

och smärtbehandling. Samtidigt var det i Park et al. (2016) studie lätt att lätt att hamna 

i tankebanorna att långvarig smärta inte kunde hanteras på ett adekvat sätt varpå 

sjuksköterskorna istället förhöll sig till icke-farmakologiska åtgärder. Personliga 

uppfattningar om patientens smärta ledde till en motvilja att använda läkemedel. 

Följsamheten av omvårdnadsåtgärderna var dock låg hos de äldre vilket kunde bero 

på ålder, sämre koncentration, ork eller försämrat minne (Park et al., 2016). 

Bra samarbete och kommunikation mellan vårdprofessioner 

Ett tvärvetenskapligt samarbete ansågs främja smärtbehandlingen (Kaasalainen et al., 

2007) men på grund av personalbrist kunde samarbetet bli lidande (Park et al., 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde det som att fanns ett bra samarbete mellan 

vårdprofessionerna (Takai & Uchida, 2009; Takai et al., 2015) samtidigt som de 

ansåg att det fanns bra möjligheter att rådfråga kollegor angående smärtbehandlingen 

(Takai et al., 2015).  

Den verbala kommunikationen ansågs fungera bra mellan vårdprofessionerna och var 

viktigt för en bra smärtbehandling (Elovsson & Boström, 2011; Gropelli & Sharer, 

2013; Kaasalainen et al., 2007). Däremot uppfattades den skrivna kommunikationen 

mellan dessa fungera sämre i vissa avseenden (Elovsson & Boström, 2011; 

Kaasalainen et al., 2007). Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en bra 

kommunikation och att det var lätt att komma i kontakt med läkaren för att diskutera 

exempelvis smärtbehandlingen (Egan & Cornally, 2013). En bra relation med läkaren 

ansågs ha stor betydelse för om sjuksköterskorna såg läkaren som en tillgång eller ett 

hinder (Elovsson & Boström, 2011). Dessutom var relationen viktig då läkaren sällan 

var på plats (Kaasalainen et al., 2007). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En metoddiskussion kan säkerställa en litteraturöversikts vetenskapliga kvalitet 

genom att granska dess styrkor och svagheter genom begreppen bekräftelsebarhet, 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet för kvalitativ design (Henricsson, 2012). 

Litteraturöversikten utgår från de kvalitativa begreppen. 

För att få en överblick om området som skulle studeras gjordes först en inledande 

sökning. Denna sökning syftade till att hitta relevanta sökord samt att se om det var 

möjligt att få tillräckligt med vetenskapliga artiklar för att kunna utföra den allmänna 

litteraturöversikten. Därefter gjordes den egentliga sökningen. Kombinationen av en 

inledande och en egentlig sökning stärker studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & 

Henricson, 2012). CINAHL genererade alla resultatartiklar, vilket kan tillskrivas att 

databasen är specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015) 

och därmed stärker studiens trovärdighet (Henricson, 2012). PubMed är medicinskt 

inriktad och psycINFO är beteendevetenskapligt inriktad men har inslag av 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2012), i dessa databaser återfanns 

dubbletter. För att göra en så bra och systematisk sökning som möjligt i dessa 

databaser togs hjälp av bibliotekarie. Trots försök med olika tesaurus-termer och 

söklogik genererade sökningarna endast dubbletter. Sammantaget får detta anses 

styrka pålitligheten för studien och dess resultat då relevanta databaser genomsöktes 

systematiskt och uttömmande. Den begränsade tiden för litteraturöversikten är en klar 

nackdel då det kan vara rimligt att anta att sökningarna, med mer tid att lära sig 

databaserna, blivit bättre och mer systematiskt utförda. 

I huvudsak utfördes sökningar med tesaurus-termer i databaserna, vilket ökar 

möjligheten att hitta rätt artiklar (Östlundh, 2012). Liknande tesaurus-termer letades 

upp i alla databaser. För att precisera sökningen och rikta in den på syftet användes 

termerna Pain och Chronic Pain som centrala begrepp eftersom dessa sökord 

genererade flest artiklar till resultatet. Vidare utökades sökningarna med Pain 

Measurement och Pain Management vilket genererade en artikel. Som sökord, för att 

väga in sjuksköterskors erfarenheter, användes Nurse Attitudes samt fritextsökningen 

nurse exp*. Andra kombinationer av fritextsökningar kan möjligtvis ha genererat fler 

artiklar, samtidigt gjordes många fritextsökningar i den inledande sökningen och de 

artiklar som hittades i dessa sökningar verkade vara samma artiklar som sedan dök 

upp i den egentliga sökningen. En inloggning skapades i CINAHL för att kunna se om 

artiklar dykt upp i tidigare sökningar. För att ytterligare förfina sökningen användes 

MH-termen Aged, vilket syftar till personer över 65 år. Detta kan ha begränsat 

sökresultatet varvid den vid ett senare tillfälle togs bort och istället begränsades 

sökningen genom begränsaren ålder 65 +. 
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Användandet av begränsare förfinar sökningen (Östlundh, 2012), men det är även 

rimligt att anta att det finns risk att missa artiklar när dessa används. Abstrakt 

tillgängligt valdes för att, på ett överskådligt sätt, kunna värdera om artiklarna kunde 

svara till syftet. En nackdel med detta innebär att det finns risk att missa artiklar som 

inte hunnit registreras med abstrakt ännu. En sökning gjordes även utan begränsaren 

abstrakt tillgängligt, vilket genererade en artikel till resultatet. Begränsaren Peer-

reviewed säkerställde att artiklarna som återfanns blivit publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift (Östlundh, 2012). För att hitta ny forskning begränsades åldersspannet på 

artiklarna till max 10 år gamla. Det fanns relativt få artiklar som svarade på syftet 

vilket kan innebära att det forskats lite kring området. Före 2007 fanns det mer 

forskning om området, men dessa artiklar valdes istället till bakgrunden eftersom 

området utvecklas i snabb takt och kan anses vara föråldrad. Genom att ha tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier stärker det litteraturöversiktens bekräftelsebarhet 

(Wallengren & Henricsson, 2012). 

