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Sammanfattning 
 

 
 
 
Bakgrund: Kronisk smärta är ett globalt fenomen där var femte människa 
regelbundet upplever måttlig till svår smärta. Otillräcklig förståelse och kunskap om 
egenvård av kronisk smärta kan vara ett hinder för många äldre personer. Otillräcklig 
smärtlindring kan medföra onödigt lidande för patienten. Kronisk smärta kan också 
påverka den äldre personens vardag så väl som deras livskvalité.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenhet 
av omvårdnad hos äldre personer med kronisk smärta.  
Metod: Denna studie var en litteraturöversikt med induktiv design med 11 
kvalitativa artiklar som urval.  
Resultat: Hälso- och sjukvårdspersonalen uttryckte att det fanns ett ökat behov av 
kunskap om smärta, eftersom de stundtals tvivlade på sin egen förmåga att bedöma 
och lindra smärtan hos äldre personer, vilket gav en känsla av maktlöshet. 
Erfarenheten var att samarbete, tillit och en fungerande kommunikation inom det 
multi-professionella teamet var viktigt för att patientens smärtlindring skulle bli 
optimal. 
Slutsats: För att den äldre patienten med kronisk smärta ska få en god 
smärtlindring krävs att hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap, 
samarbetsförmåga och självinsikt. 
 
Nyckelord: Kronisk smärta, hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenhet, äldre 
personer, omvårdnad.  
 



   
 

 

Summary 
 
 
To care for elderly patients with chronic pain.  
 

 
 
Background: Chronic pain is a global phenomenon, where every fifth person 
experiences moderate to severe pain regularly. Insufficient understanding and 
knowledge of chronic pain can be an obstacle for elderly patients. Pain relief that is 
insufficient contributes to unnecessary suffering for the individual. Chronic pain can 
also influence elderly patients' everyday life, as well as their quality of life.  
Aim: The aim of this study was to describe the health care staffs’ experience of 
nursing in elderly patients with chronic pain.  
Method: This study was a literature review with an inductive design in addition to a 
selection of qualitative articles.  
Result: The health care staff expressed a need for increasing the knowledge about 
pain, as they sometimes doubted their ability to assess and alleviate the pain in the 
elderly, which gave a sense of the staff being powerless. The experience was that 
collaboration, trust, and a functioning communication within the multi-professional 
team had an important role for optimal pain relief.  
Conclusion: In order for the elderly patient with chronic pain to receive sufficient 
pain relief, the healthcare professionals need abilities such as knowledge, cooperation 
and self-awareness. 
 
Keywords: Chronic pain, Healthcare professionals’ experience, elderly, nursing.  
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Inledning 

Kronisk smärta är ett globalt fenomen där var femte människa regelbundet upplever 
måttlig till svår smärta (International Association of the Study of Pain, IASP, 2018). I 
Sverige är uppskattningsvis cirka 40 – 50 % av befolkningen på något sätt påverkad 
av långvarig smärta vilket kan ses som ett folkhälsoproblem. Av de personerna 
befinner sig mellan 25 - 30 % i en besvärlig situation när det gäller exempelvis arbete, 
sjukskrivning, vårdsökande, upplevt vårdbehov och livsföring (Sveriges Kommuner 
och Landsting [SKL], 2016; Läkemedelsverket, 2017). De flesta personer som drabbas 
av långvarig smärta kommer oftast inte i kontakt med vården, när det sker är det ofta 
smärre vårdinsatser som krävs förenat med rådgivning och egenvård. Denna grupp 
klarar ofta av att fortsätta sitt vanliga liv utan inskränkningar. De sjukvården 
kommer i kontakt med är personer där smärtan innebär ett stort lidande, dålig 
livskvalitet och ohälsa för den enskilde (SKL, 2016; Duenas, Ojeda, Salazar, Mico, 
Failde, 2016). De flesta patienter, uppskattningsvis en tredjedel, med smärta i Sverige 
återfinns inom primärvården, där långvarig smärta är en av de vanligast 
förekommande orsakerna att söka vård (Hasselström, Liu-Palmgren & Rassjo-Wrååk, 
2002; SKL, 2016, SBU, 2017; Socialstyrelsen, 2018a). Vid mer komplicerade kroniska 
tillstånd, där smärta ingår, finns ett samarbete mellan primärvård, specialistvård, 
socialtjänst och äldreomsorg (Socialstyrelsen, 2018a). Inom primärvården vårdas 
patienten med kronisk smärta främst av läkare och sjuksköterska. Forskning stödjer 
betydelsen av ett multiprofessionellt perspektiv som kan ge en möjlighet till 
förbättrad smärtlindring hos patienten (SKL, 2016; SBU, 2017). Hälso- och 
sjukvårdspersonal (HS-personal), enskilt eller i team, befinner sig i den rätta 
positionen för att påverka en förändring mot en mer effektiv och säker smärtlindring 
(St.Marie & Arnstein, 2016).  
 
