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Sammanfattning    
Medellivslängden har ökat i Sverige sedan 1860- talet, detta leder till att den äldre 
befolkningen ökar i samma takt. Då vårddygnen på sjukhus kraftigt minskat läggs det mer 
ansvar på primärvård och kommunal vård. Problemet är att dessa sjukvårdsinrättningar har en 
längre kommunikationsväg kring en patient och har svårare att genomföra snabba 
förändringar, när det gäller medicinering eller förändrade omvårdnadsåtgärder. Många äldre 
patienter är undermedicinerade vad gäller smärtlindring och det trögare kommunikationsnätet 
gör det besvärligare att åtgärda problemet. I bakgrunden beskrivs vilka olika faktorer som kan 
påverka upplevelsen av smärta, vad långvarig somatisk smärta är samt vilket ansvar 
sjuksköterskan har. Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av bedömning och 
lindring utav långvarig somatisk smärta hos den äldre patienten inom äldreomsorgen. 
Resultatet visar hur viktigt det är med en fungerande organisation, där kommunikationen är 
nyckeln. Kontinuerlig utbildning för att sjuksköterskan ska kunna hålla sig à jour med senaste 
riktlinjer och åtgärder för att utveckla effektiva strategier gällande smärtlindring för att möta 
de särskilda behoven hos den äldre patienten. Dessutom har sjuksköterskans bemötande och 
attityd betydelse för hur utfallet blir. I diskussionen påtalas att det behöver implementeras 
lokala riktlinjer och rutiner för smärtbedömning och smärtlindring, som ett stöd för 
sjuksköterskans arbete. Samtliga artiklar beskriver svårigheter som sjuksköterskan möter vid 
smärtbedömning och smärtlindring. Dessa svårigheter och bristen på lokala riktlinjer får till 
följd att patienten behandlas olika av olika sjuksköterskor, samt att underbehandling är vanligt 
förekommande. 

  

  Nyckelord: Kronisk smärta, omvårdnad, smärtbedömning och smärtlindring. 
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INLEDNING  
Från våra egna erfarenheter inom kommunal äldreomsorg där båda två arbetat, har vi stött på 
många vårdtagare med långvarig somatisk smärta. Smärta hos den äldre patienten inom 
äldreomsorgen är ett vanligt förekommande problem. Upplevelsen är att långvarig somatisk 
smärta inte bedöms och utvärderades likvärdigt av sjuksköterskor. Därför har vi valt att 
fördjupa våra kunskaper om sjuksköterskans erfarenheter gällande smärtbedömning och 
smärtlindring när det gäller den långvariga somatiska smärtan, vilket ofta är ett återkommande 
problem hos den äldre patienten. 

BAKGRUND    
Enligt Strang och Werner (2010, ss. 200-201) kan smärtan beskrivas enligt ISAP 
(International Association for the study of pain) som ” En obehaglig sensorisk och 
känslomässig upplevelse, förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller 
beskriven i sådana termer”.  

Smärta är en subjektiv upplevelse där dess symtom varierar från individ till individ (Mimi & 
Suki 2013, s. 16). För att komma patientens upplevelser av symtomen nära kan 
sjuksköterskan använda sig av patientens berättelse. I patientens berättelse träder livsvärlden 
fram. Livsvärlden innefattar patientens syn på sin situation, upplevelser och erfarenheter 
(Ekebergh 2013, s. 494). Sjuksköterskan kan med hjälp av patientens berättelse synliggöra 
och erhålla en innebörd gällande patientens behov och problem, vilket kan hindra denne att 
uppleva välbefinnande och hälsa. Genom att utgå från patientens livsvärld tar sjuksköterskan 
hänsyn till patientens fysiska, psykiska, andliga och sociala aspekter, detta för att kunna 
bedöma och lindra patientens smärta på ett individuellt plan (Mimi & Suki 2013, ss. 15-18). 

  

Sjuksköterskans roll vid smärt bedömning och smärtlindring    
Dewar (2006, s. 35) menar att smärtbedömning och smärtlindringen skiljer sig mellan vård på 
sjukhus och inom kommunal äldreomsorg. Sjuksköterskan som arbetar på sjukhus har en 
större möjlighet att lindra smärtan hos patienten, detta för att sjuksköterskan där kan rådgöra 
med en kollega samt ta kontakt med andra yrkesgrupper på ett enklare sätt. Sjuksköterskan 
inom äldreomsorgen arbetar ofta ensam och har en längre väg till att rådgöra med kollega, 
läkare, sjukgymnast eller arbetsterapeut.   
 
Kompetensbeskrivningen tydliggör vilken profession och yrkesutövning sjuksköterskan har. 
Sjuksköterskans kompetens bidrar till att ge patienten en trygg, god och säker vård 
(Socialstyrelsen 2005, ss. 9-10). I kompetensbeskrivningen beskrivs även den etiska koden för 
sjuksköterskorna, denna innefattar fyra ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidandet. Långvarig smärta innebär ett lidande för den äldre 
patienten vilket påverkar dennes hälsa och livssituation negativt.  

Om lindring av smärta ska fungera tillfredställande är det viktigt att en bedömning och 
kartläggning har genomförts innan läkemedel ordineras, detta kan både läkare och 
sjuksköterskor samt övriga i vårdteamet medverka i. En bred smärtkartläggning innefattar 
information om smärtans: lokalisation, kvalitet (värk, krampaktig, stickande, brännande), 
varaktighet och intensitet (Bjoro & Torvik 2010, s. 332). Genom smärtkartläggning erhåller 
läkaren och sjuksköterskan kunskap om vilken typ av smärta patienten lider av. Efter det kan 
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rätt behandling sättas in för att lindra smärtan. Behandlingen kan bestå av varierande 
omvårdnadsåtgärder alternativt läkemedel. Sjuksköterskan och annan vårdpersonal tillbringar 
mycket tid tillsammans med patienten vilket ger en bra möjlighet att observera, bedöma och 
utvärdera smärtlindringen. Likaså att uppmärksamma biverkningar som läkemedel och övrig 
behandling kan ge (Bjoro & Torvik 2010, s. 342).  

 

Den äldre patienten  
Smärtan är det vanligaste problemet hos patienten inom äldreomsorgen. Trots att det finns bra 
riktlinjer för hur den äldres smärta ska diagnostiseras och vilken läkemedelsbehandling som 
finns att tillgå, så är smärtan trots det ofta underbehandlad (Strang & Werner 2010, s. 200).  
När människan åldras sker det processer i kroppen som är naturliga men som kan ge en ökad 
förekomst av smärta. Den äldre patienten har en nedsatt reservkapacitet vilket leder till att de 
blir mer sårbara vid skada eller sjukdom. Symtomen på smärta hos den äldre patienten är inte 
lika tydliga som hos den yngre patienten. Den äldre patienten kan få annorlunda symtom så 
som depression, sömnsvårigheter samt ge en kognitiv påverkan (Borjo & Torvik 2010, s. 
329). Patienten kan uppfatta begreppet kronisk smärta som ett negativ begrepp som 
förknippas med oförmåga att kunna bli fri från smärtan (SBU 2006, s. 48 ). Begreppet 
långvarig smärta är därför i detta sammanhang ett begrepp som vårdpersonalen bör använda.  
 

Långvarig somatisk smärta   
Långvarig somatisk smärta är den smärta som varat i mer än tre månader. Skadan eller 
sjukdomen kan vara av sådan art att kroppens egen läkningsförmåga inte räcker till. Smärtan 
har ofta sitt ursprung ifrån skelettet, fascian, muskler, senor, leder eller huden. Långvarig 
somatisk smärta är ofta vällokaliserad, vilket innebär att patienten kan peka vart på kroppen 
smärtan befinner sig (Socialstyrelsen 2012, s. 14). Strang och Werner (2010, ss. 200-201) 
beskriver de vanligaste orsakerna till långvarig somatisk smärta hos den äldre patienten. 
Smärtan beror ofta på artrit, cancer, diabetes neuropati, stroke, herpes zoster eller Parkinsons 
sjukdom.   
 
SBU (2006, s. 49) redovisar i ett antal studier att långvarig smärta förekommer hos 40-65 
procent hos den svenska befolkningen. En fjärdedel av dessa upplever ett lidande och har 
svårigheter att leva med sin smärta. Försämrad livskvalitet i form av minskad rörlighet, 
hjälpberoende samt minskat välbefinnande i allmänhet är konsekvenser av långvarig somatisk 
smärta (Socialstyrelsen 2012, s. 15). 
 