Både kvantitativa- och kvalitativa artiklar inkluderades i litteraturöversikten varpå 

resultatet sammanlagt resulterade i nio artiklar som alla svarade på syftet. Av dessa 

artiklar var fyra kvalitativa och fem kvantitativa. Åtta artiklar var skrivna på engelska 

vilket vid översättning till svenska eventuellt kan leda till feltolkningar och därmed 

påverka pålitligheten. En av artiklarna innefattade hemsjukvård där sjuksköterskorna 

utgår från vårdcentral. I Sverige kan hemsjukvård bedrivas i två former, 

distriktsjuksköterskor anställda på vårdcentral och därmed av landstinget, samt av 

sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvård och därmed anställda av kommunen. Även 

om det till en början verkade som att denna artikel i detta fall var mer applicerbart på 

vårdcentral ansågs att studien ändå kunde besvara syftet för litteraturöversikten men 

måste tolkas med försiktighet då resultatet inte är helt överförbart till svenska 

förhållanden. Resultatet visade dock på sjuksköterskans erfarenhet av äldres smärta 

inom äldrevården. Artiklarna kvalitetsgranskades sedan gemensamt utifrån Carlsson 

och Eiman (2013) granskningsmall och diskuterades därefter. Däremot granskades 

inte artiklarna var för sig, vilket kan ha en negativ inverkan på trovärdigheten 

(Henricsson, 2012).  

 

De inkluderade resultatartiklarna är från Sverige (2), Israel (1), Irland (1), USA (1), 

Kanada (1), Japan (3) vilket gör att överförbarheten i litteraturöversikten kan 

ifrågasättas då förhållandena i dessa länder möjligtvis inte stämmer överens med 

varandra och kan således inte överföras helt till de svenska. Resultaten som 

framkommer från artiklarna är dock likvärdiga och kan därför till viss mån överföras 

till svenska förhållanden, något som styrker överförbarheten. Då resultaten från 

artiklarna i stora drag överensstämmer med varandra kan detta visa på ett universellt 

problem och ett område som kan forskas på flera håll och appliceras i fler länder än 
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ursprungslandet. En utförlig beskrivning av tillvägagångsättet i litteraturöversikten 

finns och gör att överförbarhet är god och upprepning är möjlig. 

Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av äldres smärta inom äldrevården 

och i resultatet framkom två teman (erfarenhet av smärtbedömning och erfarenhet av 

smärtbehandling) och åtta subteman (förståelse och kunskap om smärtskattning, 

avsaknad av smärtskattningsverktyg för äldre, tolkning av icke-verbala signaler på 

smärta, förståelse för skillnaden mellan psykisk- och fysisk smärta, förståelse och 

kunskap om farmakologisk smärtbehandling, tidigare erfarenheter och kunskap om 

behandling av äldres smärta, icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder samt bra 

samarbete och kommunikation mellan vårdprofessioner).  

När det gäller smärtbehandling var övermedicinering vanligt (Elovsson & Boström, 

2011; Gropelli & Sharer, 2013; Kaasalainen et al., 2007) och det verkar som att 

anledningen främst beror på att sjuksköterskorna inte ville göra de äldre beroende av 

läkemedlen, alternativt var de rädda för biverkningarna. Polyfarmaci var något som 

framkom i exempelvis Kaasalainen et al. (2007) studie där sjuksköterskorna aktivt 

försökte få ner antalet läkemedel de äldre behandlades med. Problemet med många 

läkemedel har visat sig vara återkommande (Olsson et al., 2001; Slabaugh et al., 

2010; Socialstyrelsen, 2009) och det finns stora risker med detta (Socialstyrelsen, 

2012). Således kan det vara bra att sjuksköterskorna arbetar aktivt med att få ner 

antalet läkemedel som den äldre står på men det verkar som att smärtlindrande 

läkemedel ofta nedprioriteras. Detta sågs även i Takai och Uchida (2009) studie där 

sjuksköterskorna i mycket liten utsträckning angav att de använde smärtlindrande 

läkemedel alternativt opioida läkemedel. En anledning till detta kan ligga i att det är 

lättare att argumentera för att inte använda läkemedel som ger biverkningar såsom 

förstoppning eller andningsdepressioner, eller kan leda till ett beroende. De 

fysiologiska skillnader hos äldre (Bondesson, 2009) måste tas i beaktande eftersom 

läkemedlets verkan och biverkningsprofil ändras (Mangoni & Jackson, 2003) vilket 

innebär att sjuksköterskor måste rapportera biverkningar eller andra ogynnsamma 

effekter till läkaren så att dosen kan ändras eller att olämpliga läkemedel kan sättas ut. 

