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Sammanfattning    
 
Många äldre lider av långvarig smärta och får inte alltid den hjälp de behöver. Ökad 
kunskap inom området behövs då antalet äldre kommer att öka. Att utvärdera och lindra 
smärta hos äldre utgör en viktig del av sjuksköterskans ansvarsområde. Genomförd 
studie syftar till att undersöka vilka kunskaper som finns om utvärdering och lindring av 
smärta riktad till äldre boende i kommunen. Genom litteraturöversikt av både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar redovisas resultatet i fyra teman: sjuksköterskans 
utvärdering av smärta, vårdtagarens utvärdering av smärta, sjuksköterskans lindring av 
smärta och vårdtagarens lindring av smärta. Hur smärta blev utvärderad stämde inte 
alltid överens med vårdtagarens upplevelse av smärtan. Smärtlindring sker oftast med 
läkemedel men alternativa behandlingar blir allt vanligare. Ökat samarbete mellan olika 
yrkeskategorier kan leda till att äldre med långvarig smärta får den vård de har rätt till. 
Mer studier behövs för att kunna utveckla vården inom området smärta hos äldre.    
 
 
 
Nyckelord: Pain/chronic pain, elderly, nurse, pain management, pain assessment, 
knowledge, community
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INLEDNING 

Från egen erfarenhet, när jag arbetade inom kommunens äldreomsorg, mötte jag ofta 
vårdtagare som hade smärta. Smärta var ett vanligt förekommande problem och hur den 
utvärderades och lindrades varierade beroende på vilken sjuksköterska som då var i 
tjänst. Smärtan lindrades på olika sätt vilket inte alltid blev det bästa för den som var 
drabbad av ett smärtsamt tillstånd. Om detta berodde på att det inte fanns rätt kunskap 
eller ointresse av hur smärtan skulle hanteras, var svår att se. Intresset väcktes då för att 
ta reda på hur kunskapen hos sjuksköterskor är inom området smärta och äldre. Med 
äldre menar jag de personer som är från 65 år och äldre.  
 
 
BAKGRUND 

Smärta 

Smärta är, enligt Hawthorn och Redmond (1999) den vanligaste anledningen till att 
söka sjukvård eller använda sig av läkemedel. Upplevelsen av smärta är väldigt olika 
beroende på individuell tolkning och i vilket tillstånd personen med smärta befinner sig 
emotionellt.  
 
Brattberg (1995) skriver att enligt Internationella föreningen för smärtstudier (IASP) 
definieras smärta enligt följande: ”Smärta är en obehaglig sensorisk eller emotionell 
upplevelse till följd av verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av 
sådan skada. Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada.” 
(Brattberg, 1995. s.18-19) 
 
Hawthorn och Redmond (1999) menar att smärta kan beskrivas på många olika sätt 
beroende i vilken situation den inträffar. Det är en subjektiv erfarenhet och upplevelsen 
av smärta är individuell. Att människor söker sjukvård beror oftast på en 
bakomliggande smärtorsak. Sjuksköterskans uppgift är att identifiera hur patienten 
upplever och uttrycker sin smärta för att kunna ge en god smärtbehandling. Information 
som samlas in för att fastställa vilken slags behandling som krävs, beror på hur pass 
lyhörd och observant sjuksköterskan är. Det krävs att sjuksköterskan har ingående 
kunskaper om hur smärtan behandlas då den uppstår samt att även ha kunskaper i hur 
läkemedel fungerar. Detta är viktigt för att kunna förebygga, ge god smärtlindring och 
behandla läkemedelsbiverkningar (Hawthorn och Redmond 1999). 
 
Mathisen (1997) beskriver smärta som ett sammansatt fenomen och att det kan vara 
svårt att komma åt den orsak som ligger bakom. För att patienten ska få en så god 
behandling och omvårdnad som möjligt krävs ett bra samarbete med läkare, psykolog, 
socionom och präst. Sjuksköterskan är den person som först lägger märke till vilken 
effekt den fysiska smärtlindringen har på patienten och kan på så sätt förmedla den 
vidare. 
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Indelning av smärta 

Smärta är enligt Brattberg (1995) en komplicerad upplevelse hos den enskilde 
individen. Smärtan påverkas av olika faktorer så som fysiologiska, psykologiska, 
sociala och kulturella. Vid långvariga smärttillstånd talas det ofta om olika dimensioner 
av smärta vilka består av: fysiska, psykiska, sociala och andliga/existentiella. 
Dimensionerna varierar från person till person och även hos enskild person vid olika 
tillfällen. Dessa dimensioner går in i varandra och samspelar på så sätt.  
 
Enligt Hawthorn och Redmond (1999) delas smärtan in i två olika tillstånd beroende på 
vilken varaktighet smärtan har. Indelningen av smärta är akut (kortvarig) och kronisk 
(långvarig). 
Akut smärta kan vara tecken på skada eller sjukdom. Uppkomst genom hyperaktivitet i 
det autonoma nervsystemet vilket kännetecknas av ökad svett och vasokonstriktion. 
Behandling av akut smärta sker oftast genom insättning av analgetika samt att 
bakomliggande orsak till smärta behandlas (Hawthorn och Redmond 1999). 
 
Kronisk/Långvarig smärta är enligt Brattberg (1995) smärta som varat en längre tid än 
vad som kan förväntas efter skada eller sjukdom. Detta innebär en tidsgräns på mer än 
tre månader. Kronisk smärta som förekommer hos patienten behöver inte innebära att 
den inte går att bota. Dock får innebörden av kronisk smärta en negativ klang för 
patienten och kan skapa en negativ inställning från omgivningen. Därför används ofta 
begreppet långvarig smärta i stället. Den del av sin smärta som patienten visar för 
vårdpersonal utgör en liten del i smärtans egentliga storlek. Den största delen syns inte 
men kan leda till att den som drabbas av långvarig smärta förändras. 
 
Hawthorn och Redmond (1999) skriver att långvarig smärta ger upphov till förändringar 
i centrala nervsystemet. Exempelvis så sker förändringar i det autonoma nervsystemet 
vilket leder till att tecken som kan finnas vid smärta, avtar successivt. Personlighet, 
livsstil och den funktionella förmågan blir också påverkad. 
 

Behandling och analys av smärta 

Enligt Socialstyrelsen (2001) ska smärtbehandling väljas efter att en smärtanalys gjorts. 
Smärtans intensitet, tidsmönster, karaktär, utbredning och kroppsspråk analyseras. Detta 
kan ske genom användning av frågeformulär, smärtanteckningar och dylikt. Det är även 
viktigt att ta reda på vad som utlöst smärtan och hur den lindras samt vilken påverkan 
smärtan har på sömn och daglig aktivitet etc. Upplever patienten brister i trygghet, 
omvårdnad eller kontakt kan det nästan vara omöjligt att genomföra en framgångsrik 
smärtbehandling. Det är därför viktigt att föra en öppen dialog mellan vårdare och 
vårdtagare för att kunna bedöma och utvärdera smärtan på ett korrekt sätt. 
 
