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SAMMANFATTNING 

Många personer över 65 år lever med smärta. Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att 

bedöma och utvärdera smärta. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att genom 

existerande forskning beskriva vårdpersonals kunskap och attityder till smärtbedömning och 

smärtskattning i sitt dagliga arbete vid vård av äldre. Metod: I denna litteraturstudie användes 

sökbaserna Cinahl och Pubmed. Resultat: Resultatet baseras på 10 artiklar, 7 kvantitativa , 2 

kvalitativa och en artikel där båda metoderna användes. De faktorer som påverkar 

smärtskattningen sågs vara erfarenhet och utbildning, utbildning i smärtskattning visade sig 

öka självförtroendet hos personalen. Även olika hinder, så som kognitiv nedsättning hos 

patienten och tidsbrist för vårdpersonalen, ligger i vägen för en adekvat smärtskattning. 

Generellt hade vårdpersonalen en positiv inställning till utbildning inom området 

smärtbedömning och även en stor intention att smärtskatta och göra detta korrekt. Det kunde 

ses att vårdpersonalens fördomar och attityder till äldres smärta påverkade 

smärtbedömningen. Slutsats: Smärtskattning av den äldre patienten är av största vikt för att 

minska smärta, lidande och andra följdtillstånd som obehandlad smärta orsakar. Med stöd från 

den samlade litteraturen, anses även att utbildning av personalen är ett mycket viktigt sätt att 

utveckla och förbättra smärtbedömningen inom vården. 
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ABSTRACT 

Many people over the age of 65 are living with pain. It’s a part of the nurse profession to 

assess and evaluate pain. Purpose: The purpose of this literature review was by existing 

research explore nurses knowledge and attitudes towards pain assessment and pain 

measurement in the care of elderly patients. Methods: In this literature review the databases 

Cinahl and Pubmed were used. Results: The results in this study are based on 10 articles. 7 

quantitative, 2 qualitative and 1 were both methods was used. Factors that influenced how the 

patients’ pain was assessed by the health care givers was experience and education, attitudes 

and different obstacles that made adequate assessments difficult, such as patients having 

cognitive impairment and lack of time to perform assessment. In general, the caregivers had a 

positive attitude towards education about pain assessment and a great intention to assess pain 

correctly. However, it could be shown that negative attitudes and prejudices against pain in 

the older patient and how it should manifest affected how the pain assessment was 

performed. Conclusions: Negative attitudes regarding aging that is still exists in our society is 

affecting the health care of the individual. The authors believe, in support of the reviewed 

literature, that education is an important way to improve and develop the pain assessment 

performance. 

Attitudes, Knowledge, Healthcare professionals, Pain measurement, Age
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1. INLEDNING 
 
Eftersom smärta är ett vanligt och även ibland förväntat problem hos äldre (Jakobsson 2010) 

är det intressant att undersöka sjuksköterskors attityder till smärtskattning hos äldre. 

Långvarig smärta har visat sig kosta det svenska samhället flera miljoner kronor varje år 

(SBU 2006) och smärta leder också till förlängda vårdtider och ökat behov av vårdresurser 

vid inläggning på sjukhus (American Geriatrics Society Panel, 2002). Det är också så att 

populationen av äldre människor ökar och förväntas öka på grund av medicinska framsteg, 

god hygien och nutritionsmöjligheter inom sjukvården. År 1900 var 4% av den totala 

befolkningen över 65, år 2010 var siffran 13%. Om ökningen fortsätter kan man förutsätta att 

ca 20 % av befolkningen kommer att vara över 65 år 2030. Trots detta finns en brist på 

åldersspecifika riktlinjer för behandlingar som berör geriatriska hälsoproblem såsom 

exempelvis kronisk smärta (Rastogi & Meek, 2013).  

	  
 
2. BAKGRUND	  

2.1 Fysiologi  

Smärta klassificeras som en obehaglig, sensorisk och emotionell kroppslig upplevelse som är 

relaterad till vävnadsskada eller hotande vävnadsskada (Bertzen, Danielsen & Almås, 2011). 

Enligt Bjoro och Torvik (2010) definierar McCaffery smärta som en subjektiv och personlig 

upplevelse som betyder att endast personen med smärta kan definiera sin smärtupplevelse. 

Rent fysiologiskt finns det olika sorters smärtor, de två vanligaste typerna av smärta är den 

noiceptiva och den neurogena smärtan. Nociceptiva smärta är när nerversignaler vid en 

vävnadsskada signalerar om smärtan medan neurogen smärta innebär sjukdom eller skada i 

nervsystemet. Två mer sällsynta smärttillstånd är psykogen smärta som är relaterad till 

psykiatriska sjukdomstillstånd och idiopatisk smärta, där inte någon orsak till smärtan går att 

hitta. Smärtan går via nervsignaler genom ryggmärgen, upp till hjärnstammen och hjärnan. 

Om de rätta förutsättningarna föreligger, det vill säga om nervsystemet är friskt, kommer 

sedan smärtan i dessa centrala delar av nervsystemet övergå från sensation till perception 

(Hægerstam, 2008). 
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2.2 Smärtskattning  

Enligt (Haegerstam, 2007) menar Arner och Beyerson att anamnesupptagningen ger 

information om smärtan såväl som patienten, vilket är nödvändigt för en korrekt 

smärtbehandling. I smärtanamnesen ingår smärtans lokalisation, intensitet, karaktär, 

tidsförlopp, om det finns genombrottssmärta, om smärtan är relaterad till vissa rörelser, om 

behandling prövats, andra symptom, aktuell sömnstatus samt aptit. Denna del kan dock 

uppfattas för subjektiv för att ha något värde, men när det gäller smärta som är så subjektivt 

finns dock inget objektivt. Det är alltså patientens beskrivning av sin smärta som fungerar när 

det kommer till smärtanamnes (Hægerstam, 2007).  