Då akut smärta kan utvecklas till långvarig smärtproblematik (Neil & Mcrae, 2009), 

som i sin tur kan upplevas vara svår att behandla (Park et al., 2016), är det troligtvis 

inte de smärtlindrande läkemedlen som i första hand bör nedprioriteras. En god 

kunskap hos sjuksköterskorna kunde innebära att mer potenta läkemedel skrevs ut 

(Kaasalainen et al., 2007) och således kan det även vara rimligt att anta att om 

sjuksköterskor är väl insatta i personens situation och har aktuell kunskap om smärta 

och smärtbehandling så kan en adekvat smärtbehandling tidigt startas. En multimodal 

rehabilitering (smärtlindrande åtgärder följs upp av psykologiska insatser, fysisk 

träning och aktivitet samt sjukgymnastik) har ett gott vetenskapligt stöd (Statens 
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beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006), vilket innebär att det är viktigt för 

sjuksköterskor att vara insatta i olika behandlingsalternativ som har vetenskapligt 

stöd. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger att en sjuksköterska måste förhålla 

sig till vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Personer över 75 år och behandlas med fler än fem läkemedel ska årligen erbjudas en 

läkemedelsgenomgång där läkaren ska samarbeta med bland annat sjuksköterskor för 

att uppmärksamma detta (SOSFS 2000:1). Därför är det viktigt att sjuksköterskor har 

ett nära samarbete och god relation till läkaren samtidigt som det är viktigt att arbeta 

tvärvetenskapligt, till exempelvis med undersköterskor. Teamarbetet är en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser (Berlin, 2013) och således är det av stor vikt att 

detta efterlevs. Sjuksköterskorna upplevde att förutsättningarna förbättrades när ett 

gott samarbete fanns (Kaasalainen et al., 2007) och att de kunde rådfråga kollegor 

(Takai et al., 2015).  

Tidigare forskning visar på att kroppsspråket (icke-verbal kommunikation) har en 

betydelse för hur sjuksköterskorna bedömer smärtans intensitet (Blomqvist & 

Hallberg, 2001; McCaffery et al., 2000). Detta visar sig även i resultatet av 

litteraturöversikten där det ansågs viktigt att kunna läsa av patienternas kroppsspråk 

(Elovsson & Boström, 2011), samtidigt som sjuksköterskorna önskade bli bättre på att 

smärtskatta utifrån icke-verbala kommunikationer (Gropelli & Sharer, 2013). Alm 

och Norbergh (2013) visade på att det fanns variationer i hur sjuksköterskorna tolkade 

den icke-verbala kommunikationen. En leende patient som anger NRS 8 har enligt 

smärtdefintionen av IASP (2012) samma behov av smärtlindring som den 

grimaserande patienten med NRS 8. Det framkom även att det endast var den leende 

patienten som fick paracetamol som monoterapi (behandling med endast ett 

läkemedel). Den adekvata smärtbehandlingen för båda patienterna skulle ha varit 

paracetamol + morfin (Alm & Norbergh, 2013). Smärtans mångfacetterade och 

subjektiva form innebär att sjuksköterskor måste tro på att det värde som patienten 

uppger är det korrekta och det som ska dokumenteras samt rapporteras vidare. 

Smärtan skiljer sig åt från person till person och bland annat normer och kultur kan 

spela in i hur en person uttrycker och upplever sin smärta (Hægerstam, 2008). Den 

personcentrerade vården innebär att sjuksköterskan försöker lära känna och förstå 

patienten bakom smärtan (Ekman et al., 2011) och genom att göra detta kan en ökad 

förståelse för smärtuttrycket troligtvis ses. 

Det framkom att sjuksköterskorna inte upplevde att de fick tillräckligt med utbildning 

inom smärtbedömning (Gropelli & Sharer, 2013; Elovsson & Boström, 2011) och 

sjuksköterskorna fick själva i stor utsträckning söka sin kunskap på annat håll, vilket 

få gjorde (Gropelli & Sharer, 2013). Det ingår i sjuksköterskans kärnkompetens att 

arbeta evidensbaserat (Willman, 2013) och eftersom svenska sjuksköterskor är 
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legitimerade måste de även arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 

2010:659). Detta innebär således att sjuksköterskorna måste tillgodose sitt behov av 

kunskap även om arbetsgivaren inte erbjuder utbildningar, samtidigt som det kan vara 

bra att verka för att det ska finnas på arbetsplatsen. Kunskap ansågs vara viktigt för 

smärtbedömning och hur viktigt det var för en vidare god smärtbehandling (Elovsson 

& Boström, 2011). Utbildning som riktar sig till att öka förståelsen för smärta och 

smärtbedömning har visat sig vara mycket effektivt för att höja kunskapsnivån hos 

sjuksköterskorna (Douglas, Haydon, & Wollin, 2016; Tse & Ho, 2013). Sålunda kan 

det vara av stor vikt att arbetsgivaren tillgodoser sjuksköterskornas kunskapsbehov 

och verkar för god smärtbehandling inom äldrevården. 

En individuell smärtbehandlingsplan ansågs vara viktigt (Elovsson & Boström, 2011; 

Gropelli & Sharer, 2013; Park et al., 2016), samtidigt som användandet av 

standardvårdprogram var vanligt. Intentionen att individualisera smärtbehandlingen 

kan anses vara en del av den personcentrerade vården (Ekman et al., 2011) då den 

anpassas utefter varje persons unika förutsättningar. En standardvårdplan är utformad 

för att underlätta handläggandet för personer med samma åkomma (Socialstyrelsen, 

2011), men det kan vara rimligt att anta att den inte kommer kunna ta hänsyn till 

patientens unika behov och förutsättningar utifrån hur Ekman et al. (2011) beskriver 

personcentrerad vård. Sjuksköterskor bör alltid ta i beaktande för vem 

standardvårdplanen är skriven och dessutom alltid göra en individuell bedömning om 

vårdplanen kan appliceras på den äldre.  

Konklusion 

En rädsla för övermedicinering av äldre personer framkom, vilket kan innebära att 

smärtlindrande läkemedel väljs bort. Icke-farmakologiska åtgärder användes ibland 

istället för farmakologiska åtgärder. Den äldre personen upplevdes av 

sjuksköterskorna vara mer negativt inställd till starka smärtlindrande läkemedel på 

grund av dess biverkningar, snarare än rädslan över att bli beroende av läkemedlet. 