Brattberg (1995) skriver om vikten av att ta hänsyn till patienten och visa respekt i 
samband med mötet. Patienten måste ses i sin helhet där hänsyn till symtom och sociala 
aspekter tas med. Vikten av att få sin smärta bekräftad av andra är viktig för den som 
drabbats. En form av bekräftelse i smärtsituationen fås genom diagnos, behandling, 
sjukskrivning, operation eller inläggning i samband med sjukhusbesök. Det är dock 
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vanligt att denna bekräftelse inte sker vid långvarig smärta. Tolkning från den drabbade 
kan då bli att de inte känner sig trodda. Ett samtal i denna situation där vårdpersonal 
sitter ned och går igenom situationen kan då bli avgörande för vidare samarbete i 
framtiden. 
 
Hawthorn och Redmond (1999) skriver att patientens egen beskrivning av smärta är det 
”gyllene måttet” i en smärtbedömning. Efter att ha levt många år med smärta är 
patienten experter på just sin smärta och viktig informationskälla vid smärtanalys för att 
rätt behandling och vård ska kunna ges. Dialogen mellan vårdare/ vårdtagare är därför 
viktig för att få så bra information som möjligt. Informationen som behövs för att få rätt 
behandling är smärtans intensitet, vilken påverkan smärtan har i det dagliga livet och 
vilken strategi som finns för att minska smärtan. 
 
 

Långvarig smärta och äldre 

Hasselström och Olsson (2007/2008) skriver att när en person åldras blir smärta ofta ett 
vanligt problem. Orsaker till detta beror på de naturliga processer i kroppen som 
åldrandet medför samt en ökad uppkomst av smärtsamma sjukdomar. Det är svårare att 
utvärdera symtom på grund av kognitiva störningar och för att få en bra behandling 
hänger det ofta på att personalen känner vårdtagaren väl och kan avläsa uttryck hos 
varje individ. Genom att använda sig av förebyggande åtgärder så som regelbunden 
kroppsrörelse och stimulerande psykosocial miljö kan användning av läkemedel 
minskas. Då läkemedel sätts in bör hänsyn tas till varje enskild individs förutsättningar 
och tidigare sjukdomar.   
 
Vanligaste orsaken till att äldre har långvarig smärta, beror enligt Skog och Grafström 
(2003) ofta på led- och muskelskador, artrit, cancer och diabetes neuropati. Smärtor som 
är vanligt förekommande är smärtor från rygg och nedre extremiteter men även från inre 
organ (hjärta och mage). Symtom som ofta uppträder i samband med smärtan är 
sömnlöshet, mindre aptit och nedstämdhet. Ofta är smärta hos äldre inte tillräckligt 
behandlad vilket kan bero på de inte alltid berättar att de har ont. Obehandlad smärta 
leder ofta till försämrat allmäntillstånd, svårigheter att rehabiliteras och undernäring. 
 
Blomqvist och Edberg (2004) skriver att ihållande smärta hos äldre inte bara innebär att 
de har värk utan många andra dimensioner påverkas för att vardagslivet ska fungera 
normalt. Det behöver inte betyda att smärtan behandlas så att den försvinner utan att den 
blir hanterbar att leva med. En av de större utmaningar vårdpersonal har är konsten att 
hjälpa äldre så att de kan få en meningsfull tillvaro, trots värken. Målet för personalen är 
att kunna upptäcka och lindra smärtan. 
 
Enligt Haegerstam (2007) upplevs långdragna smärttillstånd som ett vanligare problem 
hos äldre människor än hos yngre. Uppfattningen har då blivit att smärta är en naturlig 
del i åldrandet. Äldre personer talar ofta inte om hur ont de har till läkare eller anhöriga. 
Informationen om smärtan blir då bristfällig för att den ska kunna behandlas på rätt sätt 
vilket leder i sin tur till att ett onödigt lidande skapas. 
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Jahren Kristoffersen (1998a) nämner att lidandet är en oundviklig del av livet. 
Erfarenheten av vad som menas med att lida skapas vid olika tillfällen i livet. Någon 
upplever den redan som barn när andra upplever det först vid vuxen ålder. Det som är 
gemensamt för människor som lider är att befinna sig i en situation där förlust av något 
värdefullt riskeras. Det mänskliga lidandet knyts ofta till förlust av arbete, utseende, 
värdighet, självständighet, hälsa, kroppsfunktion eller närstående personer. Om inte 
lidandet lindras uppstår extremt lidande vilket oftast resulteras i hopplöshet, bitterhet 
och ilska. Får den drabbade inte hjälp förvärras tillståndet och övergår till en fas där 
personen blir likgiltig och apatisk. Att befinna sig i denna fas innebär oftast att den som 
lider, förlorar tron och hoppet på att livssituationen kan förbättras. 
 
Enligt Werner och Strang (2003) visar olika studier på att ca 20 % av äldre tar 
regelbundet någon form av smärtlindring och 45-80 % av äldre på särskilt boende har 
någon form av smärta. För att ge god omvårdnad i samband med smärta krävs det att 
sjuksköterskan regelbundet smärtskattar och utvärderar den smärtlindring som ges. 
 
Nisell och Einhorn (2007) skriver att personer med långvarig smärta ofta upplever att de 
inte tas på allvar. Problemet uppmärksammas inte tillräckligt så därför blir 
omhändertagandet inte så bra som det skulle kunna bli om personalen var mer 
observant. Delvis kan detta bero på att vården inte har tillräckligt med resurser och 
vårdpersonalen är högt belastade i sitt arbete. Tiden räcker inte till för att varje enskild 
individ ska få en god bedömning.  
 
 

Sjuksköterskans roll i omvårdnad 

Utvecklingen inom hälso- och sjukvården sker snabbt. Det innebär stora krav på att 
personalen ständigt håller sig uppdaterad och följer med i utvecklingen. Detta för att en 
god och säker vård ska kunna ges till patienten. Socialstyrelsen (2005) har utformat en 
kompetensbeskrivning som tydliggör vilken profession och yrkesutövning 
sjuksköterskan har. En viktig uppgift i omvårdnaden som sjuksköterskan har är att 
kunna förebygga arbete, undersöka och ge behandling, att kunna ge information, 
undervisa och handleda. Planera och leda arbetet, agera vid katastrofer samt ingå i 
forsknings- och utvecklingsarbete. Enligt ICN:S Etiska kod för sjuksköterskor har 
sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga 
sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Hawthorn och Redmond (1999) skriver att sjuksköterskan spelar en avgörande roll i 
smärtbehandlingen. Genom att uppmuntra och stödja patienten till att aktivt delta i den 
egna vården, kan förbättringar av patientens fysiska och psykiska välbefinnande ske. 
 
