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Sammanfattning    
 
För att den äldre personen i livets slutskede ska kunna få en god smärtlindring är det viktigt 
att smärtan uppmärksammas och skattas. Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor står många 
gånger den äldre personen närmast och deras kompetens är avgörande för om smärta 
uppmärksammas. Med tanke på att många äldre personer upplever smärta i livets slutskede är 
det viktigt att sjuksköterskan kan uppfatta, skatta och lindra smärtan. Att den äldre personen 
har smärta kan orsakas av fysiska, psykiska, sociala eller existentiella orsaker. Det kan vara 
svårt för den äldre personen att uttrycka att det är smärta det handlar om och vad som orsakar 
smärtan. Äldre personers smärta skattas för sällan i livets slutskede. Syftet med studien är att 
beskriva sjuksköterskans upplevelse av att skatta smärta och ge smärtlindring till äldre 
personer i livets slutskede. En kvalitativ intervjustudie genomfördes. En 
specialistsjuksköterska för vård av äldre och fem sjuksköterskor med erfarenhet av arbete med 
äldre personer vid vård i livets slutskede deltog. Datamaterialet analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. I resultatet framkom fyra huvudkategorier: olika sätt att skatta smärta, olika 
sätt att lindra smärta, beroende av teamets olika kompetenser och sjuksköterskans 
förhållningssätt. Resultatet visar hur sjuksköterskan upplever viktiga delar i vårdandet kring 
den äldre personen i livets slutskede. Det är viktigt att sjuksköterskan kan smärtskatta och 
lindra personen. Att omvårdnadspersonalen har kompetens och kan se och förmedla till 
sjuksköterskan. Det är även beroende av vilket förhållningssätt sjuksköterskan har till god och 
värdig vård i livet slutskede. Taktil massage är ett bra sätt att lindra smärta som inte används i 
någon större utsträckning.  
 
 
 
Nyckelord: äldre personer, sjuksköterska, smärta, livets slutskede, hemsjukvård  
 

 
 
 

  



3 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ______________________________________________________________ 5 

BAKGRUND _______________________________________________________________ 5 

Hemsjukvård __________________________________________________________________ 5 

Den äldre personen _____________________________________________________________ 6 

Smärta _______________________________________________________________________ 7 

Smärtskattning ________________________________________________________________ 9 

Smärtlindring ________________________________________________________________ 10 

Livets slutskede _______________________________________________________________ 10 

Sjuksköterskans vårdande i livets slutskede ________________________________________ 11 

PROBLEMFORMULERING ________________________________________________ 12 

SYFTE __________________________________________________________________ 12 

METOD _________________________________________________________________ 13 

Design _______________________________________________________________________ 13 

Deltagare ____________________________________________________________________ 13 

Datainsamling ________________________________________________________________ 13 

Dataanalys ___________________________________________________________________ 13 

Förförståelse _________________________________________________________________ 14 

Etiska överväganden ___________________________________________________________ 14 

RESULTAT ______________________________________________________________ 15 

Att skatta smärta ______________________________________________________________ 15 
Kliniska blicken _____________________________________________________________________ 15 
Använda skalor _____________________________________________________________________ 16 
Äldre personens uttryckssätt ___________________________________________________________ 16 

Att lindra smärta ______________________________________________________________ 17 
Medicinsk lindring ___________________________________________________________________ 17 
Omvårdande lindring _________________________________________________________________ 17 
Beröring ___________________________________________________________________________ 18 

Vara beroende av teamets olika kompetenser ______________________________________ 19 
Att möta omvårdnadsbehov ____________________________________________________________ 19 
Att möta fysisk smärta ________________________________________________________________ 20 
Att möta social smärta ________________________________________________________________ 20 
Att möta psykisk smärta ______________________________________________________________ 21 
Att möta existentiell smärta ____________________________________________________________ 21 

Sjuksköterskans förhållningssätt _________________________________________________ 21 
Skapa trygghet ______________________________________________________________________ 21 
Att vårdas med värdighet ______________________________________________________________ 22 

DISKUSSION _____________________________________________________________ 23 

Resultatdiskussion _____________________________________________________________ 23 

Metoddiskussion ______________________________________________________________ 25 

Slutsatser _________________________________________________________________ 26 



4 
 

Kliniska implikationer ______________________________________________________ 27 

Vidare forskning ___________________________________________________________ 27 

REFERENSER ___________________________________________________________ 28 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

Bilaga 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

INLEDNING 
Att arbeta som sjuksköterska i hemsjukvård (HSV) i kommunen innebär många gånger ett 
självständigt arbete, att kunna ta egna beslut och göra egna bedömningar som grundas på 
evidensbaserad kunskap. För god vård i livets slutskede krävs att sjuksköterskan har bra 
kunskaper om smärta och smärtlindring. För specialistsjuksköterskans i vård av äldre 
kompetensbeskrivning ingår att säkerställa att vården i livets slutskede ges enligt den 
palliativa vårdfilosofin, med den äldre personens behov i centrum. 
 
Examensarbetet handlar om sjuksköterskans upplevelse av smärtlindring vid vård av livet 
slutskede, i arbetet med den äldre personen i HSV, i särskilt boende (SÄBO) och ordinärt 
boende. Vård i livets slutskede är centralt för sjuksköterskan som arbetar i hemsjukvården. Vi 
möter många äldre personer och anhöriga som är i behov av god omvårdnad och som vill ha 
en trygg sista tid. Vård i livets slutskede och framför allt att bedöma, skatta och lindra smärta 
är något vi båda tycker är viktigt och utmanande. Det är ett viktigt område med tanke på att 
många äldre personer upplever smärta i livets slut och vi tycker att det är problem som 
specialistsjuksköterskan i vård av äldre ska ha goda kunskaper om för att kunna lindra och ge 
god omvårdnad.  
 
Enligt Svenska palliativregistret (2017) skattas smärta hos mindre än 50 % av äldre personer 
under den sista levnadsveckan, vilket är ett bristfälligt resultat. Det säger däremot inget om de 
äldre personerna har fått smärtlindring eller inte. Önskan är att alla äldre personer 
smärtskattas för att upptäcka smärta vid vård i livets slut och att sjuksköterskan därmed har 
möjlighet att lindra smärtan. 
  
 
BAKGRUND 
Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) är 25 % av Sveriges befolkning över 65 år eller äldre. 
Till år 2050 uppskattas att antalet äldre personer över 85 år kommer att fördubblas och 22 % 
av världens befolkning kommer att vara äldre än 60 år. För att sjuksköterskan ska kunna ge en 
god vård till äldre personer i livets slutskede är det viktigt att hen kan skatta smärta och ge 
smärtlindring för att undvika onödigt lidande hos den döende personen. Det är viktigt att 
sjuksköterskan i HSV har grundläggande kunskaper kring vad det kan innebära att bo i olika 
boendeformer, vad det kan innebära att vara äldre och om smärta, smärtskattning samt 
lindring av smärta. Det handlar om palliativ vård, god vård i livets slut i den sista 
levnadsveckan. Vi kommer använda oss av begreppet ”den äldre personen” för de som är 65år 
och äldre, anhörig för de som finns i den äldre personens närmaste krets samt sjuksköterska 
inkluderar alla sjuksköterskor oavsett specialistutbildning eller inte. 
 

Hemsjukvård 
 
Ädelreformen infördes 1992 och ledde till att kommunerna fick ett större och bredare ansvar 
över korttidsboenden, SÄBO, HSV och hemtjänst i det egna hemmet. Tanken med 
Ädelreformen var att den äldre personen skulle ha möjlighet att bo kvar i hemmet livet ut 
även vid försämrad hälsa (Fermann & Nӕss 2010, s. 197; Socialstyrelsen 2011). 
 
När hälso- och sjukvård ges i hemmet benämns detta som HSV. Om patienten bedöms vara i 
behov av åtgärder, insatser och har behov av sjukvård eller rehabilitering i hemmet kan detta 
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diskuteras genom exempelvis en vårdplanering. HSV kan bedrivas på två nivåer, allmän eller 
kommunal hemsjukvård samt avancerad hemsjukvård. I den avancerade hemsjukvården finns 
sjuksköterska och läkare tillgänglig dygnet runt, vanligtvis knuten till sjukhus. I kommunal 
HSV finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt och läkare dagtid via vårdcentral, vid behov 
som jour. Lite beroende på var i landet vården ges benämns det på olika sätt (Beck-Friis & 
Jakobsson 2016, ss. 169-174; Josefsson 2009, ss. 32-33; Josefsson 2010, ss. 15-17; Melin- 
Johansson 2010, ss. 134-135). Sjuksköterskan förväntas att utföra komplexa arbetsuppgifter i 
hemmet hos multisjuka och svårt sjuka patienter med växlande behov (Josefsson 2009, ss. 32-
33).  
 
De som jobbar på SÄBO och i hemtjänst benämns generellt för omvårdnadspersonal. De utför 
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och ger basal omvårdnad. Viss personal är 
undersköterskor, andra har ingen vårdutbildning. Genom att kommunen kan erbjuda insatser 
inom Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen, det vill säga inom hemsjukvård och 
hemtjänst kan den äldre lättare bo kvar och känna trygghet i det egna hemmet vid vård i livets 
slut (Fermann & Nӕss 2008, s. 197). Enligt SFS (2001:453) är hemtjänst ett bistånd som den 
äldre personen har rätt till om behov finns. SÄBO benämns i vissa kommuner som 
vårdboende, det är en typ av boende till äldre personer som inkluderar särskild service, det ska 
stå för trygghet och värdighet. Över tid har begreppet SÄBO ändrat sig, tidigare benämndes 
det som sjukhem eller äldreboende. SÄBO är behovsprövat och för att beviljas boende 
ansöker den äldre personen via kommunenes biståndshandläggare, det görs ofta när behovet 
av insatser i hemmet ökar i samband med att den äldre personens behov ökar (SFS 2001:453). 
Många gånger är den äldre personen som bor på SÄBO en multisjuk person med någon typ av 
funktionsnedsättning, 50 % av de som bor på SÄBO har en demensdiagnos. Med tanke på att 
den äldre personen ofta har hög ålder och multisjuk är den genomsnittliga boendetiden 9 
månader, vilket gör sjuksköterskans arbete viktigt. Det handlar bland annat om att kunna ge 
god vård i livets slut (Socialstyrelsen 2013, s.16).  