En viktig del för att behandla smärta är alltså att ta reda på hur smärtan ter sig. För att få en 

bild av patientens smärta används smärtskattningsskalor (Skytt, 2010).  Enligt Skytt 

(2010)  menar Skiveren och Frandsen att vanliga skalor är exempelvis VAS (Visuell Analog 

Skala), NRS (Numeric Rating Scale) och Biers ansiktes skala. VAS är den 

smärtskattningskala som i störst utsträckning används för att mäta smärta, både hos äldre och 

yngre patienter. VAS är dock inte ett oproblematiskt smärtskattningsinstrument vad gäller 

äldre, då studier har visat att äldre har svårare att gradera sin smärta, oavsett om de har en 

kognitiv nedsättning eller inte. VAS-skalan såväl som NRS är endimensionella 

smärtskattningsskalor, medan smärta är flerdimensionellt. Flerdimensionella smärtinstrument 

ger en mer heltäckande bild av smärta och är ofta konstruerade som frågeformulär, exempel 

på en sådan är MPI (Multidimensonal Pain Inventory) där bland annat smärtintensitet, 

inverkan på aktivitet och känslomässig obalans ingår (Jakobsson, 2010). I sjuksköterskans 

arbetsuppgift innefattas observation, informationsinsamling, bedömning och kartläggning av 

patientens smärta. Sjuksköterskan skall också utvärdera smärtlindringseffekten (Bertzen, 

Danielsen & Almås, 2011). 

2.3 Äldre och smärta 

Många äldre, alltså personer över 60 år, lever med smärta (Jakobsson, 2012). I en studie från 

Frankrike rapporterade 71 % av de 741 tillfrågade att de kände smärta (Brochet, Michel, 

Barberger-Gateau & Dartigue, 1998). Denna är ofta obehandlad eller endast delvis behandlad. 

Den dominerande smärtan är framför allt långvarig, muskuloskeletal smärta. Smärta hos äldre 

uppträder sällan ensam utan är en följd av andra tillstånd, symtom och inskränkningar i livet. 

Åldersrelaterade förändringar på exempelvis njur- och leverfunktion, kognitiv förmåga och 

kommunikationsförmåga kan leda till att såväl smärtskattning som behandling kompliceras 
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(Jakobsson, 2010). Det är viktigt att vård och behandling anpassas efter den äldres enskilda 

förutsättningar (Jakobsson, 2012). Enligt Bjoro och Torvik (2010) menar Weiner och Herr att 

kartläggning av en äldres smärta fokuserar på information om smärtans orsak, karaktär och 

hur den påverkar kognitiva, psykosociala och fysiska funktioner.  Att aktivt fråga äldre om de 

upplever smärta är en viktig omvårdnadsuppgift, då äldre inte alltid förmedlar sin smärta. En 

engelsk studie visade på att av de deltagande äldreboendena hade 69 % inte en skriven policy 

gällande hur smärta ska skattas eller hanteras. Vidare visade denna studie att 75 % av 

äldreboendena inte hade något standardiserat smärtskattningsinstrument (Allnock, McGarry 

& Elkan, 2002) 

För äldre patienter med smärta som inte är adekvat behandlad kan detta leda till lidande i form 

av nedsatt social förmåga, nedsatt rörlighet och aktivitet, depression, förstoppning, nedsatt 

aptit, sömnsvårigheter, kognitiv förvirring, fallrisk och nedsatt livskvalitet (Gregory, 

2015). Det har visat sig att äldre personer som lider av kronisk smärta har ökade känslor av 

ensamhet, trötthet och sorg och nedsatt rörlighet jämfört med smärtfria äldre personer (Rapo-

Pylkkö, Hanpää & Liira, 2016). Att obehandlad smärta inskränker på patientens rörlighet och 

aktivitet kan också leda till ytterligare oönskade konsekvenser såsom trycksår, dålig hållning, 

muskelatrofi och svaghet vilket inskränker på förmågan till fysisk aktivitet och skapar en ond 

cirkel (Cowan, Fitzpatrick, Roberts, While & Baldwin, 2003). Att bedöma smärta hos äldre 

patienter som har kognitiv svikt eller demens kan vara en utmaning. Om språkförmågan är 

nedsatt bör andra typer av observationer av beteenden göras. Smärtindikatorer kan då vara 

exempelvis förändringar i mental status, annorlunda ansiktsuttryck, vokalisering såsom 

exempelvis jämmer, förändringar i dagliga rutiner samt förändring i relationer till andra 

människor såsom aggressivitet. Till hjälp finns exempelvis instrumentet Doloplus-2 som 

utarbetats för att bedöma smärta hos verbalt nedsatta äldre (Bjoro & Torvik, 2010). I 

Doloplus-2 mäts exempelvis sömnmönster, rörlighet, beteendeförändringar, kommunikation 

och socialt liv (Akbarzadeh & Jakobsson, 2007). 

Det finns många myter i samhället som rör smärta hos äldre. Ofta ses smärta som en normal 

del av åldrandet. Denna attityd kan leda till att smärta felbedöms och felskattas av 

vårdpersonal. Detta kan i sin tur leda till onödigt lidande och smärta hos patienten. En annan 

vanlig tendens är att inte värdera eller tro på den äldre personens uttalade smärta (Middelton, 

Knezacek, Robinson, Stewart, Hartley & Kaasalainen, 1997). Enligt Middelton et. al (1997) 

menar Walker att ju mer frekvent den äldre klagade på smärta desto mer troligt var det att 
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smärtan bedömdes som överdriven av sjuksköterskor. Middelton et. al (1997) beskriver också 

en äldre studie gjort av Camp och O’Sullivan som fann att sjuksköterskor dokumenterade 

mindre än femtio procent av all den smärta som patienterna beskrev i patientjournalen. En 

annan studie visade att sjuksköterskor dokumenterade lägre smärta hos patienter som log än 

de som grimaserade och att de patienter som angav smärta samtidigt som de log var mindre 

trovärdiga. De patienter som grimaserade fick även mer smärtlindring än de patienter som log 

(Katsma & Hamlow-Souza, 2000). Gällande behandling av smärta hos äldre så visade flera 

äldre studier att vårdpersonal har en restriktiv attityd till användandet av opioider relaterat till 

en överdriven rädsla för biverkningar såsom andningsdepression och opiatberoende. 

Konsekvenserna ledde till ett underanvändande av analgetika och otillräcklig smärtlindring av 

den äldre patienten (Cowan et. al., 2003). 