 

Lindra lidande    
Dahlberg och Segersten (2010, s. 81) skriver om lidandet som uppstår när den subjektiva 
kroppen förändras. Lidandet uppkommer när människan tvingas att begränsa eller tappar 
förmågan att klara av saker som denne har klarat av tidigare. Smärtan kan inverka negativt på 
patientens liv och dennes sociala umgänge. Den kan dessutom medföra allvarliga 
hälsomässiga konsekvenser så som koncentrationssvårigheter, depression, aggressivitet, apati 
och konfusion (SBU 2006, s. 52). Smärtan påverkar stora delar av patientens livsvärld och det 
är därför viktigt att behandla smärtan och därmed lindra lidandet. 

Patienten uttrycker ofta inte att de har smärta då de inte tror att någon lyssnar och är 
intresserad. De vill heller inte öppna sig för någon de inte känner förtroende för. Det är genom 
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kommunikationen med sjuksköterskan som patienten synliggör sitt lidande och på så sätt 
medvetandegör den (Rehnsfeldt & Eriksson 2004, ss. 268-269). Att lindra lidande innebär att 
patienten kommunicerar och reflekterar över sin situation och då får en ökad förståelse vilken 
kan möjliggöra en försoning med lidandet. Sjuksköterskan bör också främja patientens egna 
resurser för att denne ska klara av sitt vardagliga liv vilket begränsas av smärtan (Rehnsfeldt 
& Eriksson 2004, s. 269).  

Smärtan hos den äldre patienten kan lindras på ett effektivare sätt om denne har en 
patientansvarig sjuksköterska (PAS). Detta för att patienten ska få en kontinuitet i sin 
smärtbedömning och smärtlindring (Dewar 2006, ss. 35-38). Att ha en PAS innebär att 
lindringen av patientens smärta blir effektivare då sjuksköterskan känner till patienten och 
dennes smärtproblematik och vet vilken behandlingsmetod som lindrar dennes smärta på ett 
bra sätt. Trots att sjuksköterskan har en begränsad tid till sitt förfogande kan en bedömning 
komma till stånd som bygger på att patienten och sjuksköterskan skapat en relation sedan 
tidigare. Patienten kan på ett direkt sätt beskriva sin smärta om denne känner sin 
sjuksköterska och har förtroende för denne. Då sjuksköterskan blir delaktig i patientens 
livsvärld och på så sätt förstår sin patient bättre kan de tillsammans utveckla en för patienten 
unik behandling (Dewar 2006, s. 37).  

 

Farmakologisk behandling vid långvarig smärta      
WHO:s smärttrappa fungerar som en riktlinje, hur vårdpersonal ska kunna lindra patientens 
smärta med hjälp av läkemedel i tre olika steg. Det första steget innebär grundläggande 
smärtlindring med icke-opioida läkemedel så som paracetamol och NSAID-preparat.  I andra 
steget vid ihållande eller ökande smärta lindras denna med svag opioid + grundläggande 
behandling (WHO 2008, ss. 6-8). Tredje steget innebär att om smärtan inte lindras tillräckligt 
kan starka opioider + svaga eller alternativa metoder användas.  Vid långvarig smärta tas ofta 
analgetika kontinuerligt på ett schemastrukturerat sätt och vid smärtgenombrott används 
ytterliga läkemedel. Vid användning av analgetika så som opioider är det viktigt att fördelar 
vägs mot nackdelar. Nackdelar med denna typ av behandling är att patienten kan bli beroende 
samt kan få besvärande biverkningar i form av illamående, yrsel, dåsighet och förstoppning.  

SBU (2006, s. 145) skriver att det ska framgå tydligt för vårdpersonal vad som är målet med 
adekvat smärtlindring, vid akut och långvarig smärta. Dessa smärtlindringsgrunder innebär att 
patienten ska slippa onödigt lidande. Denne ska kunna röra sig och andas utan besvär för att 
undgå komplikationer. Patienten och vårdpersonalen ska vara överens om smärtbehandlingens 
mål samt att kommunikationen med patienten ska var central. 

PROBLEMFORMULERING     
Befolkningen i Sverige blir allt äldre, vilket kommer medföra att allt fler äldre kommer att 
skrivas in i äldreomsorgen. Smärta hos äldre patienter är ett frekvent förekommande problem 
och skapar ett lidande. Hos den äldre sker det naturliga processer i kroppen vilket kan ge 
upphov till smärta.  Den ökande andelen äldre och äldre-äldre kommer att leda till att det 
ställs högre krav på omvårdnaden av den äldre patienten inom äldreomsorgen. Sjuksköterskan 
inom kommunal äldreomsorg arbetar oftast ensam och beslutsvägen blir längre och 
långsammare än om patienten hade varit inneliggande på en akutvårdsavdelning. 
Sjuksköterskan har en central roll i vården runt patienten och därmed lindring av smärta hos 
patienten. Patientens upplevelse av smärta är subjektiv och sjuksköterskan utmaning är att 
kunna bedöma och lindra smärtan utefter varje individs behov.       
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SYFTE    
Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av bedömning och lindring utav långvarig 
somatisk smärta hos den äldre patienten inom äldreomsorgen.   

METOD      
Studien är en litteraturöversikt där både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar har 
studerats, samtliga handlar om bedömning och lindring av långvarig somatisk smärta hos den 
äldre patienten ur sjuksköterskans perspektiv. Målet med en litteraturöversikt är enligt Friberg 
(2006, s. 115) att fördjupa kunskapen inom ett visst område. Genom att använda sig av 
helikopterperspektivet så kan det nuvarande forskningsläget beskrivas men även belysa vad 
som behöver utforskas vidare (Segersten 2006, s. 87).  

 

Litteratursökning      
Inledningsvis gjordes en litteratursökning med avseende att undersöka underlaget för att 
besvara studiens syfte. Enligt Friberg (2006, ss. 115-116) innebär en inledande 
litteratursökning en fritextsökning som är till hjälp för att undersöka utbudet av vetenskapliga 
publikationer inom det aktuella området. De databaser som författarna använde sig av var 
CINAHL samt PubMed. Databasen Swedish MeSH användes för att identifiera indexerade 
söktermer på engelska. Författarna valde dessa sökbaser för att de är specialiserade inom vård 
och medicin, dessa har relevanta artiklar inom området författarna valt att studera.   

Efter att området identifierades och syftet bestämts, genomfördes den egentliga 
litteratursökningen. Denna sökning innebär att det är den slutgiltiga litteraturen som studien 
ska byggas på som eftersöks (Friberg 2006, s. 119).   

De sökord som använts är: Nursing, chronic pain, pain management och pain assessment. 
Dessa sökord har kombinerats för att fånga in de artiklar som svarar upp mot denna studies 
syfte.  

Inklusionskriterierna för de artiklar som skulle inkluderas var att: artiklarna skulle vara 
vetenskapligt granskade, forskningsartiklar, beskriva sjuksköterskans erfarenheter i 
äldreomsorgen, patientens ålder inte skulle understiga 65 år samt att artiklarna skulle vara 
utgivna mellan åren 2000-2014.  

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle innehålla: akut smärta, palliativ vård, 
patientperspektiv, sjukhusvård och patienter med kognitiva funktionsnedsättningar. Genom att 
avgränsa sökningarna på detta sätt erhölls en översikt över den senaste forskning inom det 
aktuella området.  

När sökningarna gjorts lästes de artiklar som hade relevanta titlar. Efter plockades artiklar 
bort som inte svarade upp mot syftet. Ur detta urval lästes abstracten på kvarvarande artiklar. 
När författarna läst abstracten på dessa valdes 54 artiklar ut för att läsas i sin helhet. Av detta 
urval användes 11 artiklar i resultatet.  

Artiklarna som studien innefattar kommer ifrån en samhällsstruktur som liknar den svenska 
förutom en artikel från Kina vilken tillför ett vidare kulturellt vårdperspektiv. Övriga artiklar 
kommer ifrån Australien, Island, Storbritannien, Sverige samt USA.   
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Nedan tabell 1 presenteras sökprocessen, där det framkommer vilka databaser, avgränsningar, 
sökord som använts, hur många titlar och abstract som lästes igenom samt hur många artiklar 
som valdes ut och som ingår i arbetet.     

