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Abstrakt 
 
Bakgrund: Långvarig smärta är ett tillstånd som är vanligt hos den äldre befolkningen.  

Trots att smärta är ett symtom som kan behandlas och lindras, utreds den sällan på äldre 

eftersom smärta ibland ses som en naturlig del av åldrandet. Syfte: Syfte med denna 

litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskans erfarenheter av smärthantering av äldre 

patienter med kronisk smärta. Metod: Det vetenskapliga arbetet är en litteraturöversikt som 

omfattade åtta kvalitativa studier, sju kvantitativa studier och en studie med mixad metod.  

Resultat: Resultatet visar tre kategorier: Sjuksköterskans behov av utbildning, 

Sjuksköterskans erfarenheter av smärthantering och Strukturer som påverkar 

sjuksköterskan. Diskussion:  Sjuksköterskornas attityder till äldre var avgörande till hur 

mycket smärtlindring som gavs. Patientens kroppsspråk har större betydelse för en 

sjuksköterskas förmåga att bedöma patientens smärta än endast en verbal beskrivning av 

smärta. Ett bra samarbete och en öppen kommunikation med kollegor bidrog till att 

sjuksköterskorna lyckades bättre med smärtlindring. Slutsats: Utbildning för sjuksköterskor 

avseende smärthantering behövs. Numeriska smärtskalor fungerar inte ensamt på äldre utan 

måste kompletteras med en bedömning av kroppslig icke verbal smärta. Sjuksköterskans 

förmåga till smärtlindring berodde även på hens attityd gentemot patienterna. Hierarkiska 

yttre strukturer kan hindra optimal smärthantering. Därför var det viktigt att läkare och 

sjuksköterskor hade god kontakt och stöttade varandra för att hjälpa patienter i deras 

smärtlindring. När de hade dålig kommunikation, fick patienten sämre smärtlindring. Detta 

ämne borde undersökas mer då det är en väsentlig del i hur man hanterar äldre patienter 

med kronisk smärta. 

 

 

 

Nyckelord: Erfarenheter, Kronisk smärta, Sjuksköterska, Smärthantering och Äldre patienter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Innehållsförteckning  

Bakgrund    …………………………………………………..……………..……....5                          

Definition av äldre ……………………………….………..……...………5                  

Äldre och smärta …………………….……..………….……..……......….5 

Definition av smärta ……………………………….………..……………6                   

Sjuksköterskans ansvarsområden…………………….……....………….6                             

Sjuksköterskan och smärta ……………………………….…….…...……7                         

Smärtskattning hos äldre …………………...……………...….………….7 

Smärtinstrument…………………………………………….……………..7                             

Omvårdnadsteori …………………………………………….……………8                          

Problemformulering …………………………………………..………..…8                           

             Syfte ………………………………………………..………….………....…9                     

             Metod ………………………...…………………………………...….….….9                         

Design ……………………………………………………………..…….….9                        

Inklusions och exklusionskriterier …………………..………………..…9 

Litteratursökning ………………………………………………..……...…9                   

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning …………………10                           

Analys ……………………………………………………………………..10                     

Etiska övervägande ………………………………………………………11                            

             Resultat…………………………………………………………………...…11    

Sjuksköterskans behov av utbildning………………...…………………11    

Sjuksköterskans erfarenheter …………………… ……………………...12-14  

Strukturer som påverkar sjuksköterskan…….…………………………15-17  

 

 



4 

 

 Diskussion  

Metoddiskussion………………………………..………………………...……….17-18    

Resultatdiskussion………………………….…………………………………..…18-21  

Slutsats   …………………………………………………………………….……...22                   

Referenser ………………………………………………………………....…...…..23-26 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Bakgrund 

Trots att smärta är ett symtom som kan behandlas och lindras, utreds den sällan på äldre 

eftersom smärta ibland ses som en naturlig del av åldrandet (Elovsson & Boström, 2011). 

Forskning visar att 83% av äldreboende på ett vårdhem i USA, upplever smärta som sällan 

erkänns eller inte blir tillräckligt smärtlindrad (Jablonski & Ersek, 2009). 

 

Definition av äldre 

Enligt World Health Organization [WHO] (2014) är åldringsprocessen är en biologisk verklighet 

som ligger utanför människans kontroll.  I den utvecklande delen av världen spelar 

kronologisk tid en avgörande roll för vad man menar med ålderdom. Enligt WHO:s 

definition har utvecklade världens länder accepterat den kronologiska åldern 65 år som en 

definition av gammal eller äldre person. 

 

Äldre och smärta 

Långvarig smärta är ett tillstånd som är vanligt hos den äldre befolkningen. I åldersgruppen 

65 år och äldre har cirka 40 % av personerna långvariga smärtor. Dessa personer kan 

uppleva smärta på olika sätt när det gäller intensitet, kvalitet, lokalisation och periodicitet 

och har ofta svårt att sätta ord på sin smärta (Hall-Lord, 2007, s. 94). Kroniska smärta 

påverkar flera dimensioner av en persons liv bland annat fysiska, andliga och sociala 

dimensioner (Dewar, 2005).  Kronisk smärta kan också vara associerad med känslomässigt 

lidande som ångest, oro, irritation och ilska och alla de dimensionerna kan bidra till en 

lägre hälsorelaterad livskvalitet (Willman et al, 2013). Kronisk smärta påverkar även aptiten 

och sömnen (Ross & Crook, 1998; Dewar, 2005). Forskning säger att vården begränsar äldre 

människors tillgång till adekvat smärtvård. Till exempel kan vårdpersonal ha 

missuppfattningar och fördomar, eller sakna kunskap eller erfarenhet för att på ett adekvat 

sätt utvärdera och behandla smärta hos äldre patienter (Muntinga, Jansen, Schellevis & 

Nijpels, 2016). 
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Definition av smärta  

International Association for the Study of Pain (1994) definierar smärta på följande sätt: 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med 

vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och kan 

även uppträda i frånvaro av vävnadsskada”.  Enligt Norrbink & Lundeberg. (2010, s 11) är 

smärta ett komplicerat fenomen och kan beskrivas som en obehaglig fysisk eller 

känslomässig upplevelse. Smärta återföljs, särskilt om den är intensiv eller långvarig, av 

känslomässigt obehag.  Smärta är vanligast förekommande av sjukdom eller kroppskada, 

men kan förekomma utan att någondera kan påvisas med dagens medicinska 

undersökningsmetoder. Upplevandet av och reaktionen på smärta påverkas av fysiologiska, 

psykologiska sociala och kulturella faktorer (Norrbink & Lundeberg, 2010, s 11). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde  

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  Behovet av omvårdnad är universellt; I vårdens 

natur ligger respekt för mänskliga rättigheter. Detta innefattar kulturella rättigheter, rätten 

till liv, egna val och respektfullt bemötande. Omvårdnad ska ges respektfullt, oberoende av 

ålder, hudfärg, tro, kultur, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell 

läggning, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning.  Sjuksköterskan erbjuder vård 

till enskilda personer, familjer och allmänheten samt samordnar sitt arbete med andra 

yrkesgrupper (International Council of Nurses [ICN], 2012).    

Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens.  En omvårdnad 

som omfattar både det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn och det 

vetenskapliga kunskapsområdet. Den legitimerade sjuksköterskan har självständigt ansvar 

för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller 

återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa 

möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).   
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Sjuksköterskan och smärta  

Kunskap om smärtlindring kan ses som bestående av två distinkta komponenter, vilka är 

faktisk kunskap och erfarenhetskunskap. Erfarenhetskunskap kan innebära både personliga 

erfarenheter och vårdgivare erfarenheter. Tidigare erfarenheter kan påverka förhållandet 

mellan utbildning och kunskap. Mötet mellan patienternas och sjuksköterskans erfarenheter 

kan påverka graden av empati och effekten av vård (Francke, Lemmens, Abu-Saad & 

Grypdonck, 1997). När det gäller neuropatisk smärta ska sjuksköterskor kunna undervisa, 

stödja och lindra smärta hos patienter. De ska ha kunskap om vad är normala symptom och 

ha erfarenhet vad som krävs för att ge patienten smärtlindring. (Elovsson och Boström, 2011) 

Sjuksköterskorna hade en etisk skyldighet att mäta smärta och minska onödig smärta och 

mänskligt lidande. Ändå erkände många att smärtan ofta underbehandlades hos äldre 

patienter och särskilt för personer med kognitiv försämring (Fry, Chenoweth och Arendts, 

2016) 

 

Smärtskattning hos äldre 

Smärta hos äldre är vanligt och konsekvenserna för obehandlad smärta hos äldre kan ha 

påverkan på livskvaliteten och kroppsfunktioner mer än hos yngre personer. Kronisk smärta 

kan också påverkas av smärtuppfattningar. Psykologiskt välbefinnande kan göra att en 

person har positiva uppfattningar om sin smärta vilket kan underlätta hur patienter hanterar 

sin smärta (Yildizeli Topcu, 2018). En äldre person har samma förmåga att bedöma sin 

smärta som andra, men kan behöva mer tid både för information och för att utföra 

smärtskattningen. Vid nedsatt kognitiv förmåga kan beteende och observationsskalor 

användas för att bedöma patientens smärtupplevelser. Om det är möjligt bör en omfattande 

bedömning av patienten tillstånd genomföras innan en behandling påbörjas eller förändras. 

Målet med behandlingen ska vara minskad smärta med en ökad möjlighet för dagliga 

aktiviteter, bättre sömn, minde humörsvängningar och minskad förekomst av depression 

(Unneby, 2018). 

 

Smärtinstrument   

Det finns två huvudskalor för smärtinstrument, en numerisk och en verbal skala.    
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Patienter bör uppmuntras att beskriva sin smärta i styrka, vart den sitter och dess fysiska 

eller funktionella påverkan. En kroppskarta (verbal skala) kan vara en användbar modell för 

att hjälpa patienter ange smärtmängden (Chapman, 2010). Smärtan uttrycks på olika sätt hos 

olika människor och det kan göra smärtan svår att beskriva med endast en kroppskarta.  

Vårdpersonal kan även använda en så kallad Visuell Analog Skala, också kallad VAS, som är 

en numerisk skala. Det är en smärtlinjal som har en flyttbar del som kan ställas in längst en 

linje. Linjens ena ände anger ” ingen smärta” och i andra änden står det ”värsta tänkbara 

smärta”. På baksidan har linjalen siffror från noll till tio, där siffran 0 är lika med ingen 

smärta och siffran 10 är lika med värsta smärta (Unneby, 2018). 

 

Omvårdnadsteori  

Enligt Joyce Travelbee teori (1971) är omvårdnaden en hjälpande process som berör 

patienten såväl som anhöriga. Därför anser Travelbee att personal i vården måste förstå 

innebörden av begreppet omvårdnad och prioritera omvårdnadsarbetet med patienten. Hon 

anser att etablerandet av en omvårdnadsrelation är viktig och byggs i det dagliga mötet 

mellan sjuksköterska och patient. Vidare nämns kommunikation som en viktig del i att vara 

sjuksköterska, men också förmågan att använda sig själv terapeutiskt. Travelbees 

omvårdnadsteori anses vara ett stöd för sjuksköterskor i omvårdnad av äldre vid 

smärtbehandling eftersom teorin utgår från att varje individ är unik och att varje persons 

upplevelse av lidande är personlig. Travelbee uttrycker även att det är viktigt att hantera 

eller undvika erfarenheter av sjukdom och lidande. Detta bör ske på både individ-, grupp- 

och samhällsnivå.  

 

Problemformulering  

Som beskrivits i bakgrunden är sjuksköterskans bedömning av den äldres smärta beroende 

av dennes kognitiva förmåga samt i viken utsträckning som detta harmonierar med 

förmågan att tolka bedömningsinstrumenten för smärta. När detta inte harmonierar innebär 

detta att äldre personer som känner smärta, inte alltid får tillräcklig smärtlindring. Ett av 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande. Sjuksköterskan har 

självständigt ansvar för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att 

förbättra och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet. Genom att se smärtlindring 
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som en del i omvårdnadsarbetet av äldre blir det mer självklart att försöka tolka patienternas 

smärta och försöka förstå den på ett djupare plan för att uppnå bästa möjliga smärtlindring. 

En bättre kunskap och förståelse om äldres smärta hos sjuksköterskor, kan ge en förbättrad 

smärthantering och kan minska onödigt lidande hos patienten. 

 

Syfte 

Syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av att hantera kronisk smärta hos äldre 

patienter. 

 

Metod 

Design 

Det vetenskapliga arbetet är en litteraturöversikt. Översikten innebar att skapa sig en 

helhetsbild inom forskningsområdet. Det gjordes genom en systematisk beskrivning inom 

det valda området (Friberg, 2017, s.141). 

 

Inklusions- och exklusions kriterier 

Inklusions kriterierna i denna litteraturöversikt är utifrån en sjuksköterskas perspektiv. 

Patienterna i denna studie skall omfatta äldre personer över 65 år. Sökningarna inkluderade 

endast artiklar som hade engelska som språk. Artiklarna ska vara från år 2000 till 2018 för att 

forskningen skall vara mest relevant ur ett tidsperspektiv, så att den senaste forskningen 

inkluderas. I CINAHL och Psycinfo gjordes avgränsningen med ”Peer reviewed” vilket är en 

process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av ämnesexperter innan de 

accepteras för publicering. För att artiklarna skulle inkluderas i litteraturöversikten skulle 

kvalitén på artiklarna ska vara av hög eller medelhög kvalité utifrån SBU:s granskningsmall 

(SBU, 2014).  

 

Litteratursökning  

Artikelsökningarna gjordes i databaserna CINAHL, Pubmed och PsycINFO. Cinahl är en 

databas som innehåller information om omvårdnadsvetenskap, Pubmed är den 

internationella databasen för medicin, och omvårdnadsrelaterade artiklar. (Östlund, sid 67)  
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PsycINFO är en databas inom psykologiområdet som även innehåller omvårdnadsartiklar 

(SBU, sid 37). Sökorden avgränsades i Pubmed med hjälp av MeSH-termer, i CINAHL 

användes CINAHL Subjekt Hearings och i PsycINFO användes Thesaurus i första hand för 

att hitta rätt artiklar kopplade till syftet. De sökord som användes var: Nurses, Chronic Pain, 

Pain Management, Pain assessment, Persistent pain, Long-term pain, Nurse*, Experience* 

Nurse Attitudes, Nurses role, Attitude of Health, Personnel elderly, aged, older, elder och 

geriatric. Manuella sökningar har gjorts för att komplettera databassökningarna. 

Översikt litteratursökningar, se Bilaga 1. 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

Urvalet för artiklarna gjordes stegvis. I steg ett läses artikelns titel för att se att det 

återspeglar syftet. Om titeln stämde med syftet gick man vidare och läste igenom abstraktet. 