2. 4 Teoretisk referensram 

En omvårdnadteori som berör kommunikation är Joyce Travelbees teori om omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter. Omvårdnadsteorin belyser att en central aspekt i omvårdnaden är 

interaktionen mellan patient och sjuksköterska. För att förstå omvårdnad måste man också 

förstå interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten och vilka konsekvenser förhållandet 

har för patienten. Utgångspunkten i teorin bygger på ett existentialistiskt förhållningssätt där 

varje människa ses som en oersättlig, unik individ. Vissa erfarenheter ses dock som 

allmänmänskliga, framför allt lidande, förluster och sjukdom, även om upplevelserna av dessa 

är individuella. Dessa erfarenheter kan orsakas av olika faktorer såsom förluster, kroppsligt 

lidande och sjukdom och minskad integritet. Travelbee menar individens upplevelse av 

lidande och sjukdom är viktigare att förhålla sig till som sjuksköterska, än vårdpersonals 

diagnoser och objektiva bedömningar (Kirkevold, 2000). Detta kan relateras till att patienter 

med smärta har patent på sig egen smärtupplevelse. 
 

Känslan av mening anses vara det som gör livet värt att leva, något som människor ofta 

behöver hjälp med att finna. Detta anses vara omvårdnadens viktigaste syfte. För att nå detta 

krävs det att vårdpersonalen upprättar en mellanmänsklig relation med patienten.  

Detta kan endast ske mellan konkreta personer och inte genom abstrakta roller såsom 

“patient” och “sjuksköterska”. Interaktionerna bör bygga på ömsesidig förståelse och kontakt, 

framväxt av identiteter, empati och sympati (Kirkevold, 2000).  
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2. 5. Problemformulering 

I samhället finns många myter angående smärta och äldre, ofta kan smärta ses som en normal 

del av åldrandet. Detta kan leda till att smärta felbedöms av vårdpersonal (Middelton, 

Knezacek, Robinson, Stewart, Hartley & Kaasalainen, 1997). Det är därför viktigt att studera 

vårdpersonalens attityder och kunskap till smärta. 

 

I denna studie definieras äldre som personer som är 65 år eller äldre. Med attityder avses 

sjuksköterskors och undersköterskors inställning till behovet av smärtskattning, varför 

smärtskattning görs och kunskap kring smärtskattning.  
 

3. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att genom existerande forskning beskriva vårdpersonals 

kunskap och attityder till smärtbedömning och smärtskattning i sitt dagliga arbete vid vård av 

äldre. 
 

4. METOD 

 

4.1. Design 

Forskningsdesignen är en litteraturstudie. Detta valdes eftersom att tillräckligt många studier 

som berör detta ämne gjorts för att kunna dra slutsatser. En sammanställning av materialet ger 

en helhetsbild av aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2008). 
 

4.2. Sökstrategi 

Databaserna PubMed och Cinahl valdes utifrån att båda är databaser för medicin och 

omvårdnad och för att dessa har ett brett urval av artiklar. Sökbegreppen valdes utifrån 

begrepp i syftet. Sökorden kombinerades med den booleska operatorn “AND” för att begränsa 

sökresultatet. Till en början användes MeSH-termer (Medical Subject Headings) för att hitta 

artiklar som hade de ämnesord som avses studeras. Relevanta MeSH-termer valdes ut från 

hemsidan Svensk Mesh (Karolinska Institutets Universitetsbibliotek, 2015). Aktuella 

söktermer blev “pain measurement”, “nursing” och “attitudes. Dessa söktermer gav få artiklar 

därför valdes MeSH-termerna bort och ersattes av den booleska operatorn “AND”. Sökorden 

som då användes var “pain measurement”, “nursing”, “attitudes och “aged” när vi sökte de 

internationella databaserna. 
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 I Pubmed lades ett sökfilter till så att artiklarna skulle handla om personer över 65 år. 

Eftersom denna litteraturstudie avser studera det aktuella som finns inom detta ämne valdes 

ett sökfilter på att artiklarna inte ska vara äldre än 10 år (Forsberg & Wengström, 2008). Först 

gjordes en preliminär sökning som resulterade i ett antal träffar, en beskrivning av den 

preliminära sökningen hittas i Tabell 1. Efter den första sökningen gjordes ytterligare en 

sökning med nya sökord där “pain assessment” AND “nursing” AND “attitudes” AND 

“older” användes, en beskrivning av denna sökning finns i Tabell 1. Därefter gjordes ett urval 

av artiklar som verkade relevanta utifrån deras titlar. Sedan lästes dessa relevanta artiklars 

abstract och ytterligare urval gjordes utifrån innehållet i abstractet som bedömdes svara mot 

studiens syfte. 

 

De artiklar som besvarar syftet inkluderades, alltså artiklar som behandlade sjuksköterskor 

och undersköterskors attityd till smärtskattning. Artiklar som inte är originalartiklar och som 

inte var skrivna på engelska exkluderades, samt artiklar med låg kvalitet. De artiklar som 

bedömdes ha låg kvalitet var de artiklar där metoden inte var utförligt beskriven, de artiklar 

som hade urvalskriterium som inte besvarade syftet och artiklar som inte utförligt beskrev var 

och när studien gjordes. Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext på Uppsala universitets 

databaser exkluderades.  

 

Tabell 1. Översikt av sökningar. 
 
Datum Databas Sökord Träffar Utvalda 

titlar 
Utvalda 
abstracts 

Valda 
artiklar    

 9/2-16 Pubmed “pain measurment” 
AND“nursing” AND 
“attitudes AND “aged” 

126 24 13 3  

 9/2-16 Cinahl “pain measurment” AND 
“nursing” AND“attitudes 
AND “aged” 

82 27 18 5 

1/3-16 Pubmed ”pain assessment” AND 
”attitudes” AND 
”nursing” AND ”older” 

67 8 4 3 

1/3-16 Cinahl ”pain assessment” AND 
”attitudes” AN D 
”nursing” AND ”older” 

38 4 3 1 
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 4.3. Bearbetning och analys 

Artiklarnas kvalitet granskades enligt kvalitetskriterier av Wengström och Forsberg (2008). 