 
Tabell 1. Innefattar sökprocessen fram till de slutgiltiga artiklarna 
DATABAS AVGRÄNSNING SÖKORD ANTAL 

TRÄFFAR 

VALDA 

TITLAR 

VALDA 

ABSTRACT 

URVAL 

CINAHL -Peer reviewed 

-Publiceringsår; 

2000-2014 

-Aged: 65+ 

 

-Pain 

Management 

AND  

-Chronic 

Pain AND 

-Nursing  

 

70 39 20   5 

CINAHL -Peer reviewed 

-Publiceringsår; 

2000-2014 

-Aged: 65+ 

 

-Pain 

Management      

AND  

-Chronic 

Pain  AND 

-Nursing  

AND 

-Pain 

Assessment 

 

23 15 8 2 

PUBMED -Publiceringsår: 

2000-2014 

-Aged: 65+ 

-Nursing 

journals 

-Humans 

-Full text 

available 

-Pain 

Measurement 

AND  

-Chronic 

pain AND  

-Nursing OR 

-Pain 

Assessment 

104 75 26  4 

Dataanalys    
De utvalda artiklarna har granskats och analyserats enligt Fribergs modell (2006, s. 119-120). 
Motivet med denna litteraturöversikt är att skapa ett underlag av redan publicerade 
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forskningsresultat för att i förlängningen använda dessa som utgångspunkt vid kritisk 
granskning av det valda ämnet. Litteraturöversikten är enligt Friberg (2006, s. 115) ett 
strukturerat arbetssätt för att skapa en översikt över ett ämne/område. Översikten av 
litteraturen baseras på ett systematiskt val av texter inom ett visst ämne/område. Den valda 
litteraturen har kvalitetsgranskats och analyseras. Första steget i analysen var att få ett 
helhetsperspektiv inom det valda området (Friberg 2006, s. 119). Artiklarna lästes igenom 
flera gånger för att erhålla en förståelse över innehåll och sammanhang. Efter att ha läst 
artiklarna flera gånger så fann författarna likheter och skillnader i dess resultat. För att finna 
likheter och skillnader så delades resultatet upp i mindre enheter utifrån sitt innehåll. Dessa 
delresultat fördes över till ett flertal postitlappar. När detta var gjort för varje artikel 
sammanfördes lappar med liknande innehåll till grupper. Dessa grupper fördes i sin tur ihop 
till större grupper med liknande innehåll. Genom att göra på detta sätt kunde gemensamma 
nämnare lokaliseras och underkategorier och kategorier kunde skapas. Av de ingående 
artiklarnas resultat framkom ett nytt resultat efter den beskrivna processen. Denna studies 
resultat blev därför en sammanställning av det valda ämnet/området utifrån de ingående 
artiklarna.  

  



7 
 

RESULTAT    
Artiklarna som granskats sammanställdes till nio underkategorier, sedan arbetades de fyra 
huvudrubrikerna fram. Därför innefattar resultatet i denna litteraturstudie, studier med 
liknande ämnen, ur olika synvinklar, vilket gav naturliga kategorier för studien som 
presenteras nedan i tabell 2.  
Tabell 2. Resultatöversikt med kategorier och underkategorier.        
Sjuksköterskans insikter angående långvarig 

smärta  

• Bedömning av smärtan innan 
behandling sätts in 

• Metoder för behandling av långvarig 
smärta 

• Sjuksköterskans kunskapsbehov 
Sjuksköterskans interaktion med patienten  • Kommunikation 

• Dokumentation  
Sjuksköterskans organisatoriska ansvar • Kontinuitet 

• Strukturen på den enskilda enheten  
Sjuksköterskans syn på människan • Den subjektiva synen  

• Helhetssyn  
 

1. Sjuksköterskans insikt angående långvarig smärta    
Under denna kategori sker en fördjupning av sjuksköterskans bedömning av smärta, metoder 
för smärtlindring samt vikten av teoretisk kunskap för att kunna lindra den äldre patientens 
långvariga smärta.  

1.1 Bedömning av smärtan innan behandling sätts in   
Smärtbedömningen bör vara väl genomförd, detta för att kunna ge en bra lindring av 
patientens långvariga smärta. Är bedömningen felaktig gjord eller icke fullständigt utförd 
bidrar det till en sämre smärtlindring (Elovsson & Boström 2011, s. 14). Smärtbedömningen 
är det första viktiga steget som leder till att smärtlindringen blir så bra som möjligt och att 
patienten får rätt behandling (Manias 2012, ss. 1246-1248). Här ska sjuksköterskan ställa raka 
frågor för att få en klar och korrekt bild av patientens långvariga smärta. De frågor som 
sjuksköterskan kan ställa är vilken form av smärta patienten har samt dess smärtintensitet. När 
detta har gjorts förmedlar sjuksköterskan detta till läkaren så att denne också får en korrekt 
bild och kan sätta in rätt behandling (Hager & Brockopp 2007, s. 16).  Läkarens uppgift är att 
fördjupa sig i patienten smärta och hitta en orsak till varför patienten har denna typ av smärta. 
Det förekommer att läkaren inte hittar en orsak till smärtan, trots detta remitterar läkaren inte 
alltid patienten vidare för en smärtutredning (Elovsson & Boström 2011, s. 13). 

När sjuksköterskan gör den första bedömningen kan det vara så att sjuksköterskan 
underskattar patientens smärta om denne inte grimaserar eller om de vitala parameterna inte är 
påverkade som det kan vara vid smärta (Katsma & Souza 2000, ss. 91-92).  Sjuksköterskan 
måste lita på att patienten talar sanning och beskriver sin smärta på ett korrekt sätt. Om 
sjuksköterskan inte litar på patienten leder detta till att patientens smärta tolkas på felaktiga 
grunder och patienten kan i förlängningen få en felaktig behandling (Katsma & Souza 2000, s. 
91). 
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1.2 Metoder för behandling av långvarig smärta   
Den äldre patienten har ofta ett motstånd till att använda läkemedel vid smärtlindring på 
grund av rädsla för biverkningar. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om detta 
och kan använda sig av alternativa behandlingsmetoder (Kee & Epps 2001, ss. 201-202; 
Manias, 2012, s. 1248). En sjuksköterska med erfarenhet av långvarig smärta hos den äldre 
patienten kan vänta ut smärtan för att observera hur den ter sig hos patienten (Elovsson & 
Boström 2011, ss. 12-14 ; Manias 2012, s. 1249). Den erfarna sjuksköterskan prövar olika 
metoder för att kunna lindra smärtan. Dessa metoder kan till exempel vara taktil massage, 
fysisk aktivitet, vila, TENS, lägesförändringar, värme eller kyla eller varsamt 
omhändertagande (Elovsson & Boström, 2011, s. 13). Taktil massage har en gynnsam effekt 
på både fysisk och psykisk smärta. Just denna metod passar inte alla, då den kan väcka 
negativa känslor hos en del patienter.  Enligt Kee & Epps (2001, ss. 203-204) är 
sjuksköterskor villiga att testa på alternativa metoder när patientens grundläggande 
smärtlindring inte fungerar optimalt. Kee och Epps (2001, s. 201) påpekar samma alternativa 
metoder som Elovsson och Boström (2011, s. 13) men de lägger till samtal med patienten 
samt känslomässigt stöd. Genom att sitta ner och samtala med patienten om någonting annat 
kan detta hjälpa patienten att komma på andra tankar och då kan släppa smärtan för en stund.  

Allcock, McGarry och Elkan (2002, s. 466) studie bekräftar behovet av att utveckla effektiva 
strategier för smärtlindringen. De har i sin studie kommit fram till att allt för få sjuksköterskor 
inom äldreomsorgen använder alternativa metoder, för att en del sjuksköterskor underskattar 
dessa metoder. De tror att endast läkemedel kan lindra patientens långvariga smärta samt att 
de oftast ger paracetamol för att lindra patienten långvariga smärta. Kee och Epps (2001, s. 
202) menar att sjuksköterskan upplever frustration när patienten inte blir fullt smärtlindrad. 
När läkemedelsbehandlingen inte fungerar optimalt, är sjuksköterskan villig att finna 
alternativa behandlingsmetoder. 

Gropelli och Sharer (2013, s. 378) menar att många sjuksköterskor är rädda för att överdosera 
läkemedel innehållande opioider. Detta eftersom opioider är känt för att framkalla beroende 
vid långvarig behandling. Detta bekräftar även Clark, Fink, Jones & Pennington (2006, s. 74). 
Sjuksköterskan är därför försiktig med att rekommendera läkemedel innehållande opioider för 
att patienten riskerar att bli beroende eller erhåller biverkningar så som yrsel vilket kan leda 
till fall.   

En nyutbildad sjuksköterska det vill säga de som jobbat 2-3 år, gav i större grad rätt dos 
medan sjuksköterskor med 20 års erfarenhet gav en för liten dos av opioider (Katsma & Souza 
2000, s. 92). Sandh och Boströms (2012, ss. 45-46) studie visade att endast 55 % (n=99) av 
sjuksköterskorna gav analgetika vid smärtgenombrott, läkemedel administrerades inte endast 
peroralt utan smärtlindringen gavs även via andra administreringssätt. Clark, Fink, Pennington 
och Jones (2006, s. 92) visar att sjuksköterskor som har gått utbildning inom smärtlindring 
oftare administrerade analgetika vid smärtgenombrott.  