Enligt Jahren Kristoffersen (1998a) kan det vara svårt att som sjuksköterska känna igen 
lidandet, då den uttrycks på olika sätt beroende på vem som lider Genom att som 
sjuksköterska visa medlidande kan lidandet lindras hos den som lider. Det går inte att 
överta någon annans lidande men genom egna erfarenheter kan sjuksköterskan vara till 
hjälp för att upptäcka och förstå. Vårdpersonal träffar ofta människor som är beroende 
av hjälp från någon annan. Att behöva be om hjälp är i sig en form av lidande.  
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Antal äldre ökar i kommunen 
 
Socialstyrelsen (2008) skriver i sin rapport att antalet äldre personer som är 65 år eller 
mer har fördubblats under de senaste 50 åren. Orsak till detta beror främst på minskad 
dödlighet i alla åldrar. År 2030 förväntas var femte svensk vara ålderspensionär. Många 
äldre personer får mer problem med minskad rörlighet, smärta och psykiska besvär med 
stigande ålder. Även studie gjord av Eklöf (2003) visar att antalet äldre kommer att öka, 
vilket innebär ett ökat behov av sjuksköterskors kunskaper inom medicin och 
omvårdnad. Den kunskap som finns hos sjuksköterskor är oftast förvärvad genom 
praktisk erfarenhet, menar Eklöf (2003). 
 
Flera studier påtalar vikten av ökad kunskap då antalet äldre kommer att öka. Det 
innebär större ansvar för vårdpersonalen i sitt yrkesutövande vad gäller kunskap inom 
smärta hos äldre (Katsman & Hamlow Souza, 2000; Sloman, Ahern, Wright & Brown, 
2001). 
 
1992 introducerades Ädelreformen, vilket innebar att kommunen tog över ansvaret för 
hälso- och sjukvården för äldre och handikappade. Tanken var att de äldre som inte 
kunde bo hemma längre, fick bo på särskilt boende. Tidigare fick de bo på instution 
eller sjukhus. Med särskilt boende menas det man tidigare kallade för sjukhem, 
ålderdomshem och servicehus.  Ett särskilt boende innebär en mer trivsam miljö där 
boendet liknar mer en hemmiljö och tillgång till personal finns (Jahren Kristoffersen, 
1998b).  
 
Som sjuksköterska arbetande i kommunen skriver Eklöf (2003) att det innebär ett stort 
ansvar på personalen för att god omvårdnad ges. Att kunna bedöma när behov finns för 
smärtlindring eller kontakt med läkare behövs. Arbetet inom äldrevården innebär ofta 
att sjuksköterskan arbetar ensam utan någon kollega nära till hands. Yrket är mycket 
självständigt då många beslut fattas innan kontakt med någon annan yrkeskategori sker. 
Kunskap och erfarenhet från fler områden inom hälso- och sjukvården är viktigt att ha 
med sig som bas för att skapa en god omvårdnad. Kunskap inom rehabilitering och 
förebyggande av komplikationer ingår även som viktiga moment i arbetet. 
 

 
 
PROBLEMFORMULERING 

Smärta är ett vanligt förekommande problem hos äldre personer. Smärta är en subjektiv 
erfarenhet och hur smärtan upplevs är väldigt individuell. Antalet äldre kommer att bli 
fler inom en snar framtid vilket innebär ökade krav på personalen som arbetar inom 
vården. Behov av bättre utvärdering och lindring av smärta hos äldre kommer att öka 
vilket innebär att mer utbildning av personal inom området smärta och äldre behövs. En 
av sjuksköterskans största arbetsuppgift är att kunna identifiera smärta. Det krävs då att 
som sjuksköterska ha ingående kunskaper i hur smärta utvärderas och lindras för att 
lidandet hos den drabbade ska bli så liten som möjligt.  
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SYFTE 

Syfte är att beskriva utvärdering och lindring av långvarig smärta hos vårdtagare inom 
kommunal äldreomsorg. 
 
 
METOD 

Litteratursökning 

Uppsatsen utgår från en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Sökning av artiklar 
gjordes vid Borås Högskolebibliotek. Databaser som användes var: CINAHL, 
Blackwell Synergy, Medline/ PubMed och SAMSÖK. Söktillfällen gjordes flera gånger 
och även med hjälp från söksupport på Högskolans bibliotek. Sökord som användes var: 
pain/chronic pain, elderly, nurse,  pain management, pain assessment, knowledge, 
community. Dessa ord användes var och en för sig och i kombination med varandra. 
Genom att kombinera sökorden minimerades träffarna på så sätt i storlek till ett 
överskådligt antal artiklar på 100 stycken. Genom att gå igenom titlar för att finna 
lämpliga artiklar som svarade mot syftet, kunde ytterligare artiklar sorteras bort.  
Inkluderingskriterier som användes var peer reviewed och publikationer som var från år 
2000 och framåt. Dock hittades en artikel som var från 1999 som valdes att tas med då 
den innehöll material som svarade mot syftet. Artikeln förekom även som referens i 
andra artiklar.  För att begränsa områdets storlek valdes artiklar som handlade om 
demens och akut smärta bort. 20 artiklar fanns då kvar som verkade svara till syftet. 
Genom att läsa igenom abstrakten kunde ytterligare sju artiklar ratas. Fyra av dessa sju 
artiklar behandlade smärta som förekom efter operation och tre artiklar berörde smärta i 
samband med hjärtinfarkt. 14 artiklar återstod och dessa lästes igenom mer ingående. 
Efter att ha läst igenom artiklarna som fanns kvar, framgick det att tre artiklar berörde 
smärta hos äldre på sjukhus, en artikel var vinklad ur äldres perspektiv och en artikel 
handlade om smärta i allmänhet. Andelen artiklar som blev kvar blev således nio 
stycken vilka ingår i analysen. Av dessa nio artiklar var fem stycken kvantitativa och 
fyra kvalitativa. Länder som ingick i artiklarna var Australien, Storbritannien, Sverige 
och USA.  
 
 

Analys 

Artiklarna granskades som en litteraturöversikt enligt Friberg (2007). Denna metod 
innebär att både kvantitativa som kvalitativa artiklar används för att se vad befintlig 
forskning kommit fram till. Litteraturöversikt är ett strukturerat arbetssätt där texter 
väljs systematiskt för att skapa en bild inom ett specifikt område. Litteratur 
kvalitetsgranskas och analyseras och resultatet ger en beskrivande översikt inom valt 
område. Inga begränsningar görs i denna modell av litteraturöversikt angående val av 
kvantitativa eller kvalitativa artiklar.  Användning av både kvantitativa och kvalitativa 
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former av artiklar kan ske då analysen inte är lika ingående som en metaanalys eller 
metasyntes. Motivet med en litteraturöversikt är att skapa en överblick inom valt 
område, sammanställa redan befintligt forskningsresultat samt skapa en utgångspunkt 
för vidare forskning (Friberg 2007). 
 
Det första steget i analysen var att få ett helhetsgrepp över valt område. Artiklarna lästes 
igenom flera gånger för att på så sätt hitta gemensamma nämnare. Genom att finna 
återkommande teman skrevs dessa ned för att sedan jämföras med varandra. Detta för 
att begränsa området så att det inte blev för stort. För att finna gemensamma teman i 
artiklarna användes överstrykningspennor. Område med liknande innehåll markerades 
med samma färg. En mer lättöverskådlighet skapades på så sätt för att kunna se 
skillnader och likheter. Efter att ha gått igenom artiklarna blev resultatet fyra teman som 
redovisas under resultatdelen. Studierna som ingår i analysen ut finns dokumenterade i 
en översiktstabell och redovisas som bilaga 1. 
 
