
	    

 
 
 
Bilaga 3. Översiktstabell över valda artiklar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design Datainsamling & 
Analysmetod 

Urval & Bortfall Resultat Kvalitet 

Brown, D. 
McCormack, B. 
 
2006 
 
England  
	  

Determining 
factors that have 
an impact upon 
effective 
evidence-based 
pain management 
with older people, 
following 
colorectal 
surgery: an 
ethnographic 
study. 
	  

Att undersöka 
smärthanteringsmetoder 
hos äldre personer som 
var intagna på en akut 
kolorektal avdelning.	  

Icke experimentell 
tvärsnittsstudie  
 
Kvalitativ 
etnografisk 
intervjustudie 
samt kvantitativ 
enkätstudie 

Semistrukturerade 
intervjuer, 
frågeformulär och 
observations- 
anteckningar. 
	  
Enkäterna 
analyserades med 
Cronbach Alfa. 
Den kvalitativa 
datan anlyserades 
tematisk analys.  

10 personer över 
65 år som var 
inskrivna på en 
akut kolorektal 
avdelning 
intervjuades. 
Internt bortfall 3 
stycken. 
 
35 sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
som jobbade minst 
18 timmar per 
vecka på samma 
avdelning. Externt 
bortfall 22%. 
 
	  

Smärtskattningen 
av äldre var 
bristfällig och 
sjuksköterskor 
hade inte kunskap 
om vikten av att 
smärtskatta. Äldre 
smärtskattades 
mindre. Utbildade 
akutsjuksköterskor 
smärtskattade 
bättre och de 
sjuksköterskor 
som gick nattpass 
smärtskattade mer 
då de kände att de 
hade tid och att 
sömn var viktigt 
för patienterna.	  

Medel 



	    

	  
Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design Datainsamling & 
Analysmetod 

Urval & Bortfall Resultat Kvalitet 

Kaasalainen, S. 
Coker Hamilton, 
E. Dolovich, L. 
Papaioannou, A. 
Hadjistavropoulos, 
T. Emili 
Hamilton, A. 
Ploeg. J. 
 
 
2007 
 
Canada	  

Pain Management 
Decision Making 
Among Long-
Term Care 
Physicians and 
Nurses.  
	  

Att undersöka attityder 
och fördomar hos 
personal som påverkar 
beslut om 
administrering och 
förskrivning av 
analgetika hos äldre 
patienter som bor på 
långtidsboenden, med 
fokus på demenssjuka. 
	  

Kvalitativ 
intervjustudie. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fokusgrupper med 
antecknare.  
 
Datan 
analyserades 
enligt grundad 
teori.  
 

 
 

Fyra stycken 
äldreboende som 
fyllde kriterierna 
för studien. 
 
Nio läkare deltog i 
studien samt 47 
sjuksköterskor och 
undersköterskor 
deltog i 
fokusgruppen. 
 
 
	  

Smärtbehandling 
ansågs vara 
beroende av 
smärtskattning. 
Sjuksköterskor 
upplevde brist på 
kunskap om 
patienternas 
smärta som ett 
problem. Många 
upplevde att ett av 
problemen var att 
myten om att 
smärta är en 
normal del av 
åldrande levde 
kvar, speciellt hos 
patienterna. Några 
upplevde att man 
antog att smärta 
inte fanns om 
patienten inte 
verbalt uttryckte 
detta. 
	  

Hög 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	    

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design Datainsamling & 
Analysmetod 

Urval & Bortfall Resultat Kvalitet 

Coker, E. 
Papaioannou, A. 
Kaasalainen, S. 
Dolovich, L. 
Tupie, I. 
Taniguchi, A. 
 
2009 
 
Canada 
	  

Nurses' perceived 
barriers to optimal 
pain management 
in older adults on 
acute medical 
units 

	  

Att bestämma i vilken 
utsträckning 
sjuksköterskor på akuta 
medicinska enheter tar 
hand om äldre vuxna 
med långvarig smärta 
och att undersöka 
sjuksköterskor 
upplevda hinder för 
optimal bedömnig och 
hantering av smärtan. 	  

Kvantitativ 
korrelationsstudie. 
 En sekventiell 
explorativ design 
med blandade 
metoder användes.  

Enkäter. 
 
Beskrivande 
statistik och 
Spearman rank 
korrelations 
användes.  

 
 

Hundrafjorton 
sjuksköterskor och 
1 undersköterska 
från 6 
akutmedicinska 
avdelningar.  
 
Externt bortfall: 
40%. 
 
 
	  

Av de tillfrågade 
tyckte 72% att 
smärtskattning var 
ett bra instrument 
för att bedöma 
smärta. Det mest 
upplevda hindret 
var oförmåga att 
kunna smärtskatta 
på grund av 
kognitiva 
nedsättningar hos 
patienten såsom 
demens eller 
delirium. Av de 
deltagande tyckte 
66 % att kognitivt 
nedsatta patienter 
skulle smärtskattas 
var 4e timme 
medans endast 
28% gjorde det. 