Smärta av olika intensitet är något som många upplever dagligen, där 
smärtbehandlingen kan vara begränsad och inte tillräckligt effektiv (Landmark, Gran 
& Kim, 2013). Smärta förekommer ofta hos den äldre befolkningen (Molin, 2014). 
Socialstyrelsen (2018b) uppskattade att 2017 var över 80 000 personer, 65 år eller 
äldre, bosatta på ett permanent särskilt boende (SÄBO). Vidare framgick att många 
äldre personer, med kronisk smärta, fick insatser genom kommunal hälso- och 
sjukvård i sitt ordinära boende (Socialstyrelsen, 2018b).  
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Bakgrund 

Smärta  

Smärta kan uppkomma av flera olika anledningar och är en subjektiv upplevelse. 
Vanligen klassificeras den i två kategorier, akut och kronisk smärta (Norrbrink & 
Lundeberg, 2014a). Definitionen av smärta innebär en vävnadsskada där upplevelsen 
kan vara obehaglig sensorisk eller en emotionell upplevelse, vävnadsskada är i vissa 
fall omöjlig att specificera (IASP, 2017). Kronisk smärta är i regel multifaktoriell 
vilket innebär att tidigare erfarenheter, uppkomst och smärtans ursprung har stor 
betydelse för individens upplevelse (Norrbrink & Lundeberg, 2014b; Fredenberg, 
Vinge & Karling, 2015). Därför bör varje individs behandling vara individuellt 
utformad utifrån den bakomliggande fysiologin och den individuella upplevelsen. 
Detta kan innebära en terapeutisk utmaning för HS-personal (ibid).  
 
Kronisk smärta beskrivs vanligen som kvarstående smärta i mer än 3 månader eller 
efter normal läkningstid (Norrbrink & Lundeberg, 2014b; Läkemedelsverket, 2017). 
Definitionen av kronisk smärta innefattar tre olika typer: 1) Perifer smärtgenererad 
komponent som varar över 6 månader, detta innebär smärta som börjat i perifera 
nervsystemet, 2) nociceptivt smärttillstånd (smärta kopplat till vävnadsskada) och 
som under tiden inte läkt utan påverkat andra hälsotillstånd som exempelvis sömn, 
och innebär en ökad sensitisering (smärtkänslighet) samt 3) neuropatisk smärta 
(nervsmärta) där grundorsaken finns i det centrala nervsystemet (Norrbrink & 
Lundeberg, 2014b).  
 
Det finns flera benämningar för kronisk smärta, så som långvarig smärta eller 
kontinuerlig smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2014a). I denna studie kommer 
begreppet kronisk smärta att användas.  
 

Smärtans inverkan på den äldre personen 

Medellivslängden i Sverige idag är cirka 82 år och medellivslängden beräknas 
kommer fortsätta öka (Folkhälsomyndigheten, 2018).  Eftersom populationens ålder 
stiger är det viktigt att definiera begreppet äldre personer. Kategorin yngre—äldre 
räknas från 65—80 år och äldre—äldre mellan åldrarna 80–85 alternativt 90 år och 
sedan de äldsta från 90 år och uppåt (Grimby & Grimby, 2001). I denna studie 
betraktas äldre personer som är mer än 65 år.  
 
Hela individen påverkas av kronisk smärta, vilket kan innebära stort lidande, dålig 
livskvalité och ohälsa för personen (SKL, 2016). Ett stort problem för den äldre 
personen med kronisk smärta är försämrad hälsa och rörlighet, till skillnad från den 
äldre personen utan kronisk smärta (Rapo-Pylkkö, Haanpää & Liira, 2016). 
Otillräcklig förståelse och kunskap om egenvård av kronisk smärta kan vara ett 
hinder för många äldre personer. Det kan medföra en påverkan av den äldre 
personens aktivitet och det naturliga åldrandet (Baumann, 2009). Om individens 
smärtupplevelse ifrågasätts kan detta upplevas kränkande (IASP, 2017). Trots 
dokumenterad kronisk smärta hos äldre personer vid äldreboende fanns riskgrupper 
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där smärtlindringen var otillräcklig eller obefintlig. Identifierade riskgrupper var 
exempelvis äldre personer över 95 år samt personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar (Fain, Alexander, Dore, Segal, Zullo & Castillo-Salgado, 
2017). Det framkommer att vissa personer som hade en intensivare smärtupplevelse 
kunde uppleva smärtpåverkan i flera kroppsdelar (Landmark, et al., 2013). I vissa fall 
kan detta även begränsa rörligheten. Den individuella smärtskattningen kan ha en 
koppling till ålder, sömnsvårigheter, flera diagnoser och hur mycket läkemedel 
individen var ordinerad. Dessa samband kan antyda att ju yngre personerna med 
smärta är desto högre skattas den och att det påvisas ett samband mellan 
sömnsvårigheter och ökad smärta. Det finns även en ökad risk för otillräcklig 
smärtlindring hos personer med flera diagnoser, flertalet läkemedel samt intensivare 
smärtupplevelse (ibid). Det framkom att en hög andel av äldre personer med kronisk 
smärta hade en otillräcklig eller ingen farmakologisk smärtlindring. Där måste andra 
åtgärder komplettera behandlingen för att undvika onödigt lidande hos patienten 
(Landmark, et al., 2013). Vid en otillräcklig smärtlindring påverkas individens 
livsvärld negativt och därmed ökar personens lidande (Dahlberg & Segesten, 2013).  
 