I steg två skummades artikeln igenom för att få en snabb överblick över resultatet och dess 

innehåll. Om artikeln matchade, så lästes hela artikeln och en helhetsbild skapades, därefter 

gjordes en kvalitetsgranskning och relevansbedömning av artiklarnas struktur och innehåll 

med hjälp av SBU:s granskningsmallar (2014a, 2014b). Artiklar med hög eller medelhög 

kvalité inkluderades. För att tydliggöra hur kvalitetsnivån på artiklarna har bestämts, 

skapades en översiktstabell.  Översikt av kvalitetsgranskning, se Bilaga 2 

 

Analys 

Analysen har genomförts med hjälp av Fribergs analysmodell (Friberg, 2017, s.148 – 149) 

som bygger på fyra steg. Steg 1: Efter att artiklarna valts ut och en granskning hade gjorts, 

lästes de valda artiklarna igenom flera gånger för att skapa en helhetsuppfattning. Artiklarna 

översattes till svenska. Varje artikel sammanfattades och huvud fynden dokumenterades i en 

mind mapp för att få en snabb överblick av innehållet som fanns i varje artikel. Steg 2: För att 

få en strukturerad översikt över alla artiklar, skapades en artikelöversikt som kortfattat 

beskrev syfte, metod och resultat. (Bilaga 3) Steg 3: För att identifiera likheter och skillnader, 

så färgkodades de viktigaste fynden under olika färgteman. Genom detta arbetssätt skapades 

en övergripande idé om de likheter och skillnader i teoretiska utgångspunkter, metoder som 

hade använts, kopplingarna till syftet och artiklarnas resultat. Likheterna och skillnaderna 

dokumenterades i mind mappen. Steg 4: Därefter gjordes en sammanställning av vad som 
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analyserats fram genom att sortera materialet. De olika huvud fynden skrevs på post-it 

lappar och lades sedan ut för att granskas noggrannare. Därefter sorterades post-it lapparna 

om, tills det fram kom en strukturerad idé kring teman som skapade rubriker och 

underrubriker för en resultatredovisning. Översiktstabell inkluderade artiklar, se Bilaga 3. 

 

Etisk övervägande 

Ett krav på artiklarna är att de skall vara godkända av en etisk kommitté. Deltagarna skall ha 

fått information om studiens syfte och innehåll. Även att deltagarna skall vara anonyma.  

Arbetet skall vara neutralt och man skall avstå från att ha förutfattade meningar. Inte heller 

skall man värdera eller ha åsikter som kan påverka resultatet vid granskning av artiklar eller 

använda personliga erfarenheter vid granskning. 

 

Resultat  

Resultatet består av åtta kvalitativa artiklar och sju kvantitativa artiklar och en artikel med 

mixad metod. Analysen av artiklarna resulterade i tre kategorier som belyser 

sjuksköterskans erfarenheter av smärthantering av äldre patienter med kronisk smärta. 

Resultatet redovisas i följande kategorier  

 

 

 

Sjuksköterskans behov av utbildning  

Sjuksköterskor upplevde att de hade tillräcklig eller god kunskap om smärtahantering och 

uttryckte att det var en viktig kunskap att ha (Shugarman et al, 2010; Takai et al, 2015; Veal et 

al, 2018).  Men sjuksköterskor upplevde även att de behövde förbättra sina kunskaper för att 

kunna bedöma smärta hos äldre som inte verbalt kunde uttrycka sin smärta. (Gropelli & 

Sharer, 2015; Takai et al, 2015). Kunskap och attityder påverkade besluten om att ta ansvar 

för hantering av kronisk smärta. Efter att ha tagit del av smärtproblematiken, var problemet 

med smärta antingen löst eller inte. Om inte, var frågan vem som ägde problemet. 



12 

 

Sjuksköterskan tog många gånger an sig utmaningen för att hitta alternativa lösningar för att 

hjälpa patienten med sin smärta (Siedlecki, et al. 2014). Sjuksköterskorna uppgav att grunden 

för kunskapen om smärtlindring var deras utbildning. Utbildningen gjorde dem mer 

positiva till att jobba med god smärtlindring (Alm & Norgberg, 2013; Katsma & Hamlow, 

2000; Shugarman et al, 2010; Veal et al, 2018). Flera sjuksköterskor erkände att det fanns 

behov av ökad utbildning om hur man skall hantera kronisk smärta. (Siedlecki et al, 2014; 

Veal et al, 2018). Även om utbildningsmöjligheter fanns deltog få i utbildningen på grund av 

tidsbrist. Den enda utbildningen de haft i smärthantering var under utbildningen till 

sjuksköterska, men 75% (n=48) hade inte heller haft någon specifik kurs under 

grundutbildningen avseende smärtlindring (Gropelli & Sharer, 2015; Siedlecki et al, 2014). 

Sjuksköterskorna uppgav att grunden för kunskap om smärtlindring var deras utbildning 

men erfarenheten vägde mer. Många hävdar att deras erfarenhet gjorde dem starkare 

professionellt eftersom de utvecklade ett självförtroende och en övertygelse som hjälpte dem 

att "klara sig själva" och sina patienter (Blondal & Halldorsdottir, 2009). 

 

Sjuksköterskans erfarenheter  

Det fanns en tro bland sjuksköterskorna att smärta är en vanlig del av åldrandet och att 

kronisk smärta inte går att göra något åt. Samtidigt finns det ett medvetande hos 

sjuksköterskorna att det inte behöver vara så (Berglund, Nässén & Gillsjö, 2015; Weiner & 

Rudy, 2002). Vissa sjuksköterskor ansåg att det inte var någon mening att bry sig som 

kronisk smärta hos äldre eftersom den inte kommer förändras eller försvinna.  Därför kunde 

en smärtbedömning ses som onödigt eller att bedömningen var meningslös (Siedlecki et al, 

2014, Weiner & Rudy, 2002). Sjuksköterskor som hade en positiv attityd till smärtlindring 

lyckades bättre med smärtlindring (Natan, Ataneli, Admenko & Har Noy, 2013).  

Ibland hade sjuksköterskan en tendens "att undvika kontakt" med patienter som klagade 

över sin smärta. Klagandet skapade frustration hos sköterskan och minskade patienternas 

trovärdighet hos sjuksköterskorna (Blomqvist, 2013; Blondal & Halldorsdottir, 2009; Weiner 

& Rudy, 2002). Sjuksköterskans tålamod var därför en viktig faktor för smärtbedömning och 

för vissa var det en kritisk faktor att känna patienterna och koncentrera sig på deras styrkor 

istället. (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al, 2014). Patienter som inte klagade 

beskrevs av sjuksköterskorna som ”kämpar” eller att de hade ”en vilja att vara självständiga” 
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(Blomqvist, 2013). Överlag så litade sjuksköterskorna mer på patienter som tydligt visade 

smärta med hjälp av kroppsspråk och ansiktsuttryck (Alm & Norgberg, 2013; Katsma & 

Hamlow, 2000). En orsak till att smärtan undervärderades var att vissa antog att frånvaron 

av en smärtrapport innebar att det inte förelåg någon smärta hos patienterna (Kaasalainen et 

al, 2007). 

“Because people think: ‘Well she’s in bed, she’s resting, she’s comfortable.’ Well 

guess what, she’s in bed nothing to do, looking there at the ceiling, and thinking 

about her pain” (Kaasalainen et al, 2007, sid 569). 

 

Smärta identifierades genom att fråga patienten direkt vilken smärta hen ansågs sig ha. 

Många patienter förstod/ uppfattade inte ordet ”smärta” på samma sätt som personalen. 

Genom att uttrycka sig annorlunda eller fråga om patienternas smärtupplevelse fick 

sjuksköterskorna en bättre förståelse av patienternas smärta (Blondal & Halldorsdottir, 2009; 

Takai et al, 2015; Veal et al, 2018). När patienten inte kunde göra sig förstådd med ord 

förlitade sig sjuksköterskorna på sin förmåga att läsa av kroppsspråket och på sin empatiska 

förmåga för att kunna upptäcka smärta (Veal et al, 2018). Att betrakta patientens 

sömnmönster var också särskilt användbart när man observerade fysiska indikatorer av 

smärta (Mamhidir et al, 2017).  När kroppsspråket eller diagnosen indikerade smärta och 

den äldre personen nekade till att hen hade smärta, blev sjuksköterskor osäkra i sin 

bedömning. Men det kunde också bero på att äldre människors brist att kunna uttrycka sig 

muntligt på grund av tex hörselnedsättning eller demens (Blondal och Halldorsdottir (2009). 