 
Den äldre personen  
Med tanke på den ökade äldre befolkningen ställs stora krav på hälso- och sjukvården, 
eftersom efterfrågan kommer att öka när fler blir äldre och sjuka (Abrahamsson, Hydén & 
Motel-Klingebiel 2015; Hau Yan Ho et al. 2016; Romøren 2008, ss. 29-32). 
Äldre personer har generellt stor erfarenhet och kunskap som formar dem till de individer de 
är. Det som avgör hur den äldre kommer att åldras beror på skillnader i hälsa, livslängd, 
ekonomi, kön, utbildningsnivå och kultur, med andra ord vilka förutsättningar den äldre har 
när den går ålderdomen till mötes (Abrahamsson, Hydén & Motel-Klingebiel 2015). Enligt 
Regeringen (SOU 2017:21) kan ålderspannet hos äldre personer variera mellan 65 år och 
uppåt, vilket kan innefatta nästan tre generationer. Åldrandet kan beskrivas utifrån 
kronologiskt, socialt, biologiskt och psykologiskt åldrande. Det normala åldrandet kan 
beskrivas som en långsam process som kommer inifrån kroppen. Faktorer som påskyndar 
åldrandet kan vara bakomliggande sjukdom och utifrån kommande faktorer som 
miljöpåverkan och skadliga ämnen. I nuläget är åldrandet något som drabbar oss alla, vilket 
leder till att alla kommer att dö till slut (Larsson & Rundgren 2010, ss. 18-19; Romøren 2008, 
ss. 29-32; Dehlin & Rundgren 2010, ss. 24-27). 
 
Den vård som bedrivs ska ha utgångspunkt från den äldre personen. Den ska ha ett tydligt 
patientperspektiv där vårdandet utgår från den äldre personens behov där hen befinner sig. För 
att kunna tillgodose den äldre personens behov måste vi utgå från dennes livsvärld, för att 
försöka förstå hur den äldre personen upplever sin hälsa, sjukdom och lidande (Dahlberg & 
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Segesten 2010, ss. 127- 130). Livsvärlden kan förstås som ”världen så som den erfars”. Allt 
runt en person formar och påverkar personen till den personen är. Utifrån erfarenheter och 
upplevelser ser vi på vår omvärld på ett visst sätt, på så sätt är livsvärlden unik för var och en. 
Att miljön där den äldre personen bor är hemlik och trevlig kan leda till ökat välmående med 
tanke på att även det rumsliga ingår i livsvärlden, alltså hur vi upplever vår omgivning 
påverkar livsvärlden. Den äldre personen som vårdas i livets slut har erfarenheter, upplevelser 
och eventuella händelser som format hen, vilket kan spegla sig i hur trygg personen är i livets 
slut. Med fokus på livsvärlden kan sjuksköterskan förstå den äldre personen på ett djupare 
plan, att förstå det som inte sägs (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127- 130). Genom händelser 
i livet som har påverkat den äldre personen och orsakat ett lidande är det viktigt med god 
omvårdnad för att lindra den äldre personens lidande. Det är viktigt att inte förneka lidandet. 
För att kunna lindra lidandet måste sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen erkänna och 
bekräfta dess existens samt vara öppna för i vilket uttryck lidandet ter sig hos den äldre 
personen (Wiklund 2003, s. 140).  
 
Enligt Van Wijngaarden, Leget & Goossensen (2015) är det många äldre personer som 
upplever att de levt färdigt, de vill sluta sitt liv, de känner sig ensamma och kanske att de är en 
belastning för samhället och anhöriga. Många äldre personer väntar på att få ”somna in” och 
ifrågasätter varför de inte fått ”gå vidare”. När den äldre personen inte längre känner att hen 
kan tillföra något, utan är andra till en belastning, kan det leda till en känsla av uppgivenhet.  
 

Smärta 
Definition av smärta enligt International Association for the Study of Pain (IASP), svensk 
översättning från ChangePain 1994. 
 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 
vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.” 

 
Smärta är det vanligaste symtomet i palliativ vård. Enligt Svenska Palliativregistret är det 25 
% av patienterna i SÄBO och HSV som upplever svår smärta under sista levnadsveckan. Det 
väcker oro, ångest och kan orsaka dödsångest. För många äldre personer blir det en ond cirkel 
med smärta som orsakar ångest och oro, vilket gör att upplevelsen av smärta blir mer påtaglig 
och oron ökar i sin tur (Strang 2012, ss. 179-183).  På grund av fysiska förändringar kan 
smärtupplevelsen skilja sig åt hos äldre personer i jämförelse mot yngre (Strang 2012, s. 180). 
Smärta i livets slut skiljer sig mot den vanliga smärtan på så sätt att det blir mer komplext, 
livet ställs på sin spets när det blir klart att livet har ett slut. Detta kan orsaka ett lidande för 
den äldre personen (Henoch 2013, s. 129).  
 
Äldre personer som sedan tidigare haft smärta från artros, kotkompression, arteriell 
insufficiens med mera kan ha detta även i livets slut. Äldre som varit fria från smärta kan få 
smärta i livets slut på grund av nedsatt rörelse, nedsatt cirkulation och minskad vikt. De måste 
få hjälp att vända sig för att undvika tryckskada, smärta och onödigt lidande (Strang 2012, s. 
356). Det finns fysisk smärta samt en känslomässig del, vilket gör att smärta i livets slut kan 
yttra sig på flera olika sätt. Det kan bero på fysisk, social, psykisk och existentiell smärta och 
det ena kan leda till det andra. Tolkning av smärtan sker via hjärnbarken, men även limbiska 
systemet är involverat. Eftersom våra känslor styrs via limbiska systemet är det förståeligt att 
det är viktigt att se till helheten vid smärta, det ena påverkar det andra (Strang 2012, ss. 179-
188; Strang 2013). Smärta påverkar hela den äldre personen negativt, en obehandlad smärta 
kan leda till besvär fysiskt, psykiskt och socialt. Smärtan kan även leda till ökat behov av vård 
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och mer smärta i sin tur leder till mer frekventa besök av sjuksköterskan (Dräger, Budnick, 
Kuhnert, Kalinowski, Könner & Kreutz 2017). 
 
Fysisk smärta 
Den fysiska smärtan är den mest framträdande av de fyra smärtdimensionerna. Det kan vara 
delar av de tre övriga dimensionerna som ligger bakom den fysiska smärtan (Henoch 2013, ss. 
133-138). Den fysiska smärtan kan bero på vävnadsskada, den kan vara nociceptiv det vill 
säga att den utgår från smärtreceptorer i vävnaden eller vicera från inre organ. Kommer 
smärtan från nerver benämns det som neuropatisk smärta vilket kan vara av perifer art som 
beror på en skada på nerver som efter en amputation eller trauma samt central smärta om det 
kommer från en skada i centrala nervsystemet, som efter en stroke eller traumatisk hjärnskada 
(Internetmedicin 2017; Läkemedelsverket 2010). Den fysiska smärtan kan vara lättare att 
förstå jämfört med de övriga dimensionerna med tanke på att det kan vara något som syns 
som en ytlig hudskada eller skada som smärtan kan härledas till som efter en stroke 
(Läkemedelsverket 2010). I livets slutskede kan förlust av kroppsfunktioner leda till smärta. 
Nedsatt cirkulation som orsakar tryckskada, förstoppning på grund av minskad aktivitet samt 
starka smärtstillande, förlorad kontroll över urinblåsan (Strang 2012, s.179). 
 
Social smärta 
Den sociala smärtan kan förklaras som smärta på grund av utebliven mänsklig samvaro när 
den äldre personen upplever ensamhet och en rädsla att inte kunna vara med i gemenskapen 
längre, vilket skapar ett lidande. För den äldre personen kan ensamheten relateras till hög 
ålder på grund av att de närmsta vännerna i samma ålder gått bort och att anhöriga ibland bor 
långt borta (Strang 2012, s. 180). Den som sörjer en döende person har för det mesta bara en 
person att sörja, men den döende har alla sina nära och kära att sörja, vilket kan vara 
påfrestande och även det leda till social smärta (Henoch 2013, ss. 131-132; Strang 2013). 
Enligt Eisenberger (2012) har social och fysisk smärta en tydlig koppling, då det är samma 
strukturer i hjärnan som aktiveras i båda fallen är det betydelsefullt att behandla en depression 
vid serotoninbrist.  
 
Psykisk smärta 
Psykisk smärta kan vara en reaktion på sjukdom, lidande och förlust. Det kan vara en känsla 
av att förlora sin framtid, att mista livet, en förlust av kroppsliga och kognitiva funktioner. En 
ångest över döden, och en rädsla över att inte veta vad som komma skall (Henoch 2013, ss. 
132-133). När patienten inte kan hantera den psykiska smärtan yttrar det sig i fysiska symtom 
(Strang 2012, s. 179). Det viktigt att sjuksköterskan respekterar den äldre personen och 
lyssnar när denne vill prata om saker som kan verka skrämmande och förvirrande. Det kan 
vara viktigt för den äldre personen att få veta vad som kan komma och hända i livets slutskede 
(Mager & Lange 2016). 
 
Existentiell smärta 
Existentiell smärta kan handla om en rädsla för att lämna dem som finns kvar i livet. Genom 
att den äldre personen kan få berätta om sina erfarenheter i livet går det att skapa en mening, 
något som kan underlätta för den äldre personen att kunna få ro den sista tiden. Det 
förekommer att den äldre personen har skuldkänslor över något som hen gjort under livet, 
vilket kan orsaka ångest och existentiell smärta. För att lindra smärtan kan den äldre behöva 
få samtala med någon om hen önskar, vid behov kan kurator eller präst kopplas in (Henoch  
2013, ss. 130-131). 
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Smärtskattning 
Enligt Ternested, Henoch, Österlind och Andershed (2017) är det viktigt att förstå den äldre 
personens lidande genom att utreda smärtans varaktighet, intensitet, frekvens, och obehag. 
Detta för att påvisa vad det är som utlöser smärtan och vilka konsekvenser detta får för den 
äldre personen. För att ge den äldre personen möjlighet till god livskvalitet i livets slutskede 
är symtomskattning och smärtlindring högt prioriterat. Enligt Svenska palliativregistret (2015) 
är det viktigt att tidigt upptäcka, förebygga och behandla symtom. I en studie av Brorson, 
Plymouth, Örmon, & Bolmsjö (2014) är det flera sjuksköterskor som har svårt att tolka 
symtom på smärta hos äldre personer med demenssjukdom. Sjuksköterskan kan misstänka 
smärta, men det kan vara svårt att hitta bakgrunden till den, vilket kan försvåra behandlingen. 
Att kontakta anhöriga kan vara ett alternativ för att få svar om det finns smärta sen tidigare 
hos patienten.  
 