Äldre patienter har identifierat hinder som kan påverka förmågan att hantera 
smärtan på egen hand. Dessa hinder kan vara smärtgenombrott, smärtintensitet, 
depression eller en känsla av nedstämdhet (Lukewitch, Mann, VanDenKerkhof & 
Tranmer, 2015). En annan faktor som påverkar smärtan negativt är stress (St.Marie 
& Arnstein, 2016). Det kan även vara svårare för den äldre individen att hantera sin 
smärta om hens självkänsla är nedsatt, detta påverkar förmågan för egenvård. Om 
anhöriga inte är införstådda i den äldre individens sjukdomssituation och om 
individens egna förmåga att förstå information, från hälso- och sjukvården, är 
nedsatt kan det försvåra individens smärthantering (Lukewitch et al., 2015). 
Smärtproblematiken hos många äldre personer är komplicerad, som exempel kan 
bedömningar vara svåra att genomföra på ett lämpligt sätt eftersom många äldre 
personer inte talar om att de har smärta då de inte vill vara till besvär. Det kan även 
finnas kommunikationshinder hos den äldre personen i form av syn- och 
hörselproblem, förvirringstillstånd eller kognitiva funktionsnedsättningar (Molin, 
2014). Det finns dessutom hinder i omvårdnaden av den äldre patienten med kronisk 
smärta. Hindret kan skapas av patienten själv, vårdgivaren eller samhället och kan 
beskrivas på olika sätt. Exempelvis kan den äldre patienten ha orealistiska farhågor 
om sitt tillstånd det kan även finnas felaktiga uppfattningar hos patienten om 
smärtans uppkomst och hur den kan behandlas (St.Marie & Arnstein, 2016; Cornally 
& McCarthy, 2010). Många äldre personer har också en uppfattning om att smärta är 
en naturlig del av åldrandet eller att det är en gammal skada som gör sig påmind. 
Dessa uppfattningar kan medföra att individen inte söker vård för en adekvat 
smärtbehandling (Cornally & McCarthy, 2010; Bernhofer & Sorell, 2012). Ett 
ytterligare hinder som framkommer är att attityder mot den vårdsökande kan vara 
oprofessionella (St.Marie & Arnstein, 2016; Cornally & McCarthy, 2010). 
 

Vård och omsorg vid långvarig smärtproblematik 

Omvårdnaden av en patient med kronisk smärta är komplex (Barrie & Loughlin, 
2014). Om äldre personer med kronisk smärta inte får en individuellt utformad 
smärtlindring kan livet påverkas till exempel genom minskad energinivå, 
koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, depression, fysisk 
funktionsnedsättning, nedsatt immunitet och försämrad livskvalité (Duenas, et al., 
2016; Norrbrink & Lundeberg, 2014a). Det krävs att HS-personalen samarbetar och 
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har den kunskap som fodras för individens smärtlindring eftersom den äldre 
patienten ofta har flera diagnoser som kan innefatta smärtproblematik (Fareless & 
Ritchie 2012). En HS-personal är enligt Socialstyrelsen (2018c) en person som i sitt 
yrke utför hälso- och sjukvård. Av patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) 
framgår att HS-personal är personal som är verksam vid sjukhus och andra 
vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter. En grupp av 
vård- och omsorgspersonal med olika professioner och/eller kompetenser som 
samarbetar kring den enskilde definieras av Socialstyrelsen som ett multi-
professionellt team. Ett multi-professionellt team kan bestå av personal både från 
hälso- och sjukvård och socialtjänst (Socialstyrelsen, 2018c).  