När det inte fanns några synliga icke fysiska tecken på smärta trotts att patienten uttryckte 

att hen hade ont, ledde det till misstro hos sjuksköterskan om hur ont patienten egentligen 

hade (Alm & Norgberg, 2013; Katsma & Hamlow, 2000; Siedlce et al, 2014; Takai et al, 2015).  

 

Artiklarna visade på en varierande tillämpning av smärtskalor. Vissa betraktade smärtskalan 

som "mycket viktig" och använde den rutinmässigt. Många hävdade dock att 

smärtbedömningen var för personlig för att återspeglas i bara smärtskalan (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Mamhidir, 2017). Äldre patienter med mycket smärta förstod inte alltid 

numeriska smärtskalor utan när sjukskötskorna frågade dem om smärta blev de istället 

irriterade på sjuksköterskan (Blondal och Halldorsdottir, 2009). Därför var kroppsspråket en 

bättre indikator att bedöma om patienten hade ont, än ett förbestämt bedömningsinstrument 
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(Alm & Norgberg, 2013; Blomqvist 2003; Blondal & Halldorsdottir, 2009; Katsma & Hamlow, 

2000; Takai et al, 2015; Veal et al, 2018). 

 

I sjuksköterskornas roll som patienternas förespråkare sa de till när smärtlindring var 

nödvändigt, och lät patienterna veta att sjuksköterskorna ”var där för dem” (85%, n=188) 

(Ware, Bruckenthal, Davis, & O’Conner-Von, 2011). För några var det en känsla " inom sig", 

för andra var det ”inlärt" under sjuksköterskeutbildningen och på jobbet. Sjuksköterskor 

kände plikt eller moralisk skyldighet att hjälpa patientens smärthantering vilket var en viktig 

faktor för att vidta åtgärder i smärtlindring (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Slatyer et al, 

2015) och antog en "never quit” (aldrig ge upp) filosofi för att främja smärtlindring (82%, 

n=188) (Ware, Bruckenthal, Davis, & O'Conner-Von, 2011). Smärta påverkar livskvalitén 

(Veal et al, 2018). Sjuksköterskor som lyckas med smärtlindringen känner sig motiverade att 

jobba och tycker att jobbet är roligt. De blir mer involverad i patientens smärtlindring och att 

de fortsätter försöka även om det då och då uppstår problem efteråt (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009). 

 

                           “No one should be in pain, so it is always said … it sounds easy, 

                            but I think it’s really difficult” (Berglund, Nässén & Gillsjö, 2015, sid 5).  

 

När sjuksköterskor kände en begränsad förmåga att hjälpa uppstod frustration. Det kunde 

vara att biverkningar begränsade valet av smärtlindring eller när de ansåg att 

smärtproblemen inte fick tillräcklig uppmärksamhet av andra sjuksköterskor eller läkare 

eller att målet med smärtlindringen motverkades (Blomkvist, 2003; Siedlecki et al, 2014). När 

sjuksköterskorna kände sig otillräckliga präglades de av känslor av hjälplöshet, hopplöshet 

och utmattning, när man inte lyckades lindra patientens smärta och uttryckte då en tro på att 

patienten var en del av problemet (Berglund, Nässén & Gillsjö, 2015; Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Slatyer, et al 2015; Siedlecki et al, 2014). Det påverkade i sin tur 

sjuksköterskornas välbefinnande och de kände sig frustrerade, ilskna och fick ångest, vilket 

kunde leda till moralisk nöd eller att man helt enkelt gav upp (Siedlecki, et al. 2014). Det 

fanns sjuksköterskor som oroade sig för att patienter uppfattades felaktigt och därmed blev 

de tveksamma till att ge medicinering. Speciellt när patienterna var inkonsekventa i sin 

smärtskattning, vilket byggde upp frustration och känslan av meningslöshet hos 
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sjuksköterskorna (Blomdal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al, 2014). Sjuksköterskor 

förväntade sig att patienter med kronisk smärta skulle bete sig likadant som patienter med 

akut smärta. När patienternas vanliga dos av smärtmedicinen inte hjälpte blev 

sjuksköterskorna osäkra på hur ont de egentligen hade (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Det 

fanns också en underliggande rädsla för att patienterna skulle bli läkemedelsberoende 

(Blondal & Halldorsdottir, 2009; Gropelli & Sharer, 2015; Siedlecki et al, 2014; Veal et al, 2018; 

Weiner & Rudy, 2002), eller att de övermedicinerades (Kaasalainen et al, 2007) eller att 

medicineringen orsakade mer problem än nytta (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Även om 

sjuksköterskorna hade olika åsikter om hur viktig smärtbehandlingen var och hur och om 

den skulle behandlas (Berglund, Nässén & Gillsjö, 2015; Kaasalainen et al, 2007; Siedlecki et 

al, 2014), kände de sig nöjda när de kunde minska antalet mediciner, inklusive smärtstillande 

medel, med inställningen att: "less is more” (mindre är bättre). Sjuksköterskorna arbetade 

ständigt för att minimera antalet mediciner som patienter tog för att minska sin oro att 

patienterna skulle utveckla allvarliga problem i framtiden (Kaasalainen et al, 2007).  

 

                                ‘‘People handle pain different. You do not need to have to ‘look like you’re in  

                                  pain’ to be in pain.’’  (Siedlecki et al, 2014, sid 568). 

 

Strukturer som påverkar sjuksköterskan  

Olika organisatoriska strukturer påverkar sjuksköterskornas förmåga att bedriva 

framgångsrik smärtlindring. Ofta saknades lämpliga föreskrifter, en oklar uppdelning av 

uppgifter och brist på kontinuitet. Det kan hindra god smärthantering i vården. (Blondal & 

Halldorsdottir, 2009; Kaasalainen, et al, 2007). Utförandet av bedömningar uppfattades som 

överväldigande eftersom arbetsbelastningen redan betraktades som tung (Mamhidir et al, 

2017; Weiner & Rudy, 2002). När patienterna prioriterades blev det möjligt för 

sjuksköterskan att ägna tid åt bedömning och att uppmärksamma fysiska och emotionella 

behov (Blondal & Halldorsdottir, 2009; Slatyer et al, 2015). Snarare än att vänta på att andra 

skulle ta itu med patientens smärta blev sjuksköterskorna mer proaktiva och initierade 

kontakt med dem som kunde tillhandahålla nödvändiga resurser (Slatyer et al, 2015). 

öterskan strävar efter att skapa relationer, både med patienter och kollegor vilket ger en 

känsla av att vara viktig och behövd. Det innebär att ha mod att lyssna och representera 
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patienten i olika situationer (Berglund, Nässén, & Gillsjö, 2015; Slatyer et al, 2014; Veal et all, 

2018).  

 

När sjuksköterskorna kände att de hade funderingar kring smärtlindringen bad de om hjälp 

av kollegor. Det kunde t.ex. vara att be om en annan åsikt avseende smärtlindring (Berglund, 

Nässén & Gillsjö, 2015; Slatyer et al, 2014; Veal et al, 2018; Takai et al, 2015). Det skapade en 

större sannolikhet att de skulle lyckas med patienternas smärtlindring (Takai et al, 2015). 