	  

Medel 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	    

	  
	  
Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design Datainsamling & 
Analysmetod 

Urval & Bortfall Resultat Kvalitet 

Mun Yee Tse, M. 
Sin Vong, S-K. 
Ho, SSK. 
 
2011 
 
Kina	  	  

The effectiveness 
of an integrated 
pain management 
program for older 
persons and staff 
in nursing homes. 
	  

Att utforma en 
smärthanteringsvårdplan 
för omvårdnadsboende 
och dess personal 
genom ett 
utbildningsprogram och 
ett träningsprogram med 
fysisk aktivitet och 
multisensorisk 
konstterapi för de äldre 
patienterna. Att 
utvärdera kunskap och 
attityder till 
smärthantering hos 
personalen samt 
effekterna på 
patienternas smärta före 
och efter studien.	  

Radominserad 
kontrollerad 
interventionsstudie.  

Enkäter. 
 
Deskriptiv statistik 
med Chi-2 test. 

Sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
från 10 
äldreboenden och 
äldre personer 
över 60 år som 
upplevt smärta de 
senaste 6 
månaderna.  
 
Ett internt bortfall 
på 16 personer hos 
personalen och 
156 hos de äldre 
personerna. 
 
	  

Efter ett åtta veckor 
långt 
utbildningsprogram 
om smärta en timme 
i veckan blev 
sjukvårdspersonalens 
attityder och 
kunskaper kring 
smärta och 
smärthantering 
signifikant bättre. 
 

NKASRP-C (nurses 
knowledge and 
attitudes survey 
regarding pain) 
resultatet ökade från 
8,46 till 19,43. 

	  

Hög 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	    

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design Datainsamling & 
Analysmetod 

Urval & Bortfall Resultat Kvalitet 

	  Heather, E. 
Barry. Carole 
Parsons, A. Peter 
Passmore & 
Carmel M. 
Hughes.  
 
2012 
 
Irland	  

An exploration of 
nursing home 
managers' 
knowledge of and 
attitudes towards 
the management 
of pain in 
residents with 
dementia. 
	  

Att undersöka 
kunskapen, attityderna 
och tron som ansvarig 
personal på 
omvårdnadsboenden 
har kring bedömning 
och hantering av smärta 
hos demenssjuka 
patienter och avgöra 
hur detta påverkas av 
demografiska faktorer 
hos de deltagande. 
	  

Kvantiativ 
korrelationsstudie.  

Enkäter via mail. 
 
Deskriptiv samt 
Chi-2 test. 

Ansvariga 
sjuksköterskor på 
demensboenden. 
	  
Externt bortfall 
var 60,7%.	  

Av de tillfrågade 
var 58 %  
intresserade av att 
lära sig mer om 
hur man bedömer 
smärta hos 
patienter med 
demens. 
Personalen som 
hade mest 
erfarenhet av att 
arbeta med 
dementa eller lång 
erfarenhet tyckte i 
högre grad att 
smärta inte 
behövde vara en 
del av åldrande.  
	  

Medel 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	    

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design Datainsamling & 
Analysmetod 

Urval & Bortfall Resultat Kvalitet 

	  Alm, AK. 
Norbergh, KG. 
 
 
2013 
 
Sverige	  

Nurses’ Opinions 
of Pain and the 
Assessed Need for 
Pain Medication 
for the Elderly. 
	  

Att undersöka 
sjuksköterskors åsikter 
om smärta och det 
bedömda behovet av 
analgetika hos äldre 
genom 
fallbeskrivningar.  
 
	  

Deskriptiv 
kvantitativ studie.  

Frågeformulär. 
 
Deskriptiv analys 
med Mann- 
Whitney U-test.  

Legitimerade 
sjuksköterskor 
inom hemsjukvård 
och äldreboende.  
	  
Externt bortfall 
55% 

Personalen 
skattade utifrån 
egen tolkning 
graden av smärta 
hos två patienter, 
som själva angett 
att de hade NRS 8. 
Patienten som log 
skattades som en 
NRS 8 av 14 
sjuksköterskor. 
Patienten som gav 
grimaserade 
skattades som 
NRS 8 av 36 
sjuksköterskor. 
Sjuksköterskor 
med kortare 
erfarenhet tog 
patienternas 
smärta på större 
allvar. 
	  

Hög 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	    

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design Datainsamling & 
Analysmetod 

Urval & Bortfall Resultat Kvalitet 

	  Ben Natan, M.  
Ataneli, M. 
Admenko, A.  
Har Noy, R.  
 
2013 
 
Israel	  

Nurse assessments 
of residents’ pain 
in a long term 
care facility. 
	  

Att identifiera vilka 
faktorer som påverkar 
hur sjuksköterskor 
smärtbedömer/ 
smärtskattar äldre 
patienter på 
långtidsboenden. Att 
undersöka relationer 
mellan åldersrelaterade 
attityder och fördomar 
om äldre med utövad 
smärtskattning. 
 
	  

Kvantitativ 
korrelationsstudie.  