Den icke-verbala kommunikationen behöver tas hänsyn till och speciellt vid tvetydiga 

kroppsspråk är det viktigt att sjuksköterskorna litar på det den äldre säger. Det finns 

ett behov av kunskap angående olika smärtskattningsverktyg, den äldres förändrade 

fysiologi, kommunikationsformer, kunskap om läkemedel och icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder. 

Implikation 

Det centrala i resultatet visar på att kunskapsbrist kan leda till underbehandling av de 

äldres smärta. Av denna anledning behövs mer riktade utbildningar som behandlar 

den äldres smärtproblematik och fysiologi, både på arbetsplatsen och i 
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grundutbildningen för sjuksköterskor. Sjuksköterskor behöver även arbeta med att 

undervisa den äldre angående myter om smärta och åldrande, samt biverkningar av 

läkemedlen. Både arbetsgivare och sjuksköterskor måste se till att de håller sig 

uppdaterad med den senaste kunskapen angående smärta. 

Mer forskning inom ämnet smärta och kognitivt intakta äldre behövs, framförallt mer 

kvalitativa studier som kan ge en bättre förståelse för innebörden i den äldres 

smärtproblematik och sjuksköterskors erfarenheter.
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  Bilaga A 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt         

 

 

Svenska sökord CINAHL PubMed psycINFO 

Smärta (MH ”Pain”) Pain[Mesh] SU Pain 

Långvarig smärta (MH ”Chronic Pain”) Chronic Pain[Mesh] SU Chronic Pain 

Sjuksköterskans 

erfarenheter 
”nurse exp*” ”nurse exp*”  

Sjuksköterska-patient-

relation 
 

Nurse-Patients 

Relations[Mesh] 
 

Sjuksköterska (MH ”Nurses”)  SU Nurses 

Äldre (MH ”Aged”)   

Smärtbehandling (MH ”Pain Management”)  SU ”Pain Management” 

Smärtskattning (MH ”Pain Measurement”)   

Smärtuppfattning   SU ”Pain Perception” 

Sjuksköterskans attityder (MH ”Nurse Attitudes”) 
Attitude of Health 

Personnell[Mesh] 
 

Omvårdnadskunskap 
(MH ”Nursing 

Knowledge”) 
  

Gerontologisk omvårdnad 
(MH ”Gerontologic 

Nursing”) 
Geriatric Nursing[Mesh]  

Äldreboenden  
Nursing Homes[Mesh] 

Long-Term Care[Mesh] 
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 Tabell 2: Sökhistorik          

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

170222 Cinahl 

(MH ”Aged”) AND (MM ”Pain”) OR 

(MM ”Chronic Pain”) AND (MH ”Nurse 

Attitudes”) 

Limits: Abstract available, Peer-

Reviewed, 2007–2017 20 12 6 6 

170222 Cinahl 

(MH ”Aged, 80 and over”) or (MH 

”Aged”) and (MM ”Pain”) or (MM 

”Chronic Pain”) and nurse exp* 

Limits: Abstract available, Peer-

Reviewed, 2007–2017 20 2(2) 1 1 

170223 Cinahl 

((MH ”Aged, 80 and over”) or (MH 

”Aged”)) and (MM ”Pain”) or (MM 

”Chronic Pain”) and ((”MH Nursing 

Knowledge”)) 

Limits: Abstract available, Peer-

Reviewed, 2007–2017 7 6(2) 0 0 

170223 Cinahl 

((MM ”Gerontologic Nursing”) and (MM 

”Pain”) or (MM ”Chronic Pain”)  

Limits: Abstract available, Peer-

Reviewed, 2007–2017 26 12(2) 0 0 

170309 Cinahl 

(MH "Pain Measurement") AND (MH 

"Nurse Attitudes") AND (MH “Aged”) 

Limits: Abstract available, Peer-

Reviewed, 2007-2017 31 10(3) 1 1 

170315 Cinahl 

 ( pain or chronic pain ) AND ( elderly or 

aged or older or elder or geriatric ) AND 

nurse experience NOT cancer NOT 

dementia NOT delirium  Limits: Peer-

Reviewed, 2007-2017 27 3(2) 1 1 

170411 PubMed 

((Pain[Mesh] or Chronic Pain[Mesh])) or 

Pain Management[Mesh] AND (Attitude 

of Health Personnell[Mesh] OR Long-

Term Care[Mesh] OR Geriatric 

Nursing[Mesh] OR Nursing 

Homes[Mesh]) NOT Dementia NOT 

Palliative NOT Cancer 

Limits: Age 65+, max 10 år, abstract 

tillgängligt 155 30(5) 0 0 

170411 psycInfo 

(SU.EXACT("Chronic Pain") OR 

SU.EXACT("Pain Management") OR 

SU.EXACT("Pain") OR 

SU.EXACT("Pain Perception")) AND 

SU.EXACT("Nurses") NOT dementia 

NOT cancer NOT pediatric 

Limits: Age 65+, 2007-, peer-reviewed 45 45(2) 0 0 

  Dubbletter inom parentes.               Totalt: 331 120(18) 9 9 
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Tabell 3: Artikelöversikt          

Artikel 1 

 

 

Referens Alm, A. & Norbergh, K. (2013). Nurses’ Opinions of Pain and the Assessed Need for Pain 

Medication for the Elderly. Pain Management Nursing, 14(2), e31-e38. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pmn.2010.07.007 

Land  

Databas 

Sverige.  

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar angående smärta och behovet av läkemedel 

hos äldre. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval 128 sjuksköterskor som arbetade inom kommunal hälso- och sjukvård i en kommun i mellersta 

Sverige 

Datainsamling Frågeformulär skickades till legitimerade sjuksköterskor i en kommun. Frågeformuläret bestod av 

två delar, varav under den sista delen kunde sjuksköterskan utveckla sina svar. Genom att använda 

NRS-skalan fick sjuksköterskorna olika scenarion där patienter uttryckt sin smärta och sedan 

antingen varit leende eller grimaserande. 