Stödet gav en säkerhet, en känsla av delat ansvar och ett ökat självförtroende vilket hjälpte 

vidare behandling av patienten och engagemang inom gruppen (Berglund, Nässén, Gillsjö, 

2015; Blomkvist, 2003; Blomdal, Halldorsdottir, 2009; Slatyer, 2014). Erfarenheten är att 

smärtsjukdomar och vård av äldre som lever med kronisk smärta är problematiska och 

kräver samarbete med annan sjukvårdspersonal, så man kan hitta problemet och diskutera 

individuella lösningar. Detta innebär att man ser problemet, finner lämpliga lösningar i ett 

lag som kompletterar varandra, att man hittar en styrka i att arbeta tillsammans, respektera 

varandra och att vara inriktade på att sträva efter att ge den bästa vården åt de äldre 

(Berglund, Nässén, & Gillsjö, 2015). Denna insats kräver förståelse och respekt för varje 

enskild individ. Flertalet sjuksköterskor blev nöjda, eftersom de kände att de kunde göra sin 

röst hörd och de kände att deras jobb var meningsfullt (Berglund, Nässén, & Gillsjö, 2015; 

Blondal & Halldorsdottir, 2009; Siedlecki et al, 2014; Takai et al, 2015). När de däremot hade 

dålig kommunikation med kollegor, fick patienten generellt sämre smärtlindring (Gropelli & 

Sharer, 2015; Veal et al, 2018). 

 

Ibland upplevde sjuksköterskan att det inte fanns tillräckligt med tid till att hjälpa patienter 

med kronisk smärta (Kaasalainen, et al, 2007; Veal et al, 2018; Ware, Bruckenthal, Davis, & 

O'Conner-Von, 2011; Weiner & Rudy, 2002). Några sjuksköterskor ansåg att tidsbrist gjorde 

smärthanteringen svårare, eftersom de vars tillstånd var sämst, fick mer vård på bekostnad 

av andra patienter (Blondal & Halldorsdottir, 2009). Om sjuksköterskor hade haft mer tid 

kunde hen förstå behovet och varje individs situation bättre (Berglund, Nässén & Gillsjö, 

2015; Shugarman et al, 2010; Weiner & Rudy, 2002).  Färre än 10% (n=94) av sjuksköterskorna 

sa att tidsbrist inte hindrade dem att göra en bra smärtutvärdering (Shugarman et al, 2010). 

Stressiga situationer leder till konflikter relaterade till skillnader i krav och förväntningar 
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mellan vårdpersonal och den äldre patienten (Berglund, Nässén & Gillsjö, 2015; Kaasalainen, 

et al, 2007). 

 

Hierarkiska strukturer kan hindra optimal smärthantering. Under perioder med läkarbrist 

var smärthantering svår att genomföra. Ofta var huvudsyftet med att konsultera en läkare att 

söka formellt tillstånd att ge vad sjuksköterskan redan visste att patienten behövde (Blondal 

& Halldorsdottir, 2009; Slatyer, et al 2015). Sjuksköterskorna blev frustrerade och kände 

maktlöshet när läkaren var tveksam att ge tillräckligt med smärtlindring. Till exempel när 

läkarens synpunkt var att patienten inte behövde mer smärtlindring, eller när läkaren var 

ovilliga att utföra en förändring av en läkemedelsförskrivning som sjuksköterskan ansåg att 

patienten behövde (Berglund, Nässén & Gillsjö, 2015; Blondal & Halldorsdottir, 2009; 

Siedlecki et al, 2014; Weiner & Rudy, 2002). Sjuksköterskan blev frustrerad när läkarens 

kunskaper brast speciellt eftersom läkaren ska ha den avancerande medicinska kunskapen 

(Siedlecki et al, 2014). Då läkare och sjuksköterska var oeniga om smärtlindringen kände 

sjuksköterskorna att de var tvungna att "utöva inflytande" eller skapa" tryck", vara ”hård” 

och "övertygande" mot läkaren för att kunna uppnå den bästa lösningen för patienten 

(Blondal & Halldorsdottir, 2009; Mamhidir et al, 2017; Siedlecki et al, 2014). Sjuksköterskorna 

kände att de kunde övertyga läkarna om vad som behövdes för smärtlindring (66%, n=188) 

och att de var bekväma att ändra reglerna om det behövdes för att möta patientbehoven 

(53%, n=188). De kunde även konfrontera läkaren, om det var nödvändigt, för att stödja en 

patient (89%, n=188), och de var trygga med att hjälpa en patient med sin smärtlindring 

(82%, n=188) (Ware, Bruckenthal, Davis, & O'Conner-Von, 2011).   

  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av smärthantering av 

äldre patienter med kronisk smärta. De databaser som användes var CINAHL, Pubmed och 

PsykINFO. Polit och Beck (2016, s. 92) rekommenderar också CINAHL, och Pubmed som 
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speciellt användbara och trovärdiga databaser för forskande sjuksköterskor, de nämner även 

PsykINFO som en användbar databas för studier, vilket kan ses som en styrka i arbetet.  

 

Ämnesordlistor och tesaurusar (synonymer), Headlines och Mech-termer har använts i de 

databaser där lämpliga ämnesord funnits. Detta kan ses som en styrka i arbetet då Östlundh 

(2017, s. 69) förklarar att tesaurusar och ämnesordlistor hjälper till att hitta anpassade sökord 

till den aktuella databasen. I Pubmed fanns begränsningen: Aged: 65+ years, vilket användes 

för att få fram artiklar som hade deltagare över 65 år och äldre som därmed ansågs som 

”äldre”. I Cinahl fanns en likadan begränsning, vilket gjorde att antalet artiklar blev väldigt 

få och datamättnad börjat uppnås när dessa sökningarna gjordes. En begränsning på 65+ kan 

ses som en styrka. Styrkan med en sådan strikt begränsning på ålder ökar sannolikheten att 

artiklarna skriver om personer som är äldre per definition, vilket ökar kvalitén. I CINAHL 

och PsykINFO gjordes avgränsningen ”Peer reviewed ” för att artiklarna som valdes skulle 

vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter och vara granskade av andra forskare. I 

databasen Pubmed där Peer reviewed inte kunde användas som en avgränsning användes 

Ulrich Web som visar att artikeln är publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Anledningen till 

valet att inkludera artiklar från 2000–2018 berodde på att det första urvalet av artiklar med 

åren 2007–2018 gav ett för litet utbud av artiklar som passade in på syftet. Det ses därför som 

en styrka med en längre tidsperiod, samt att resultatet i artiklarna inte har skiljt sig mellan de 

tidiga artiklarna och de senare. 

 

 Litteraturöversikten omfattade åtta kvalitativa och sju kvantitativa artiklar och en mixad 

artikel. Att det inte är en övervägande andel kvalitativa artiklar kan ses som en nackdel då 

syftet med litteraturundersökningen var att belysa sjuksköterskans erfarenheter. De sju 

kvantitativa artiklarna styrker samtidigt det som de kvalitativa artiklarna visade med ett 

större utbud av deltagare och belyste problemen som sjuksköterskan hade i ett större 

perspektiv och artiklarna kommer fram till liknande resultat. De två artiklarna som hittades 

med hjälp av manuella sökningar kom från referenser i de redan funna artiklarna. Detta gör 

att de manuella sökningarna har ett samband med sökorden 

 

Resultatdiskussion 
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Denna litteraturöversikt har haft som syfte att belysa sjuksköterskans erfarenheter av 

smärthantering av äldre patienter med kronisk smärta. I resultatet framkommer tre 

kategorier som påverkar smärthantering: Sjuksköterskans behov av utbildning, 

Sjuksköterskans erfarenheter och Strukturer som påverkar sjuksköterskan.  

I resultatet beskrivs även att de viktigaste utmaningarna för sjuksköterskorna är att ta hand 

om patienter i smärta är: Läsning (bedömning) av patienten, hantering av sina egna inre 

konflikter eller moraliska dilemma, hantering av läkare och organisatoriska hinder.  