Frågeformulär. 
 
Bivariat 
korrelationsanalys. 
 

Bekvämlighetsurval 
av sjuksköterskor 
som jobbade på 
långtidsboenden 
och hade minst 6 
månaders 
erfarenhet, 104 
sjusköterskor 
deltog. 
 
14 % internt 
bortfall. 
	  
	  

Ju mer positiv 
inställning till de 
äldre patienterna/ 
mindre fördomar 
kring åldrande 
personalen hade, 
desto mer 
sannolikt var det 
att smärtskattning 
utfördes. 
Personalen hade 
mycket hög 
intention att 
smärtskatta 
medans frekvensen 
av smärtskattning 
var lite lägre. 
Kortare 
utbildningstid 
resulterade i mer 
negativa attityder 
till åldrande och 
äldre patienter.  
	  

Hög 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	    

	  
Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design Datainsamling & 
Analysmetod 

Urval & Bortfall Resultat Kvalitet 

	  Peisah, C. 
Weaver, J. 
Wong, L. 
Strukovski, JA. 
 
2014 
 
Australien 
	  

Silent and 
suffering: a pilot 
study exploring 
gaps between 
theory and 
practice in pain 
management for 
people with 
severe dementia 
in residential aged 
care facilities 

	  

Att undersöka attityder 
till och processer för 
smärtbedömning och 
smärthantering hos 
personer med grav 
demens på ett 
älderboende. 	  

Kvalitativ 
intervjustudie. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Innehållsanalys 

Personal från 15  
olika 
äldreboenden i 
norra Australien 
som tidigare varit 
eller var deltagare 
i en tidigare studie 
om demens. 20 
personer ur 
personalen 
inkluderades	  
	  

Smärtskattningsskalor 
användes på rutin 
men inte 
patientanpassat. 
Attityderna och 
kunskapen kring 
smärta och 
smärtskattning bidrog 
till att analgetika 
underprioriterades, 
utvärdering efter 
analgetika gjordes 
sällan. Personalen 
ville lära sig mer om 
hur man smärtskattar 
dementa. 
	  

Medel 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	    

Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design Datainsamling & 
Analysmetod 

Urval & Bortfall Resultat Kvalitet 

	  Savvas, S. 
Toye, C. 
Beattie, E. 
Gibson, S. 
 
2014 
 
Australien  
	  

Implementation of 
Sustainable 
Evidence-Based 
Practice for the 
Assessment and 
Management of 
Pain in 
Residential Aged 
Care Facilities 

 

	  

 Att bedöma 
utbildningsbehovet hos 
personal inom 
äldreboende och 
hemtjänst för att 
utveckla en utbildning 
som möter dessa behov. 
smärtlindring	  

Kvantitativ 
interventionsstudie. 
 
 

1. Dokument kring 
gällande 
smärtpraxis och 
hur de användes 
under en 4veckors 
period. 
2. Smärtskattning 
av sjuksköterska. 
3. Geriatric 
Despression Scale 
4. Personalens 
egna upplevelse 
om deras 
smärtskattning 
 
Deskriptiv analys 
med Mann- 
Whitney U-test. 

250 personer ur 
personalen från 5 
olika 
äldreboenden. 171 
före 
implementeringen 
och 143 efter. 
 
Bortfall på 28 
personer. 

Efter 
implementeringen 
av dessa 27 
rekommendationer 
fick personalen ett 
större 
självförtroende 
gällande 
smärtskattningen 
och kände sig mer 
välutbildade kring 
smärtskattning.   
Innan 
implementeringen 
angav 89% att de 
kände sig trygga 
med att se smärta 
hos äldre, efter 
angav 98% att de 
kände sig trygga.	  

Medel 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	    

	  
	  
Författare, år, 
land 

Titel Syfte Design Datainsamling & 
Analysmetod 

Urval & Bortfall Resultat Kvalitet 

Cimino, N. 
Lockman, K. 
Grant, M. 
McPherson, M-L. 
 
2014 
 
USA	  

Knowledge, 
Skills, and 
Attitudes in 
Caring for Older 
Adults With 
Advanced Illness 
Among Staff 
Members of 
Long-Term Care 
and Assisted 
Living Facilities 
An Educational 
Needs Assessment 

 

	  

Att bedöma 
utbildningsbehovet hos 
personal inom 
äldreboende och 
hemtjänst för att 
utveckla en utbildning 
som möter dessa behov	  

Kvantitativ 
prospektiv studie. 
 
 

Enkäter. 
 
Deskriptiv analys 

Åttiofem 
sjuksköterskor 
som jobbade på 
nått av 11 
älderboenden eller 
hemstjänster i 
Maryland. De som 
jobbade icke 
administrativt 
inkluderades.   
 
Internt bortfall 8 
av 99. 

Majoritetn av 
personalen tyckte 
att det var viktigt 
att smärtskatta och 
75,8% var väldigt 
eller måttligt 
intresserade av att 
lära sig mer om 
detta.	  

Medel 

	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