Dataanalys Material samlades in genom SPSS 12.0 för Windows. Frekvens, medelvärde och 

standardavvikelser analyserades. Gruppjämförelser gjordes med hjälp av Mann-Whitney U-test 

och signifikansnivån sattes till .008. Sjuksköterskorna delades in i fyra grupper: en med 14 

sjuksköterskor (1–9 års arbetslivserfarenhet), en med 22 sjuksköterskor (10-19 års 

arbetslivserfarenhet), en med 11 sjuksköterskor (20-29 års arbetslivserfarenhet) och en med 9 

sjuksköterskor (30-41 års arbetslivserfarenhet). 

Bortfall 45 %: 72 av de tillfrågade nekade. 

Slutsats Studiens resultat visade att det fanns skillnader i hur sjuksköterskorna tolkade kroppsspråket vid 

två patientscenarion, en leende och en grimaserande där båda hade NRS 8. Det visade sig att 

sjuksköterskorna i större utsträckning underskattade den leende patientens smärta, samtidigt som 

vissa överskattade den grimaserande patientens smärta. Skillnader kunde även ses i hur många 

som dokumenterade det egentliga NRS-värdet. Vidare gavs starkare läkemedel till den 

grimaserande patienten i större utsträckning än till den leende patienten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 85 % 
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Artikel 2  

Referens Ben Natan, M., Ataneli, M., Admenko, A., & Har Noy, R. (2013). Nurse assessment of residents' 

pain in a long-term care facility. International Nursing Review, 60(2), 251–257. 

http://dx.doi.org/10.1111/inr.12006 

Land  

Databas 

Israel 

Cinahl 

Syfte Syftet var att identifiera vad som inverkar på sjuksköterskans smärtbedömning hos äldre inom 

äldreboenden. Vidare var syftet att undersöka sambandet mellan ålderistiska attityder och attityder 

angående smärtbedömning hos äldre. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval 120 sjuksköterskor som arbetar på ett äldreboende och har arbetat minst 18 timmar i veckan under 

lägst 6 månader. 

Datainsamling Flygblad delades ut på ett äldreboende för att förklara målet med studien. De sjuksköterskor som 

passade in i kriterierna och ville medverka ombads kontakta forskarna via email. Inom en vecka 

träffade en av forskarna sjuksköterskor för att förklara processen och ge dessa frågeformuläret. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes med hjälp av SPSS version 14. Därefter användes en bivariat 

korrelationsmodell för att bestämma vad som skulle kontrolleras. Hierarkiska multipla linjära 

regressions-analyser användes för att undersöka sambandet mellan olika variabler. Denna metod 

användes även för att sätta signifikansnivån (som sattes till .005).  

Bortfall 16 av 120 nekade (14 %) 

Slutsats Studien fann att sjuksköterskorna hade en god vilja att utföra smärtskattning samtidigt som de 

uppvisade en hög förmåga att faktiskt utföra dessa. De fann även att sjuksköterskorna kände sig 

trygga med att smärtskatta äldre och att deras underliggande attityder till smärtskattningen var 

positiva. Sjuksköterskornas utbildning inom smärthantering bedömdes vara låg till medel och en 

signifikant positiv korrelation kunde ses i skillnaden mellan antal år i utbildningen och utförande 

av smärtskattning, samt antal arbetade år och utförande av smärtskattning. Ingen korrelation sågs 

dock mellan smärtutbildning på arbetet och utförd smärtskattning. 

Sjuksköterskorna hade en låg till medel attityd till äldre och en signifikant positiv skillnad sågs 

både mellan antal år arbetade och positiva attityder till äldre samt antal år i utbildning till positiva 

attityder till äldre. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 85 % 
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Artikel 3 

 

 

Referens Egan, M., & Cornally, N. (2013). Identifying barriers to pain management in long-term 

care. Nursing Older People, 25(7), 25–31. 

Land  

Databas 

Irland 

Cinahl 

Syfte Att identifiera vilka barriärer som står i vägen för optimal smärtbehandling inom äldrevården, från 

ett sjuksköterskeperspektiv 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie  

Urval Sjuksköterskor som jobbade på två privata och två kommunala sjukhem för äldre. 138 

frågeformulär delades ut.  

Datainsamling Frågeformulär användes för att samla in uppgifter. Frågeformuläret innehöll frågor som gällde 

anställningsform, erfarenhet, smärtutbildning, ålder och kön, omvårdnadskvalifikationer. Alla 

frågor som handlade om barriärer var flervalsfrågor.  

Dataanalys För att analysera materialet användes procentandelar, medelvärden och standardavvikelser. 

Bortfall 40 %, 55 sjuksköterskor nekade till deltagande. 

Slutsats Studien kom fram till att sjuksköterskorna kände att det var svårt att smärtskatta äldre på grund av 

anledningar som att kroppsspråket var tvetydigt, svårigheter för den äldre att fullfölja skattningen 

samt nedsatt sensoriska problem såsom hörsel och syn samt variationer i den äldres humör.  

Sjuksköterskorna ansåg att det var vanligt att andra läkemedel skrevs ut före smärtlindring och det 

fanns en generell ovilja att ge smärtstillande läkemedel då de var rädda för övermedicinering. Det 

var svårt för sjuksköterskorna att veta när den bästa tidpunkten för att ge vid behovs-medicinerna 

var. De äldre hade även en motvilja att ta smärtstillande läkemedel på grund av oro för 

biverkningar såsom förstoppning, men även en rädsla för att bli beroende av läkemedlet. 

Sjuksköterskorna kände att det fanns lite tid att kunna undervisa den äldre om läkemedlet, 

biverkningar, alternativ till behandlingen samt beroende. Dessutom fanns det lite tid att ge icke-

farmakologiska behandlingsalternativ.  