 

Inom området ”Sjuksköterskans behov av utbildning”, var det viktigaste fyndet:                             

Att sjuksköterskorna erkände att det fanns behov av utökad utbildning för att öka 

kunskapen i hur man skall hantera kronisk smärta hos äldre. Lui, So och Fong (2008) styrker 

ovanstående genom att skriva att otillräcklig grundutbildning av smärtlindring kan påverka 

nivån på kunskap och förståelse om ämnet bland sjuksköterskor. Travelbee (1971) skriver att 

omvårdnadsprocessen innehåller fem överlappande steg: observation, tolkning, 

beslutfattande, agerande och utvärdering av ens handlingar. Dessa stadierna anses vara 

grundläggande kunskaper som alla sjuksköterskor ska ha och behöver. Även om det fanns 

ytterligare utbildning som sjuksköterskorna kunde ta del av, deltog få. Ladak et al, (2013) ger 

en förklaring till detta genom att skriva om sjuksköterskor som hade en skyldighet att 

utbilda sig i smärtlindring, men på grund av tidsbrist så kom utbildningen i konflikt med 

arbetet på avdelningen. Kollegor stöttade inte heller behovet av utbildning, då utbildningen 

krävde frånvaro från arbetet. Detta gjorde att många inte kunde/ville delta i den utbildning 

som fanns att tillgänglig. 

 

Inom området ”Sjuksköterskans erfarenheter av smärthantering”, var de viktigaste fynden:  

Sjuksköterskans attityder till åldrandet. Tolkning och bedömning av smärta, kommunikation 

mellan sjuksköterska och patienter och osäkerhet för läkemedelsberoende.  

Många artiklar tar upp att smärta är en del av åldrandet, att patienter klagar i onödan och att 

kronisk smärta inte är något man kan göra något åt och kan bero på olika attityder. Det finns 

en tro på att smärta är en del av åldrandet, som Travelbee (1971) styrker detta med att ta upp 

att det ibland finns en outtalad ide om en individ som är gammal, har levt sitt liv och är sjuk 

skulle må bättre av att dö. Hon skriver fortsättningsvis att idéer om åldrande och långvarig 
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smärta kommer från olika källor och att en av de vanligaste åsikterna verkar vara utvecklat 

från en utilitarist1 syn. Den åldrande kroppen ses då som en maskin som har brytts ner och 

som inte kan bli fixad. Någonting kan alltid göras för att assistera en sjuk person hur gravt 

sjuk hen än är.  

 

Även om det inte finns något enhetligt sätt som används för att bedöma smärta (Ung, 

Salamonson, Hu, Gallego, 2016), så förlitade sig sjuksköterskorna på att läsa av ett icke-

verbalt kroppsspråk för att upptäcka smärta. Timmermann, Uhrenfeldt och Birkelund (2017) 

beskriver i sin artikel hur den icke-verbala kommunikation är avgörande. Det övergripande 

sensoriska intrycket från ansiktsuttryck, gester, tonfall och ögonkontakt är det som formar en 

uppfattning om patientens smärta. Vilket kan förklara varför resultatet i litteraturöversikten 

säger att sjuksköterskor har en tendens att underskatta smärta och misstro patienter som såg 

oberörda ut, fastän de uttryckte smärta verbalt. Eftersom smärtskattning hos äldre är 

komplext och att den rapporterade smärtan och den observerade smärtan inte stämmer 

överens, kan det bli fel smärtbedömning.  (Gorawara-Bhat, Wonga, Dalea och Hoganab, 

2017). Travelbee (1971) styrker detta och skriver att det är svårt att kommunicera 

erfarenheten av smärta till en annan person på ett sätt som gör att den andra verkligen 

förstår och kan greppa exakt vad individen genomgår. Sjuksköterskor kan omedvetet 

blockera flödet av kommunikation genom att använda ”klichésvar”. Travelbee ser därför 

sjuksköterskornas tålamod som en nyckel till att öppna upp för bättre kommunikation och 

kunna lyssna på patienterna, samt skapa förutsättningar för att undvika missförstånd. 

Timmermann, Uhrenfeldt och Birkelund (2017) tar också upp att kroppsspråket indirekt kan 

påverka inte bara hur en sjuksköterska uppfattar patienten, utan kan också skapa positiva 

eller negativa känslor gentemot en patient.  

 

Många artiklar tar upp att det fanns en underliggande rädsla för patienterna skulle bli 

läkemedelsberoende eller övermedicinerade. Det fanns även många artiklar som tog upp att 

sjuksköterskorna hade olika åsikter om hur viktig smärtbehandlingen var, om den skulle 

behandlas och i så fall hur. Travelbee (1971) tar upp vilken betydelse smärtlindring har för 

                                                 
1 Utilitarism är en teori inom normativ etik som föreskriver att den rätta handlingen är den som maximerar nyttan, det vill säga 

maximera utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande. 
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patienten. En person som inser att hen måste leva med smärta resten av sitt liv tenderar att 

reagera annorlunda mot smärta än en person som vet att smärtan bara är tillfällig. En person 

kan frukta återkomsten av svår smärta och kan bli orolig under en avbrottstid eftersom 

personen vet att smärtan kommer återvända. En person kan kräva analgetika för att 

förhindra smärtan istället för att lindra den. Personer som har haft långvarig smärta i det 

förflutna, speciellt när det krävt stora mängder analgetika, kommer troligen behöva större 

mängder narkotika för ett mindre smärtsamt tillstånd.  

 

Inom området ” Strukturer som påverkar sjuksköterskan”, och hens förmåga att driva en 

effektiv smärthantering för patienter handlar de viktigaste fynden om teamwork ock 

kommunikation, samt tidsbrist. Resultatet visar att smärtsjukdomar och vård av äldre som 

lever med kronisk smärta är problematiska och kräver samarbete med annan 

sjukvårdspersonal. Tillsammans kan man kan hitta problemet och diskutera individuella 

lösningar i ett lag som kompletterar varandra. Att hitta en styrka i att arbeta tillsammans, 

respektera varandra och vara inriktade på att sträva efter att ge den bästa vården. Detta 

stöds utav Camplinga., et al, (2017) som skriver att det kräver förståelse och respekt för varje 

enskild individ och att välja rätt slags kommunikation med varje enskild individ. 

Smärthanteringen kunde bli problematiskt när det var brist på läkare eller när personalen 

hade olika förväntningar på varandra. Travelbee (1971) skriver att det är den kulturella 

bakgrunder som styr våra attityder och människor tenderar att se sig själv och andra i olika 

stereotypiska roller. I och med de rollerna ska personalen också bete sig på ett vist sätt och 

förväntas ha vissa kunskaper som tillhör deras stereotypiska roll. Många artiklar visar att 

sjuksköterskorna såg tidsbrist som en faktor som försvårar en effektiv smärthanteringen. 

Ladak et al, (2013) skriver att både brist på tid och mänskliga resurser kan bidra till 

konflikter mellan de olika rollerna. Vikten av god kommunikation mellan patienter och 

kollegor är något som är genomgående i hela resultatet. 
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Slutsats 

En slutsats är att vidareutbildning för sjuksköterskor avseende smärthantering behövs. En 

annan slutsats var att sjuksköterskans förmåga till smärtlindring berodde även på hens 

attityd gentemot patienterna. Det fanns bland många sjuksköterskor en attityd att smärta är 

en vanlig del av åldrandet. Sjuksköterskornas bild av sig själva och deras motivation är 

tydligt kopplad till om man lyckas med smärthantering eller inte. Det fanns även en 

underliggande rädsla för att patienterna skulle bli läkemedelsberoende eller att de 

övermedicinerades eller att medicineringen orsakade mer problem än nytta. 