Se bilaga 1 och 2. Utifrån dessa delades artiklarna in i låg, medel och hög kvalitet. Två 

artiklar valdes bort på grund av låg kvalitet. De bedömdes ha låg kvalitet på grund av stort 

bortfall och icke utförligt beskriven metod. Efter granskningen valdes 10 artiklar ut från 

sökningarna i databaserna, då de bedömdes ha medel eller hög kvalitet och besvarade syftet. 

Sex artiklar som ansågs vara av medel kvalitet och 4 artiklar som ansågs vara av hög kvalitet 

inkluderades. 7 kvantitativa artiklar, 2 kvalitativa artiklar och en artikel med båda metoderna 

valdes. Artiklarna läses igenom och presenterades sedan upp i en tabell för att göra översikten 

tydligare inför att resultaten skulle sammanställas. Artiklarna presenterades utifrån år de var 

skrivna 2006- 2014 (Se bilaga 3). Efter detta gjordes en resultatanalys enligt Forsberg & 

Wengström (2008), avseende artiklarnas innehåll i relation till studiens syfte. 

 

Artiklarna lästes igenom av författarna flera gånger för att relevant information skulle kunna 

plockas ut från dessa. Meningar, fakta och citat plockades ut från artiklarna för att ge en 

överblick över resultatet från studierna. Utifrån dessa arbetades meningsbärandeenheter ut för 

att summera varje artikel. Utifrån dessa meningsbärande enheter gjordes preliminära rubriker 

för att på ett tydligt sätt kunna presentera resultatet. De meningsbärandeenheterna placerades 

sedan under dessa rubriker. Utefter de preliminära rubrikerna och de 

meningsbärandeenheterna skrevs studiernas resultat, för att resultatet skulle presenteras på ett 

tydligt sätt. De preliminära rubrikerna skrevs sedan om för att representera innehållet. Sedan 

skrevs resultatet samman till en löpande text (Forsberg och Wengström, 2008).  

 

4.4. Forskningsetiska överväganden 

De etiska övervägande som tas i beaktning är studiernas urval och presentation av resultatet. 

De artiklarna som valdes har fått tillstånd från en etisk kommitté, de presenterade alla resultat 

och inte endast de som stöder forskarens åsikt. Då denna litteraturstudie undersöker befintlig 

litteratur riktades de etiska övervägandena till den tidigare litteraturen (Forsberg, Wengström, 

2008). 
 
 
5. RESULTAT 
 

Efter granskning av resultatet i studierna framkom tre teman. Dessa teman var kunskap, 

erfarenhet och utbildning kring smärtbedömning, attityder till äldres smärta och upplevda 
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hinder till smärtbedömning och smärtskattning. Vidare utarbetades efter dessa underrubriker 

för att förtydliga resultatet.  

 

5.1. Kunskap, erfarenhet och utbildning kring smärtbedömning  

5.1.1. Utbildningens påverkan 

Flera studier visade att erfarenhet, kunskap och utbildning påverkade förutsättningarna för hur 

personalen smärtskattade och hur ofta smärtskattning utfördes. Utbildning påverkade också 

vårdpersonalens självförtroende och attityder kring smärta, smärtskattning och hantering av 

smärta (Brown & McCormack, 2006; Mun Yee Tse, Sin Vong & Ho, 2011; Kaasalainen, 

Coker Hamilton, Dolovich, Papaioannou, Hadjistavropoulos, Emili Hamilton & Ploeg, 

2007;  Savvas, Toye, Beattie & Gibson, 2014). Desto mer vårdpersonal visste om 

smärthantering, desto större chans var det att de smärtskattade (Natan, Ataneli, Admenko & 

Har Noy, 2013).  

 

En studie visade att generellt verkade välutvecklade smärtlindringstekniker ökade 

smärtskattningen. Av de sjuksköterskor som jobbat längre hade 23% en positivare inställning 

till smärtskattning, de anpassade sig till patienter som hörde dåligt och spenderade mer tid på 

att få en respons av patienterna (Brown & McCormack 2006). Enligt Barry, Parsons, 

Passmore och Hughes (2012) studie angav 21,6 % av deltagarna att de ansåg att smärta var en 

naturlig del av åldrande medan 63.5 % inte höll med om detta. Ju mer erfarenhet av att jobba 

med äldre patienter desto troligare var det att deltagarna inte tyckte att smärta var en naturlig 

del av åldrande. Den främsta barriären till adekvat smärtbehandling var brist på kunskap och 

utbildning kring bedömning av och behandling av smärta.  

 

Sjuksköterskor ansåg att smärtskattning och smärtbedömning på äldreboenden var 

problematiskt då det behövde finnas utökade smärtskattningsstrategier för att kunna 

effektivisera smärtlindring. Det fanns i sin tur ett klart samband mellan smärtskattningen och 

den faktiska smärtbehandlingen (Kaasalainen et al., 2007). 

 

Trots att personalen på ett äldreboendet frekvent smärtskattade patienter i sitt dagliga arbete, 

hade 75 % av dem inte gått någon utbildning i detta. Efter att personalen på detta boende gått 

ett åtta veckor långt utbildningsprogram om smärta en timme i veckan blev 

sjukvårdspersonalens attityder och kunskaper kring smärta och smärthantering signifikant 

bättre, med en kunskapshöjning från 8,46 till 19, 43 där alla rätt motsvarade 25 poäng (Mun 
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Yee Tse et al., 2011). Personalen tyckte att de bättre kunde känna igen smärta hos patienter 

med demens efter en intervention som innebar 27 riktlinjer gällande smärtbehandling och 

smärtskattning. Efter implementeringen var personalen även mer involverade i behandlingen 

av smärta. Personalen fick även ett större självförtroende gällande smärtskattningen och 

kände sig mer välutbildade kring smärtskattning. Innan implementeringen angav 89% att de 

kände sig trygga i att uppmärksamma smärta hos äldre, efter implementeringen angav 98% att 

de kände sig trygga (Savvas et al., 2014). En annan studie visade dock att sjuksköterskor som 

lärt sig om smärta och smärthantering under sin utbildning hade en större vilja av att använda 

sig av detta under arbetet. Däremot sågs inget samband mellan utbildning gällande 

smärtskattning på väl inom arbetet och viljan att använda det på jobbet (Natan et al., 2013). 