Med tanke på att äldre personer med demenssjukdom kan ha svårt att uttrycka sig är det 
viktigt att sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen har kunskaper och kan skatta smärta 
(Brorson et al 2014). Ett av de vanligaste bedömningsinstrument som sjuksköterskan kan 
använda sig av för att upptäcka smärta hos personer med kognitiv svikt är Abbey Pain Scale 
(se bilaga 4). Enligt Svenska palliativregistret (2012) finns även Doloplus-2 som består av 10 
frågor som är indelade i tre undergrupper, med somatiska-, psykomotoriska- och psykosociala 
frågor. Abbey Pain Scale bedöms utifrån frågor som berör personens uttryckssätt, beteende 
och somatiska symtom. Hos personer med demenssjukdom kan det vara svårt att upptäcka 
och skatta smärta, patienten kanske inte ens förstår att det är smärta hen upplever och det 
yttrar sig som något helt annat som oro eller agitation (Passmore, Wilson, McGuinness & 
Todd 2010). Det är alltid värdefullt att ha med sig omvårdnadspersonalen som känner den 
äldre personens vanliga status (Strang 2012, s. 335).  
VAS-skalan, se figur 1, kan användas som verktyg så länge den äldre personen kan uttrycka 
sig och sätta ord på smärtan. Det lämpar sig inte för personer som av någon anledning inte 
längre kan uttrycka sig verbalt. Den äldre personen skattar sin smärta på en skala 0-10, där 0 
är ingen smärta och 10 är största tänkbara smärta. 

 
Figur 1. Exempel på VAS-skala (Vårdhandboken 2018). 
 
 
Socialstyrelsen (2013) lyfter fram smärtskattning som en av de viktigaste åtgärderna i 
omvårdnaden av personer i livets slutskede. Målet för smärtbehandling för äldre personer är 
att lindra smärta och att förbättra livskvalitet i livet slut. Eftersom det kan vara svårt att lindra 
smärtan helt är målet även att hjälpa den äldre personen att hantera sin smärta (Bjøro & 
Torvik 2008, s. 336). För en god död och ett värdigt avslut är det av stor vikt att utföra 
smärtskattning upprepade gånger under den äldre personens sista tid. Det är viktigt att 
upptäcka och lindra smärtan i tid, så att den inte påverkar den äldre personen och det inte 
leder till lidande och obehag (Parkinson 2015). Sjuksköterskan ska göra smärtskattning vilken 
ska dokumenteras och följas upp i aktuellt dokumentationssystemet enligt 3 kapitlet, 3§ i 
Patientdatalagen (2008:355). Det ska även registreras i Svenska palliativregistret efter att den 
äldre personen gått bort. Detta är en del i kvalitetsarbetet mot en bättre och mer anpassad 
smärtlindring för patienterna i livets slutskede (Socialstyrelsen 2013). 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjihYqsz_PaAhVJiaYKHRqlA7wQjRx6BAgBEAU&url=http://www.vardhandboken.se/Texter/Smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/Smartskattningsinstrument/&psig=AOvVaw0mmz-taTdt6Myu52zMpZ3g&ust=1525783021143859
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Smärtlindring 
 
Smärtlindring görs efter ordination från ansvarig läkare som avgör lämplig dosering och vad 
som är lämpligt att ge vid symtom av smärta. Som vid allt vårdande är det av största vikt att 
se till helheten för att lindra den äldre personens smärta och livskvaliten i livets slut görs 
optimal. Vid nociceptiv smärta är Paracetamol och starka opioider förstahandsval. Smärta vid 
metastaser i buken försvåras snarare av opioider på grund av ökat muskelarbete i glatt 
muskulatur, spasmlösande läkemedel föredras för god lindring (Strang 2012, ss. 190-191). 
Vartefter att smärtorna förändras eller vid försämring av smärtor kan doserna ändras i samråd 
med ordinerande läkare. Inom kommunal hemsjukvård används trygghetsordinationer där 
sjuksköterskor kan ge läkemedel vid behov utifrån vad läkaren har ordinerat. Trygghetsdosen 
är en sjättedel av dygnsdosen och ges i vanliga fall som en subcutan injektion i överarmens 
utsida (Läkemedelsverket 2010).  
 
Vid insättning av opioider och höjda doser är det viktigt att vara vaksam på 
förstoppningstendens och ge förstoppningsprofylax till den äldre personen. För en 
framgångsrik smärtlindring är det viktigt att behandla smärtan på rätt sätt, behandling av 
nociceptiv respektive neuropatisk smärta skiljer sig tydligt åt (Strang 2012, s. 196). Smärta 
som inte lindras har en tydlig koppling till illabefinnande, som i sin tur leder till ökat 
vårdbehov, målet ska vara att ligga steget före och ha god kommunikation med patient och 
läsa av de tecken som kommer efterhand (Dräger et al. 2017). Hos personer med 
demenssjukdom är det extra viktigt att vara vaksam på läkemedelspåverkan, eftersom de är 
mer känsliga för läkemedel som påverkar medvetandet (Strang 2012 ss. 353-356). 
 

Livets slutskede 
 
Enligt Socialstyrelsen (2013) är det viktigt att sjuksköterskan kan ge den äldre och de 
anhöriga en god livskvalitet samt lindra lidande när den äldre befinner sig i livets slutskede. 
Livskvaliteten ska tillgodose och innefatta fysiska, psykiska, andliga och existentiella behov. 
Det palliativa förhållningssättet kännetecknas av att sjuksköterskan har en helhetssyn på den 
äldre, vilket innefattas av empati, närhet, helhet, kunskap. Enligt Strang (2012) är övergången 
till palliativ vård i livets slutskede en process, där läkare i samråd med sjuksköterska och 
anhörig tar det medicinska beslutet som kan ses som en brytpunkt.  Enligt Ternested et al. 
(2017) är det centrala i en personcentrerad palliativ vård att främja personens autonomi som 
kan utgöra ett skydd för integriteten. Med bevarad autonomi kan patienten känna trygghet och 
hopp om att få bästa möjliga vård.  Vården ska enligt SFS (2017:30) utformas i samråd med 
den äldre patienten eller anhörig, främja delaktighet och autonomi. Den palliativa vården 
utgår från fyra hörnstenar såsom symtomlindring, teamarbete mellan olika professioner, 
kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan vårdpersonal, den äldre och de 
närstående. Med tanke på att den palliativa vården är utarbetad utifrån behov hos cancersjuka 
patienter kan det skilja sig nämnvärt med behoven som personer med demenssjukdom har, 
vilket många gånger kan vara komplexa i jämförelse med andra personer. Personer med 
demenssjukdom är många gånger helt utelämnade till sina vårdare (Strang 2012, ss. 353-356). 
Sjuksköterskan kan hjälpa den äldre personen i livets slutskede och de anhöriga att förstå sin 
situation genom att leda dem genom den sista tiden i livet. Det kan ske genom att finna en 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sjukdomsprocessen (Antonovsky 2005).  
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Sjuksköterskans vårdande i livets slutskede 
Enligt Freidrichtsen (2012) är sjuksköterskans roll i den palliativa vården anpassning och 
balans. Sjuksköterskan har flera olika roller i den palliativa vården, vilket kan innebära att 
vara stödjande och relationsskapande. Sjuksköterskan har även en koordinerande och 
kommunikativ funktion där omvårdnadspersonal utför omvårdnaden och läkare i kommunal 
hemsjukvård kopplas in vid behov som en del av teamet runt den äldre personen i livets 
slutskede. Andra kompetenser som vid behov kan kopplas in kan vara fysioterapeut, 
arbetsterapeut, kurator eller präst utifrån vilka behov den äldre personen har (Mager & Lange 
2016). Detta överensstämmer även med Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & 
Svensk sjuksköterskeförening (2012) att specialistsjuksköterskan för vård av äldre ska vara 
insatt i de olika teammedlemmarnas professioner för att på snabbaste sätt kunna nå rätt, för att 
bidra till god vård för den äldre personen. Vårdandet utgår från helheten runt den äldre 
personen och helheten kan få stöd genom teamet, genom att de olika kompetenserna 
kompletterar varandra (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 259-260). För att kunna arbeta som ett 
effektivt team runt den äldre personen krävs det att teamet är koordinerat och välorganiserat, 
att alla vet sina ansvarsområden och befogenheter. Mycket visar på att nya kunskaper och en 
vilja att samarbeta över gränserna främjar teamarbete samt ökar kvalitén i vården (Mager & 
Lange 2016).  
 
Sjuksköterskan har en självklar inriktning vid praktiska funktioner samt symtomlindring. En 
del av sjuksköterskans roll i den palliativa vården handlar om att skapa en förtroendefull 
relation. Det är viktigt att kunna möta den äldre i den situation som denne befinner sig i. Att 
skapa en tillitsfull relation kräver både tid och kontinuitet. Det är viktigt att sjuksköterskan 
arbetar för att få en relation med den äldre, som varken är för ytlig eller för känslosam. En 
annan viktig del för sjuksköterskan i arbetet med den palliativa äldre är att vara stödjande. Det 
kan innebära att sjuksköterskan uppmuntrar, underlättar samt är närvarande (Strang 2012).  
 
Patienten och dennes anhöriga ges information enligt vad som anges i SFS (2014:821).  
Freidrichtsen (2012) menar att genom att informera vad som kan göras under 
sjukdomsförloppet, kan det underlätta för den äldre. Det är viktigt att sjuksköterskan ser till 
möjligheter att tillsammans med den äldre ta tillvara på stundens möjligheter och 
glädjeämnen.  Freidrichtsen (2012) menar att sjuksköterskan ibland får fokusera på att stödja 
de närstående för att hjälpa dem att hitta sin roll gentemot den sjuke äldre. Det är viktigt att 
sjuksköterskan hjälper de anhöriga att känna sig delaktiga i vården av den äldre människan. 
Enligt SFS (2014:821) ska patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid planering 
och genomförandet av vården, om inte sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta (ibid). En 
grundsten för sjuksköterskan i palliativ vård är att i sin kommunikation med den äldre vara 
ärlig, då detta ses som en förutsättning samt mänskligt behov. Det är viktigt att 
kommunikationen får ett flöde mellan humor, ytlig och till djupa existentiella samtal. Det är 
viktigt att sjuksköterskan är ödmjuk och respektfull mot den äldre, då denne ger ett förtroende 
med att öppna upp genom att delge sjuksköterskan om hur denne känner och upplever sin 
sjukdom. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om vilka frågor som ska ställas, 
observationer samt mätningar som ska utföras för att den äldre ska få en bra bedömning (Hjort 
2010, s. 447).   
 
Enligt Freidrichtsen (2012) tar det cirka två år för sjuksköterskan att bli professionell och att 
få en fördjupad kunskap samt en djupare kunskap i den palliativa vården. Sjuksköterskan är 
då mer intellektuellt i balans, mer självmedveten, har djupare insikt om sina egna kunskaper, 
samt kan hantera sina känslor.  För att kunna utvecklas som sjuksköterska i den palliativa 
vården krävs en känslomässig utveckling. Detta sker i mötet med den äldre personen, 
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anhöriga och sig själv samt djupare funderingar kring sin egen framtida död. Detta tar både tid 
och kraft, men i slutändan ger det en djupare kunskap i form av förståelse för den äldre 
personen. Detta överensstämmer med det Benner (1984) beskriver att sjuksköterskan 
genomgår fem utvecklingsstadier. Att utvecklas från novis till expert kräver både teoretisk 
kunskap samt erfarenhet inom den kontext, vilken sjuksköterskan är verksam. Benner (1984) 
menar att sjuksköterskan genomgår de fyra första utvecklingsstadierna under en fem års 
period. För att sjuksköterskan ska utvecklas till expert krävs mer än fem års yrkeserfarenhet. 
Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) har sjuksköterskan enligt ICN:s etiska kod fyra 
ansvarsområden såsom: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att 
lindra lidande i form av smärta.  
 