1.3 Sjuksköterskans kunskapsbehov   
Många av sjuksköterskorna känner att de saknar teoretisk kunskap om långvarig smärta och 
smärtlindring även fast de har erfarenhet av detta (Gropelli & Sharer 2013, s. 377). Att inneha 
kunskap om smärtanalys och smärtbedömningen tycker många sjuksköterskor är viktig detta 
för att smärtlindra patienten väl (Elovsson & Boström 2011, s. 14). De sjusköterskor som har 
erfarenhet upplever ändå att det är svårt att lindra patientens smärta vilket leder till stor 
frustration (Groppeli och Sharer 2013, s. 377).  Al-shaer, Hill och Anderson (2011, s. 8) talar 
emot detta. De menar att en erfaren sjuksköterska har större kunskap samt att 
onkologisjuksköterskan har mest kunskap gällande smärtlindring. Detta beror på att de 
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dagligen stöttar patienter med långvarig smärta samt att de har en helhetssyn på patientens 
omvårdnad, där även familjen ingår.   

Clark, Fink, Pennington och Jones (2006, ss. 75-76) belyser att sjuksköterskan med en äldre 
utbildning har svårt att ändra sig när det gäller val av behandlingsmetod. De vill behandla och 
bedöma patienten så som de alltid har gjort, vilket leder till hinder för en god smärtlindring. 
Dessa sjuksköterskor har kunskapsluckor vilka behöver fyllas med aktuell evidensbaserad 
forskning kring långvarig somatisk smärta.  

Betydelsen av att förstå och att ha kunskap om smärtlindring av långvarig smärta tycker 
sjuksköterskorna är stor (Kee & Epps 2001, s. 201). Sjuksköterskans kunskapsluckor påverkar 
valet av hur patienten bör smärtbehandlas. Sjuksköterskan poängterar hur viktigt det är att de 
har kunskap om hur opioider och andra läkemedel påverkar den äldre patienten. Då den äldre 
patienten inte bryter ner läkemedel i kroppen som den yngre patienten, är det viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap om detta samt hur den äldre patienten påverkas av läkemedel. 
Genom att träna på att känna igen symtom och erhålla utbildning om de olika läkemedlen för 
smärtlindring ökar sjuksköterskans kunskap om att lindra den långvariga smärtan.  Trots att 
sjuksköterskan har grundläggande kunskap om långvarig smärta och att de vet att den är svår 
att behandla så måste sjuksköterskan som arbetar med den äldre patienten få en mer fördjupad 
kunskap om detta (Kee & Epps 2001, s. 202). Sandh och Boström (2012, s. 46) menar att 
även om det finns smärtombud på arbetsplatsen så diskuterar sjuksköterskan endast i hälften 
av fallen med denne. Sjuksköterskan har också svårt att använda sig av råden de får av 
smärtombudet (Elovsson & Boström 2011, s. 14).  

Clark, Fink, Pennington och Jones (2006, s. 74) menar att utbildning om smärtbedömning och 
smärtlindring leder till att sjuksköterskan blir mer medveten om patientens smärta och hur 
smärtan påverkar livssituationen. Efter utbildningen intervjuade sjuksköterskorna patienterna 
mer om deras smärta för att få en specifik bild om patientens smärta och för att kunna ge en 
bättre behandling.  

 

2. Sjuksköterskans interaktion med patienten   
För att smärtbedömning och smärtlindringen ska fungera optimalt behövs det en fungerande 
interaktion inom teamet samt att interaktionen med patienten är grundläggande. Denna 
information redovisas i underkategorierna kommunikation och dokumentation.  

2.1 Kommunikation   
Elovsson och Boström (2011, ss. 12-13) påpekar hur viktigt det är med kommunikationen och 
samverkan inom teamet, för att smärtlindring ska fungera väl. Teamet innefattar olika 
personalkategorier, såsom sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt 
representanter från olika huvudmän såsom landsting, kommun och primärvård. Gropelli och 
Sharer (2013, s. 378) påpekar som Elovsson och Boström (2011, s. 14) att det är viktigt med 
kommunikation mellan omvårdnadspersonalen och patienten. Patienten måste därför vara 
delaktig i de beslut som fattas gällande dennes smärtlindring. Genom kommunikationen kan 
smärtan identifieras. Det som kan skapa ett hinder för en optimal smärtlindring är bristen på 
bra kommunikationen. Vid muntlig samt skriftlig rapportering till kollegor om patientens 
smärta och smärtlindring visar Sandh och Boström (2012, s. 46) att det brister. Sjuksköterskan 
har en central roll då denne är den som knyter ihop all information till en helhet, vilket skapar 
förutsättningar för en väl genomför behandling av smärtan. Det är därför viktigt att 
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sjuksköterskan rådfrågar och har en bra kontakt med andra personalkategorier (Manias 2012, 
s. 1247) 

Utan kommunikation med patienten är risken stor att sjuksköterskan underskattar patientens 
smärta (Gropelli & Sharer 2013, s. 379; Manias 2012, s. 1247).  Sandh och Boströms studie 
(2012, s. 46) menar att många patienter inte är helt delaktiga i besluten om deras 
smärtbehandling, samt att det inte alltid tillfrågas om sitt behov av smärtlindring. Det finns 
brister i kommunikationen mellan sjuksköterskan och smärtombuden på arbetsplatsen. 
Sjuksköterskan tar kontakt med smärtombudet först när smärtan blivit problematisk för 
patienten.  

Sjuksköterskan tror mer på en grimaserande patient som uttrycker smärta, än en patient som 
ler även om denne uttrycker smärta (Katsma & Souza 2000, s. 92). Detta har betydelse när 
sjuksköterskan ger smärtlindring. Patienten som ler men uttrycker smärta får inte samma dos 
av opioid som de som grimaserar. Kee och Epps (2001, s. 202) visar också på att den leende 
patienten inte får samma smärtlindring som den grimaserande patienten får. Detta beror på att 
patienten måste visa och uttrycka smärtan på ett tydligt sätt för att övertyga sjuksköterskan att 
denne har ont, annars tror inte sjuksköterskan på patienten. 

2.2 Dokumentation    
Dokumentationen medför att interaktionen mellan vårdpersonal och patienten fungerar bättre, 
då dokumentationen lägger grunden inför mötet med patienten där interaktionen tar sin 
början. Patienten behöver inte upprepa sitt problem, beskriva sin smärta eller att kartlägga sin 
situation flera gånger (Sandh & Boström 2012, s. 47). Det finns skillnader mellan det 
sjuksköterskan dokumenterar och dennes egen uppfattning om patientens smärta. En erfaren 
sjuksköterska som arbetat med långvarig problematisk smärta dokumenterar inte detta lika 
ofta som en mindre erfaren sjuksköterska (Katsma & Souza 2000, ss. 91-92).  När smärtan 
inte dokumenteras får patienten inte likvärdig behandling. När detta sker kommer det att 
påverka patientens livskvalitet och förmodligen skapa ett lidande (Sandh & Boström 2012, s. 
46). Det finns tydliga brister i sjuksköterskans dokumentation i patientens journal angående 
smärta. Det är knappt 50 % (n= 100) av sjuksköterskorna i studien som alltid dokumenterar i 
journalen.  Trots att det finns brister i sjuksköterskans dokumentation så har det skett en klar 
förbättring inom detta område (Thörnqvist, Gradulf & Strender 2003, s. 336).  När 
dokumentationen sker leder det till en bättre smärtbedömning, smärtlindring samt ökat 
välbefinnande för patienten. För att patientens vårdplan ska fungera så måste sjuksköterskan 
uppdatera planen när smärtan eller smärtlindringen ändras. Detta för att all 
omvårdnadspersonal ska kunna läsa om smärtan, smärtlindringen och omvårdnadsåtgärderna.  

Elovsson och Boström (2011, s. 15) poängterar vikten av att dokumentationen sker i ett 
gemensamt datoriserat program, detta för att underlätta kommunikationen mellan olika 
personalkategorier. Dokumentationen av omvårdnadspersonalen är ett stöd för sjuksköterskan 
vid smärtbedömning och smärtlindringen. Clark, Fink, Pennington och Jones (2006, s. 75) 
menar att det är viktigt att sjuksköterskan dokumenterar sin bedömning av patientens smärta. 
Bedömning kan ske med hjälp av till exempel Visuell Analog Skala (VAS). Genom att 
använda denna skala kan sjuksköterskan få en större insikt om smärtans intensitet och 
utvärdera den samma.  

När sjuksköterskan låter patienten skriva i en smärtdagbok om vilka tider denne hade ont så 
gav det sjuksköterskan information om hur bra patientens smärtlindring fungerar (Hager & 
Brockopp 2007, s. 13). Efter smärtdagbokens införande ökade antal schemalagda läkemedel 
samt att vid behovsläkemedel ökade. Sjuksköterskan fick genom patientens smärtdagbok en 
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större inblick i patientens smärta. Sjuksköterskans dokumentation ökade när smärtan 
synliggjordes genom en smärtdagbok som patienten skrivit i dagligen.       