 

5.1.2. Inställning till kunskap och utbildning  

I flera av artiklarna framkom det att det fanns en vilja att lära sig mer om smärtskattning hos 

äldre samt att personalen ansåg att smärtskattning var en viktig del i arbetet. Medelvärdet för 

intentionen att smärtskatta regelbundet var 5,6 på en skala från 0-6, medelvärdet för hur ofta 

man smärtskattade låg på 4,7 på samma skala, något lägre men ändå högt på skalan (Natan et 

al., 2013). I en studie angav 89% att de ansåg att det var viktigt att kunna smärtskatta personer 

som vårdades i livets slut. De angav också att de kände sig säkrare på att vårda patienter som 

var svårt sjuka eller i livets slut, än att smärtskatta dessa patienter. Av de deltagande angav 

54,9 % att de känner sig ganska säkra på att smärtskatta och 60,4% var väldigt villiga att lära 

sig mer om att smärtskatta (Cimino, Lockman, Grant, McPherson, 2014).  

 

Även en annan studie visar på att 63,5 % av personalen på ett äldreboende inte nyligen fått 

någon utbildning i hur patienter med demens smärtskattas, trots att 58,1% var intresserade av 

att lära sig mer om detta (Barry et al,. 2012). När det kom till att hantera smärta ansåg 96,3% 

av sjuksköterskorna att det var väldigt viktigt att de kunde det, men 66,7% ansåg att de kunde 

det någorlunda (Cimino et al., 2014). I en annan artikel framkom det att 72 % tyckte att 

användning av smärtskattningsskalor var den bästa metoden att bedöma smärta på. Av 

deltagande svarade 57 % att de ibland använde smärtskattningsskalor för att utvärdera 

ihållande smärta, medan 40 % angav att de alltid gjorde det (Coker, Papaioannou, 

Kaasalainen, Dolovich, Tupie & Taniguchi, 2009).  
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5.2. Attityder till äldres smärta: 

5.2.1. Attityder till äldres smärta och åldrande 

I flera studier framkom det att vårdpersonalens attityder till äldre påverkade attityderna till 

äldres smärta, vilket även i viss mån påverkade smärtskattningen (Brown & McCormack, 

2006; Kaasalainen et al., 2007, Natan et al., 2013). En studie visade att det fanns en liten, men 

signifikant skillnad i att de som jobbat längre med äldre personer hade en bättre attityd till 

äldre och åldrande, än de som jobbat en kortare tid med äldre. Ju positivare inställning 

sjuksköterskorna hade till äldre personer, desto mer sannolikt var det att sjuksköterskorna 

smärtskattade. De faktorer som mest influerade smärtskattningen var attityder till äldre samt 

vårdpersonalens upplevda kontroll över att utöva smärtskattning (Natan et al., 2013).  
 

Det visade sig i en studie att det fanns en utbredd åsikt att de äldre patienternas smärta inte 

uppmärksammades av personalen. Vissa tog upp problemet att smärtskattning kompliceras av 

negativa myter om åldrande och smärta som finns kvar i samhället sedan förut. Personalen 

rapporterade att många patienter sa att de kände att deras smärta är en normal del av att åldras, 

samt att de kände en rädsla för att ses som besvärliga och problematiska (Kaasalainen et al., 

2007). En studie visade att anledningar till att smärta hos äldre inte bedömdes var att patienter 

som inte rapporterade sin smärta antogs vara smärtfria (Kaasalainen et al., 2007). Äldre 

människor blev inte tillfrågade gällande deras smärta och smärtlindringsbehov lika ofta som 

de yngre. Sjuksköterskorna gav inte heller de äldre patienterna lika mycket information 

gällande deras smärtlindring och de var inte involverade i beslutet om vilken typ av 

smärtlindring som skulle användas, trots att 86 % av patienterna angav att de ville vara 

delaktiga i sin smärtlindring. En patient uppgav att hans kroniska smärta bedömdes felaktigt 

och att han hade ett problem med personalens attityder.  

 

Äldre människors smärta noterades inte förrän den blev problematisk, sjuksköterskorna 

undvek situationerna ofta genom att exempelvis dra för draperierna till patienten. 

Smärtskattning utfördes mer frekvent på rutin, exempelvis på begäran, mer än på 

patientanpassad grund, exempelvis när patienten visar smärttecken (Peisah, Weaver, Wong & 

Strukovski, 2014) (Brown & McCormack, 2006).  
 

5.2.2. Prioritering  

En studie inkluderade två fallscenarion där två äldre patienter som båda skattade sin smärta 

som NRS 8 blev bedömda olika och fick olika smärtbehandling av sjuksköterskor, baserat på 
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deras ansiktsuttryck. Patienten som log bedömdes personligen av personalen som NRS 3 av 

tio sjuksköterskor medan patienten som grimaserade bedömdes som NRS 3 av en 

sjuksköterska. Överlag bedömdes patienten som grimaserade ha värre smärta. Vidare 

dokumenterade 5 sjuksköterskor NRS 5 i journalen för den leende patienten som själv angivit 

NRS 8. Detta påverkade även valet av smärtlindring, patienten som grimaserade fick den 

starkaste typen av analgetika av 33 sjuksköterskor och ingen valde den svagaste typen, medan 

den leende patienten fick den starkaste smärtlindringen av 8 sjuksköterskor och den svagaste 

av 15 (Alm & Norbergh, 2013). Smärtlindring prioriterades sällan när det fanns svårigheter 

att ge patienterna sina mediciner, på grund av exempelvis demens. Endast 3 av 20 angav att 

de skulle prioriterat smärtlindring. Övriga ansåg att det var viktigt med säkerheten först och 

gav därför psykofarmaka i första hand (Peisah et al., 2014). Personalen hade dock en 

positivare attityd till att använda analgetika om patienten hade palliativ vård. Personalen 

ansåg dock också att det var viktigt att arbeta mot en individuell smärtlindring (Kaasalainen et 

al., 2007). 
 