Flera olika tillvägagångssätt och kvalitetshöjande åtgärder för att integrera kunskap 
om smärtlindring kan vara det mest framgångsrika för att patienten med kronisk 
smärta ska få en god vård. Det är även viktigt att engagera patienten och hens 
anhöriga i besluten om behandlingen, detta kan säkerställa att patientens mål för 
behandling blir det centrala i omvårdnaden (Fareless & Ritchie, 2012). 
Förutsättningarna för en bättre farmakologisk smärtlindring finns när anhöriga är 
engagerade i vården (Fain, et al., 2016). HS-personalen ska tillsammans med 
patienten utforska vilka valmöjligheter som passar patienten bäst i nuet men även 
framåt. Det är viktigt att patientens självbestämmande stärks för hen ska förstå att 
det inte är HS-personalen som vet vad som är bäst. HS-personalen har även ett 
ansvar för att informera och förklara för patienten om de eventuella läkemedel som 
hen har ordinerade (Baumann, 2009). HS-personalen ska kunna förklara för 
patienten om skillnaden mellan olika läkemedel, säker läkemedelshantering, 
biverkningar och, om det är relevant, risken för beroendeutveckling av vissa 
läkemedel (Baumann, 2009). Som ett komplement till den traditionella behandlingen 
i omvårdnaden av en patient med kronisk smärta kan olika former av komplementära 
alternativmedicinska behandlingar användas (Bruckenthal, Marino & Snelling, 2016; 
Baumann, 2009).  
 
I HS-personalens yrkesroll ska det inte bara finnas kunskap om sjukdomar och 
behandlingar, hen ska även vara bekant med användandet av olika skattningsskalor 
för att identifiera exempelvis smärta. Flera vårdgivare har möjlighet till ett 
datoriserat system för att identifiera patienter med kronisk smärta, men ett fåtal 
använder detta i patientarbetet (Lukewitch et al., 2015). För att motivera och stötta 
patienten med kronisk smärta i omvårdnaden behöver HS-personalen ha den rätta 
kunskapen, förmågan och attityden. De kan bidra till en effektiv smärtlindring för 
patienten genom utformandet av en individuell vård (Barrie & Loughlin, 2014; Fain, 
et al., 2017). 
  
Vid omvårdnad av äldre personer med smärta har vissa hinder identifierats 
exempelvis att HS-personalen inte har tillräckligt med tid. Ett annat hinder är att HS-
personalen inte känner sig förberedda på att möta patientens berättelse om sin 
smärta eller upplevd bristande smärtlindring (Baumann, 2009). I en studie om 
egenvårdsstöd beskrev några av deltagarna att HS-personalens roll i den individuella 
behandlingen vid kronisk smärta var betydelsefull. De flesta upplevde dock att 
läkaren var den som hade störst betydelse med tanke på att deras behandling oftast 
innefattade läkemedel (Lukewich, et al., 2015). 
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Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valdes Joyce Travelbees (Travelbee, 1999; Hansson, 
Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2010) human-to-human relationship model (fritt 
översatt, den mellanmänskliga relationen). Travelbee definierar omvårdnad som en 
mellanmänsklig process där den professionella HS-personalen hjälper en individ, en 
familj eller ett samhälle med att förebygga eller hantera erfarenheter av sjukdom och 
lidande och om det är nödvändigt att hitta en mening med dessa erfarenheter 
(Travelbee, 1999; Hansson, et al., 2010). Ett kännetecken på en mellanmänsklig 
relation är att både HS-personalen och den sjuke uppfattar och förhåller sig till 
varandra som unika individer, inte som HS-personal och patient (Travelbee 1999; 
Hansson, et al., 2010). För att den mellanmänskliga relationen ska kunna etableras 
måste en interaktiv process i fyra faser gås igenom. Faserna är det första mötet, att se 
identiteten bakom personen, empati och sympati samt etablerandet av en ömsesidig 
förståelse. Relationen växer fram, genom att individerna går igenom faserna, då en 
ömsesidig förståelse, kontakt och etablering formas.  I den sista fasen skapar HS-
personalen och patienten gemensamt de mål som bedömts nödvändiga i vården. 
Ansvaret för att etablera och upprätthålla den mellanmänskliga relationen ligger hos 
den professionella HS-personalen, inte hos patienten (Travelbee 1999). Det betyder 
att HS-personalen måste veta vad hen gör, tänker, känner och erfar (Travelbee, 
1999). Eftersom HS-personalen använder sig själva som verktyg behövs vissa 
egenskaper för att kunna etablera en mellanmänsklig relation. Att använda sig själv 
terapeutiskt handlar om förmågan att använda sin egen personlighet medvetet och 
målmedvetet för att försöka etablera ett förhållande till den sjuke och 
omvårdnadsåtgärden. Det kräver självinsikt, självförståelse, insikt i vad som ligger 
bakom ett visst beteende, för att kunna tolka både sitt eget och andras beteende och 
ingripa effektivt i omvårdnadssituationen. Det innebär även att HS-personalen har 
insikten i vad det innebär att vara människa (Travelbee, 1999). 
 