 

3. Sjuksköterskans organisatoriska ansvar  
Under denna kategori presenteras vikten av att patienten har en och samma sjuksköterska. 
Detta för att sjuksköterskan ska tillgodose den enskildes smärta och lindra den på bästa sätt. 
Därtill hur strukturen på enheten påverkar sjuksköterskans lindring av patientens långvariga 
smärta. 

3.1 Kontinuitet  
Kontinuiteten har en avgörande roll i patientens smärtlindring. Det handlar om att 
sjuksköterskan får kännedom om patientens smärta och smärtlindring. Det blir effektivare att 
lindra smärtan när sjuksköterskan har erfarenhet och kännedom om vilka strategier som 
hjälper patienten att hantera smärtan (Elovsson & Boström 2011, s. 11).  När 
personalomsättningen är låg fungerar patientens smärtlindring bättre jämfört när 
personalomsättningen är hög. När det finns en kontinuitet leder det till en bättre uppföljning 
och utvärdering även om tiden är knapp (Elovsson & Boström 2011, s. 13).  

3.2 Strukturen på den enskilda enheten   
Sjuksköterskor har ofta många ansvarsområden mer än att lindra patientens smärta. Många 
sjuksköterskor upplever en ökad arbetsbelastning kring omvårdnadsarbetet runt patienten. 
Sjuksköterskan ska hinna med mycket under en arbetsdag och många gånger är de 
underbemannade (Elovosson & Boström 2011, s. 13).  

Dessutom kommer direktiv från läkaren vad sjuksköterskan ska utföra hos patienterna, vilket 
leder till att sjuksköterskan prioriterar bort omvårdnadshandlingar som kan innefatta 
smärtlindring, detta upplevs frustrerande. Det framkommer att sjuksköterskor ser olika på vad 
det finns för faktorer som påverkar smärtlindringen (Elovsson & Boström 2011, s. 11). En del 
kan se en faktor som positiv medan en del kan se samma faktor som negativ. En av faktorerna 
som kan påverka var läkarens tillgänglighet. Det avsätts heller ingen tid för utbildning på en 
enskild enhet för omvårdnadsåtgärder för smärtlindring. Ekonomin på den enskilda enheten 
återspeglar sig i hur bra smärtlindringen är för patienten (Elovsson & Boström 2011, s. 12). 
Om ekonomin är ansträngd upplever sjuksköterskan att smärtlindringen blir mindre 
prioriterad samt att lidandet ökar för patienten.  

Sandh och Boström (2012, s. 45) poängterar användningen av smärtriktlinjer på arbetsplatsen. 
Detta för att patienterna ska få möjlighet till likvärdig smärtlindring oavsett vilken 
sjuksköterska som utför smärtlindringen. Sjuksköterskor som använder riktlinjerna gav 
patienterna oftare smärtlindring vid smärtgenombrott jämfört med de sjuksköterskor som inte 
följer eller använder riktlinjerna. 

Sjuksköterskan som arbetar nattetid har fler patienter att ta hand om än de sjuksköterskor som 
arbetar dagtid. Detta leder till att sjuksköterskan har fullt upp och inte alltid kan lindra 
patientens smärta direkt vid larm. Att arbeta natt som ensam sjuksköterskan har en stor 
påverkan på patientens smärtlindring, då patienten ofta får vänta tills sjuksköterskan har tid att 
komma (Manias 2012, s. 1249)  
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4. Sjuksköterskans syn på människan 
Under denna kategori presenteras sjuksköterskans olika syn på patientens långvariga 
somatiska smärta. Dessa presenteras i underkategorierna; den subjektiva synen och 
helhetssyn. 

4.1  Den subjektiva synen    
Kee och Epps (2001, s. 200) menar att det är viktigt att inneha kunskap om smärtlindring, 
men det är ännu viktigare att förstå att smärtan hos patienten är mycket individuell. Detta 
omfattar kunskap och erfarenhet om att smärtan ter sig olika från människa till människa samt 
att förstå hur långvarig somatisk smärta påverkar den enskilda patienten. Som sjuksköterska 
innebär detta att lägga sin förförståelse åt sidan och lyssna till patientens berättelse.  

4.2 Helhetssyn  
De flesta sjuksköterskor som jobbar inom äldreomsorgen arbetar där för att de tycker om att 
arbeta med den äldre patienten. Sjuksköterskorna instämmer med att en effektiv smärtlindring 
påverkar den äldre patientens livskvalitet (Gropelli & Sharer 2013, s. 378). Att enbart 
fokusera på de fysiska aspekterna vilket långvarig smärta innebär ger en ensidig bild av 
situationen.  Sjuksköterskan bör därför även diskutera de andliga, sociala och psykiska 
aspekterna av patientens livssituation tillsammans med patienten för att smärtlindringen ska 
bli så effektiv som möjligt. När sjuksköterskan inte reflekterar eller diskuterar över smärtan 
utifrån ett helhetsperspektiv leder det till en ofullständig behandling av patientens smärta med 
minskad livskvalitet.  

I Manias (2012, s. 1249) studie påpekar patienterna att de önskar att sjuksköterskan ska se 
hela smärtan och hela människan, och inte bara fokusera på att lindra smärtan och lidandet 
som långvarig somatisk smärta ge 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion   
Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av bedömning och lindring utav långvarig 
somatisk smärta hos den äldre patienten inom äldreomsorgen utifrån sjuksköterskans 
perspektiv. För att få fram forskningsresultat rörande sjuksköterskans erfarenhet av 
smärtlindring gällande den äldre patienten valdes en litteraturöversikt, med hjälp av Fribergs 
(2006, ss. 115- 122) modell. Efter som denna modell tillåter både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar, så var denna modell enligt Friberg (2006, s. 119) smidig att arbeta med samt väl 
beskriven av författaren. Innan studien påbörjades gjordes en pilotsökning av lämplig 
litteratur för att undersöka om det fanns artiklar som besvarade syftet. Detta gjordes för att 
undersöka om det fanns artiklar att tillgå och om de var av god kvalitet vilka kunde besvara 
syftet. Därefter gjordes en mer riktad sökning med sökorden: chronic pain, nursing, pain 
management och pain assessment, för att få en bred sökning och därefter kunna plocka ut de 
artiklar som svarade på sjuksköterskans erfarenhet gällande smärtbedömning och 
smärtlindring vid långvarig somatisk smärta. Sökorden som valdes ut var de mest lämpliga för 
att besvara författarnas syfte. Sökningarna har gjorts i sökbaserna CINAHL och PubMed. 
Dessa sökbaser användes då de innefattar artiklar inom vård och medicin. Årtalen 2000-2014 
valdes som sökperiod. Det som framkom i artiklarna skiljde sig inte mycket oavsett vilket 
årtal artiklarna var publicerade. Härav drogs slutsatsen att det inte hade en betydande inverkan 
att artiklarna var valda under en så lång period som 14 år.  

Litteraturstudien innefattar nio artiklar på engelska. Detta kan betraktas som en svaghet då 
granskningarna vilar på författarnas språkkunskaper och tolkningar av innehållet i artiklarna. 
Innebörden i resultatet kan ha påverkats på grund av detta.  

Resultatet innefattar elva artiklar där fem använder en kvantitativ metod och sex en kvalitativ 
metod. Det som var bra, var att både kvantitativa och kvalitativa artiklar har används. Vilket 
har gett ett större perspektiv inom detta område. Dessa artiklar valdes ut för att innehållet i 
dessa höll en hög kvalitet och besvarade studiens syfte. Enligt Friberg (2006, s. 119) kan både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar användas för att författaren inte ska begränsa sig samt att 
studera området utifrån olika synvinklar och perspektiv. Detta bidrar till att erhålla en bättre 
förståelse för den verkliga verkligenheten.  