 

RESULTAT 

Utvärdering av smärta 

I flera av artiklarna framkom det att smärta är svår att utvärdera och frustration fanns 
hos personalen över att känna sig otillräckliga till att inte kunna ge den hjälp som de 
gamla behöver (Blomqvist, 2003; Schofield 2006; Clark, Fink, Pennington & Jones 
2006). Schofield (2006) kom fram till att personalen ofta visste när de äldre hade ont 
därför att de känt dem i flera år. 
 
”`You just know when they have pain, it is because you get used to them, our residents 
have been here for years and we know how they behave and the signs of them not being 
happy. ´ (Trained staff member 1)” (Schofield, 2006, s.512) 
 
I studie av Clark et al. (2006) genomfördes en utbildning av sjuksköterskor som 
arbetade på sjukhem eller behandlingshem. Utbildningen gick ut på att öka 
sjuksköterskors kunskaper om smärtutvärdering. Efter det att utbildningen slutförts 
märktes en ökad användning av smärtskattningsinstrument och då främst hos personalen 
som arbetade på behandlingshem. Positivare inställning till instrumentet hos personalen 
ledde till mer ansträngning för att ta reda på bakomliggande orsak. Det kunde även 
noteras en ökning av dokumentationen och uppföljning av smärtan efter att medicin 
givits. Enligt sjuksköterskorna som deltog i utbildningen uppnåddes målet med ökad 
kunskap om smärtutvärdering. En sjuksköterska nämnde att efter utbildningen slutförts 
utvärderade hon smärtan mer ingående genom att ställa fler frågor om vårdtagarens 
smärta. 
 
”I go back now after I give a pain medication, especially a PRN to ask them what the 
score is an hour after, when I didn’t always do that before.” (Clark et al., 2006, s.75) 
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Resultatet i studie av Törnkvist, Gardulf och Strender (2003) blev en förbättring av hur 
smärtan utvärderades och hur vården planerades efter en ökad kunskap hos 
sjuksköterskorna. Även en förbättring av dokumentationen av vårdtagarens 
smärttillstånd kunde ses. Personalen visade även ett ökat intresse för att få mer kunskap 
inom området. 
 
Scofield (2006) nämnde i sin studie att flera av personalen tidigare använt sig av 
smärtskattningsverktyg i samband med utvärdering av smärta. Detta skedde dock då de 
arbetat inom akutvården men förekom inte inom arbetet i äldrevården. De skulle dock 
kunna tänka sig att använda sig av dessa smärtskattningsverktyg även på sjukhemmen. 
Sjuksköterskorna var angelägna om att förbättra situationen men kände att tiden var 
begränsad och att de på så sätt inte hann genomföra en ordentlig smärtskattning. Bristen 
blev då även att utvärderingen av smärtlindringsåtgärder inte följdes upp och 
dokumenterades. Även Allock, McGarry och Elkan (2002) redovisar i sin studie att mer 
än hälften av sjukhemmen inte använder sig av smärtskattningsverktyg. Några av 
sjukhemmen använde sig av bilder då kommunikationen mellan vårdare/vårdtagare inte 
fungerade. Då det inte användes något redskap för att utvärdera smärta litade personalen 
på sin egen observationsförmåga och/eller vårdtagarens rapportering av sin smärta. 
 
Baier et al. (2004) fann i sin studie tecken på bristande kommunikation mellan olika 
yrkeskategorier. Dessa yrkeskategorier bestod av undersköterska/biträde, sjuksköterskor 
och läkare. Resultatet i bristande kommunikation blev att svårigheter uppstod i samband 
med att identifiera smärtan och därmed blev även smärtutvärdering otillräcklig. 
Problemet bestod även i att personalen som arbetade på sjukhemmen var få och de 
ansåg att studien inte var tillräckligt viktig och prioriterades därför inte. Smärtan sattes 
inte i fokus och därför blev utvärderingen och lindringen av smärtan bristfällig. 
 
 
Utvärdering av smärta i relation till vårdtagarens upplevelse och 

ttryck u 
Enligt Hall-Lord, Larsson och Steen (1999) stämde inte alltid sjuksköterskans 
utvärdering av smärta överens med hur vårdtagaren själv upplevde den. Sjuksköterskan 
uppskattade att vårdtagaren led av färre problem jämförelse mot hur vårdtagaren själv 
upplevde det. Skillnad i hur smärtan utvärderades fanns även hos dem som bodde 
ensamma eller var gifta. Personalen trodde mer på den som var gift än den 
ensamstående. Olika dimensioner av smärta redovisades där jämförelse av hur patienten 
och sjuksköterskan upplevde problemet. Dimensionerna bestod av: existensiell, 
intellektuell, emotionell och sensorisk.  
 
Clark et al. (2006) nämnde att även vårdtagarna märkte skillnad när utbildningen av  
personal var slutförd. Vårdtagarna var mer positiva då utvärderingen av deras smärta 
ökat. Utvärderingen skedde genom att personalen ställde fler frågor.  
 
”One participant said,” I see changes just in the way staff ask about pain, they’ll use 
the pain scale and ask about it, from 1 to 10, where is your pain; they’re more 
conscious about assessing pain.”       (Clark et al., 2006, s.75) 
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Katsman och Hamlow Souza (2000) drog som slutsats i sin studie att flertalet av 
deltagarna inte trodde på vårdtagaren då denne sade sig ha ont. Studien gick ut på att 
smärtutvärdera en vårdtagare med grimaserande ansiktsuttryck och en vårdtagare som 
såg glad och opåverkad ut. Skillnader i hur smärtan utvärderades och hur den 
rapporterades var stor beroende på vilket ansiktsuttryck som visades. Sjuksköterskorna 
trodde mer på den grimaserande vårdtagarens upplevelse av smärta än den vårdtagare 
som log. Även enligt Scofield (2006) fann personalen tecken på smärta hos vårdtagaren 
som visade sig genom grimaser, gråt, gnällande och lidande ansiktsuttryck ofta 
tillsammans med irritation och aggression. 
 
Det framgick i Katsman och Hamlow Souza (2000) artikel att yngre sjuksköterskor med 
mindre arbetserfarenhet trodde mer på vårdtagaren än de som hade större erfarenhet. 
Orsak till detta kunde vara att de med mer erfarenhet inte tog smärtan på allvar och 
utvärderade eller hanterade på så sätt inte smärtan optimalt. Brist på kontinuerlig 
smärtutvärdering och utbildning kunde också vara en orsak till att vårdtagaren inte blev 
trodd. 
  
Blomqvist (2003) beskriver att personalen nämner de äldre i negativa termer som: 
klagande, krävande eller fixerade vid smärta vilket leder till att personalen upplevde 
frustration och tvivlade på deras smärta. Trots detta försökte personalen efter 
omständigheterna förstå de gamlas beteende genom att tolka dem som ensamma, ledsna 
eller uttråkade. Svårigheter att förstå när någon hade ont var då det brast i förmågan att 
kommunicera. De gamla kunde inte uttrycka sig verbalt för att få hjälp utan var tvungna 
att förlita sig på personalens förmåga till att förstå att de hade ont. 
 