Hälsa definieras i två kategorier, den subjektiva och den objektiva. Den subjektiva 
hälsan är en individuell upplevelse i överensstämmelse med den enskildes värdering 
av sitt fysiska, emotionella och andliga tillstånd som hen själv uppfattar det. Den 
subjektiva och den objektiva värderingen av hälsa kan alltså vara olika, en individ kan 
uppleva god hälsa trots sjukdom (Travelbee, 1999). För HS-personalen är det därför 
viktigt att veta hur den enskilde värderar sitt subjektiva hälsotillstånd. Om en individ 
själv tror att hen är sjuk ska HS-personalen vara uppmärksam på individens 
upplevelse av sitt hälsotillstånd och inte enbart fokusera på objektiva värderingar av 
sjukdom och hälsa (Travelbee, 1999).  Utifrån ett objektivt kriterium kan hälsa 
definieras som frånvaro av bland annat påvisbar sjukdom, funktionssvikt eller 
provsvar. När de fysiska, psykiska och andliga aspekterna hos en person finns inom 
normala referenser ses det oftast som att individen har god hälsa (Travelbee, 1999).  
 
I HS-personalens vård ingår att hjälpa patienten att finna mening i erfarenheter av 
lidande likaväl som att hjälpa patienten att behålla hoppet och inte överväldigas av 
hopplöshetskänslor. Lidande är en högst personlig erfarenhet av en individs 
upplevelse som hör ihop med att uppleva en situation som är smärtfylld. Hopp är 
bland annat starkt kopplat till beroendet av andra människor, det är 
framtidsorienterat, relaterat till valmöjligheter och önskningar (Travelbee, 1999). 
Hoppet har även en samhörighet med tillit, uthållighet och mod. När en patient har 
tappat hoppet är det HS-personalens uppgift att hjälpa den sjuke att återfå det. En 
person som har hopp är även säker på att andra människor kommer att finnas där för 
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dem när det krävs, de har även förmågan att känna igen sina egna brister och rädslor 
men ändå sträva framåt mot målet (Travelbee, 1999; Hansson, et al., 2010). 
 

Syfte 

Att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av omvårdnad hos äldre 
personer med kronisk smärta. 
 

Material och metod 

Design                                                                

Studien var en kvalitativ litteraturöversikt med en induktiv design och kvalitativa 
artiklar som urval. En litteraturöversikt valdes för att få en översikt inom ämnet för 
att sedan kunna dra slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008). Detta innebar att söka 
artiklar metodiskt, överblicka, granska artiklarnas resultat noggrant och tyda dess 
innehåll (Forsberg & Wengström, 2008; Friberg, 2013a). Genom en litteraturöversikt 
kunde tidigare forskning granskas för att nå en ökad förståelse inom det valda 
området (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2014; Segesten, 2013). Induktiv ansats 
innebär att analysera artiklarna förutsättningslöst, alltså utan teoretiska 
referensramar (Priebe & Landström, 2015).  
  
Litteraturöversikten utgick från Roséns granskningsprocess som innehöll fyra faser 
(Rosén, 2015). Första fasen bestod av frågeformulering och fastställande av 
inklusions- och exklusionskriterier. Andra fasen innebar val av litteratur där 
litteratursökning görs, grovsållning, eventuella artikelbeställningar i fulltext samt 
bedömning av vilka artiklar som skulle ingå utifrån tidigare bestämda kriterier. 
Tredje fasen var artikelgranskning och deras relevans, vilket genomfördes av 
kvalitetsgranskning och dataextraktion. Den fjärde och slutliga fasen var att 
sammanställa resultat från alla de enskilda artiklarna.    
  

Urval och datainsamling  

Inledningsvis genomfördes en översiktlig litteratursökning som grund för 
problemformulering och syfte (Rosén, 2015; Friberg, 2013a).  Efter detta 
genomfördes den egentliga litteratursökningen där problemformulering och syfte 
utgjorde grunden för sökning och val av artiklar (Friberg, 2013b). Urvalet av artiklar 
var kvalitativa som svarade på syftet. Databaserna CINAHL och MEDLINE, som båda 
har omvårdnadsforskning som en del av ämnesområdena, valdes för att få en hög 
kvalitet på sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2008).  
  
I andra fasen utformades sökord för att få relevanta sökresultat av vetenskapliga 
artiklar. I CINAHL utformades sökorden till:  Nurse AND (chronic pain OR persistent 
pain or long term pain) AND (elderly OR older adults) AND nursing. I MEDLINE 
utformades sökorden till: (Nurse experience OR perceptions) AND (chronic pain OR 
persistent pain OR long term pain) AND (older adults OR elderly OR seniors OR 
geriatrics) AND nursing. Se bilaga I för mer specifik sökstrategi och användning av 
sökord och avgränsningar.  
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De avgränsningar som gjordes i båda databaserna var tidsaspekt mellan 2003–2018 
för en lämplig men modern forskning samt engelskspråkigt. I CINAHL gjordes 
avgränsning med peer-review för att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt 
granskade. I MEDLINE finns inte alternativet Peer-review då 99% av artiklarna är 
peer-reviewad (EBSCO, 2018), men för att säkerställa artiklarnas kvalitet 
kontrollerades detta i de aktuella tidskrifternas hemsida. Exklusionskriteriet var 
review (översikts) artiklar. När sökningen påbörjades utgjorde ett första sökord 
tillsammans med avgränsningen grunden för en utveckling av sökstrategin. Därefter 
adderades ett nytt sökord med ett annat och sedan kombinerades sökorden till dess 
ett hanterbart sökresultat nåddes. När mättnad nåddes, alltså när samma artiklar dök 
upp trots modifiering av sökorden avslutades sökningen.  Artikeltitlar lästes och de 
som var irrelevanta för syftet sållades bort, därefter lästes abstrakt och ytterligare fler 
artiklar sållades bort. Under den egentliga litteratursökningen användes en 
systematisk sökning där sökresultatens abstract lästes med en öppenhet och 
kreativitet, detta för att finna relevanta artiklar (Friberg, 2013b).  
  