Sjuksköterskornas erfarenhet visade att kommunikationen mellan dessa och läkaren fungerade och 

att det fanns bra möjligheter att kontakta läkaren för att diskutera smärtbehandlingen, samt att 

läkaren kände förtroende för sjuksköterskorna.  

Sjuksköterskorna tyckte det var svårt att veta hur mycket smärta de äldre kan acceptera, däremot 

var de flesta överens om att det var viktigt att ge god vård även fast personerna var äldre samt att 

smärta inte var en naturlig del av åldrandet. Däremot kände de att de äldre vanligtvis bet ihop och 

stod ut med den långvariga smärtan samt att de inte berättar för sjuksköterskorna när de har ont, 

eftersom de tror att de inte kan få hjälp. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 86 % 
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Artikel 4 

 

 

Referens Elovsson, M., Boström, B. (2011) 

Sjuksköterskors upplevelse av smärtbehandling av äldre personer i kommunal hälso- och sjukvård. 

Vård i Norden, 31(102): 10–15 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Att beskriva vad sjuksköterskor upplever påverkar smärtbehandling av äldre i kommunal hälso- 

och sjukvård 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval 20 sjuksköterskor från två kommuner i västra Sverige; en glesbygds- och en tätortskommun.  

Datainsamling Bandade intervjuer på sjuksköterskornas arbetsplats. Intervjuerna skrevs sedan ordagrant ned. Tre 

frågor kring smärtbehandling ställdes. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys i sju steg som i sista steget resulterade i kategorier. 

Bortfall 2 av 20.  

Slutsats Studiens resultat angående sjuksköterskans erfarenheter visade följande: kunskap är en viktig del 

för att utföra smärtskattning, ju mer erfaren sjuksköterskan är desto bättre 

smärtbehandlingsstrategier kunde användas och bättre möjligheter att tolka olika smärtuttryck. Att 

inneha kunskaper om läkemedelsbiverkningar, symtom och läkemedel hos äldre ansågs viktigt. 

Kommunikation: Sjuksköterskan var ofta den som fungerade som spindeln i nätet och när detta 

fungerade bra blev även smärtbehandlingen bra. De ansåg även att det fanns svårigheter att tolka 

patienternas kroppsspråk när dessa var tvetydiga. Organisatoriskt: Sjuksköterskorna ansvarade 

ofta för mer än sitt arbetsområde och patientantalet ansågs vara för stort. De ansåg sig inte ha 

mandat att ordinera smärtbehandlande omvårdnadsåtgärder, samtidigt som det fanns en 

påtryckning uppifrån att prioritera bort dessa. Sjuksköterskorna kände inte att de fick den adekvata 

avsatta tiden för smärtutbildning. När samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare var bra så 

fungerade smärtbehandlingen bra.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (90 %) 
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Artikel 5 

 

 

Referens Gropelli, T., & Sharer, J. (2013). Nurses' Perceptions of Pain Management in Older 

Adults. MEDSURG Nursing, 22(6), 375–382.   

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att klargöra sjuksköterskans uppfattningar om smärthantering hos äldre inom 

äldreboenden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Urvalet bestod av sjuksköterskor och undersköterskor på ett äldreboende. 16 kvinnor och 1 man 

varav 9 sjuksköterskor och 7 undersköterskor. Medelåldern var 41 år med en 

medelarbetslivserfarenhet på 15 år. 

Datainsamling Frågorna utformades utefter kategorier baserade på deras litteraturöversikt. Öppna frågor 

användes. Intervjuerna spelades in och transkriberades, under tiden kodades delarna av intervjun.  

Dataanalys Innehållet analyserades och kategorier skapades utifrån koder. Vid första analystillfället bröts 

texten ned i meningsbärande enheter, kondenserades och kodades. Transkriptet lästes igenom flera 

gånger och rubriker och begrepp identifierades. Datan analyserades sedan med hjälp av en 

kodningsmetod där kategorier undersöktes utifrån ett kodningsparadigm och samband mellan 

kategorier identifierades. Huvudkategorier eller teman identifierades för att passa in i 

sjuksköterskeperspektivet.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Sjuksköterskorna kände sig väl förtrogna med smärtbedömningen, däremot kände de en frustration 

eftersom smärtintensiteten skiljde sig mycket åt mellan de boende. Därför trodde sjuksköterskorna 

att de äldre ibland överskattar sin smärta. Familjen kunde utgöra ett hinder för smärtbehandlingen 

då sjuksköterskan anklagades för att tysta de äldre. Detta kunde leda till missförstånd vilket var en 

följd av bristande kommunikation. På boendet saknades det bra utbildningstillfällen och det var 

endast ett fåtal sjuksköterskor som sökte sig till smärtutbildningar utanför arbetstid. Mer vanligt 

var att sjuksköterskorna antingen inte fått någon smärtutbildning de senaste åren eller att den enda 

smärtutbildning de fått var i deras grundutbildning. Detta ansågs av sjuksköterskorna vara ett stort 

hinder för effektiv smärtbehandling. Det var vanligt med rädsla från sjuksköterskornas sida att 

orsaka ett beroende eller kraftiga biverkningar av starka smärtlindrande läkemedel. Att smärta är 

en subjektiv upplevelse var något som alla sjuksköterskor höll med om. De kunde även se en 

fördel med en individualiserad smärtbehandlingsplan, men dessa saknades vanligtvis och 

sjuksköterskan fick hålla sig till standardvårdprogram. De gånger dessa inte var effektiva 

upplevde sjuksköterskorna en stor frustration. Det rådde god skriven kommunikation mellan 

läkare och sjuksköterskor men den verbala kommunikationen var desto sämre. Det sågs en stor 

variation hos sjuksköterskorna i hur snabbt de accepterade och införde nya ordinerade 

behandlingsregimer. Vidare fanns det ett utbrett missnöje i hur andra sjuksköterskor hanterade de 