” They keep on about it the whole time…it’s a different problem, you could say. The 
mental side has to be yackled a different way. Of course, she says that too, she’s in such 
pain. But, of course, she’s obviously in pain…but it’s something different…It’s as if she 
has it here in the head, it’s there all the time. Of course she has some discomfort, she 
did break her hip (NO.23, NA)  (Blomqvist, 2003, s.578) 
 

Professionell smärtlindring  

Många av studierna visade på bristande kunskap om hur smärtan lindras på bästa sätt. 
Orsaker till detta visade sig kunna bero på att det var svårt förändra synsättet. Det var 
lättare att arbeta efter redan inarbetade rutiner och det var svårt att genomföra nya 
förändringar. Bristande kunskaper i hur olika läkemedel fungerar och att det även fanns 
alternativa sätt att lindra smärta på (Clark et al., 2006; Schofield, 2006; Sloman et al., 
2001). 
 
Enligt Katsman och Hamlow Souza (2000) hade ålder eller antal år sjuksköterskan 
arbetat inom äldrevården, ingen betydelse för hur smärtan lindrades hos äldre. Det 
visade sig mer troligt att den som arbetat färre år troligen valde rätt medicinering och 
dos än den som arbetat längre. Detta kunde bero på vilken utbildning sjuksköterskan 
gått. Däremot visade studie av Sloman et al. (2001) att kunskapen var större hos den 
som arbetat längre och hade mer erfarenhet av äldre med smärta. 
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I studie av Blomqvist (2003) framgick det att smärtan lindrades på olika sätt beroende 
på vilken yrkeskategori som gav vården. Olika yrkeskategorier fokuserade på 
varierande aktiviteter. Sjuksköterskan lade vikten på medicinering och att hjälpa de 
äldre att få kontakt med läkare. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter koncentrerade sig 
på att få en balans mellan vila och aktivitet. Även i artikel av Sloman et al. (2001) 
påvisades det att kunskapen hos olika yrkeskategorier varierar. De som hade störst 
kunskap var de som arbetade inom palliativ vård och de med minst kunskap inom 
allmän vård. 
 
Enligt Allock et al. (2002) krävs det ett samarbete mellan olika yrkeskategorier för att få 
en effektiv lindring av smärta. Vikten av att ta tillvara på kunskapen hos olika 
kategorier av personal utnyttjas inte på rätt sätt. Detta leder i sin tur till att äldre lider i 
onödan. Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal i Blomqvists studie (2003) fann det 
svårt att ge rätt vård och lindring till personer med smärta. Personalen orsakade 
vårdtagaren lidande i samband med den dagliga vården.  
 
” Caring became difficult because staff felt they had to perform daily care in spite of 
hurting the older person. They expressed frustration in statements such as `one is afraid 
of being too rough` (no.58, NA) or it’s a tough job, one had to exert oneself to be 
careful` (no.29, NA). Not knowing how the older person experienced the care, as well 
as not knowing how to relive the pain, brought distress.” 
(Blomqvist, 2003, s.579) 
 
Mer kunskap om smärtlindring hos sjuksköterskor leder enligt Törnkvist, Gardulf och 
Strender (2003) troligen till smärtutvärdering och planering av vårdarbetet. Det leder då 
till ett ökat välbefinnande hos den person som drabbats av långvarig smärta.  
 
Personalen i Schofield`s studie (2006) var medvetna om att det fanns komplementära 
behandlingsmetoder och trodde att de kunde göra större insats i vården om man fick 
utbildning av dessa. Behandlingsmetoderna bestod av massage, avslappning, 
distraktion, aromterapi och att öka vårdtagarens sinnesinryck. 
  
”One staff member stated that ´we often use distraction without realizing it when we are 
doing dressing changes we use music for example` (Trained staff member 4).”   
(Schofield, 2006, s.512) 
 
Under den tid (3år) som studien av Clark et al. (2006) pågick, framkom det att smärta 
var underrapporterad. Något som försvårade att smärtan blev korrekt hanterad var när 
de äldre blev sämre och mer sjuka. Rädslan för tillvänjning och övermedicinering 
kvarstod fortfarande som bekymmer bland personalen. Ett annat stort problem visade 
sig vara läkarnas vägran att ändra ordination av befintlig smärtlindring. För att 
förändring av lindring skulle ske behövdes en ändrad inställning från läkarna angående 
kunskap, attityd och tilltro till smärta likväl som praktisering av smärtstillande medel. 
Trots detta sågs det ändå en ökad förbättring efter studien av hur smärtan lindrades. Det 
noterades även att en ökad användning av fler sorters läkemedel som smärtlindring 
(Clark et al. 2006). 
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” I review all the pain medications twice weekly, and I can honestly say that the use of 
Darvocet has decreased. We now have a broader spectrum of drugs to choose from, 
Vicodin to morphine, where before it was just the same thing all the time. We discussed 
how we need to get the physicians to know that Darvocet is not going to work for 
everything. That is one of the biggest changes that we’ve seen.” 
(Clark et al., 2006. s.75) 
 
Rädslan för biverkningar av mediciner togs upp som ett problem i studie av Baier et al. 
(2004). Läkare och sjuksköterskor tvekade i att ändra medicinering på grund av 
eventuella biverkningar. Ökad kunskap fanns angående mediciners säkerhet och 
effektivitet hos behandling av äldre med smärta. Läkare uppgav även bristande 
information från sjukhemmen angående de äldres situation. Brist på information ledde 
till att inte ordination av läkemedel ändrades. Detta för att läkarna trodde att de var 
ordinerade rätt sorts medicin (Bainer et al. 2004). 
 

Vårdtagarens egen smärtlindring   

Schofield (2006) nämnde att många av vårdtagarna kommenterade biverkningar av 
läkemedel som ett stort problem. Biverkningarna bestod av förstoppning, trötthet och 
yrsel. Dessa biverkningar förekom främst hos de personer som var över 75 år vilket 
väckte intresset hos utredarna som ingick i studien. Utredarna undrade om det berodde 
på att personerna innan de flyttat till sjukhem, klarat av att själva lindra sin smärta. 
Svaret till detta framkom inte under undersökningen men frågan väcktes till intresse. 
Det framgick även att de som var över 75 år undvek att ta smärtstillande medel utan 
lyssnade på musik eller tittade på TV i stället. Många av vårdtagarna i studien lindrade 
sin smärta genom att ta ett varmt bad eller dusch eller att gnugga det drabbade området. 
De som var under 75 år kände ibland frustration över att själva inte kunna lindra sin 
smärta genom att använda sig av läkemedel utan att behöva fråga personalen först. 
 