 Sjuksköterskor bedömning av smärta fungerade bäst när patientens kroppsspråk och den 

verbala beskrivningen stämde överens med varandra. En slutsats är att numeriska skalor 

inte ensamt fungerar på äldre utan måste kompletteras med en bedömning av kroppslig icke 

verbal smärta. En annan slutsats var att bra kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient är avgörande för en bra smärthantering. Hierarkiska yttre strukturer kan hindra 

optimal smärthantering. Därför var det viktigt att läkare och sjuksköterskor hade god 

kontakt och stöttade varandra för att hjälpa patienter i deras smärtlindring. Väldigt lite 

forskning finns, ur en sjuksköterskas perspektiv, när det gäller att behandla äldre med 

kronisk smärta. Mer forskningen skulle kunna ge olika vårdinstanser ett underlag till en 

förbättrad utbildning vad gäller äldre och kronisk smärta och en ökad medvetenhet om 

attityder som påverkar smärthanteringen. Resultatet av en sådan forskningen skulle kunna 

innebära att patienter inte lider i onödan utan uppnår en bättre livskvalité. 
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Bilaga 1     
Tabell 1 

Översikt litteratursökningar.    

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

 

Urval 

1 

 

Urval 

2 

 

Urval 

3 

 

Urval 

4 

CINAHL 

18-11-16 

 (MH "Nurse 

Attitudes") AND 

(MH "Chronic Pain") 

Abstract Available 

2000-01-01 to 2018-12-31 

English 

Peer Reviewed 

Age 65+years 

5 5 4 4 3 

 

CINAHL 

18-11-16 

(MH "Nurse 

Attitudes" OR 

"Nurse role") AND 

(MH "Pain 

Management") AND 

(elderly or aged or 

older or elder or 

geriatric) 

Abstract Available 

2000-01-01 to 2018-12-31 

English 

Peer Reviewed 

Age 65+years  

5 5 5 5 1 

**1 

Pubmed 

18-11-17 

("Nurse's 

Role"[Mesh] OR 

"Attitude of Health 

Personnel"[Mesh] 

OR nurse* AND 

experience*) AND 

"Chronic 

Pain"[Mesh])  

Abstract 

 2000/01/01 to 2018/11/01 

English 

Aged: 65+ years  

30 30 10 7 3 

**1 

Pubmed 

18-11-18  

("Nurse's 

Role"[Mesh] OR 

nurse* AND 

experience*) AND 

("Pain 

management") 

Abstract 

From 2000/01/01 to 

2018/11/01 

English 

Aged: 65+ years 

 

189 189 10 5 2 

**2 
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Pubmed 

18-11-20 

("Pain management" 

OR "pain 

assessment") AND 

"nurse") experience* 

Abstract 

From 2000/01/01 to 

2018/10/31 

English 

Aged: 65+ years  

100 100 6 3 1 

**4 

PsycINFO 

18-11-20 

MAINSUBJECT.EX

ACT("Nurses") AND 

MAINSUBJECT.EX

ACT("Chronic Pain")  

English 

Aged (65 Yrs & Older) 

Peer reviewed,  

2000–2018  

10 10 4 2 2 

**1 

CINAHL 

18-12-30 

(MH "Nurse 

Attitudes") OR (MH 

"Nursing Role") 

AND ((MH "chronic 

pain") or persistent 

pain or long-term 

pain) 

Abstract Available 

2000-01-01 to 2018-12-31 

English 

Peer Reviewed 

Age 65+years 

39 39 8 5 2 

**6 

Manuel 

sökning 

18-11-21 

      2 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades 

**=dubble 
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Bilaga 2 
Översikt av kvalitetsgranskning 

 

Kvalitativa 

Baserad på SBU:s granskningsmall “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik - patientupplevelser” Bilaga 5, SBU handbok, Utvärdering av metoder 

i hälso- och sjukvården (2014) 

Kvalitégranskning     

                                          Hög  Medelhög 

  

Syfte 

Utgår från välformulerad 

problemformulering/frågeställning 

 

Utgår från välformulerad 

problemformulering/frågeställning  

Urval  

> = 4 av 5 st Ja, i SBU- mallen Minst 3 st, Ja i SBU-mallen 

Datainsamling   

> = 3 av 4 st Ja, i SBU- mallen Minst 3 st, Ja i SBU-mallen 

Analys  

> = 3 av 4 st Ja, i SBU-mallen  

Minst 2 st, Ja i SBU-mallen 

Resultat  

 

> = 5 av 7 st Ja, i SBU-mallen 

 

Minst 4 st, Ja i SBU-mallen 
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Kvantitativa: 

Baserad på SBU:s granskningsmall “mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier”. 

Bilaga 3, SBU handbok, Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (2014). 

 

Mallen var inte applicerbar på vissa delar.  Delar av mallen som var applicerbara och 

användbara valdes ut i kvalitetsgranskningen. Metod, analys och resultat 

kvalitetsgranskades. 

 

Kvalitégranskning     
                                          Hög  Medelhög 

  

Syfte 

Utgår från välformulerad 

problemformulering/frågeställning 

 

Utgår från välformulerad 

problemformulering/frågeställning  

Bedömningsbias  

> = 6av 10 st Ja, i SBU-mallen Minst 3 st, Ja i SBU-mallen 

Intressekonfliktbias  

> = 3 av 3 st Ja, i SBU-mallen Minst 2 st, Ja i SBU-mallen 

Metod och Analys  

Tydligt beskriven och relevant  

analysmetod i relation till 

datainsamlingen 

Beskriven analysmetod 

 

 

 

Resultat  

Svarar mot syftet samt logiskt, begripligt och tydligt 

beskrivet 

Svarar mot syftet samt är 

förståeligt och bra presenterat  
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Bilaga 3   
Översikt av inkluderade artiklar 

 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Data- 

insamling, 

analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Alm, A. K., 

& Norbergh, 

C. G (2013) 

Sverige 

Undersökning av 

sjuksköterskornas 

åsikter om smärta. 

Kvantitativ 

Beskrivande studie 

56 

(128) 

Frågeformulär Resultaten visade att 

registrerade sjuksköterskor 

med mer erfarenhet inte 

hade samma åsikt om smärta 

som en patient som inte visar 

tydliga tecken på smärta.  

Hög 

Berglund, 

M, Nässén, 

K & Gillsjö, 

C 

(2015) 

Sverige 

Beskriva 

sjukvårdspersonal

s erfarenhet av att 

ge sjukvård till 

äldre människor 

som lever med 

långvarig 

muskelsmärta i 

hemmet. 

  

Kvalitativ 10 Intervjuer Behov, möjligheter, 

förståelse och respekt måste 

balanseras i strävan för att 

göra god vård i olika 

situationer. Omsorg för äldre 

vuxna med långvarig smärta 

krävde mod att vara kvar i 

mötet trots känslor av 

osäkerhet och osäkerhet 

kring dialogens riktning. 

 

Hög 

Blomkvist. 

K 

(2003) 

Sverige 

Att utforska 

omvårdnad av 

äldre människor i 

bestående smärta 

och deras dagliga 

hantering av 

smärta. 

Kvalitativ 52 Intervju Äldre människor smärta 

uppfattades som överdriven 

och smärta framkallade 

frustration hos personalen, 

medan de som uppfattades 

som medgörliga och ”bra” 

patienter blev bättre 

bemötta. 

 

Hög 

Blondal & 

Halldorsdot

tir,  

(2009) 

Island 

 

Syftet med denna 

studie var att öka 

förståelsen för hur 

det är för 

sjuksköterskor att 

ta hand om 

patienter i smärta.  

Kvalitativ 

En fenomenologisk 

studie involverade 

10 20 dialoger 

med 10 erfarna 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskan verkar ha en 

stark motivation för att 

lindra smärta. Den viktigaste 

utmaningen för 

sjuksköterskan är att läsa av 

patienten. 