äldres smärta. Vidare fanns det även negativa attityder hos sjuksköterskan gentemot hur de äldre 

hanterade sin smärta samt den äldres familjs eventuella invändningar mot behandlingen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II: 79 % 
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Artikel 6 

 

 

Referens Kaasalainen, S., Coker, E., Dolovich, L., Papaioannou, A., Hadjistavropoulos, T., Emili, A., & 

Ploeg, J. (2007). Pain Management Decision Making Among Long-Term Care Physicians and 

Nurses. Western Journal Of Nursing Research, 29(5), 561–580. 

http://dx.doi.org/10.1177/0193945906295522 

Land  

Databas 

Canada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka attityder och föreställningar som påverkar beslut angående förskrivning 

och administrering av smärtstillande läkemedel hos äldre personer på äldreboende. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grundad teori 

Urval Fyra äldreboenden i Ontario, Kanada där 9 läkare medverkade. Sjuksköterskor och 

undersköterskor delades in i fokusgrupper om vardera 24 och 33 i respektive grupp.   

Datainsamling Läkarna intervjuades på grund av svårigheter att hålla fokusgrupper med dem. I respektive 

fokusgrupp tilläts sjuksköterskorna och undersköterskorna att tala fritt om ämnet och för att styra 

diskussionen användes en erfaren moderator. 

Dataanalys Dataanalysen startades med en öppen kodning där begrepp eller kategorier identifierades, där 

egenskaper och dimensioner fanns. Teoretiska jämförelser gjordes för att finna en teori. Under 

analysen ändrades intervjuguiden för att reflektera de framkomna temana. Vidare vävdes de stora 

övergripande temana i slutändan samman för att spegla det framkomna resultatet.  

Bortfall 55 % av läkarna. Ej angivet bortfall angående sjuksköterskor eller undersköterskor. 

Slutsats Studiens resultat visade på att sjuksköterskorna ansåg att: smärtbedömning var viktigt och låg till 

grund för vidare smärtbehandling, svårigheter att tolka träffsäkerheten kring verktygen ansågs 

vara negativt. En god smärtskattnings- och smärtbehandlingsdokumentation ansågs främja 

smärtbehandlingen. Det framkom att sjuksköterskorna hade en rädsla för övermedicinering av 

framförallt opioider, därför försökte de med icke-opioida behandlingsalternativ först. 

Sjuksköterskans relation med läkaren var viktig och om denne litade på sjuksköterskan så fanns 

större chans att läkaren litade på sjuksköterskans bedömningsförmåga. Kommunikation mellan 

vårdprofessioner, familj och patient främjade smärtbehandling, dock förekom svårigheter att veta 

smärtförekomsten eftersom många äldre trodde att smärtan är en del av åldrandet och drar sig för 

att klaga. Ett tvärvetenskapligt samarbete ansågs vara viktigt för en god smärtbehandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 83 % 



  Bilaga C 

 

Artikel 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Park, H., Park, E., & Park, J. (2016). Barriers to chronic pain management in community-dwelling 

low-income older adults: Home-visiting nurses’ perspectives. Collegian, 23(3), 257–264. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.colegn.2015.05.002 

Land  

Databas 

Japan 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter och upplevda barriärer som inverkar på 

kronisk smärtbehandling hos äldre låginkomsttagare boendes hemma. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv datanalys 

Urval 23 sjuksköterskor på 4 olika vårdcentraler 

Datainsamling Fokusgruppsdiskussioner ledda av en moderator som såg till att alla fick chans att delta. Två andra 

moderatorer observerade och samlade in icke-verbala tecken från deltagarna. Varje diskussion tog 

cirka 1,5 timmar och spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. 

Dataanalys Induktiv temaanalys. För att förhindra bias läste författarna inte tidigare studier förrän efter 

dataanalysen. Diskussionerna transkriberades ordagrant av den första författaren för att förbättra 

förståelsen, samtidigt som noteringar om icke-verbal kommunikation lästes igenom. Varje manus 

kodades. Två författare läste sedan igenom koderna och därefter formades underkategorier. 

Därefter formades teman som sedan accepterades av alla författare efter att de kritiskt granskat 

varje del. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien fann att det var svårt för sjuksköterskorna att förstå de äldres smärtor eftersom den är 

subjektiv och det fanns de som överskattade eller underskattade sin smärta. Vidare erfarade 

sjuksköterskorna att saknades tydliga riktlinjer för hur smärtskattning och smärtbehandling ska 

utföras på äldre. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en låg följsamhet hos de äldre, speciellt 

för icke-farmakologiska åtgärder. Icke-farmakologiska åtgärder var något som användes i stor 

utsträckning eftersom sjuksköterskornas dåliga kunskap om långvarig smärta, samt stereotypa 

föreställningar, ledde till ett motstånd mot smärtstillande läkemedel och användandet av 

standardvårdplaner istället för individualiserade vårdplaner. Utöver detta upplevde 

sjuksköterskorna att ett stort hinder för effektiv smärtbehandling var personal- och tidsbrist, vilket 

även ledde till samarbetssvårigheter vårdprofessionerna emellan.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 85 % 



  Bilaga C 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Takai, Y. & Uchida, Y. (2009). Frequency and type of chronic pain care approaches used for 

elderly residents in Japan and the factors influencing these approaches. Japan Journal Of Nursing 

Science, 6(2), 111–122. http://dx.doi.org/10.1111/j.1742-7924.2009.00129.x 

Land  

Databas 

Japan 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur ofta omvårdnadsrelaterade åtgärder för långvarig smärta användes för 

äldre personer boendes på äldreboende, samt att undersöka vilka faktorer som inverkade på hur 

sjuksköterskor och annan personal använde sig av dessa. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Nio enheter på åtta äldreboenden valdes ut. 410 boenden och 180 sjuksköterskor och vårdbiträden 

tillfrågades.  