Artiklarna lästes noggrant igenom ett flertal gånger.  Innehållet i artiklarna diskuterades med 
frågeställningen om de besvarade studiens syfte. Efter att läst dem noggrant lades mycket tid 
på att bryta ner resultatet i stycken och sortera dem i grupper med likande teman och utifrån 
dessa teman växte underkategorier samt kategorier fram. Enligt Friberg (2006, s. 118) skall 
artiklarnas resultat brytas ner, för att kunna identifiera skillnader och likheter på ett 
grundläggande sätt. Dessutom växte en större helhetsbild fram inom området. Genomgående i 
resultatet presenteras sjuksköterskans erfarenheter av smärtbedömning och smärtlindring 
gällande den äldres långvariga somatiska smärta. Författarna har försökt att enbart fokusera på 
sjuksköterskans upplevelse men då denne interagerat med patienten har det även, vid något 
tillfälle framkommit hur patienten har reagerat. 
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Resultatdiskussion    
Sjuksköterskan som arbetar inom äldreomsorgen stöter dagligen på patienter med långvarig 
somatisk smärta som ofta är svår att smärtlindra till fullo. Det som framkommit i resultatet är 
att många av sjuksköterskorna upplevde en frustration över att inte kunna smärtlindra 
patienterna fullt ut. Många sjuksköterskor gör allt de kan för att patientens smärta ska lindras. 
Som det presenteras i resultatet är sjuksköterskan villig att ta till alternativa metoder så som 
TENS, värme, kyla, massage eller motion för att erhålla ett bättre resultat. Den äldre patienten 
använder ofta upp till tre alternativa metoder för smärtlindring när farmakologisk behandling 
inte hjälper helt, dessa är vila, distraktion samt kyla/värme (Dewar 2006, s. 34). 
Sjuksköterskan behöver mer kunskap samt utbildning om alternativa metoder för att behandla 
långvarig smärta. De framkom även i resultatet att sjuksköterskan med lång erfarenhet tar till 
fler alternativa metoder när grundsmärtlindringen inte fungerar. Sjuksköterskan med kort 
erfarenhet nöjde sig med endast läkemedelsbehandling även om patienten inte är fullt 
smärtlindrad samt att de ger den äldre patienten rätt dos av läkemedel. Sjuksköterskan med 
lång erfarenhet är mer försiktig med att ge analgetika på grund av rädsla för att överdosera 
samt för att opioider är beroendeframkallande. Därför lindras smärtan inte likvärdigt när 
patienten behandlas av olika sjuksköterskor.  

Det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar och tar sig tiden att sitta ner och samtala med 
patienten om smärtan och hur denne upplever sin smärta. I ett flertal av artiklarna samt i 
resultatet framkom det att många av sjuksköterskorna inte tror på patientens smärta om denne 
inte gör grimaser och har objektiva fynd så som hög puls och blodtryck samt att andningen 
inte är påverkad.  Gudmannsdottir och Halldorsdottir (2009, s. 321) menar att många patienter 
känner att de inte vill uttrycka sin smärta, för att de inte tror att sjuksköterskan tar emot den. 
Många patienter med långvarig somatisk smärta känner sig övergivna av anhöriga och 
vårdpersonal då de känner att ingen tar deras smärta på allvar. Detta kan ha samband 
patientens tidigare erfarenheter av vårdpersonal där bemötandet har varit dåligt, blivit illa 
bemött eller inte känt sig välkommen. Sjuksköterskans attityd påverkar hur patienten väljer att 
visa sin smärta. Om patienten inte känner förtroende för sjuksköterskan kommer patienten 
inte släppa in denne i sin situation och därmed kan sjuksköterskan inte ta del av patientens 
berättelse som har utgångspunkten i livsvärlden. Livsvärlden är den värld som patienten lever 
samt de erfarenheter patienten har med sig från tidigare situationer. Därför bör sjuksköterskan 
sätta sig in i patientens livsvärld genom att ta del av dennes berättelse och läsa journalen 
innan bedömningen av görs. Sjuksköterskan kan aldrig veta vad patienten har varit med om 
innan och vad som kan påverka patientens sätt att uttrycka sig utan att sätta sig in i patientens 
livsvärld. Det är också viktigt att sjuksköterskor emellan inte diskuterar sina patienter på ett 
oprofessionellt sätt. Det är lätt hänt att kollegor skapar en otydlig och även osann bild av 
patientens livsvärld. När sjuksköterskan senare vårdar patienten styrs sjuksköterskan av sina 
känslor och handlingar av den felaktiga tolkningen av patientens livsvärld. Detta kommer att 
påverka bedömningen och lindringen av smärtan samt att patienten kommer att känna sig 
sämre förstådd.  Detta kan leda till att patienten sluter sig istället för att berätta om sin smärta 
(Gudmannsdottir och Halldorsdottir 2009, ss. 320-321).   

Sjusköterskans sätt att bedöma patientens smärta har betydelse för smärtlindringen. Under 
sjuksköterskeutbildningen lärs det ut typiska symtom som patienten ofta upplever när denne 
är smärtpåverkad. Litteraturen tar även upp att patienten kan dölja sin smärta och därmed syns 
inte alltid detta (Berntzen, Danielsen & Almås 2011, ss. 358-359). Sjuksköterskan med kort 
erfarenhet har större benägenhet att tro på patientens smärta även om patienten inte gör 
grimaser eller har objektiva fynd (Katsma & Souza 2000, ss. 91-92). Som tidigare presenteras 
i resultatet är att alla patienter med långvarig smärta inte uttrycker sin smärta genom grimaser 
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även om denne säger att smärtan är outhärdlig. Det är då viktigt att sjuksköterskan stannar 
upp och reflekterar över varför inte patienten visar sin smärta. Kan det vara för att patienten 
inte känner sig trygg och delar med sig av sin livsvärld med smärta eller har patienten tidigare 
erfarenheter från att inte ha blivit trodd och sedd inom vården?  Sjuksköterskan ska låta 
patienten bjuda in till samtal och berätta om sin situation. Sjuksköterskan ska aldrig själv 
bjuda in till samtal utan måste vänta in patienten tills denne känner sig trygg eller känner sig 
redo att dela med sig av sin livsvärld (Ekebergh 2013, s. 494).  

Sjuksköterskan med äldre utbildning vill ofta inte ändra sitt sätt att tänka kring smärtlindring. 
En del sjuksköterskor inom äldreomsorgen har svårt att ta till sig ny kunskap vid utbildning 
gällande smärtlindring och smärtlindringsmetoder. Allcock, McGarry och Elkan (2002, s. 
467) påpekar att sjuksköterskan behöver utbildning och träning när det gäller farmakologiska 
samt alternativa metoder för smärtlindring. Enligt Sandh och Boström (2012, s. 45) så behövs 
det riktlinjer för smärtlindring. Detta för att varje patient ska få samma bedömning och 
smärtlindring oavsett vilken sjuksköterska som för tillfället ansvarar för patientens 
omvårdnad. Det finns riktlinjer inom äldreomsorgen angående bedömning av smärta och 
smärtlindring men att det är individuellt om sjuksköterskan använder dem eller inte. 
Sjuksköterskan gör då istället en egen bedömning och lindrar ut efter den. Det är viktigt att 
dessa riktlinjer används då att patienten bör slippa onödigt lidande och erhålla den 
smärtlindring som patienten är i behov av. Det är ledningen på arbetsplatsen som får se till att 
riktlinjerna är framtagna och är lätta att tillgå samt att se till att dessa följs i sjuksköterskans 
dagliga arbete gällande långvarig somatisk smärta, genom kontinuerlig uppföljning.   

Sjuksköterskan bör ta tillvara patientens berättelse som har sin utgångspunkt i dennes 
livsvärld. Det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid vid inskrivningssamtalet till 
äldreomsorgen så att patienten och sjuksköterskan får en god kontakt och att sjuksköterskan 
får en heltäckande och konkret bild över patientens situation. Gudmannsdottir och Hallsdottir 
(2009, s. 321) påpekar att när sjuksköterskan inte tar sig tid att sätta sig in i patientens 
berättelse så brister det i patientens smärtlindring. När sjuksköterskan inte gör detta leder det 
till en stor förlust hos patienten som kommer att påverka patientens livskvalitet.  

I resultatet poängteras vikten av att sjuksköterskan är påläst om patientens smärta innan denne 
möter patienten. När sjuksköterskan läst på och är mer införstådd i patientens situation samt 
vilken smärtlindring och alternativa metoder som är effektivast för just denna patient. Leder 
detta till en effektivare smärtbehandling. Då det ibland är stor omsättning på personalen inom 
äldreomsorgen är det viktigt att sjuksköterskan tar sig tiden att läsa igenom journalen innan 
denne träffar patienten. Patienten påverkas vid stor personalomsättning då denne inte känner 
sig trygg med att det kommer olika sjuksköterskor samt att smärtlindringen inte blir 
tillfredställande. Elovsson och Boström (2011, s. 13) poängterar kontinuiteten i omvårdnaden. 
Kontinuitet innebär att sjuksköterskan får en patientkännedom vilken påverkar 
smärtlindringen positivt. När personalomsättningen var låg så fungerade smärtlindring bättre, 
sjuksköterskan utvärderade samt reflekterade över vad som gjorts, detta gjordes även om tiden 
var knapp. Viktigt är att sjuksköterskan känner sina patienter väl vilket gör att denne kan 
lindra smärtan effektivare samt uppmärksamma om smärtan förändras. Författarna menar att 
det är viktigt att det blir en kontinuitet i sjuksköterskans schema, så att sjuksköterskan kan 
följa upp tidigare behandling dagen efter. När patienten känner en kontinuitet och känner 
sjuksköterskan bättre kommer det att leda till att patienten vågar öppna sig mer och mer och 
vågar berätta mer om sitt liv samt om sin situation. Det är viktigt att patienten har en 
patientansvarig sjuksköterska som patienten kan vända sig till och känna förtroende för samt 
vikten av att sjuksköterskan ser hela patienten och tar med patientens familj. Detta för att de 
ska få ta del av vad som händer runt patienten samt hur dennes vård planeras. När 
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sjuksköterskan tar med hela familjen så skapar det en trygghet och ger en ökad livskvalitet för 
både patienten och familjen. Detta bidrar till att de känner sig sedda, de känner att det är 
någon som lyssnar till dem samt tar deras situation på allvar (Gudmannsdottir och 
Halldorsdottir 2009, s. 321).   