Hög 

Gropelli, T 

& Sharer, J. 

(2015) 

Indien 

 

Syftet med denna 

studie var att 

avgöra 

sjuksköterskornas 

uppfattning om 

smärtlindring hos 

äldre vuxna i 

långtidsvård. 

 

Kvalitativ 

Beskrivande metod 

16 Intervjuer Sjuksköterskorna hade dålig 

kommunikation med 

varandra, bristande 

kunskaper i smärtlindring, 

dålig struktur i 

organisationen och kände att 

smärtlindring bland äldre 

inte prioriterades.  

 

Medel 
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Katsma & 

Hamlow 

Souza. 

(2000) 

USA 

Syftet med denna 

studie var att 

bestämma 

kunskapsbasen för 

vårdpersonal om 

smärtbedömning 

och hantering hos 

äldre inom 

långvården 

 

 

 

 

Kvantitativ 

Beskrivande studie 

89 Frågeformulär Resultaten visade att 

sjuksköterskor hade större 

sannolikhet att tro och 

dokumentera smärtan om 

smärtan syntes hos patienten 

än när det inte gjorde det. 

Äldre sjuksköterskor med 

mer erfarenhet var mindre 

benägna att tro eller 

dokumentera patientens 

självrapportering om smärta 

än yngre sjuksköterskor med 

färre års erfarenhet. 

 

Hög 

Kaasalainen, 

S., et al 

(2007) 

Canada 

Syftet var att 

undersöka 

beslutsprocessen 

för smärtlindring 

av läkare och 

sjuksköterskor och 

hur deras attityder 

och tro om smärta 

påverkar deras 

beslut om att 

förskriva och 

administrera 

smärtstillande 

medel bland äldre 

vuxna som bor ett 

äldreboende. 

 

Kvalitativ metod 24 Fokusgrupp 

Intervjuer 

Läkare och sjuksköterskor 

tyckte att 

smärtbedömningen var 

kritisk och det var scenen för 

hur smärtan skulle hanteras 

för patienterna på 

äldreboendet. Efter 

bedömning av smärta 

resulterade nästa beslut i att 

antingen förskriva 

smärtstillande medel, icke-

farmakologiska ingrepp eller 

ingenting.  

Hög 

Mamhidir, 

A. G. 

 et al. 

(2017) 

Sverige 

 Syftet var att 

undersöka 

effekterna av 

smärthanterings 

insatser på 

vårdhem och att 

beskriva 

personalens 

erfarenheter. 

 

Mixad metod 98 

(130) 

Frågeformulär 

och intervjuer 

I allmänhet var 

sjuksköterskor från början 

positiva när det gällde 

smärtbedömningar. Fortsatt 

positiva attityder verkade 

förstärkta av 

bedömningsupplevelser och 

uppfattningar om 

smärthantering. 

Medel 

 

 

Natan, 

Ataneli, 

Admenko, & 

Har Noy. 

(2013) 

Israel 

Att identifiera 

faktorer som 

förutsäger 

sjuksköterskornas 

prestation av 

smärtbedömning 

bland äldre 

personer i 

långtidsvård, 

praktik och 

attityder kring 

smärtbedömning 

av äldre vuxna. 

 

Kvantitativ 

En beskrivande 

korrelationsundersök

ning 

 

104 

(16) 

Frågeformulär Resultat visar att 

sjuksköterskans bedömning 

är direkt och positivt 

korrelerad med deras 

allmänna kunskaper om 

smärta. Sjuksköterskor med 

positiv, icke-åldersinriktad 

inställning gentemot äldre 

vuxna är mer benägna att ha 

högre medvetenhet om 

behovet av att utföra 

smärtbedömning. 

 

Medel 
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Siedlecki, S., 

et al. 

(2014)  

USA 

Syftet är att 

utveckla en 

teoretisk förståelse 

för 

sjuksköterskornas 

bedömning 

beslutsfattande 

och beteende 

relaterat till vård 

av patienter med 

kronisk smärta i 

akutvård.  

Kvalitativ 48 

sjukskötersk

or 

Intervjuer Sjuksköterskans egenskaper, 

kunskap, attityder påverkar 

besluten om att ta ansvar för 

problemet med hantering av 

kronisk smärta i akut 

vårdmiljö. Antingen var 

smärt problemet antingen 

löst eller inte löst. 

Sjuksköterskans tålamod var 

en integrerad faktor för att 

påverka strategier för smärta 

upplösning. När smärtan 

inte löstes upplevde 

sjuksköterskan frustration, 

som ibland helt enkelt gav 

upp.  

 

Medel 

Slatyer, et al 

(2015) 

USA 

Syftet med studien 

var att förklara 

sjukhussjuksköters

kans perspektiv att 

ta hand om 

patienter i svår 

smärta. 

 

Kvalitativ 10 Intervjuer Sjuksköterskorna stötte på 

ett grundläggande 

psykosocialt problem med 

känslor av nedtryckande när 

deras patienter upplevde 

svår smärta. Därför hittades 

alternativa sätt att trösta och 

dämpa känslomässig oro.  

 

Hög 

Shugarman, 

et al 

(2010) 

U. S 

Denna studie 

utvärderade 

faktorer som är 

associerade med 

sjuksköterskors 

uppskattningar av 

smärta. 

 

Kvantitativ 94 Undersökning Smärta underskattning 

inträffade i 25% och 

överskattning i 7% av fallen. 

Smärta underskattning var 

positivt förknippad med fler 

års sjukvårdspersonal 

arbetslivserfarenhet 

 

Hög 

Takai, et. al 

(2015) 

Japan 

Utforska 

förekomsten av 

smärta i 

allmänhet, 

undersöka 

förhållandet 

mellan uppskattad 

smärtprevalens 

och strategier för 

bedömning av 

smärta. 

 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

147 Frågeformulär 

icke-

parametriska 

statistiska 

metoder 

Signifikanta skillnader 

mellan sjuksköterskor och 

vårdpersonal observerades 

med avseende på ålder och 

arbetslivserfarenhet, samt 

smärtbedömning. 

Hög 

Veal et al. 

(2018) 

Australien 

Syftet med denna 

studie var att 

karakterisera 

smärtlindring och 

identifiera hinder 

för optimal 

smärthantering.  

Kvalitativ 23 Intervju Barriärerna för optimal 

smärtlindring inkluderade 

svårigheter att identifiera 

och utvärdera smärta och 

kommunikationshinder 

mellan sjuksköterskan. 

Hög 
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Ware, L., 

Bruckenthal, 

P., Davis, G., 

O'Conner-

Von, SK. 

(2011) 

USA 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

vilka behov och 

hindren som finns 

för dem som 

arbetar med 

patienter som 

upplever smärta. 

Kvantitativ 188 Undersökning Resultaten avslöjade att 

majoriteten av 

sjuksköterskorna var aktiva i 

att främja patientens bästa. 

De konfronterade läkare 

efter behov och hjälpte 

patienter att utvärdera sin 

smärtlindring. 

Medel 

Weiner, D., 

& Rudy, T. 

(2002)  

Storbritanni

en  

 

 

 

 

 

 

 

Att utforska 

personer på 

äldreboende och 

personalens 

attityder som kan 

bli ett hinder för 

upptäckt och 

hantering av 

ihållig smärta.  

 

 

 

 

Kvantitativ 75 Undersökning Attityderna var att kronisk 

smärta inte förändras. Det 

fanns en rädsla för beroende 

både från patienternas och 

sjuksköterskans synhåll. 

Brist på tid, att smärtan ej 

prioriterades och att 

patientens klagomål inte 

hördes var ett hinder för bra 

smärtlindring. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