Datainsamling Vårdpersonalen ombads att välja en av de boende som de kände bäst och sedan svara på ett 

frågeformulär för att sedan skicka deras resultat till forskarna. Boende som valt att medverka fick 

fylla i ett frågeformulär tillsammans med forskarna. 

Dataanalys Beskrivande statistiska analyser beräknades. Faktorer och frekvens beräknades med x2-test eller 

med Spearman’s rank correlation. Mann-Whitney’s U-test användes för att beräkna skillnader 

mellan grupperna. P-värdet sattes till 0.05. 

Bortfall 131 frågeformulär samlades in (69,7 %). Efter bortfall på grund av saknade data återstod 123 

frågeformulär, vilka analyserades. 18 av de 410 äldre medverkade. 31 sjuksköterskor deltog. 

Slutsats Under studien framkom att sjuksköterskorna i stor grad utförde omvårdnaden med stor försiktighet 

för att inte orsaka mer smärta samt att de såg till att de äldre fick adekvat vila vid smärta. 

Sjuksköterskorna gav mycket sällan läkemedel, både icke-opioida samt opioida, vid smärttillstånd. 

Utöver detta visade en majoritet att de inte utvärderade biverkningar av givna läkemedel. 

Sjuksköterskorna ansåg att de kunde uppfylla sin roll inom smärthanteringen, men de var inte 

nöjda med hur de hanterade detta. Vidare ansåg de att en stor faktor för att inte kunna ge 

behandling på ett adekvat sätt var på grund av hög arbetsbelastning och därmed tidsbrist. 

Sjuksköterskorna höll inte med om att de äldre inte har någon smärta om de inte säger något om 

den, samtidigt visade ungefär hälften av sjuksköterskorna ha en uppfattning om att äldre inte har 

en lägre smärttröskel än yngre.  

En majoritet av sjuksköterskorna ansåg att det fanns ett bra samarbete mellan professionerna när 

det kom till smärtbehandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 85 % 



  Bilaga C 

 

Artikel 9 

 

Referens Takai, Y., Yamamoto-Mitani, N., Kawakami, S., Abe, Y., Kamiyama, M., & Saito, S. (2015). 

Differences between Nurses' and Care Workers' Estimations of Pain Prevalence among Older 

Residents. Pain Management Nursing, 16(1), 20–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmn.2014.03.005 

Land  

Databas 

Japan 

Cinahl 

Syfte Att undersöka vårdpersonalens kunskaper om förekomst av smärta, långvarig smärta eller 

odiagnostiserad smärta hos äldre inom särskilda boenden. Sekundärt syfte var att undersöka 

samband mellan estimerad smärtförekomst och smärtskattning. 

Metod:  

Design 

Icke-experimentell kvantitativ studie 

Tvärsnittsstudie 

Urval 750 särskilda boenden i en japansk region. Varje föreståndare valde ut två personer från varje 

avdelning (en sjuksköterska och en vårdare) att svara på ett frågeformulär. 

Datainsamling Frågeformulär där studien var beskriven skickades till chefer på de 750 boendena. De 

sjuksköterskor och vårdpersonal som gick med på att delta i studien ombads att skicka in 

formuläret anonymt, inom två veckor, till forskarna.  

Dataanalys Ickeparametrisk statistisk metod användes. Sjuksköterskornas och vårdpersonalens egenskaper 

och smärtbedömningsstrategier jämfördes med hjälp av Mann-Whitneys U-test. Förekomsten av 

olika smärttillstånd dividerades med antalet boende på avdelningarna och multiplicerades med 

100. För att mäta sambanden mellan sjuksköterskornas och vårdpersonalens uppfattningar om 

smärta och smärtstrategier användes Spearman’s rank korrelationkoefficient eller Mann- Whitneys 

U-test.   

Bortfall 82,5 %. Totalt antal blanketter skickade: 1500. Blanketter insamlade: 263. 

Slutsats Studien fann att sjuksköterskorna under den senaste månaden i stor utsträckning använt sig av en 

tvåstegsmodell kring smärtskattningen samt letat efter icke-verbala och beteendemässiga 

variationer i relation till smärta hos de äldre. Sjuksköterskorna ansåg vidare att det bästa sättet att 

veta om en person har smärta är att fråga denne eftersom sjuksköterskorna erfarade att de äldre 

inte självmant rapporterar sin smärta. Sjuksköterskorna försökte alltid utföra nya smärtskattningar 

när något förändrats hos den äldre eller i samband med schemalagda skattningsrutiner. Vidare 

ansåg en majoritet av sjuksköterskorna som tillfrågades att de saknade relevant kunskap och 

kompetens för att kunna smärtskatta samt hantera de äldres smärtor. Sjuksköterskorna försökte i 

stor grad söka efter biologiska orsaker till smärtan och barriärer till behandling. Sjuksköterskorna 

kände att de hade bra möjligheter att diskutera de äldres smärtbehandlingsplaner och rutiner med 

läkare och annan vårdpersonal. Däremot ansåg en klar majoritet av sjuksköterskorna att det inte 

fanns adekvata smärtbehandlingar till de äldre. De flesta sjuksköterskor vittnade om att tidsbrist 

hade en stor inverkan för att kunna ge en bra omvårdnad. 

Få sjuksköterskor använde sig av anpassade verktyg för att möta normala fysiska förändringar 

såsom nedsatt hörsel och syn. Vidare höll en majoritet av sjuksköterskorna inte med om ett 

påstående där äldre känner mindre smärta än yngre. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 86 % 
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