Det är viktigt att sjuksköterskan stannar upp och reflekterar över vad denne gjort och varför. 
Genom att sjuksköterskan reflekterar över sitt eget arbete kring smärtlindring samt arbetet 
tillsammans med omvårdnadspersonalen kommer patientens smärtlindring bli effektivare. 
Detta på grund av att när sjuksköterskan stannar upp och reflekterar kan denne komma på 
alternativa metoder som kan vara patienten till godo. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 
är öppen inför alternativa metoder för att lindra patientens smärta. När sjuksköterskan och 
omvårdnadspersonalen diskuterar och reflekterar så kan de komma fram till vad som skulle 
kunna fungera bättre och vad som fungerar sämre för just denna patient i fråga. Författarna 
har arbetat inom hospicevård och där går vårdpersonalen igenom en till två patienters 
smärtproblematik i veckan. När smärtan kartlagts och delgivits hela vårdpersonalen får de en 
klarare bild på vad de kan göra eller inte göra för att patientens smärta ska lindras 
tillfredställande. Manias (2012, s 1248) poängterar att genom att rådfråga med kollegor leder 
det till sjuksköterskan har en reflekterande hållning.  

Det finns tydliga brister i kommunikationen samt i dokumentationen kring smärtbehandling 
(Allcock, McGarry & Elkan 2002, s. 466). Detta är en allvarlig brist som påverkar patientens 
livskvalitet på ett negativt sätt. Inom detta område finns en stor utvecklingspotential.  
Angående kommunikationen måste denna bli betydligt bättre då underrapporteringen till 
kollegor är bristfällig samt att patienten inte alltid är delaktig i sin behandling gällande 
smärtlindringen. Bristen på kommunikation mellan olika personalkategorier påverkar 
patientens smärtlindring och livskvalitet. Då patientens smärta inte lindras fullständigt kan 
detta leda till att patienten tappar sitt förtroende för sjuksköterskan samt andra 
personalkategorier. Kommunikationen runt patienten är grundläggande för att vården ska 
fungera på ett tillfredställande sätt och minskar risken för missuppfattningar. När det finns 
brister i kommunikationen och patienten måste berätta sin situation om och om igen för olika 
kategorier kommer det leda till att patienten tappar förtroendet för sjuksköterskan och annan 
vårdpersonal. Sjuksköterskan behöver förbättra sina kunskaper inom kommunikation för att 
ett mer tillfredsställande samarbete mellan olika personalkategorier skall bli möjligt. Sandh 
och Boström (2012, ss. 45-46) lyfter upp kommunikationen som en nyckel i omvårdnaden, 
fungerar inte kommunikationen kommer interaktionen med patienten att påverkas.  

Sjuksköterskans syn och attityd gentemot patienten och dennes smärta påverkar hur god 
smärtlindring patienten får. Onkologisjuksköterskan har mest erfarenhet av hur 
sjuksköterskan kan ge smärtlindring på ett effektivt sätt (Gropelli & Sharer 2013, s. 378). 
Onkologisjuksköterskan tar med hela patienten, inkluderar familjen i vården, alltså har 
sjuksköterskan här en helhetssyn på sin patient. Vanligt är att sjuksköterskan bara ser smärtan 
som en fysisk faktor och inte diskuterar andliga, sociala och kulturella aspekter som smärtan 
faktiskt har inverkan på (Mimi & Suki 2013, ss. 15-18). Författarna tycker att det är viktigt att 
smärtan lindras effektivt. När smärtlindringen blir ineffektiv kan detta leda till att patienten 
drar sig undan sina sociala engagemang. Det är stor risk att den äldre patienten får en 
depression, tack vare att smärtan tar över en stor del av patientens liv när denne blir utan 
effektiv smärtlindring. Depression hos den äldre patienten kan leda till farmakologisk 
behandling mot depression. Dessa patienter äter ofta många olika läkemedel och risk för 
interaktioner ökar. För att minska detta lidande och minska samhällskostnaderna bör 
sjuksköterskan reflektera över vad som händer om patienten inte blir godtagbart smärtlindrad. 
Sjuksköterskan ska inte nöja sig med en läkemedelsordination från läkaren om patienten 
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fortfarande har ont. Sjuksköterskan måste då ta till sin kunskap om smärtlindring samt 
alternativa metoder så att patienten blir smärtlindrad på ett bättre sätt, samt att denne tar sitt 
ansvar som sjuksköterska och kontaktar en läkare så att ordinationen ändras. 

SLUTSATS 
 

• En grundläggande vårdrelation byggs upp genom att sjuksköterskan har ett gott 
bemötande gentemot patient. Detta för att bedömning och lindring av smärtan ska bli 
så bra som möjligt.  

• Många patienter upplever att sjuksköterskor inte alltid lyssnar eller tror på patientens 
upplevelser av sin långvariga somatiska smärta. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskan tar fasta på patientens egna upplevelser och är medveten om att 
smärtan ter sig olika hos varje individ.  

• Kommunikationen och dokumentationen är nyckeln till en fungerande smärtlindring. 
Om det finns brister inom dessa två kommer det att påverka patientens lindring utav 
den långvariga somatiska smärtan.  

• Vikten av att patienten känner sig delaktig i sin vård kring smärtbedömning och 
smärtlindring. Har en stor inverkan hur patienten ställer sig till smärtbehandlingen.  

• Det behöver implementeras lokala riktlinjer och rutiner för att en god smärtlindring 
ska vara möjlig inom äldreomsorgen. Det finns nationella riklinjer men dessa följs inte 
alltid av sjuksköterskan.  

• Det behövs kontinuerlig utbildning inom området för att utveckla effektiva strategier 
för smärtlindring i syfte att möta de särskilda behoven hos den äldre patienten. 

 

Framtida forskning 
• Det behövs forska mer om alternativ metoder samt hur dessa används ute i 

äldreomsorgen.  
• Det behövs även forska vidare om hur stor inverkan patientens dokumenterande i 

smärtdagboken har för att påvisa om det ger effekt på patientens smärtlindring.   
 
 

Kliniska implikationer  
• Genom att öka kunskapen om alternativa behandlingsmetoder kan sjuksköterskan 

utöka strategierna inom patientens smärtbehandling. 
• Hur sjuksköterskan bör bemöta patienterna så att de känner sig sedda, lyssnade på och 

i förlängningen skapa ett förtroende dem emellan.  
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Kvalitativ ansats 
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bedömning och 
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boende.  

Kvalitativ intervju 
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på fem frågor 
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Sjuksköterskan 
måste ha läst i 
patientens 
journal innan 
denne ska 
smärtlindra.  
Onkologi 
sjuksköterskan 
har mest 
kunskaper om 
smärtlindring. 

Författare: 
Clark, L., Fink, 
R., Pennington, 
K. & Jones, K. 
Årtal: 2006 
Titel: Nurses 
reflections on 
pain 
management in 
a nursing home 

Kvalitativ ansats 
Vårdvetenskaplig 
samt 
sjukskötesperspek
tiv 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
uppfattningar om ett 
urval av Colorado 
vårdhem personal 
som deltog i en 
studie för att 
utveckla och 
utvärdera en 

Kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer 
100 sjuksköterskor. 
10 sjuksköterskor 
från varje 
avdelning.  
 

Sjuksköterskor 
som har lång 
erfarenhet har 
svårt att tänka 
nytt. 
Sjuksköterskans 
attityd påverkar 
hur patienten 
smärtlindras.  De 
flesta 
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setting. 
Tidskrift: Pain 
management 
nursing 
 

mångfacetterad 
smärthantering 

sjuksköterskor 
underrapporterar 
och är rädda för 
övermedicinering
.   