Roséns tredje fas innebar artikelgranskning och dess relevans genom 
kvalitetsgranskning (se bilaga II) och dataextraktion i tabellmall (se bilaga III). För 
artikelgranskning användes kvalitetsgranskningsprotokollet för kvalitativa studier. 
Protokollet för granskning är framtaget vid avdelningen för omvårdnad, 
Hälsohögskolan, Jönköping University. Utifrån protokollet granskades syfte, 
bakgrund, urval, design, metodval, datainsamling, dataanalys, forskningsetiskt 
övervägande, trovärdighet, tillförlitlighet och slutligen resultat samt diskussion. Efter 
kvalitetsgranskning föll ytterligare tre artiklar bort, resterande användes för 
resultatet.  Dataextraktionen utfördes i tabellmall för att få en översikt av artiklarnas 
innehåll och deras relevans för att besvara syftet. Sökningen i CINAHL resulterade i 
84 artiklar med ovan nämnd sökstrategi. Efter lästa titlar var 40 artiklar av intresse 
där abstracten lästes, åtta artiklar av dessa var intressanta och kvalitetsgranskades, 
sex stycken användes slutligen för resultatet. Sökningen i MEDLINE resulterade i 70 
artiklar med ovan nämnd sökstrategi. Efter lästa titlar var 35 artiklar intressanta och 
efter genomlästa abstracts kvalitetsgranskades sex stycken där fyra artiklar sedan 
användes för resultat. Genom fritextsökning hittades en artikel som efter 
kvalitetsgranskning ingick i resultatet. Sammantaget består urvalet av elva artiklar 
som användes till resultatet.  
  

Dataanalys  

Artikelanalysen och syntesen genomfördes utifrån Rosén (2015) fas fyra. Analysen 
utfördes genom upprepad läsning, enskilt och tillsammans, av de granskade 
artiklarna. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll och relevans utifrån arbetets 
syfte. Efter diskussion gjordes sammanställningar av artiklarna enskilt och därefter 
syntetiserades resultaten tillsammans för en överensstämmande bild av artiklarnas 
resultatdel. Utifrån sammanställningarna och diskussion växte huvudkategorier och 
underkategorier fram som blev underlag för resultatets olika delar (se tabell 1). 
Utifrån författarnas sammanställningar genomfördes ytterligare en enskild analys 
utifrån de tidigare identifierade underkategorierna. Varje underkategori färgkodades 
utifrån en bestämd färg, för att säkerställa innehållet. Analysen genomfördes utifrån 
induktion, där artiklarna studerades förutsättningslöst (Priebe & Landström, 2015). 
Resultatet inriktades på att beskriva och förklara fenomenet som undersöktes 
(Henricson & Billhult, 2015; Lyckhage, 2013). För att säkerställa kvalitén i arbetet 
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användes lexikon vid översättning av specifika ord från engelska till svenska och 
norska till svenska för att undvika feltolkning.   
  

Etiska överväganden 

Vid en litteraturöversikt förhåller sig författarna till de forskningsetiska frågorna 
(Kjellström, 2015). I arbetet förekommer inga plagiat, fabriceringar, förvrängningar 
eller förfalskningar av metod eller resultat. Medveten feltolkning eller resultat som 
enbart stödjer forskarnas egna åsikt angående studiens syfte har tagits i beaktande 
eftersom det går emot det forskningsetiska förhållningssättet (Forsberg & 
Wengström, 2008; Kjellström, 2015). Författarna har en medvetenhet om att 
översättningar, från exempelvis engelska till svenska, ibland kan medföra feltolkning 
av texten och måste därmed tas i beaktande (Kjellström, 2015). Forskningsartiklar 
som används ska ha ett etiskt tillstånd, antingen från en kommitté eller att de följer 
Helsingforsdeklarationens etiska krav, för att stödja studiens kvalité (Forsberg & 
Wengström, 2008, Kjellström, 2015). Artiklarna som används i denna studie har 
införskaffat etiskt godkännande vilket framgår i artikeln eller att tidskriften haft 
etiskt godkännande som krav för publikation. För att säkerställa att artiklar varit 
etiskt granskade användes hälsohögskolans kvalitetsgranskningsprotokoll (se bilaga 
III).  
 