5.3. Upplevda hinder till smärtbedömning och smärtskattning: 

5.3.1. Olika typer av hinder  

Studierna visade att sjuksköterskor uppgav olika hinder till adekvat smärtskattning (Brown & 

McCormack, 2006; Kaasalainen et al., 2007; Coker et al., 2009). Ett av de vanligaste hindren 

till en adekvat smärthantering var att få en korrekt rapportering från patienten gällande dennes 

smärta (Coker et al., 2009). En studie visade att sjuksköterskor ansåg att smärtskattning och 

smärtlindring var ett nödvändigt ont och att de missade konsekvent tillfällen att smärtskatta på 

ett meningsfullt sätt (Brown & McCormack, 2006). 

 

Sjuksköterskorna uppgav att de tyckte att det fanns mer tid och möjlighet att smärtskatta 

under nattpassen, då det då fanns mer tid och de upplevde att smärtskattningen var viktig för 

att patienterna skulle få en god sömn. Ett upplevt hinder till smärtskattning var att 

sjuksköterskorna, speciellt de som hade mer erfarenhet upplevde att de blev avbrutna i sin 

smärtskattning, vilket i sin tur även påverkade smärtlindringen. Sjuksköterska ansåg alltså att 

deras tunga arbetsbörda var ett hinder för att kunna smärtskatta (Kaasalainen et al., 

2007;  Brown & McCormack, 2006). Cirka hälften av deltagande i en annan studie upplevde 

hinder att smärtskatta äldre med andra språk och med hörsel- och synnedsättningar (Coker et 

al., 2009) 
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5.3.2. Kognitiva nedsättningar  

Ett annat upplevt hinder till möjligheten att korrekt smärtskatta var kognitiva nedsättningar 

hos patienten, såsom exempelvis demens (Coker et al., 2009; Barry et al., 2012; Kaasalainen 

et al., 2007). I en studie angav 66 % att det var svårt att smärtskatta äldre med kognitiva 

nedsättningar (Coker et al., 2009), i en annan ansåg 91,7% att det var svårt att smärtskatta 

patienter som led av demens och endast 8,3 % ur personalen ansåg att personer med demens 

kunde uttrycka sin smärta själva (Barry et al., 2012).  

 

”I think a lot of times, through faults of our own [nurses] and faults of the physicians, that we 

see people with dementia as not having pain, and they are not being put on anything for it. It 

would be interesting to see if you give somebody pain medication if their behaviors change.” 

(Kaasalainen et al., 2007, s569-570). 

 

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 

(Coker, et al., 2009). Trots att dementa patienter smärtskattades kvarstod osäkerheter kring 

hur korrekt smärtskattningen blev, vilket påverkade hur smärtan hanterades. När personalen 

inte var övertygade om att deras smärtskattning var korrekt, var de mindre villiga att behandla 

smärtan med analgetika (Kaasalainen et al., 2007) 

 
6. DISKUSSION  

Syftet med denna litteraturstudie var att genom existerande forskning undersöka 

vårdpersonals attityder till smärtbedömning och smärtskattning i sitt dagliga arbete vid vård 

av äldre. Resultatet visar tre genomgående teman: Kunskap, erfarenhet och utbildning kring 

smärtbedömning, attityder till äldres smärta samt upplevda hinder till smärtbedömning och 

smärtskattning.  

 

Under genomgång av resultatet visade det sig att kunskap, erfarenhet och utbildning 

påverkade förutsättningarna för hur personalen smärtskattade och hur ofta smärtskattningen 

utfördes. Erfarenhet genererade generellt bättre inställning till äldre och äldres smärta, samt 

gav bättre förutsättningar för att smärtskatta. Generellt var vårdpersonalen intresserade av att 

lära sig mer gällande smärtskattning.  
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Gällande attityder till åldrande och äldres smärta så kunde ett samband ses mellan dessa och 

smärtskattningsfrekvensen, samt hur smärtskattningen utfördes. Det fanns genomgående ett 

tema av att inte prioritera äldres smärta på samma sätt som hos yngre, samt att inte ta denna 

på lika stort allvar. Resultatet visade också att sjuksköterskorna upplevde olika hinder till att 

utföra adekvat smärtskattning. De vanligaste hindren till att utföra adekvat smärthantering var 

att; få en korrekt rapportering från patienten gällande dennes smärta, brist i kunskap och 

utbildning hos personalen hur patienter med demens smärtskattas, brist på riktlinjer för att 

behandla smärta hos patienter med demens, kognitiva nedsättningar hos patienten, andra 

sinnesnedsättningar hos patienten samt tidsbrist och tung arbetsbörda. 
 

6.1 Resultatdiskussion  

Det är av vikt att smärtskattningen görs på ett adekvat sätt för den äldre befolkningen, då 

många ur den äldre befolkningen redan idag lever med smärta (Jakobsson, 2012). För de äldre 

patienter som har smärta som inte är behandlad lämpligt, kan denna smärta innebära lidande 

och nedsatt livskvalitet (Gregory, 2015). Enligt tidigare forskning, som gjorts i Frankrike 

svarade 71% av de äldre som tillfrågades att de kände smärta (Brochet et al., 1998). Utifrån 

vår studies resultat är detta relevant då smärtskattning visat sig ha påverkan på behandlingen 

av smärta hos den äldre populationen. Bjoro och Torvik (2010) menar att det är viktigt att 

som vårdpersonal aktivt fråga äldre om deras smärta, då de inte alltid förmedlar detta 

självmant. Intressant är att det i vårt resultat visat sig att personalens attityder ofta var att 

patienter som inte rapporterade sin smärta ansågs var smärtfria (Kaasalainen et al., 2007). Det 

visade sig även att smärtskattning hos äldre försvårades på grund av negativa myter om 

åldrande. De äldre patienterna ansåg att deras smärta var en normal del av åldrandet och att de 

därmed kände en rädsla för att vara besvärliga och problematiska (Kaasalainen et al., 2007).  

 

En viktig del av att smärtskatta är kommunikationen mellan vårdpersonal och patient 

(Hægerstam, 2007). Vårt resultat visar att de äldre patienterna inte var lika delaktig i sin 

smärta som de yngre patienterna. Trots att en majoritet av de äldre som tillfrågades angav att 

de ville vara delaktiga, ansåg de att de inte var lika involverade i beslut gällande smärtlindring 

och inte fick lika mycket information som de yngre patienterna (Kaasalainen et al., 2007). 

Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori där kommunikation berörs, beskrivs att en central 

aspekt i omvårdad är interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten. Varje människa skall 

ses som en unik och oersättlig individ. Individens upplevelse av lidande och sjukdom är enligt 

Travelbee viktigare att förhålla sig till som sjuksköterska än vårdpersonals diagnoser och 
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objektiva bedömningar (Kirkevold, 2000). Vårt resultat visar dock att även vårdpersonalens 

syn på smärta påverkar smärtskattningen och vanlig tendens är att inte värdera eller tro på den 

äldre personens uttalade smärta (Middelton et al., 1997).  Sjuksköterskor dokumenterade lägre 

smärta hos patienter som log än de som grimaserade, denna smärtskattning påverkade i sin tur 

smärtlindringen (Katsma & Hamlow-Souza, 2000). Dessa tendenser visade sig också i den 

svenska studien av Alm och Norberg (2013) där sjuksköterskorna även där smärtskattade 

patienten som log lägre än patienten som grimaserade, trots att båda patienterna uppgav att 

det hade NRS 8. Även i denna studie påverkade smärtskattningen smärtlindringen. Middelton 

et. al (1997) beskriver också en studie gjort av Camp och O’Sullivan (1987) att sjuksköterskor 

dokumenterar mindre än femtio procent av all den smärta som patienterna beskriver i 

patientjournalen. Det visade sig också i vårt resultat att smärtlindring sällan prioriterades 

framför andra mediciner om patienten hade svårigheter att ta sina mediciner. Resonemanget 

från de deltagande ur personalen var att säkerhet gick före, därmed prioriterades 

psykofarmaka i första hand (Peisah et al., 2014). Frågan med detta är dock vilkens säkerhet 

som prioriteras, då det har visat sig att äldre personer som lever med smärta kan få oönskade 

komplikationer så som nedsatt social förmåga, depression, förstoppning och kognitiv 

förvirring (Gregory, 2015).  Någon som dock även framgick var vikten av individuell 

smärtlindring (Kaasalainen et al., 2007). 

 

Långvarig smärta har visat sig kosta det svenska samhället flera miljoner kronor varje år 

(SBU 2006) och smärta leder också till förlängda vårdtider och ökat behov av vårdresurser 

vid inläggning på sjukhus (American Geriatrics Society Panel, 2002) Obehandlad smärta 

påverkar även patientens aktivitet och rörlighet. Detta kan utöver komplikationerna som 

nämns ovan leda till trycksår, muskelatrofi, dålig hållning och svaghet, vilket skapar en ond 

cirkel för patienten (Cowan et al., 2003) Dessa följdtillstånd gör det viktigt att smärtskatta och 

bedöma äldres smärta för att undvika både lidande för den enskilda individen samt onödiga 

ekonomiska kostnader för samhället. Detta, i samband med att äldre ofta lever med smärta 

(Jakobsson, 2012) gör att hanteringen av smärtan är viktig. Det är också av vikt då den äldre 

populationen ökar och förväntas öka. År 2030 förväntas 20 % av befolkningen att vara över 

65. Trots detta finns en brist på åldersspecifika riktlinjer för behandlingar som berör 

geriatriska hälsoproblem såsom exempelvis kronisk smärta (Rastogi & Meek, 2013). Även 

vårt resultat visar att sjuksköterskor ansåg att smärtbedömning på äldreboenden var 

problematiskt då det behövde finnas utökade smärtskattningsstrategier för att kunna 

effektivisera smärtlindring (Kaasalainen et al., 2007).  
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Det visade sig också att vårdpersonal ansåg att det var svårt att bedöma smärta hos äldre 

patienter som har demens eller annan kognitiv svikt. Om språkförmågan är nedsatt kan andra 

typer av observationer göras (Bjoro & Torvik, 2010). Vårt resultat visade dock att endast en 

liten del av vårdpersonalen ansåg att dementa patienter kunde uttrycka sin smärta på egen 

hand (Barry et al., 2012). Trots att personal försökte smärtskatta patienter med kognitiv 

nedsättning, uppgav de att en osäkerhet kring hur adekvat smärtskattningen var, vilket också 

påverkade hur smärtan hanterades (Kaasalainen et al., 2007). Enligt Skytt (2010) är en viktig 

del för att behandla smärta att ta reda på hur den ter sig och få en bild av smärtan. Vårt 

resultat visade att vårdpersonal tyckte att användning av smärtskattningsskalor var den bästa 

metoden att bedöma smärta på (Coker, et al., 2009).  

 

Vårt resultat visar att förutsättningen för att smärtskattningen skall öka och att 

självförtroendet och kunskapen hos personalen skall höjas, är att utbildning ges i 

smärtskattning. Utbildning i smärtskattning har visat sig påverka attityderna till 

smärtskattning och hur ofta personalen faktiskt smärtskattade. Utbildning påverkade även 

personalens självförtroende till smärtskattning, samt självförtroende till att hantera smärtan 

(Brown & McCormack, 2006; Mun Yee Tse, et al., 2011; Kaasalainen et al., 2007;  Savvas et 

al., 2014). Enligt Bertzen, Danielsen och Almås (2011) ingår det i sjuksköterskans 

arbetsuppgifter att observera, informationsinsamla, bedöma och kartlägga patientens smärta. 

Resultatet visar dock att vårdpersonal som använder sig av smärtskattning i sitt dagliga arbete, 

trots detta anser att de inte har någon adekvat utbildning i att smärtskatta patienter (Mun Yee 

Tse et al., 2011).  
 