PROBLEMFORMULERING 
Många äldre personer upplever smärta i livets slut. Den äldre personen kan uppvisa 
flerdimensionell smärta, vilket kan göra det svårt för sjuksköterskan att uppfatta, skatta och 
lindra smärtan. Upplevelsen av smärta kan bland annat bero på att den äldre personen lever 
ensam i hemmet och inte har någon att förmedla smärtan till, har svårt att uttrycka sig eller att 
det kan vara svårt att tolka den äldre. Det kan bero på bristande kompetens hos 
sjuksköterskan, vårdpersonalen samt bristande kontinuitet i arbetet. Upplevelsen av smärta är 
individuell och komplex med tanke på smärtans olika dimensioner. Äldre personer med 
smärta kan uppleva sig misstrodda och att de inte får den smärtlindring som de behöver. 
Enligt Svenska palliativregistret skattas smärtan i alltför liten skala. Om sjuksköterskan i 
hemsjukvården har otillräckliga kunskaper om smärta, smärtskattning och smärtlindring samt 
inte kan hantera de symtom som uppstår kan detta leda till illabefinnande och smärta i livets 
slut för den äldre personen. Sjuksköterskan måste kunna leda arbetet på ett sätt som gör att 
den äldre känner sig trygg och betrodd, annars kan detta leda till ett smärtsamt avslut i livet 
för den äldre personen. För att kunna ge en bra och säker vård med god smärtlindring vill 
författarna belysa sjuksköterskans upplevelser kring smärtlindring vid vård i livets slutskede. 
 
 
SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att skatta smärta och ge 
smärtlindring till äldre personer i livets slutskede. 
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METOD 

Design 
Kvalitativ metod med en induktiv ansats. Kvalitativ metod innebär att utgångspunkten har 
fokus på upplevelser och erfarenheter samt kan användas i omvårdnadsforskning och 
utbildning, vilket gör att den lämpar sig för vår examensuppgift (Dahlberg, Dahlberg och 
Nyström 2008, s. 172; Graneheim & Lundman 2004).  

Deltagare 
Studien riktade sig mot specialistutbildade sjuksköterskor för vård av äldre och sjuksköterskor 
i kommunal verksamhet såsom hemsjukvård och SÄBO. För att medverka i studien var kravet 
erfarenhet av kommunalt arbete med vård i livets slut av äldre personer i SÄBO eller HSV. I 
studien deltog 6 informanter, en specialistsjuksköterska för vård av äldre och fem 
sjuksköterskor från två olika kommuner i sydvästra Sverige. De medverkande var mellan 38-
58 år varav en var man. Yrkeserfarenheten av arbete som sjuksköterska och i kommunal 
hemsjukvård varierade mellan 6-24 år. Enligt Dahlberg (2014) är det viktigt att beskriva 
gruppen av informanter som studien riktar sig mot i förhållande till syftet med studien. 

Datainsamling 
Informanter söktes för intervjuer i två kommuner. Verksamhetscheferna tillfrågades och gav 
sitt godkännande för sjuksköterskornas deltagande se bilaga 1. Förfrågning gick ut från 
sjuksköterskornas chefer till samtliga sjuksköterskor som återkopplade vid intresse att vara 
med. Informanterna fick ett informationsbrev och samtycke för intervjuen om studien via 
mail. Intervjuerna gjordes dagtid och varade i genomsnitt 30 minuter. De gjordes på 
informanternas arbete i deras personalrum i en lugn och avslappnad miljö. Intervjuerna 
startade med en neutral öppningsfråga samt följdfrågor enligt bilaga 3, intervjuguiden, för att 
komma närmare den efterfrågade upplevelsen.  Genom att använda ett aktivt lyssnande kunde 
författarna behålla öppenheten och ställa lämpliga följdfrågor genom hela intervjun och på så 
vis har fenomenet visat i intervjuerna (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 177). 
 
Intervjuerna spelades in digitalt på mobiltelefon, för att senare raderas när examensarbetet fått 
sitt godkännande. För att kunna utföra en analys transkriberades intervjuen till en text. 
Ordagrann transkribering av intervjuerna gjordes av de egna intervjuerna i löpande text och 
kontrollerades för att allt skulle vara med och uppfattat på rätt sätt (Dahlberg, Dahlberg & 
Nyström 2008, s. 234). Allt skrevs ner ordagrant för hand för att sedan skrivas på dator, på så 
sätt lärde vi känna vårt material ytterligare. Den första intervjun transkriberades omgående 
och skickades för bedömning och återkoppling av vår handledare. Detta gjordes för att kunna 
utvärdera om frågor och intervjuteknik var tillräckligt bra, för att kunna ge ett godkänt 
datamaterial. Efter datainsamlingen och transkribering tog datanalysen vid. 
 

Dataanalys 
Dataanalysen utgår ifrån en induktiv kvalitativ innehållsanalys av semistrukturerade intervjuer 
enligt Graneheim och Lundman (2004). Eftersom båda författarna arbetar inom 
hemsjukvården fanns en möjlighet till eget tolkande.  Genom att läsa de transkriberade 
intervjuerna ett flertal gånger fick författarna en tydlig förståelse av helheten.  Efter att 
författarna identifierat data med meningsbärande enheter som svarade mot studiens syfte 
skrevs resultatet ner i tabellform, texten kortades ner. Därefter skrevs tabellen ut och alla 
meningsbärande enheter klipptes ut och lades på ett bord, för att föras samman med andra 
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meningsbärande enheter med liknande budskap, detta för att få ihop underkategorier och 
kategorier. Därefter omstrukturerades analystabellen, underkategorier som tillhörde en viss 
kategori fördes samman och genom detta skapades en synlig och mer lättläslig överblick över 
kategorier och underkategorier. Genom denna metod framkom det underliggande budskapet 
från intervjuerna. Därefter diskuterade författarna tolkningen kring analystabellen, samt skrev 
resultatet se exempel tabell 1. 
 
Tabell 1. Exempel på dataanalys. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori  
 

Väldigt svårt för mina 
patienter att uttrycka sig, 
det kan te sig genom oro 
eller aggressivitet till 
exempel genom smärta, 
jag tittar mycket på min-
spel och kroppsspråk. 

Kroppsliga sym-
tom som aggres-
sivitet, oro, min-
spel, kropps-
språk   

Kroppsliga, 
mentala 
symtom 

Tolka äldre 
personers ut-
tryckssätt 

Att skatta 
smärta 

 

Förförståelse 
Förförståelse innebär att alla människor har egna kunskaper och erfarenheter, vilket har 
format var och en till den individ de är. Förförståelsen är nödvändig för att kunna förstå saker 
och ting som man träffar på i livet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 154-156; Dahlberg 2014, 
ss. 69-73).  
 
Vid intervjusituationer är det ett hinder att påverkas av förförståelsen, det kan orsaka att det 
dras slutsatser som egentligen inte stämmer med vad intervjupersonen upplever. Genom att 
vara öppen, nyfiken och ställa djupare frågor, går det att komma närmare den levda 
erfarenheten.  Det är viktigt att våga låta fenomenet visa sig. Vid forskning är det viktigt att 
kunna sätta förförståelsen åt sidan, att ”tygla” den. Det innebär att vara kritisk, medveten och 
värdera den egna förförståelsen, att reflektera. (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 134-
136; Dahlberg & Segesten 2010, ss. 154-156; Dahlberg 2014, ss. 69-73). Vid tyglandet är det 
viktigt att ha tålamod och inte ha för bråttom, att inte tro sig veta vad personen menar utan 
istället fråga vidare och be hen att utveckla svaret (Dahlberg 2014, ss. 69-73). För att tygla vår 
förförståelse i samband med intervjun gjordes regelbundna korta pauser, för att öppna upp för 
egen reflektion och att informanten kunde tänka genom och reflektera, vi försökte även ställa 
fördjupande frågor mot upplevelsen.  
 

Etiska överväganden 
Studien följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess fyra huvudkrav; 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Den som 
medverkar i forskning ska skyddas från skada, psykisk som fysisk. Deltagare i denna studie 
har fått skriftlig och muntlig information, om studiens syfte, tillvägagångssätt, villkor och 
rättigheter se bilaga 2. De fick information om att det är frivilligt att medverka i studien och 
att de kan avbryta intervjuen när som helst utan förklaring. Därefter har de gett sitt samtycke 
skriftligt för att medverka. Under analysbearbetningen har materialet avkodats och förvarats 
på ett sätt som säkerställt att obehöriga inte kunnat tillgå materialet, vilket har säkrat integritet 
och sekretess (Vetenskapsrådet 2002).  
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RESULTAT 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att skatta smärta och ge 
smärtlindring till äldre personer i livets slutskede. Resultatet vi kommit fram till presenteras i 
fyra olika kategorier, vilka är: att skatta smärta, att lindra smärta, vara beroende av teamets 
kompetenser och sjuksköterskans förhållningssätt. Resultatet styrks med citat från 
intervjuerna, se tabell 2. 
 
Tabell 2. Översikt över underkategorier och kategorier 
Underkategorier Huvudkategorier 
Kliniska blicken   
Använda skalor 
Tolka äldre personens utryckssätt 

Att skatta smärta 

Medicinsk lindring 
Omvårdande lindring 
Beröring 

Att lindra smärta 

Att möta omvårdnadsbehov 
Att möta existentiell smärta 
Att möta fysisk smärta  
Att möta psykisk smärta 
Att möta social smärta  

Vara beroende av teamets olika kompetenser  

Skapa trygghet 
Att vårda med värdighet 
 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

 

Att skatta smärta 
Sjuksköterskor i kommunen använder sig av olika sätt vid skattning av den äldre personens 
smärta som den kliniska blicken, skattningsskalor och tolkning av den äldre personens 
uttryckssätt. 
 

Kliniska blicken 
 
Flera av sjuksköterskorna bedömer den äldre personens smärta utifrån sin egna kliniska blick, 
de läser av hur den äldre personen mår ”här och nu”. Personens symtom ställs mot hur det 
brukar vara i normala fall och varje sjuksköterska gör sin egen tolkning utifrån sina kunskaper 
och preferenser. Sjuksköterskan ser till fysiska symtom som ökat blodtryck eller puls, ökad 
kroppstemperatur, vilket i sin tur leda till att den äldre personen svettas mycket. Även hudfärg 
bedöms och tolkas, den äldre personen kan vara blek, rosig i ansiktet vilket kan tyda på 
smärta. Helt enkelt bedöms skillnader i den äldre personens normalstatus. 
Omvårdnadspersonalen är som regel de som känner den äldre personen bäst och är närmast 
den äldre personen, då kan det vara relevant att diskutera personens normalstatus med dem 
vid bedömning av smärta. 
 