Författarna i denna studie är medvetna om vikten av att förförståelsen beaktas för att 
inte inverka på resultatet. I en litteraturöversikt med artiklar av kvalitativ design är 
det viktigt att reflektera över förförståelsen för att öka pålitligheten (Henricson, 
2015). Ofta kan det räcka med en mening om den yrkesmässiga bakgrunden och den 
personliga motivationen i förhållande till den aktuella studien (Malterud, 2014). Båda 
har med sig erfarenheter av personer med kronisk smärta. Författare 1 har erfarenhet 
som anhörig till en person med komplicerad kronisk smärta. Författare 2 är 
legitimerad sjuksköterska sedan 1996 samt har en specialistutbildning. Båda 
författarna har erfarenhet av att ha arbetat med patienter i olika åldrar med smärta 
av olika svårighetsgrad.    
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Resultat 

Litteraturöversiktens resultat beskriver hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter 
av omvårdnad hos äldre personer med kronisk smärta, och presenteras i de två 
huvudkategorierna ”Kunskap” och ”Samverkan”.  Respektive kategori byggs upp av 
tillhörande underkategorier (Tabell 1).  

 
Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier som beskriver hälso- och 

sjukvårdspersonalens erfarenheter av omvårdnad hos äldre personer med kronisk 
smärta. 

Huvudkategorier Underkategorier 
 
Kunskap – en grundläggande del  
av omvårdnaden  

 
Smärtbedömning 
Metoder 
 

Samverkan – för patientens bästa Multi-professionellt team 
Alliansen  
 

 
 

Kunskap - en grundläggande del av omvårdnaden 

HS-personalens erfarenheter av kunskap, både positiva och negativa, beskrivs i 
underkategorierna smärtbedömning och metoder. Det framkom svårigheter som 
kunde uppstå vid bedömning av patientens smärta och det beskrevs olika metoder för 
smärtlindring som HS-personal hade erfarenheter av. 
 

Smärtbedömning 

HS-personalen erfor att smärta kunde uttryckas på olika sätt (Kaasalainen, Pooeg, 
Donald, Coker, Brazil, Martin-Misener, Dicenso & Hadjistavropoulos, 2015; Clark, 
Fink, Pennington & Jones, 2006; Manias, 2012; Blomqvist, 2003; Kaasalainen, 
Coker, Dolovich, Papaioannou, Hadjistavropoulos, Emili & Ploeg, 2007). De uppgav 
att det var viktigt att vara observanta på det icke-verbala språket vid bedömning av 
smärta, då patienten kunde uttrycka smärta genom grimaser och skrik (Clark, et al., 
2006; Manias, 2012; Blomqvist, 2003; Kaasalainen, Coker, et al., 2007). HS-
personalen uttryckte att det fanns ett ökat behov om kunskap om beteende och 
symtom relaterade till smärta, eftersom de stundtals tvivlade på sin egen förmåga att 
bedöma och lindra smärtan hos äldre personer, vilket gav en känsla av maktlöshet 
(Tousignant-Laflamme, Tousignant, Lussier, Lebel, Savoie, Lalonde & Choiniere, 
2012; Gropelli & Sharer, 2013; Park, Park & Park, 2015; Blomqvist, 2003; Berglund, 
Nässen & Gillsjö, 2015). De hade erfarenhet av att använda patientens kroppsspråk 
för att underlätta bedömningen av smärta, en viss osäkerhet fanns och ibland fick 
HS-personalen gissa sig till patientens smärta. Den empatiska förmågan upplevdes 
som viktig vid smärtbedömningen, exempelvis upplevdes social isolering förvärra den 
äldre patientens smärtupplevelse (Blomqvist, 2003; Kaasalainen, Coker, et al., 2007; 
Corbett & Williams, 2014; Gropelli & Sharer, 2013). 
 