” I used to buy things from the chemist when I was at home, but they do not like you to 
do that in here, so you have to ask them. It really annoys me, why should I ask for them, 
I know when I am in pain, not them. ` (Resident 3) 
(Schofield, 2006, s.511) 
 
Hall-Lord et al. (1999) nämnde i sin studie att vårdtagarna upplevde sin situation som 
svår att förändra till det bättre. De kände sig beroende av hjälp från personalen och fann 
det svårt i att hjälpa sig själva. Det framkom även att de inte alltid gavs tillfälle till att på 
egen hand kunna lindra sin egen smärta.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Vald metod bygger på en litteraturöversikt enligt granskningsmall av Friberg (2007). 
Valet av litteraturstudie gjordes, då det på så sätt var lättare att se tidigare forskning 
gjorda inom området smärta och äldre. Artiklar kom att bestå av både kvalitativa och 
kvantitativa studier och genom att analysera artiklarna fanns det material som svara till 
valt syfte. Artiklar som var kvalitativa svarade på hur sjuksköterskor/vårdpersonal och 
vårdtagare upplevde smärta i olika situationer. De kvantitativa artiklarna tog fram 
mätbara aspekter efter enkätundersökningar som dock var svårare att analysera men det 
gick få fram relevant material att ta med i resultatet. Dock kan brister finnas i att analys 
av artiklar blivit korrekt då kunskapsbrister finns hos författaren i hur kvantitativa 
artiklar läses och analyseras rätt.  
 
Att söka artiklar tog tid och var inte alltid lätt. Till att börja med gjordes en mer 
övergripande sökning för att se vad som fanns skrivet inom området. Jag fann ganska 
snart att området var stort och behövdes smalnas av. Valde inriktning mot äldre med 
långvarig smärta boende i kommunen. Val av artiklar från åtta år tillbaka gjordes för att 
se vad som forskning visar på senare tiden. Efter att ha funnit tillräckligt antal artiklar 
påbörjades granskning och analys av materialet.  
 
Vid analys av material var det bra att kunna följa modell efter Friberg (2006). Det var 
lättare att strukturera upp arbetet och få fram relevanta fakta. Enligt vald modell hittades 
fyra teman som fick ligga till grund i resultatet. Utifrån dessa teman tas material fram 
som analyseras och redovisas under resultat delen.   
 
 

Resultatdiskussion  

En av sjuksköterskornas viktigaste uppgift inom sitt yrke är att utvärdera och lindra 
smärta. Hall-Lord et al. (1999) visade i sin studie att sjuksköterskor ofta under- 
värderade vårdtagarens smärta. Orsaker till att inte smärtan utvärderades korrekt kunde 
bero på vilken erfarenhet, utbildning eller ålder sjuksköterskorna hade.  Dock nämnde 
Katsman och Hamlow Souza (2000) att i deras studie framgick det att yngre 
sjuksköterskor trodde mer på vårdtagarens rapporterade smärta. Vilka orsaker som låg 
till grund för detta redovisades inte men som författare tror jag att orsaker till detta kan 
bland annat bero på osäkerhet och okunskap hos sjuksköterskorna. Det kan även bero på 
skillnader i vilken utbildning som sjuksköterskorna har gått. Nyare utbildningar är mer 
aktuella och uppdaterade inom olika forskningsområden vilket i sin tur kan leda till att 
intresset finns för att ta reda på vad som händer i utvecklingen. Däremot litar de 
sjuksköterskor med mer erfarenhet mer på sin kunskap som de fått genom att ha arbetat 
länge. Det behöver dock inte innebära att en person med mer kunskap bedömer och 
lindrar smärtan på bästa sätt. Ofta kan den äldre mer erfarna sjuksköterskan misstro 
vårdtagaren då denne säger sig ha ont. I studie av Schofield (2006) nämner 
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sjuksköterskorna att de känner vårdtagarna sedan många åt tillbaka och har lärt sig att 
känna igen tecken som visar då vårdtagaren har ont. De utför små lindrande åtgärder, 
som distraktion genom musik i samband med den dagliga vården, utan att vara 
medvetna om att det är en alternativ lindringsform. 
 
I resultatet framkom det att personalen fann det svårt att kunna ge rätt vård då inte 
tillräckligt med kunskap fanns. Återkommande faktorer i artiklarna var bristen på 
kunskap och förståelse från personalen. Detta verkade vara ett gemensamt problem 
bland sjukvården i länderna som ingick. Det som även framgick i artiklarna var att mer 
utbildning behövs av personal inom området smärta. Rädslan för att tillfoga mer smärta 
i samband med den dagliga vården var stor men något som ändå behövde genomföras. 
Det skapade i många fall ett onödigt lidande för den som redan lider. Rädslan för att inte 
kunna tillfredställa en redan utsatt person bidrar till att personalen istället väljer att inte 
”se” när vårdtagaren har ont. Hur smärtan utvärderades stämde inte alltid överens med 
vad sjuksköterskan iakttog och vad vårdtagaren upplevde. Detta tror jag som författare 
kan bero på att personalen inte finns hos vårdtagaren tillräckligt lång tid för att kunna 
göra en korrekt bedömning. 
  
Enligt Hall-Lord et al. (1999) uttryckte vårdtagarna missnöje över att inte få tillräckligt 
med hjälp för att minska sin smärta. Vetskapen om att själv inte kunna lindra sin smärta 
utan vara beroende av någon annans hjälp skapade ofta frustration. Det var inte alltid 
som vårdtagarna rapporterade sin smärta då de upplevde att de inte skulle få den hjälp 
de behövde. Rädslan fanns även hos de äldre för att ta mediciner då de inte ville drabbas 
av biverkningar som läkemedlet kunde medföra. I stället förekom det då lindring i form 
av att använda sig av värme från varma bad eller duschar eller att massera det drabbade 
området. Alternativa behandlingsmetoder av smärta är något som kommer mer och mer 
som komplement till farmaka. Detta tror jag som författare kan bero på att de som är 
yngre äldre vet mer om vilka alternativ som finns och är villiga för att prova något 
annat. Detta medför att personalen behöver ha mer kunskap om olika 
behandlingsalternativ.  
 
Lindring av smärta hos äldre framkom i resultatet som ett område där det behövdes mer 
utbildning hos personalen. Som författare anser jag att kontinuerlig uppdatering och 
utbildning skulle kunna bidra till att vården förbättras och de som är drabbade av 
långvarig smärta kan få den hjälp de har rätt till. Okunskap om hur mediciner fungerar 
fanns och upplevdes som en del till att äldre inte fick den smärtlindring de var i behov 
av.  Clark et al. (2006) nämnde ovilja från läkare till att ändra medicinering eller sätta in 
nya läkemedel. Orsaker till kunde detta kunde vara rädsla för biverkningar eller att 
läkare inte ville ändra till nyare preparat då de inte hade kunskapen om dessa. Det 
förekommer dock ofta att läkemedel ordineras med biverkningar som följd då det inte 
kontrolleras vilka mediciner som patienten står på.  Orsaker till att fel sorts läkemedel 
används kan bero på bristande kommunikation mellan de olika yrkeskategorierna. Att ta 
till vara på kunskapen hos olika personalkategorier som sjukgymnaster och 
arbetsterapeuter förekom inte som något vårdenheterna använde sig av regelbundet. 
Som författare anser jag att detta kunna vara något som kommunen kan tas tillvara på 
mer. Att det förs en kommunikation mellan olika yrkeskategorier är viktig för att på så 
sätt utnyttja vården optimalt. Regelbunden kontakt mellan sjuksköterska, läkare, 
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arbetsterapeut och sjukgymnast leder till förbättrad livskvalitet hos den äldre med 
smärta.  
 