”…jag kan ju inte be patienten att uttrycka sig på en skala så att jag får använda 
mig av en klinisk blick om jag säger så.. När jag går in till en patient så brukar jag 
se hur patienten ser ut…” 
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Flera sjuksköterskor menar att de har med sig till exempel AbbeyPainScale i tankarna när de 
bedömer smärta hos den äldre personen och att det används framför allt hos personer som har 
svårt att uttrycka sig samt vid bedömning av smärta hos äldre personer med demenssjukdom. 
De skulle då mena att de inte har skalan med sig på pappret utan kan den utantill i detalj 
 

Använda skalor 
 
Vissa sjuksköterskor menar att de är dåliga på att använda de skattningsskalor som finns, att 
faktiskt använda dem som ett redskap för en bättre bedömning. Tanken med att använda sig 
av skalor ska ändå vara att vem som helst ska kunna bedöma patienten och att det inte ska 
vara någon skillnad i bedömningen, den är så att säga standardiserad i jämförelse med en egen 
klinisk bedömning. De skalor som används är VAS, Abbey Pain Scale samt ESAS. Vilken 
skala som används avgörs av vilken person sjuksköterskan ska bedöma.  
 

”…jag använder mig av både VAS när det går och Abbey Pain Scale när personen 
i fråga inte har möjlighet att uttrycka sig på ena eller andra sättet…” 

 
Någon enstaka sjuksköterska använder sig av Abbey Pain Scale och ser det som ett bra 
verktyg, men kan se att det kan vara ett problem om det saknas förståelse och kunskap om hur 
redskapet ska användas. Det är även viktigt här att känna till den äldre personens normalstatus 
och förändringar som sker successivt. 
 

Äldre personens uttryckssätt 
 
Genom att tolka den äldre personens uttryckssätt kan sjuksköterskan förstå att det kan vara 
smärta det handlar om. Personer med kognitiv svikt ses ofta bli agiterade, oroliga och många 
gånger blir de förändrade i sitt sätt att vara och röra på sig. Med tanke på att de kan ha svårt 
att uttrycka vad de känner kan smärtan yttra sig som en upplevelse av en konstig känsla som 
yttrar sig som agitation, oro eller att de försöker avlasta där smärtan sitter, de kan bli oroliga i 
kroppen, vrida och skruva på sig. Även minspel och kroppspråk förändras många gånger med 
tilltagande smärta, jämrande kan vara andra tecken, även här viktigt att veta hur den äldre 
personen beter sig normalt sett. 
 

”…patienterna kan uttrycka sig genom att grimasera, bli arga eller hyperventilera, 
då kan personalen och även jag utgå från att det finns smärta…” 
 

Ibland när de anhöriga sitter och vakar för den äldre personen kan de anhöriga uppleva att den 
äldre personen är smärtpåverkad, de kontaktar då sjuksköterskan eller omvårdnadspersonalen 
för en bedömning av smärtan. Sjuksköterskorna upplever det värdefullt att ha med de 
anhöriga i den äldre personens närhet i livets slut. Eftersom att de kan se och tillföra närhet 
som inte personalen kan ge. Däremot känner sig vissa sjuksköterskor som skattat smärtan och 
tolkat det som att den äldre personen inte har någon smärta sig då misstrodda av de anhöriga 
som vill att deras närstående ska få smärtlindring. Ibland kan det röra sig om andra saker än 
fysisk smärta, det är viktigt att se på helheten runt patienten. Med tanke på att smärta kan ha 
flera olika dimensioner kan det bero på den sociala eller existentiella situationen som leder till 
oro och indirekt smärta. I vissa situationer är det tydligt att personen visar tecken på smärta 
som när den äldre personen skriker rätt ut och tydligt visar och uttrycker smärta. 
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Att lindra smärta 
Smärta i livets slut kan lindras på olika sätt, med läkemedel, med omvårdnad samt genom 
beröring. 
 

Medicinsk lindring 
 
Sjuksköterskorna upplever att samarbetet med läkarna fungerar bra, ordinationer så kallade 
trygghetsordinationer skrivs ut till äldre personer i livets slut. Sjuksköterskorna upplever det 
tryggt när den äldre personen har trygghetsordination, att det finns lindring att tillgå och att 
inte jourläkare måste kontaktas som kanske inte känner personen. Det är viktigt att veta att det 
finns lindring att ge vid smärta i livets slut. För det mesta används Morfin som en grund vid 
smärtlindring i vård i livets slut. Detta ges subcutant och ibland kan det vara aktuellt att 
sjuksköterskan sätter en neoflon subcutant för att undvika att behöva sticka den äldre 
personen i ”onödan”. Det finns de personer som starkt ogillar att få injektioner. I de fall när 
den äldre personen har smärtplåster sedan tidigare får personen ha kvar det även i livets slut. 
Om det skulle vara att det trots allt blir smärtgenombrott kan smärtlindringen kompletteras 
med injektion vid behov i vård i livets slut.  
 

”…ger man Morfin så hjälper ju det även mot oro och även mot andningen.. jag 
brukar börja med Morfin, men det är inget som hindrar att man ger lite av Morfin 
och Midazolam samtidigt…” 

 
Det är individuellt hur den äldre personen svarar på Morfin, vissa blir smärtlindrade på en 
gång, andra personer behöver ha mer Morfin. Det är även individuellt hur länge den äldre 
personen håller sig smärtfri. Ibland ses ett mönster, som att den äldre personen behöver mer 
regelbunden smärtlindring för att undvika smärtgenombrott. Vissa äldre personer är 
smärtlindrade i två timmar, en annan person behöver inte smärtlindring förrän efter fyra 
timmar. När den äldre personen inte fått Morfin vid något tillfälle tidigare kan det vara bra att 
börja försiktigt och att hellre ge mer vid behov istället för att den äldre personen överdoseras 
och får onödiga biverkningar.  
 
Att ge Midazolam som komplement till Morfin när smärtan inte lindras är relativt vanligt. 
Sjuksköterskorna brukar då ge både Morfin och Midazolam vid samma tidpunkt. När 
läkemedlet fungerar som det ska kan effekt märkas som att den äldre personen blir lugnare 
och de fysiska symtomen som puls och blodtryck blir mer normala. Vilket skulle tyda på att 
smärtan minskar. 
 

”…ibland ger vi Morfin mot smärta i livets slutskede, men hjälper inte det så ger vi 
Midazolam mot oro. Sedan lär man sig ju att detta var nog inte smärta utan vi får 
ge något lugnande i stället…” 

 

Omvårdande lindring 
 
Något av det första som görs när den äldre personen blir palliativ är att se över madrassen i 
sängen för att förebygga tryckskada och onödigt lidande. Genom att ha en tryckavlastande 
madrass kan viss smärta lindras genom att tryckutsatta delar på kroppen avlastas och det blir 
skonsammare för den äldre personen att ligga i sängen. Sjuksköterskorna menar att ha en 
tryckavlastande madrass inte tar bort behovet av regelbundna vändningar. Det är viktigt att 
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fortsätta vända regelbundet även om den äldre personen har en tryckavlastande madrass. 
Vissa patienter är kroppsligt sköra och har ömtålig hud.  De har ett stort behov av regelbundna 
vändningar för att lindra smärta och förebygga syrebrist i vävnad. 
 

”…ibland kan det räcka att lägesändra patienten för att hen ska må bättre. Man 
behöver inte alltid ge injektioner för att smärtlindra…” 

 
Genom att smörja huden med mjukgörande kräm, kanske den äldre personens favoritkräm 
med någon god doft upplever sjuksköterskorna att smärta kan lindras. Kombinationen att 
smörja torr, fnasig hud och kall hud kan ge effekt på flera sätt, både som mjukgörande, 
klådstillande och tillfälligt förbättrat välbefinnande. Ibland går det att lindra genom att avleda 
som att den äldre personen får komma ut i friska luften och se något annat för en kort stund, 
känna solen i ansiktet. Genom att ha rent och fräscht i sängen, släta lakan och att det inte är 
något ojämnt under personen, inget som trycker och riskerar skada kan den äldre personen 
uppleva välbefinnande. Sjuksköterskorna upplever också att det är viktigt att förebygga ohälsa 
i munnen, att det är viktigt att undvika oral candidos och muntorrhet. Munvård- och 
vändschema brukar läggas in som en påminnelse om att det ska bli gjort regelbundet för att 
det inte ska bli smärta som hade gått att förebygga. Och i de fall där det finns en ohälsa i 
munnen eller tryckutsatthet så får omvårdnadspersonalen en påminnelse om att momentet ska 
utföras. 
 

Beröring 
 
Den äldre personen i livet slutskede sover som regel mycket och har lite vaken tid. Att som 
personal vara närvarande och finnas till hands med hudberöring kan ses som en 
smärtlindrande och lugnande åtgärd. Att den äldre får känna att någon stryker långsamt över 
kroppen upplevs som lugnande och lindrande av den som sitter bredvid.  

 
”…att finnas där för den äldre personen, stryka över pannan eller kinden, hålla 
handen kan i vissa fall ersätta den där injektionen…” 

 
Det kan vara individuellt hur personen reagerar på hudberöring. Taktil massage är något som 
fungerade bra enligt en sjuksköterska, som använt det tidigare. Om det verkar det som att den 
äldre personen försöker komma undan, kan det vara ett tecken på obehag och att beröringen 
får avbrytas. Om personen istället blir lugn och det går att se en positiv reaktion som att hen 
blir mer tillfreds, lägre puls och minskade svettningar, kan åtgärden upprepas vid behov.  
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Vara beroende av teamets olika kompetenser 
 
Den äldre personen i livets slutskede kan vara beroende av olika kompetenser i vårdandet. Det 
kan röra sig om att tillgodose omvårdnadbehov och att möta existentiell, fysisk, psykisk och 
social smärta. 
 

Att möta omvårdnadsbehov 
 
Sjuksköterskorna i hemsjukvården upplever att det är viktigt att omvårdnadspersonalen har 
utbildning och erfarenhet av vården för att kunna ge den äldre personen en god och säker vård 
i livets slutskede. De flesta äldre personer som är inskrivna i hemsjukvården är multisjuka och 
vissa har även en demenssjukdom. Denna grupp av äldre personer har därför stora 
omvårdnadsbehov. Eftersom omvårdnadspersonalen är sjuksköterskornas förlängda arm är det 
viktigt att de kan se och förstå den äldre personens omvårdnadsbehov. Detta för att sedan 
förmedla till sjuksköterskan som i sin tur kan avläsa i vilket skede den äldre befinner sig och 
kan sätta in rätt resurser. 
 