6.2 Metoddiskussion  

Eftersom att syftet med denna studie var att undersöka befintlig forskning gällande 

sjuksköterskors och undersköterskor attityder till smärtbedömning och smärtskattning i sitt 

dagliga arbete vid vård av äldre, valdes att göra en litteraturstudie. Fördelen med detta val av 

studie är att resultatet ger en övergripande bild av den aktuella forskningen inom ämnet. Två 

databaser valdes att söka artiklar i, då båda dessa databaser innehar artiklar för medicin och 

omvårdnad och för att dessa har ett brett urval av artiklar. Databaserna som valdes innehar 

studier från hela världen, vilket sågs som en fördel. En begränsning med detta val av 

databaser var dock att de många gånger har samma artiklar. Det är även möjligt att ytterligare 

databaser hade generat fler träffar vid sökning. Två sökningar i respektive databas gjordes. Vi 
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ansåg att första sökningen inte genererade tillräckligt många artiklar som besvarade syftet, 

varpå ytterligare en sökning gjordes.  
 

Ett exklusionskriterium på artiklar som var äldre än 10 år lades till för att resultatet skulle vara 

aktuellt och för att antalet studier skulle vara hanterbart. Detta gör att resultatet är baserat på 

aktuell, modern forskning vilket ses som en styrka. Artiklarna som inkluderades 

kvalitetsbedömdes som medel eller hög kvalitet vilket även ökar kvaliteten på resultatet i 

denna studie. En nackdel anses vara att valet av artiklar blev begränsat till de som var 

tillgängliga för studerande på Uppsala Universitet och några fick väljas bort eftersom att de 

inte var tillgängliga. Vi tror inte att ytterligare sökningar, med andra sökord hade resulterat i 

fler relevanta artiklar i de valda databaserna. De tio artiklar som slutgiltigt valdes ut var 

gjorda från flera olika länder i världen vilket kan ses som både en fördel och en nackdel. Dels 

ger studierna ett brett utbud av hur aktuell forskning ser ut världen över, men vi tror att det 

kan även vara en nackdel då vården är utformad på olika sätt, professionerna skiljer sig åt 

beroende på land och det blir svårare att generalisera resultatet. De inkluderade artiklarnas 

syften skiljde sig också mycket åt, vilken kan vara en nackdel då det då blev upp till oss att 

tolka det resultat som blev relevant för att besvara syftet med denna studie. Syftet skilde sig åt 

då vissa av artiklarna studerade patientens perspektiv, andra var interventionsstudier med 

inriktning kunskapsförbättring och några undersökte i huvudsak läkares perspektiv. Tio 

artiklar är något i underkant för en litteraturstudie och det hade varit önskvärt att få något fler 

träffar för att tydligare kunna besvara syftet och få en överblick av det aktuella läget gällande 

ämnet som valdes att studeras. 
 

Vi anser att det är en fördel att båda har läst igenom alla artiklar flera gånger, 

kvalitetsgranskat, gjort en resultatanalys och skrivit resultatet tillsammans då detta gör att 

risken för feltolkning och bias blir mindre. Kvalitetsgranskningen gjordes strukturerat enligt 

Forsberg och Wengström (2008) vilket också anses minskar risken för att artiklarna 

kvalitetsgranskats felaktigt. De artiklar som presenteras i detta resultat har samtliga godkänts 

från en etisk kommitté då vi utgår från ett etiskt perspektiv.  

 

Att även resultatanalysen och resultatsammanställningen gjordes enligt beskrivningen av 

Forsberg och Wengström (2008) gjorde att resultatet på ett strukturerat och tillförlitligt sätt 

kunde tolkas och på ett lättarbetat sätt sammanställas till en löpande text. Samtliga artiklar 

som inkluderades var godkända hos en etisk kommitté, antingen på ett sjukhus eller på ett 
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universitet. Vi anser att vidare forskning vore önskvärt inom detta område, då det har visat sig 

att vårdpersonalens attityder till smärtskattning är någonting som påverkar graden av 

smärtskattning, som i sin tur påverkar hur äldres smärta behandlas (Brown & McCormack, 

2006; Kaasalainen et al., 2007; Natan et al., 2013). 

 

7. Slutsats 
Smärtskattning av den äldre patienten är av största vikt för att minska smärta, lidande och 

andra följdtillstånd som obehandlad smärta orsakar. Med stöd från den samlade litteraturen, 

anses även att utbildning av personalen är ett mycket viktigt sätt att utveckla och förbättra 

smärtbedömningen inom vården. 
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Bilaga 1: Granskningsmall av kvalitativa studier 	  
 

1. Vad är syftet med studien? Är designen av studien relevant för att besvara 

frågeställningen? 

2.  Är urvalskriterierna för gruppen som asves undersökas tydligt beskrivna, både 

inklusions-och exklusionskriterierna? Var genomfördes undersökningen?  

3. Vilken urvalsmetod har använts? Hur kontaktades urvalsgruppen? Är 

undersökningsgruppen lämplig? 

4. Är det tydligt beskrivet hur datainsamlingen gjorts? Vilken typ av 

datainsamlingsmetod har använts? 

5. Hur analyserades data? Diskuteras analys och tolkning av resultat? 

6. Vad visar resultatet? Är de trovärdiga och pålitliga? Finns stabilitet och 

överenstämmelse? 

7. Är de tolkningar som presenteras baserade på de data som insamlats? Har resultatet i 

studien besvarat syftet? Stöder den insamlade datan resultatet? 

8. Har resultatet klinisk relevans? 

9. Diskuteras eventuella brister i metoden? Finns de risk för bias? 

10. Vad har författarna dragit för slutsatser? Håller du med? 

11. Ska artikeln inkluderas? 
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Bilaga 2: Granskningsmall för kvantitativa studier: 

 

1. Vad är syftet med studien? 

2. Finns det tydliga frågeställningar? 

3. Lämpar sig designen utifrån syftet? 

4. Vilka är urvalskriterierna? 

5. Är undersökningsgruppen representativ? Är gruppstorleken adekvat? 

6. När och var gjordes undersökningen? 

7. Vilka mätmetoder användes? 

8. Är reabiliteten beräknad och validiteten diskuterad? 

9. Hur stort var bortfallet? Kan bortfallet det accepteras? 

10. Lämpar sig den statistiska analysen? 

11. Vilka var huvudreslutaten? 

12. Vilka slutsatser drar författaren? Instämmer du? 

13. Kan reslutatet gerneraliseras till annan population? Har reslutatet klinisk betydelse? 

14. Ska denna artikel inkluderas? Motivera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