Törnqvist et al. (2003) påvisade i sin studie att effekten av utbildningsprogram inte 
alltid leder till bättre kunskap men vissa saker som dokumentering av smärta blev 
bättre. Brister fanns av studier, som tog upp vilken effekten utbildningsprogram får, för 
ökad kunskap hos personal. Behovet av vidare studie finns och mer forskning inom 
området behövs. Problem med att genomföra liknande utbildningar kan hindras av att 
tiden inte finns.  Dock ser jag som författare ett stort behov av att det skulle behövas 
införas mer undervisning och utbildning av smärta hos alla yrkeskategorier. Det händer 
mycket inom forskning av hur läkemedel fungerar och förbättringar sker hela tiden.  
 
Flera av artiklarna visar på studier som utförts i Sverige. Det finns dock inte tillräckligt 
med studier som visar sjuksköterskors attityder angående smärta hos äldre. Vilken 
kunskap de har angående utvärdering och lindring av smärta. Ytterligare forskning 
behövs inom området då det även i Sverige kommer att ske en ökning av äldre inom 
snar framtid.  Det är då viktigt att ökad kunskap finns så att utvärdering och lindring av 
långvarig smärta hos främst äldre utvecklas och införs i vården. Utförd studie kan ligga 
till grund för vidare forskning för att bidra till ökad kunskap inom området smärta.  
 
 
 

Slutsats 

Genomförd studie påvisar att det finns brister i kunskap hos sjuksköterskor angående 
värdering och lindring av smärta. Tidigare forskning som gjorts behandlar inte smärta 
hos äldre i kommunen utan mer inriktad mot akut smärta. Mer utbildning av personal 
behövs angående olika behandlingsmetoder samt även förbättringar i dokumentation. 
 
 
 
 
 

Praktiska implikationer 

Utifrån resultatet i genomförd litteraturstudie kom jag fram till följande förslag till att 
förbättra vården hos äldre med långvarig smärta. 
 

• Kontinuerlig uppföljning av smärtlindring hos den enskilda individen behöver 
bli bättre då förändringar sker i samband med åldrandet.  

 
• Bättre rutiner behövs för att smärtan värderas och lindras efter enskild individs 

behov. 
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Översikt av analyserad litteratur                                                  Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Perspektiv  

(vårdvetenskaplig
a eller andra 
teoresiska 
perspektiv 
 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Management 
of pain in older 
people within the 
nursing home: a 
preliminary study  
Författare: Allock 
A., McGarry J. & 
Elkan R.  
Tidskrift: Health 
and Social Care in 
the Community Nov; 
10(6): 464-471, (34 
ref) 
Årtal: 2002  

Peer Reviewed 
Kvantitativ studie 
 

Problem: Kvaliteten av 
smärt hantering inom 
kommunen har 
identifierats som 
bristfällig vilket orsakar 
bekymmer. Får de 
gamla den hjälp som de 
kräver. 
Syfte: Att identifiera 
situationen på sjukhem 
angående hantering och 
utvärdering av smärta 
hos äldre. Att upptäcka 
problem och hinder till 
smärtlindring samt att 
diskutera omfattning av 
studie för vidare 
undersökning inom 
området. 
 

Frågeformulär 
skickades till 
föreståndare på 121 
sjukhem inom ett 
begränsat geografiskt 
område, under 
oktober 2000 -mars 
2001. Frågeformulär 
bestod av fem 
huvudområden. 
Påminnelse brev/ 
samtal gjordes för att 
få in så många svar 
som möjligt. 

Det visade sig att 69% av 
sjukhemmen ej hade inget 
program för smärthantering 
och 75% använde sig inte av 
smärtskattningsverktyg. Mer 
kunskap och utbildning 
behövs för att tillmötesgå 
behoven hos äldre. 

Titel: Ameliorating 
pain in nursing 
home: a 
collaborative 
quality-
improvement project 
Författare: Baier 
RR. Gifford DR. 
Patry G. Banks SM. 
Rochon T. DeSilva 
D & Teno JM 
Tidskrift:  Journal 
of the American 
Geriatrics Society 
Dec; 52(12) 1988-
1995. (37 ref)    
Årtal: 2004  

Peer Reviewed 
Kvantitativ studie. 
 
 

 Problem: Det finns 
brister i vårdprocessen 
vilket kräver förbättring 
av smärthantering. 
Tidigare studier visade 
på skillnader inom olika 
vårdenheter. 
Syfte: Att utvärdera 
förbättringar av 
smärtlindring efter 
utbildning av 
sjuksköterskor i 
smärtlindring, 
granskning och 
återrapportering. Öka 
samarbetet mellan 
vårdenheterna 
 

Projekt av samarbete 
genom utbildning, 
träning, guidening 
genom kvalitets 
förbättrings teknik. I 

Resultatet visade på minskad 
uppkomst av smärta. 
Personalen visade en 
förbättring  i sitt arbete av att 
hantera och utvärdera smärta. 
Rädslan för ev. biverkningar 
hindrade dock ofta att 
medicin gavs. 
Kvalitetsförbättringar av 
smärta sattes inte som första 
prioritet. En orsak var brist 
på personal. Fortsatt studie 
behövs inom området. 
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Titel: Older people 
in persistent pain: 
nursing and 
paramedical staff 
perceptions and pain 
management 
Författare: 
Blomqvist, K. 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 41(6), 575-
584 
Årtal: 2003 

Peer Reviewed 
Kvalitativ studie 

Problem: Ständig värk 
vanlig bland äldre 
människor. Kunskap om 
hur personal bemöter 
och underlättar smärta 
verkar vara otillräcklig. 
Syfte: Att undersöka 
personalens uppfattning 
av äldre personers 
ständiga värk och deras 
dagliga hantering av 
smärta.  

Intervjuer av personal 
från olika yrkes-
kategorier. 
Datainsamling 
gjordes och 
analyseras efter 
iakttagelser 

Identifiering av olika sätt 
personal möter äldre med 
smärta. Beroende av vilken 
yrkes kategori som mötte 
äldre blev utvärdering och 
lindring av smärtan olika. 
Varje yrkeskategori hade 
egen strategi för att bemöta 
äldre i deras situation. 

Titel: Nurses´ 
Reflections on Pain 
Management in a 
Nursing Home 
Setting 
Författare: Clark L. 
Fink R. Pennington 
K. & Jones K. 
Tidskrift: Pain 
Management 
Nursing 
Årtal: 2006 June; 
7(2): 71-77 

Peer Reviewed 
Kvalitativ studie. 
 
 
 

Problem: Lägre livs 
kvalitet hos äldre som 
resultat när 
sjuksköterskors 
vårdande inte följer vad 
som rekommenderas.  
Syfte:  undersöka 
vårdpersonalens 
iakttagelseförmåga för 
att ta fram och utveckla 
en mång-faldig smärt-
hanterings intervention 
för att förbättra vården 
vid smärta.. 