”…omvårdnadspersonalen känner ju patienterna och de ser oftast hur de mår...” 
 
Genom att sjuksköterskan dagligen tillsammans med omvårdnadspersonalen stämmer av 
eventuella förändringar hos den äldre personen kan sjuksköterskan planera sin dag. Detta för 
att till exempel förändra inriktning av vården av den äldre som inte längre klarar av eller orkar 
ta sig ur sängen. Som kanske inte längre vill eller kan äta det som bjuds eller har förlorat 
funktioner som omöjliggör läkemedelsintag. Genom att förebygga tryckskador, skiftas 
madrass, patienten får hälskydd, det införs vändschema så att den äldre personen inte ska 
behöva utsättas för ett vårdlidande. Lika viktigt är munvård, som ibland glöms bort, men som 
betyder mycket för att den äldre personen ska slippa obehag i form av exempelvis svamp och 
muntorrhet.  
 
När den äldre personen blir inskriven i hemsjukvården och med tiden blir palliativ är även 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter viktiga personer i teamet kring den äldre. De kontaktas 
vid behov när den äldre börjar förlora sina funktioner och behöver stöd för att kunna behålla 
dem. I livets slutskede när den äldre blir sängliggande kontaktas arbetsterapeut och får hjälp 
med exempelvis utprovning av kilkuddar för avlastning och hjälpmedel till personalen.  
 

”…man får tips som kilkuddar.. de är väldigt duktiga på att tipsa om hjälpmedel 
som kan finnas  till de boende.. vi har närhet till arbetsterapeut och fysioterapeut 
så de brukar komma fort…”  

 
Sjuksköterskorna i hemsjukvården upplever att anhöriga är mycket viktiga i vården kring den 
äldre personen. Enligt sjuksköterskorna är de anhöriga noga och snabba med att kontakta 
omvårdnadspersonal eller sjuksköterskan om det sker några förändringar hos den äldre 
personen. Sjuksköterskorna brukar lyfta fram vikten av att de anhöriga kan kontakta dem när 
som helst, om det är något de vill fråga om eller undrar över. Det är viktigt att ha en 
regelbunden kontakt med anhöriga, den äldre personen och personal så att alla är involverade 
i vården och får bra information om vad som sker.  
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”…jag brukar vara noga med att säga till de anhöriga att vid minsta lilla undrar, 
hör av er till mig eller säg till personalen.. De anhöriga ska känna sig trygga i 
det...” 

 
Sjuksköterskorna i hemsjukvården upplever att de närstående till den äldre personen är 
mycket nöjda med vården i livets slutskede.  
 

Att möta fysisk smärta 
 
Sjuksköterskorna i hemsjukvården upplever att genom att den äldre personen får känna närhet 
och trygghet samt att någon finns närvarande när den äldre avslutar sitt liv, får denne ett 
tryggt avslut på livet. Sjuksköterskorna menar att de äldre personerna som är i ett palliativt 
skede, kanske inte kan uppfatta att någon finns i dennes närhet, men att just finnas till hands 
med hudberöring är viktigt. Det kan handla om att hålla den äldre personens hand, taktil 
massage eller att stryka handen över dennes kind. Det är inte alla äldre som önskar närhet av 
sjuksköterskan, omvårdnadspersonal eller av de anhöriga. En del äldre personer har en önskan 
av att få vara ifred, när de sluter sig för sin sista tid i livet.  
 

”…det är olika med de äldre, man känner ju ofta direkt att vissa kan man göra 
mycket mer med, medan andra har en ganska stark integritet kring sig och då får 
man respektera det…”  

  

Att möta social smärta 
 
Sjuksköterskorna upplever att en del äldre personer inte har några anhöriga. Detta medför 
ibland att den äldre personen lär sig tycka om och känna trygghet med vissa av personalen. 
Många äldre får sina sociala behov täckta genom att bo på ett särskilt boende. De äldre på 
avdelningen, blir som en stor familj. De bryr sig om varandra. En del av de äldre personerna 
tyr sig till varandra och vill gärna sitta vid samma bord. När någon är borta och inte sitter med 
vid bordet, brukar de andra äldre undra vart denne tagit vägen. Den äldre personen utan 
anhöriga, brukar vid livets avslut få insatt personal för vak. Det är viktigt tycker 
sjuksköterskorna att den äldre inte ska behöva avsluta sitt liv ensam. Genom att den äldre 
personen får vak, brukar avslutet bli tryggare, lugnare och inte alls så oroligt.  
 

”…jag upplever att de flesta som inte har anhöriga blir oroliga i livets slutskede 
och att de behöver extra vak… det kan lugna den äldre väldigt mycket…” 

 

 
 
 
 
 
 

  



21 
 

Att möta psykisk smärta 
 
Sjuksköterskorna upplever att kan vara svårt för omvårdnadspersonalen att lämna den äldre 
personen som är orolig. Den äldre personen klarar inte alltid att ligga ensam på sitt rum, utan 
blir lugnare av att ha någon vid sin sida som kan hålla denne i handen, läsa, sjunga eller bara 
finnas vid den äldres sida. Sjuksköterskan kan framförallt uppleva att den äldre personen kan 
bli mer orolig och ängslig nattetid. Genom att en närstående/anhörig eller personal finns 
tillgänglig hos den äldre blir denne oftast lugnare. 
 
  

”…jag tycker att det är viktigt att patienten inte är ensam. Att det finns någon där, 
ingen ångest, ingen oro och helst ingen smärta…” 

 

Att möta existentiell smärta  
 
Enligt sjuksköterskorna är det en del av den goda vården att den äldre personen ska må så gott 
som möjligt själsligt. Det är därför viktigt att den äldre personen som har önskemål att få 
träffa en präst, får möjlighet till detta.  
 

”…jag upplevde att prästen gav ett lugn till den äldre personen, som av och till var 
vaken…” 
 

Sjuksköterskorna upplever att det är den äldre personen som varit kyrkligt aktiv eller den 
äldre personen med existentiella frågeställningar som efterfrågar detta. En del äldre är kanske 
oroliga för det som ska ske, eller vad som komma ska, vid dödsögonblicket. Det finns också 
äldre personer som inväntar döden. De vet varför de hamnat på särskilt boende och vet också 
att livet närmar sig ett avslut. 
 

Sjuksköterskans förhållningssätt 
Som sjuksköterska står vi inför många svåra val och egentligen är det inte våra val utan den 
äldre personens och de anhörigas. Den äldre personens sista tid handlar om god vård i livets 
slutskede och värdig vård. 
 

Skapa trygghet 
 
Svåra ställningstagande som om den äldre personen ska skickas till sjukhus vid försämring 
och om HLR ska utföras är viktiga delar som kommit upp. Flera sjuksköterskor önskade att 
detta var något som skulle diskuteras innan den äldre personen flyttade in på SÄBO. Detta för 
att veta och inte behöva diskutera med anhöriga när den äldre personen kommer till det 
stadiet. Långt ifrån alla äldre personer skulle klara av ett hjärtstopp och personer med 
demenssjukdom är egentligen att betraktas som palliativa från det att de flyttar in på boende, 
men långt ifrån alla sjuksköterskor ser det så. 
 

”…sen har vi det här med patienter som hastigt blir försämrade och skickas till 
sjukhus för att kollas upp trots att det är uppenbart att det är i livets slut.. anhöriga 
som insisterar på att patienten ska in.. ibland kan det gå att diskutera med dem...” 
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I den ena kommunen används så kallade medicinska vårdplaner genomgående på alla äldre 
personer i HSV. Inledningsvis när personen blir inskriven anordnas en vårdplanering med 
ansvarig sjuksköterska, läkare, den äldre personen, anhörig och kontaktperson. Detta för att 
tala sig samman och reda ut hur den äldre personen och eventuella anhöriga vill ha det vid 
försämring. Detta för att veta om den äldre ska skickas in till sjukhus vid försämring eller 
stanna kvar i hemmet. Sjuksköterskan upplever detta som en trygghet att veta hur var och en 
vill ha det. Vid försämring där sjuksköterskan ser att det går mot vård i livets slutskede sätts 
trygghetsordinationer in av ansvarig läkare. 
 

”…vi har ju medicinska vårdplaner på samtliga här på boendet. Så jag kan säga 
att då är det någon enstaka som uttryckt att de vill in till sjukhus om de skulle bli 
försämrad så.. men annars är 9/10 som bestämt att de ska vara kvar på boendet 
med trygghetsordinationer…” 

 
De flesta sjuksköterskor menar att den äldre personen får bättre vård i livets slut om hen får 
stanna kvar i hemmet den sista tiden. Det blir en trygghet av att vara kvar i hemvan miljö, 
med den vana personalen som känner den äldre personen bäst. Att ”skicka in” personer till 
sjukhus som befinner sig i livets slut kan även leda till onödig oro och ångest hos personen.  
 

”..att man gör vad man kan för dem. Så att det blir så bra som möjligt att de får 
avsluta sitt liv på boendet och slipper åka in till sjukhus och så.. att vi har 
läkemedel och kan ge här i trygg miljö och så...” 

 

Att vårdas med värdighet 
 
När den äldre personen närmar sig slutet av sitt liv är det viktigt att den äldre ska få avsluta 
livet med minsta möjliga smärta, värdighet och fridfullhet. Sjuksköterskorna upplever det 
viktigt att den äldre personen blir sedd, bekräftad samt får den hjälp och det stöd som denne 
behöver. Med detta innefattas en god och kärleksfull omvårdnad, att miljön är lugn och trygg 
samt att den äldre personens symtom, lindras skyndsamt och på ett professionellt sätt. Viktigt 
är att den äldre får omvårdnad där denne önskar detta, det kan vara i hemmet, på sjukhus eller 
på ett särskilt boende.  
 

”…vårdpersonal gör ett gott arbete.. att man gör vad man kan för dem.. så att det 
blir så bra som möjligt att de får avsluta sitt liv på boendet och slipper åka in till 
sjukhuset och så...” 

 
Det som också innefattas i att vårdas med värdighet är att den äldre personen inte ska behöva 
dö ensam, om inte denne själv önskar detta. Vården skall ges med respekt för den enskilda 
människans värdighet. 
 
 

  



23 
 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att skatta smärta och ge 
smärtlindring till den äldre personen i livets slutskede. Resultatet vi har fått fram visar att 
sjuksköterskorna skattar smärta på olika sätt dels genom att använda den kliniska blicken, 
olika skalor eller tolkning av den äldre personens uttryckssätt. Personen får lindring mot 
smärtan genom medicinsk lindrig, omvårdande lindring och beröring. 
Omvårdnadspersonalens och sjuksköterskans kompetens har betydelse för att bedöma de olika 
behoven som den äldre personen har. Behoven är av olika art, såsom omvårdnad, fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella. Sjuksköterskan tillsammans med övrig personal skapar 
förutsättningar för den äldre personen att få känna trygghet och få ett värdigt avslut.  
 