Författare: 
Elovsson, M.& 
Boström, B. 
Årtal:2011 
Titel: 
Sjuksköterskor
s upplevelse av 
smärtbehandlin
g av äldre 
personer i 
kommunal 
hälso-sjukvård 
Tidskrift: 
Vård i norden 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
Vårdvetenskapligt 

Syftet är att beskriva 
vad sjuksköterskor 
upplever påverkar 
smärtlindring av 
äldre i kommunal 
hälso- och sjukvård 

Kvalitativ intervju 
metod 
18 sjuksköterskor 
ifrån 2 kommuner. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
 

En oerfaren och 
ostrukturerad 
organisation 
försvårar 
möjligheten att 
ge en god 
smärtlindring 
Viktigt att 
sjuksköterskan 
har en god 
kunskap om hur 
läkemedel 
påverkar den 
åldrade 
människan. 
Sjuksköterskans 
erfarenhet 
påverkar. 

Författare: 
Gropelli, T & 
Sharer, J. 
Årtal : 2013 
Titel: Nurses' 
Perceptions of 
Pain 
Management in 
Older Adults 
Tidskrift: 
Medsurg 
Nursing 
 
 
 
 

Vårdvetenskaplig.  
 
Fenomenlogiskt 
perspektiv. 

Vad är 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
smärtlindring för 
äldre vuxna i 
långsiktig vård och 
omsorg? 

Kvalitativ design 
med en 
innehållsanalys 
enligt Elo & 
Kyngas 2007. 
Studien är 
fenomenlogisk. 16 
sjuksköterskor 
intervjuades.  
 
 
 

Brist på 
självreflektion 
orsakade hinder 
för effektiv 
smärtlindring.  
De flesta av 
sjuksköterskorna 
diskuterar inte de 
psykologiska, 
sociala och 
andliga aspekter 
av livskvaliteten. 
Detta påverkar 
hur 
sjuksköterskan 
smärtlindrar.  

Författare: 
Hager, K. & 
Brockopp, D.  
Årtal: 2007 
Titel: The 
chronic pain 
diary: 
assessing 
chronic pain in 
the nursing 
home 
population 
Tidskrift:Jour
nal of 
Gerontological 
nursing. 

Kvantitativ ansats 
Vårdvetenskaplig.  

Syftet var att 
utvärdera 
användningen av en 
smärtdagbok för att 
bedöma kronisk 
smärta i vårdhem. 

Kvantitativ metod 
25 sjuksköterskor 
och 75 stycken ifrån 
omvårdnadspersona
len  
Data samlas in 14 
dagar före 
användning av 
dagboken jämfördes 
med data som 
samlats in 14 dagar 
efter dagbok 
avslutad 

Efter 
genomförandet 
av smärtdagbok 
där smärta nivån 
skrivs ner ökade 
dokumentationen
.  Genom att ta 
hjälp av 
smärtdagbok så 
kunde 
sjuksköterskan få 
reda på vilka 
tider patienten 
hade ont. 
Därmed kan 
denne sätta in 
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 läkemedel eller 
andra åtgärder 
just runt den 
tiden.  

Författare: 
Katsma, D &  
Souza, K.   
Årtal: 2000 
Titel:  Elderly 
Pain 
Assessment 
and Pain 
Management 
Knowledge of 
Long-Term 
Care Nurses.  
Tidskrift: Pain 
Management 
Nursing 
 

Kvantitativ ansats 
Vårdvetenskaplig 
 

Syftet med studien 
var att ta reda på hur 
kunskapsnivån hos 
sjuksköterskor 
angående 
smärtbedömning och 
smärtlindring. 

Kvantitativ metod, 
med t-test användes 
för att hitta 
skillnader i de tre 
frågorna som var i 
enkäten. 
Enkäterna 
skickades till 
sjuksköterskans 
chefer på 42 olika 
avdelningar. 
Totalt 879 
sjuksköterskor. 89 
sjuksköterskor 
svarade på 
enkäterna. 

Majoriteten av 
sjuksköterskorna 
trodde inte på 
patientens 
smärta, om 
patienten inte 
gjorde grimaser. 
Sjusköterskor 
med mindre 
erfarenhet hade 
större 
benägenhet att 
tro på patientens 
smärta samt mer 
benägna att välja 
rätt dos av 
opioid.  
Skillnad i 
sjuksköterskans 
åsikter och 
dennes 
dokumentation 

Författare: 
Kee, C & 
Epps, C. 
Årtal: 2001 
Titel: Pain 
Management 
Practices of 
Nurses Caring 
for older 
patients with 
osteoarthirits 
Tidskrift: 
Western 
Journal of 
nursing 
research 
 

Ground theory 
 
Vårdvetenskaplig 

Syftet med studien 
var att ta reda på 
sjuksköterskan 
smärtlindringsmetod
er. 

Kvalitativ metod 
med djup 
semistrukturerade 
intervjuer.  
Författarna frågade 
15 sjuksköterskor 
inom 
hemsjukvården men 
tio deltog i 
intervjuerna.  
 

Sjuksköterskan 
tror inte på 
patientens smärta 
om patienter inte 
visar smärta. 
Sjuksköterskor 
kände frustration 
att inte kunna 
lindra patientens 
smärta helt.  
Sjusköterskan 
måste låta 
patienten prata 
om sin smärta. 
Undervisa 
patienten om 
alternativa 
metoder. 

Författare: 
Manias, E 
Årtal: 2012 
Titel: 
Complexities 
of pain 
assessment and 
management in 
hospitalized 
older people: a 
qualitative 

Vårdvetenskaplig 
 
Kvalitativ ansats 

Syfte 
För att undersöka 
hur smärta 
bedömdes och 
hanteras hos äldre 
patienter som 
vistades på 
äldreboende 

Kvalitativ metod 
Naturalistisk 
observation, på två 
olika boenden. 
Uppföljande 
intervjuer 
genomfördes med 
deltagande 
sjuksköterskor för 
att klargöra 
aktiviteter och 

Sjuksköterskan 
ska vänta in 
grundmedicineri
ngs effekt innan 
vid 
behovsläkemedel 
sätts in. 
Analgetika finns 
inte alltid att 
tillgå på 
avdelningen 



24 
 

observation 
and interview 
study 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies 
 

beteenden som 
observerade, och 
för att ge 
förklaringar till hur 
och varför 
aktiviteter och 
beteenden 
förekommit på 
vissa sätt. 
34 av 44 
sjuksköterskor 
deltog 

vilket bidrar till 
att 
sjuksköterskan 
måste gå och 
hämta vilket gör 
att patienten får 
vänta på 
smärtlindringen. 
Sjuksköterskan 
rådfrågar med 
kollegor leder till 
ett reflekterande 
hållning. 

Författare: 
Sandh, 
M.&Boström, 
B. 
Årtal:2012 
Titel: 
Sjuksköterskor
s uppfattning 
om 
smärtbehandlin
g och 
användning av 
riktlinjer 
Tidskrift: 
Vård i norden 
 

Kvantitativ ansats 
Vårdvetenskapligt 
 
 

Syftet var att 
identifiera hur 
sjuksköterskor 
uppfattar 
genomförandet av 
smärtbehandling och 
användandet av 
riktlinjer för 
smärtbehandling 

Kvantitativ metod. 
Studien bearbetats i 
SPSS (Statistical 
Package for the 
Social 
Sciences)som 
redovisas med 
beskrivande 
statistisk och Mann-
Whitney U-test 
användes för att 
beskriva skillnader 
mellan sjukhus och 
hemsjukvården 
gällande riktlinjer. 
219 sjuksköterskor 
tillfrågades via 
kodade 
frågeformulär. 
111 besvarade. 

De som svarade 
hade arbetat i 18 
år. 
Sjuksköterskor 
uppgav att det 
fanns 
smärtombud där 
de arbetade. 
Smärtriktlinjerna 
används men i 
varierande grad. 
Patienten är 
delvis delaktig i 
sin 
smärtbehandling. 
Hälften 
dokumenterade 
smärtan. 
Resultatet visade 
att de som fick 
genombrottssmär
ta alltid fick en 
extrados. 

Författare: 
Törnkvist, L., 
Gardulf, A., 
Strender, L-E. 
Årtal: 2003 
Titel: Effects 
of pain-
advisers: 
district nurses 
opinions 
regarding their 
own 
knowledge, 
management 
and 
documentation 
of patients in 
chronic pain 
Tidskrift: 

Kvantitativ ansats 
Vårdvetenskaplig 

Denna studie 
undersökte om 
distriktssjukskötersk
ans åsikter 
förändrades efter 
utbildning och 
introduktion av 
distriktssköterskor 
som " smärt - 
rådgivare " vid 
vårdcentraler. 

Kvantitativ metod 
med chi två test för 
att hitta skillnader 
mellan 1996-98 och 
2003. 53 
sjuksköterskor 
deltog. Enkäten var 
i 51 frågor. 
 

Resultatet i 
studien jämförs 
med en likadan 
studie från 1996-
98. Det har skett 
en del 
förändringar. 
Men en 
minskning 
gällande 
dokumentationen 
om patientens 
smärta. 
Smärtlindring 
samt 
smärtriktlinjer 
har blivit bättre.  
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Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 
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