Semistrukturerad 
intervju av 103 
personal  från vård- 
och behandlings-
hem. Intervju 
spelades in på band 
och innehållet 
analyserades. En 
kontrollgrupp samt 
en behandlings-grupp 
utsågs. Studien 
varade under 3 år. 
Kontinuerlig kontakt 
fanns för guidening 
samt stöd. 

Personal visade på 
förändringar i kunskap och 
attityder till smärta och deras 
smärtskattning och 
hanterings utövande. Det 
framgick dock att det var 
svårt att förändra attityder 
och förutfattade meningar 
angående smärta och dess 
hantering. 
Förbättringsstrategier krävs 
för att få sjukhem till att 
utveckla och utbilda personal 
i smärthantering och 
smärtutvärdering mot äldre. 
 

Titel: Chronic pain 
and distress among 
elderly in the 
community: 
comparison of 
patients´ experiences 
with enrolled 
nurses´ assessments  
Författare: 
Hall-Lord  M.L. 
Larsson G. & Steen 
B.  
Tidskrift: Journal 
of Nursing 
Management Jan; 
7(1): 45-54 
Årtal: 1999  
 

Peer Reviewed 
Kvalitativ studie 
 

Problem: Många äldre 
lider av långvarig 
smärta men få studier 
har gjorts på denna 
grupp av patienter. 
Syfte med studien var 
att jämföra vårdtagares 
erfarenhet av smärta 
och registrering av 
sjuksköterskors 
värdering samt skildra 
skillnader mellan olika 
resurser hos vårdtagare / 
sjuksköterska. 

Intervjuer av 38 
vårdtagare samt 
frågeformulär till 38 
registrerade 
sjuksköterskor. 

Fynd visar att sjuksköterskor 
undervärderar vårdtagares 
upplevelse av fysiska smärta, 
fysisk obehag, 
andningsproblem, 
resignation och beroende.  
Slutsats att det behövs 
utveckla personals 
träningsprogram för att få 
optimal vård av äldre med 
kronisk smärta i kommunen.  

Titel: Elderly Pain 
Assessment and 
Pain Management 
Knowledge of Log-
Term Care Nurses 
Författare: Katsma 
D.L. & Hamlow 
Souza C. 
Tidskrift: Pain 
Management 
Nursing  Sep; 1(3): 
88-95 
Årtal: 2000  

Peer Reviewed 
Kvantitativ studie. 
 

Problem: Finns få 
studier som specifikt 
undersökt 
sjuksköterskors kunskap 
om värdering och 
lindring av smärta hos 
äldre. 
Syfte: Att undersöka 
sjuk- sköterskors 
kunskap angående 
smärtutvärdering och 
smärthantering av äldre 
boende på sjukhem. 
 

Utskick av 
frågeformulär genom 
två olika patient 
scenarior där 
undersökning om 
sjuksköterskans tilltro 
till patientens 
rapportering av 
smärta, 
dokumentation samt 
val av dos och 
medicin undersöks. 

Sjuksköterskan tror mer på 
patienten som har synbar 
smärta än den som inte 
verkar ha ont. Personal med 
mer erfarenhet litade inte lika 
mycket på självrapporterad 
smärta som den 
sjuksköterska med mindre 
erfarenhet. Utbildning 
behövs fortlöpande till 
personal inom geriatrisk 
vård. 
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Titel: Pain 
management of 
older people in care 
homes: a pilot study. 
Författare: 
Schofield, P.  
Tidskrift: British 
Journal of Nursing 
Vol 15(9): 509-514 
Årtal:  2006  

Peer Reviewed 
Kvalitativ studie  
 
 
 
 

Problem: Förutfattade 
meningar finns 
angående smärta och 
äldre personer boende 
på sjukhem. 
Syfte: Att fastställa 
äldres - och personals 
uppfattning och 
hantering av smärta.  

Intervjuer av boende 
inom kommunen 
samt frågeformulär 
till personal. Material 
delas in och redovisas 
efter olika tema. 

Smärta är ett problem för 
äldre och uppmärksammas 
dåligt av personalen. 
Kunskap om smärta hos 
äldre brister och utbildning 
behövs av så väl kvalificerad 
som okvalificerad  personal. 
Slutsats att  ytterligare 
forskning behövs. 
 

Titel: Nurses 
knowledge of pain 
in the elderly 
Författare: Sloman 
R. Ahern M. Wright 
A. & Brown L. 
Tidskrift: Journal 
of Pain Symptom 
anagement Apr; 
21(4): 317-322 
Årtal: 2001  

Peer Reviewed 
Empirisk och 
kvantitativ studie 
      
 
 
                         

Problem: Finns lite 
information angående 
sjuksköterskors kunskap 
och skicklighet rörande 
hantering av smärta hos 
äldre. 
Syfte: att undersöka 
sjuksköterskors kunskap 
om smärta och 
smärthantering inriktad 
till äldre. 

Sjuksköterskor på 
sjukhus och i 
kommunen fick 
besvara 
frågeformulär.  

Det fanns kunskapsbrister 
inom området. Skillnad 
fanns mellan sjuksköterskor 
arbetandes i kommunen och 
på sjukhus. Slutsats att det 
behövs mer utbildning inom 
smärthantering av äldre. 
Brist finns i både 
grundutbildningen samt 
kurser som erbjuds på 
sjukhus.  
   

Titel:.Effects of 
”pain-advisers”: 
district nurses´ 
opinionsregarding 
their own 
knowledge, 
management and 
documentation of 
patients in chronic 
pain 
Författare: 
Törnkvist L. Gardulf 
A. & Strender L-E 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of  Caring 
Science; 17, pp 332-
338 
Årtal: 2003 
 

Peer Reviewed 
Kvantitativ studie 
 

Problem: Finns brist på 
studier angående 
distriktsköterskors syn 
på vilken effekt 
utbildningsprogram i 
smärthantering ger i 
deras dagliga arbete. 
Syfte: att undersöka om 
distriktssköterskors 
uppfattning angående: 
uppskattning, kunskap, 
hantering och 
dokumentation av 
patienter med kronisk 
smärta ändras efter 
utbildning och 
introducering av 
”smärt-rådgivare”. 
 

En studiegrupp (28 
st) och en kontroll 
grupp (25 st) valdes 
inom olika områden i 
Stockholmsregionen. 
Dessa får svara på ett 
frågeformulär före -
och efter utbildning.  
5 resp. 7 dssk, som 
tillfrågats att vara 
”smärtrådgivare” 
fungerar som stöd 
under studiens gång 
mellan 1996-1998. 
 

Slutsatsen efter 
undersökning visar på många 
förbättringar efter utbildning 
och introducering av ”smärt-
rådgivare”. Ökad kunskap, 
hantering och värdering av 
smärta var resultatet samt 
även dokumentation hade 
blivit bättre. Dock sågs det 
brist i tid för att rådgivare 
skulle kunna utföra sitt 
arbete korrekt. Hantering av 
äldre med kronisk smärta 
upplevdes fortfarande som 
otillfredsställande. 
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