Sjuksköterskorna i studien upplever att närhet och beröring tillför lindring hos den äldre 
personen i livets slutskede, även författarna upplever att många äldre personer uppskattar 
positiv beröring, både i livets slutskede och i livet. Alla äldre personer kan inte uttrycka det, 
men ibland vill de inte släppa taget om ens hand, kanske med rädsla att det dröjer till nästa 
gång. Taktil massage är en konkret åtgärd som nämndes i resultatet, men som inte direkt 
användes i vårdandet, som enligt Alexandersson, Dehlén, Johansson, Petersson och Langius 
(2003) och Skovdahl & Edberg (2011) visar sig ha god effekt som smärtlindring och 
avlappning. Genom att känselsinnet i huden aktiveras och välgörande hormoner som 
Oxytocin utsöndras stimuleras smärtreceptorer och smärtan kan lindras. Med tanke på att 
taktil massage ges som beröring så har det få biverkningar som kan påverka den äldre 
personen negativt, det är även lätt för andra personer som till exempel anhöriga att använda 
när sjuksköterskan kanske inte kan komma med en gång (Stridsberg & Billing 1999). 
Däremot behöver den som utför massagen vara vaksam på negativa känslor som kan väckas 
hos den äldre personen i samband med beröringen (Alexandersson et al 2003; Elovsson & 
Boström 2011), det finns de personer som upplever massagen som ett hot mot sin integritet 
och som kränkande (Borch & Hillervik 2005). Här har sjuksköterskan en viktig roll i att 
uppmärksamma den äldre personens känslor genom att vara närvarande, skapa förtroende och 
ha ett stödjande förhållningssätt. Detta stämmer överens med flera andra författare (Strang 
2012; Freidrichtsen 2012). Genom sjuksköterskans stödjande förhållningssätt kan den äldre 
personen bli starkare och kan innebära upplevelse av livskvalitet vilket kan ge möjligheter att 
återknyta sociala kontakter vilket bekräftas av MacArtney, Broom, Kirby, Good, Wootton, 
Yates och Adams (2015). Detta skulle kunna vara ett sätt att möta den sociala smärtan som 
(Henoch 2013 ss. 131-132) beskriver.    
 
Sjuksköterskan upplever då och då att de anhöriga av olika skäl, inte har möjlighet att vaka 
hos den äldre personen när denne befinner sig i livets slutskede. Som sjuksköterska kan du i 
dessa situationer bedöma att en omvårdnadspersonal ska vaka hos den äldre personen när 
denne närmar sig slutet. På grund av bristen av vårdpersonal, kan det ibland bli problem med 
att få möjlighet att sätta av en personal till extravak. Enligt SOU (2001:6) ska ingen människa 
behöva dö ensam. Sjuksköterskorna i hemsjukvården, upplever att i dessa situationer, försöker 
vårdpersonalen på alla möjliga sätt, lösa detta behov eftersom detta är en viktig del av 
vårdandet till livets slut. Vårdpersonalen i hemsjukvården är noga med att den äldre personen 
inte ska behöva dö ensam och gör sitt yttersta för att för att få ihop någon personal som kan 
sitta vak. Denna inställning hos vårdpersonalen kan möta det existentiella behov som den 
äldre döende personen kan förnimma, nämligen att inte bli övergiven och utelämnad vilket 
kan leda till existentiell ensamhet som beskrivs av Öhlén (2000). Socialstyrelsen (2013) 
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skriver att alla personer i livets slutskede bör få tillfälle att mötas i samtal om existentiella 
frågor. Vård- och omsorgspersonalen måste våga möta frågor av existentiell art, likafullt som 
frågor av medicinsk karaktär. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2013)  är det viktigt att överbrygga klyftan mellan den kompetens som 
efterfrågas i hemsjukvården och de kompetenserna som vård- och omsorgspersonal har. All 
personal som möter äldre personer i livets slutskede bör ha vidareutbildning inom palliativ 
vård.  Detta innebär också att vården regelmässigt bör bedöma den äldres smärta med hjälp av 
beprövade skattningsinstrument. Detta leder tanken till vårt resultat där sjuksköterskorna utgår 
från sin kliniska blick och tolkar den äldres uttryckssätt. Det finns risker med att utgå från den 
kliniska blicken då den kan variera mellan sjuksköterskor. Genom att använda sig av skalor 
för att skatta smärtan blir bedömningen mer patientsäker och för den äldre personens bästa 
(SFS 2014:821). Detta kan dock vara förenat med ökade kostnader för kommunerna då 
fortbildningen och handledningen ger ökade personalkostnader. Likaså utveckling av rutiner 
för användning och dokumentation smärtskattningsinstrument. Rekommendationerna från 
Socialstyrelsen (2013) är att regelbunden smärtanalys och smärtskattning ska göras hos äldre 
personer i livets slutskede. ). Författarna anser att det är viktigt att de skattningsskalor som 
finns används på rätt sätt för att det ska ge ett rättvist resultat mot den äldre personen i 
livestsslutskede. 
 
Att arbeta som sjuksköterska i hemsjukvården är ett viktigt arbete. Sjuksköterskan får möta 
den äldre personen både i dess egen hemmiljö, men även på särskilda boenden. Genom att den 
äldre personen smärtskattas och lindras kan lidandet hindras till viss del. Genom att 
sjuksköterskan kan ligga steget före kan både lidande och kostnader för vad lidandet orsakar 
minskas i långa loppet och för fler än bara den aktuella individen, nämligen att sjuksköterskan 
vet hur hon ska kunna hantera en situation innan den blir till ett problem. Som författarna fick 
fram i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att det skulle vara bra om det fanns en plan när 
den äldre personen skrevs in i HSV.  Om sjuksköterskan vet hur den äldre personen och 
anhöriga vill ha det i framtiden, då kan det bli lättare att hantera en försämring när den 
kommer. Att möta den äldre personen och dess anhöriga i olika situationer kan vara både 
krävande och utmanande. Utifrån det sociala perspektivet kan det vara viktigt att den äldre 
personen får en god vård och anhöriga får det stöd som de behöver, med tanke på att även de 
ska ”våga bli gamla” och komma in i vården. Om de anhöriga då har en positiv syn på vården 
kan det bli mer hållbart i det framtiden. Enligt Nationella Rådet för Palliativ Vård (2017) 
syftar den palliativa vården till att hjälpa den äldre personen att uppnå bästa möjliga 
livskvalitet i livets slutskede.  Sjuksköterskan möter ibland den äldre personen som saknar 
anhöriga, vilket kan leda till att sjuksköterskan bedömer att den äldre personen ska ha 
extravak, om inte den äldre önskar att få avsluta ensam.  Ibland kan det vara svårt att lösa 
detta då det råder personalbrist i hemtjänst och hemsjukvård. Sjuksköterskan och 
omvårdnadspersonalen är mycket angelägna att lösa denna situation och detta får då ske 
genom omfördelning av personal.  Enligt Agenda 2030 (2016) lever människor allt längre, 
men det saknas stödsystem för den allt större gruppen äldre personer. Genom mål 3, Agenda 
2030 (2016) vill regeringen säkerställa att alla får leva ett hälsosamt liv samt känna 
välbefinnande i livets slutskede. Enligt Zaman, Inbadas, Whitelaw & Clark (2017) kan 
fungerande logistik, utbildad vårdpersonal och välutrustad vårdmiljö behövas för att 
säkerställa en god död, med hanterbar smärta i livets slutskede, med tanke på att det kanske 
inte går att ta bort all smärta som den äldre personen kan ha (ibid.) 
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Metoddiskussion 
Enligt vår upplevelse är forskningen begränsad inom smärta i livets slutskede för äldre 
personer, detta gjorde det svårt att hitta relevanta artiklar som överensstämde med vårt syfte. 
Studielitteratur används i bakgrunden, det är däremot inte tillåtet att använda direktavskrifter 
utan texten ska formuleras med egna ord och refereras (Högskolan i Borås 2017). Författarna 
fann ett par artiklar från Kina, vilka verkar kommit längre i sin forskning kring den äldre 
personen i livets slutskede. Författarna kan tänka sig att det finns kulturella, ekonomiska och 
sociala skillnader mellan Kina och Sverige som gör det svårt att applicera resultatet av de 
artiklarna på vården här, artiklarna valdes dock att inkluderas i bakgunden som goda tankar. 
 
Eftersom vi var intresserade av att undersöka sjuksköterskornas upplevelse av smärtskattning 
och smärtlindring valde vi kvalitativ metod med tanke på att det lämpar sig när intresset är 
riktat mot hur något upplevs eller erfars av sjuksköterskan (Dahlberg 2014, s. 20). Genom att 
läsaren kan följa hur processen att skriva fram examensarbetet har gått till stärks validiteten 
och läsaren får själv avgöra trovärdigheten i studien (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 
338; Kvale & Brinkman 2014, ss. 296-297).  
  
Kontakt tog inledningsvis med två kommuner, som var positiva till att kontakt tas med 
yrkesverksamma sjuksköterskor. Då det totala antal informanter var något litet togs kontakt 
med ytterligare en kommun som valde att tacka nej. Beslut togs då att det var tillräckligt med 
totalt sex stycken informanter, då studiens syfte kunde besvaras. Att informanterna kommer 
från olika kommuner, med spridning i ålder och kön gör att variationerna i upplevelserna kan 
vara större, vilket är en styrka (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 175). För att få andra 
upplevelser och perspektiv hade det varit intressant att ha med fler informanter även från 
andra kulturer än den svenska. 
 
Eftersom detta examensarbete skrivs inom specialistsjuksköterska för vård av äldre hade det 
varit önskvärt att få fler informanter som var specialistsjuksköterska för vård av äldre. Att det 
var en informant som var specialistsjuksköterska för vård av äldre var det positivt för studien 
och stärkte tillförlitligheten. Kravet på informanter var att de skulle ha erfarenhet av och 
arbeta inom kommunal hemsjukvård samt ha erfarenhet av äldre personers smärta i livets 
slutskede vilket samtliga informanter uppfyllde. För att få fler informanter hade vi kunnat ta 
del av nyutbildade sjuksköterskors upplevelse, ibland kan det tillföra nya aspekter på 
problemet, med tanke att de kommer in med nya kunskaper (Dahlberg, 2014). 
 
Med tanke på att ingen av författarna hade erfarenhet att intervjua någon i forskningssyfte, var 
författarna något nervösa för intervjusituationen. Vid de intervjuer som gjordes försökte vi 
vara öppna, följsamma med en vilja att veta mer om det efterfrågade. Det föll sig naturligt att 
den ene av oss gjorde fyra intervjuer och den andra gjorde två intervjuer, men mer av 
skrivandet av examensarbetet som följd. Författarna har en upplevelse av att de lärt sig mer 
och mer ju fler intervjuer som utförts. Författarna fick tillräckligt med data för att kunna 
analysera och få svar på syftet. Utifrån att författarna arbetar i kommunal hemsjukvård kan 
det ha påverkat vår förförståelse, vilket i sin tur kan ha påverkat forskningsprocessen. 
Förförståelsen har problematiserat och medvetandegjorts under arbetets gång genom att 
regelbundet diskutera resultatet. Vid datainsamlingen och analysen är det viktigt att vara 
öppen för det som visar sig och inte påverka med egna värderingar (Dahlberg 2014, s. 73; 
Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Det hade varit önskvärt att författarna hade gjort 
djupare intervju för att mer få fram upplevelsen, mycket i resultatet går mot ”görandet”, men 
som sagt ovan, med tanke på att författarna var ovana blev vi ändå nöjda med resultatet. 
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Kvalitativ innehållsanalys valdes utifrån att författarna studerat det som sägs och upplevs av 
sjuksköterkorna, med andra ord den typen av analys som lämpar sig för analysering av 
kvalitativ data (Dahlberg 2014, ss. 118-120; Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 
Innehållsanalys har däremot ett lågt vetenskapligt värde med tanke på att det beskriver vad en 
eller flera personer uttrycker eller upplever, det ger inte det djup på analys som behövs för att 
studien ska vara vetenskaplig (Dahlberg 2014, s. 119). Det var ändå intressant att använda 
denna typ av analys och att se resultatet växa fram.  
 
Resultatet som framkommer kan användas för att bidra med ökade kunskaper (Dahlberg 2014, 
ss. 25-26). Tillförlitligheten av resultatet i studien ställs i förhållande till antal gjorda 
intervjuer och att analysen av materialet är gjort på rätt sätt. Att ha ett större antal informanter, 
en spridning av deras erfarenhet, olika kön och kulturell tillhörighet ökar tillförlitligheten av 
resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012). Tillförlitligheten i studien ställs också i 
förhållande till hur studien har utförts och att det går att följa arbetets gång i datainsamling 
och analys (Graneheim & Lundman 2004).  
 
Informanterna var sedan tidigare kända av oss genom arbetet, vilket kunnat påverka resultatet 
till både positivt och negativt. Vi valde att göra så med tanke på att det inte var en alltför 
ingående och utlämnande undersökning. De hade möjligheten att avbryta om de ville, men 
alla fullföljde intervjuerna (Dahlberg 2014, ss. 24-26). Genom att under intervjuens gång ”lära 
känna” informanten kunde författarna under intervjusituationen få dem att öppna upp och 
komma djupare i deras upplevelse, detta hade varit önskvärt för en djupare analys (Brinkmann 
& Kvale 2005). 
 
Slutsatser 
Studien visar att sjuksköterskor upplever att kompetensen och erfarenheten hos både 
sjuksköterskor och omvårdnadspersonal bör stärkas. Detta för att vårdpersonalen ska ha 
möjlighet att kunna synliggöra smärta hos den äldre personen för att sedan kunna smärtlindra 
på ett professionellt sätt. Smärtskattning kan göras på flera olika sätt som att använda sin 
kliniska blick eller olika skalor. Generellt gör omvårdnadspersonalen så gott de kan, många 
har god kompetens att möta den äldre personen i livets slutskede.  Det finns även de som 
saknar utbildning och förståelse vilket ställer högre krav på sjuksköterskans kompetens. Det 
sjuksköterskorna beskriver är att anhöriga i det stora hela är nöjda och tacksamma över den 
vård som den äldre personen har fått. Sjuksköterskorna har önskemål om att de vill ha samtal 
tillsammans med den äldre personen och anhöriga innan denne blir inskriven i 
hemsjukvården. Detta för att få klarhet i vilka önskemål den äldre personen och de anhöriga 
har då den äldre eventuellt blir försämrad.   
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Kliniska implikationer 
Studiens resultat kan bidra till en ökad kännedom om vilka faktorer som är viktiga för att 
kunna smärtskatta och smärtlindra den äldre personen i livets slutskede.  
 

• Arbetsgivaren bör främja så att all vårdpersonal får kompetensutveckling samt 
erfarenhet av att vårda äldre personer i livets slutskede för att kunna smärtskatta och 
smärtlindra den äldre personen på lämpligt sätt. Dessutom behövs kompetens för att 
omhänderta den anhöriga personen.  
 

• Arbets- och vårdmiljö ska vara utformat så att resurser finns tillgängligt i hemmet för 
den äldre personen i livets slutskede. Detta genom att sjuksköterskan kan utföra sitt 
arbete på ett hanterbart sätt, utan att känna sig utsatt och maktlös i smärtskattning och 
lindring av smärta.  

 
• Sjuksköterskan bör vara tillgänglig för att kunna ge trygghet till patient, anhöriga samt 

omvårdnadspersonal. Dessutom ska hon på ett professionellt sätt kunna smärtskatta 
och lindra den äldre personens smärtsymtom. 

 

Vidare forskning 
Det krävs mer forskning kring smärta hos den äldre personen i livets slutskede. Detta utifrån 
både sjuksköterskans, omvårdnadpersonalen, den äldre personen och anhörigas perspektiv. 
Med tanke på att befolkningsgruppen blir äldre, större samt flerspråkigt i jämförelse med 
tidigare generationer kommer behoven av kompetens och erfarenhet hos omvårdnadspersonal 
av öka gällande smärtskattning och smärtlindring. Det skulle vara intressant att forska vidare 
kring omvårdnadspersonalens erfarenhet och utbildning för att utveckla vården i livets 
slutskede i kommunal hemsjukvård för den äldre personen.  
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      Bilaga 1 

  
 
Till verksamhetschef för godkännande datainsamling 
 
Vi är två sjuksköterskor, Maria Wilén och Rose-Marie Eklund, som studerar på 
specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan i Borås. 
En del i utbildningen utgörs av ett examensarbete på avancerad nivå.  

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att bedöma smärta 
och ge smärtlindring till äldre personer i livets slutskede. Vi skulle uppskatta din hjälp att hitta 
intresserade specialistsjuksköterskor för vård av äldre, distriktsjuksköterskor alternativt 
erfarna sjuksköterskor till vår studie. Förhoppningen är att finna totalt åtta 
specialistsjuksköterskor för vård av äldre, distriktsköterskor eller sjuksköterskor.  

I vår magisteruppsats har vi valt att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser 
sjuksköterskor som jobbar i hemsjukvård har av smärtskattning och smärtlindring av äldre i 
livets slut. 

Metoden i examensarbetet kommer att vara kvalitativ innehållsanalys baserad på 
halvstrukturerade intervjuer. Datainsamling kommer att ske genom bandade intervjuer med 
specialistsjuksköterskor för vård av äldre samt sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård i 
särskilt samt ordinärt boende. Vi vänder oss till specialistsjuksköterskor för vård av äldre 
alternativt distriktsjuksköterskor som arbetat minst 2 år alternativt sjuksköterskor som jobbat 
minst 5 år på sin nuvarande arbetsplats och som har erfarenhet av vård livets slutskede.  
Intervjuerna kommer att ske våren 2018, under v 6–12 och kan gärna ske på arbetsplatsen 
eller enligt överenskommelse. Tidsåtgången beräknar vi till mellan 40 och 60 minuter. Att 
medverka i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Allt material 
hanteras konfidentiellt och kan inte spåras till deltagarna vid publiceringen. 

För att underlätta för oss att komma igång med våra intervjuer uppskattar vi svar om 
deltagande senast v 6. Bifogat formulär om godkännande skickas till angiven mail så snart 
som möjligt.  
 
Vid frågor eller eventuella funderingar är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare 
 
Hälsningar 
Maria Wilén    Rose-Marie Eklund    
     
 
Handledare 

Lise-Lotte Jonasson, Universitetslektor 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
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Godkännande 
 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Maria Wilén och Rose-Marie Eklund 
genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
 
 
_______________________________ 
Ort och datum 
 
_______________________________ 
Namnunderskrift 
 
_______________________________ 
Namnförtydligande 
 
_______________________________ 
Titel/Verksamhet 
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      Bilaga 2 

    
 
 
 
Förfrågan om att medverka i en intervjustudie 
 
Vi är två sjuksköterskor, Rose-Marie Eklund och Maria Wilén, som studerar på 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Högskolan i Borås. 
En del av utbildningen utgörs av ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att bedöma smärta och ge 
smärtlindring till äldre personer i livets slutskede. Vi vill undersöka fenomenet utifrån 
hemsjukvård i både särskilt och ordinärt boende, och önskar ta del av dina tankar och 
erfarenheter kring detta. 
 
Du tillfrågas här om att delta i en intervju. Intervjun kommer att spelas in. Beräknad 
tidsåtgång är 45-60 minuter. Intervjun kommer att ske v. 6-12 och kan gärna ske på din 
arbetsplats eller enligt överenskommelse. Det är frivilligt att medverka i studien och du kan 
avbryta när som helst utan förklaring. Allt material kommer att hanteras konfidentiellt och 
kommer inte att kunna spåras till deltagaren vid publicering. Efter godkänd inlämning 
kommer intervjumaterialet att raderas. 
 
Detta formulär om samtycke lämnas påskrivet vid intervjutillfället. Vid frågor eller 
funderingar är du välkommen att höra av dig till oss eller vår handledare. 
 
 
 
 
 
Hälsningar 
Rose-Marie Eklund Leg. Sjuksköterska  Maria Wilén Leg. Sjuksköterska 
 
 
Handledare 
Lise-Lotte Jonasson Universitetslektor 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
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Samtycke till att medverka i en intervjustudie 
 
Härmed ger undertecknad sitt samtycke till att delta och godkänner att jag fått information om 
studiens syfte, att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att bedöma smärta och ge 
smärtlindring till äldre i livets slutskede.  Jag har fått skriftlig information, mitt deltagande är 
helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 
 
 
 
___________________________________ 
Ort och datum 
 
 
___________________________________ 
Namnteckning 
 
 
___________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
___________________________________ 
Befattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



38 
 

       
Bilaga 3 

Intervjuguide      
 
Inledningsfrågor 
Ålder? 
Kön? 
Ssk-examen när? 
Specialist när? 
Hur länge har du jobbat som ssk? 
Hur lång erfarenhet av kommunal hemsjukvård? 
 
Ingångsfråga 
Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet när du vårdar äldre personer i livets slutskede? 
 
Beskriv din upplevelse av hur smärtskattning och smärtlindring i livets slut fungerar i din 
verksamhet  
  
Beskriv din tankar om god vård i livets slut, vad smärtskattning och smärtlindring kan leda till 
för effekter beträffande en långsiktig god vård för framtiden 
 
Följdfrågor  
Kan du utveckla ...? 
Hur tänker du då? 
Kan du ge exempel på..  
Kan du förklara? 
 
Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 4 
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