HS-personalen upplevde att kollegialt stöd i vissa fall var nödvändigt då deras 
erfarenhet var att det ibland var svårt att genomföra en smärtbedömning (Berglund, 
et al., 2015; Manias, 2012; Tousignant-Laflamme, et.al., 2012; Blomqvist, 2003; 
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Kaasalainen, DiCenso, Donald & Staples, 2007). De uttryckte även att 
smärtbedömningen kunde försvåras om en kollega misstrodde patientens 
smärtupplevelse (Berglund, et al., 2015; Kaasalainen, Coker, et al., 2007) eller om 
patienten hade en komplex sjukdomsbild (Manias, 2012). Erfarenheten var att HS-
personalen som arbetade närmast patienten hade värdefull information om hens 
smärta som kunde rapporteras till det övriga teamet (Clark, et al., 2006). De erfor att 
en noggrannare bedömning av patienten kunde göras genom att vara uppmärksam, 
ställa specifika frågor och utvärdera smärtan. De uttryckte även att de var tvungna att 
ha en öppenhet för patientens smärtupplevelse eftersom smärta är en subjektiv 
upplevelse (Clark, et al., 2006; Manias, 2012; Kaasalainen, Coker, et al., 2007; Park, 
et al., 2015). Deras upplevelse var att de objektiv utvärderade smärtan hos patienten 
genom observation (Park, et al., 2015; Gropelli & Sharer, 2013). HS-personalen tyckte 
att det var viktigt att använda skattningsskalor och att efterfråga smärtans 
lokalisering samt intensitet vid bedömningen av den äldre patienten (Clark, et al., 
2006), de tyckte att användandet av skattningsskalor underlättade bedömningen 
(Tousignant-Laflamme, et al., 2012; Gropelli & Sharer, 2013). Viss HS-personal hade 
erfarenheten att använda enkla frågor, i stället för skattningsskalor, vid 
smärtbedömningen av en patient med kognitiv påverkan. Detta trots att kunskapen 
fanns om att patienterna inte alltid svarade på frågor (Manias, 2012). Det fanns även 
de som inte alls arbetade med skattningsskalor eller andra bedömningsstöd för att 
underlätta smärtbedömningen av patienten (Kaasalainen, DiCenso, et al., 2007).  
 
Erfarenheten var att omvårdnaden skulle utgå från patientens bakgrund, erfarenhet 
och förmåga att uttrycka sig. Vid de tillfällen patienten inte medverkade i 
omvårdnaden av olika skäl kände HS-personalen sig maktlösa (Berglund, et al., 2015; 
Kaasalainen, et al., 2015). Denna känsla kunde även uppkomma om patienten kom 
till skada på grund av smärtbehandlingen (Berglund, et al., 2015; Blomqvist, 2003). 
En känsla av frustration kunde uppstå när svårigheter i patientundervisningen, av till 
exempel hur ett smärtinstrument användes, uppstod. Smärtinstrument gav HS-
personalen en möjlighet att få ökad förståelse för patientens diagnos och smärta 
(Kaasalainen, et al., 2015; Tousignant-Laflamme, et al., 2012; Gropelli & Sharer, 
2013). Erfarenheten av att använda olika begrepp, exempelvis tolererbart och 
obekvämt, för att underlätta smärtbedömningen var att patienten i vissa fall kunde 
misstolka begreppen. Detta kunde påverka smärtbehandlingen negativt (Manias, 
2012). 
 
HS-personalens erfarenhet var att det fanns ett behov av individuella vårdplaner för 
patienten med kronisk smärta eftersom smärtupplevelsen är individuell (Berglund, et 
al., 2015; Park, et al., 2015; Gropelli & Sharer, 2013; Kaasalainen, Coker, et al., 2007). 
Det saknades tid för att upprätta individuella vårdplaner anpassade utifrån 
patientens omvårdnadsbehov, de hade erfarenheten att det var enklare att fokusera 
på ytliga problem och enkla lösningar istället (Berglund, et al., 2015; Park, et al., 
2015). HS-personalen erfor att de saknade kunskap om smärta, men även om 
patientens bakgrund, för att genomföra en individuell vårdplanering. De hade även 
erfarenheten av att schablonmässiga behandlingsprotokoll användes istället (Park, et 
al., 2015; Gropelli & Sharer, 2013). Erfarenheten var att kronisk smärta inte kunde 
lindras fullt ut eller botas, men att förebyggande behandling och omvårdnad kunde 
förhindra att patientens smärtproblematik förvärrades (Park, et al., 2015, 
Kaasalainen, Coker, et al., 2007).  
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Metoder 

HS-personalen hade erfarenheten att smärtbehandling kunde vara farmakologisk 
eller icke-farmakologisk (Berglund, et al., 2015; Park, et al., 2015; Gropelli & Sharer, 
2013; Kaasalainen, Coker, et al., 2007; Kaasalainen, et al., 2015; Tousignant-
Laflamme, et al., 2012; Corbett & Williams, 2014; Clark, et al., 2006; Manias, 2012; 
Blomqvist, 2003), men att det ibland inte gjordes något alls (Blomqvist, 2003; 
Kaasalainen, Coker, et al., 2007). Erfarenheten var att smärta inte var en del av det 
naturliga åldrandet och att smärta skulle behandlas så långt det var möjligt 
(Berglund, et al., 2015; Park, et al., 2015; Kaasalainen, Coker, et al., 2007). HS-
personalen hade önskemål om utbildning om smärta och olika behandlingsalternativ 
(Kaasalainen, et al., 2015; Tousignant-Laflamme, et al., 2012; Kaasalainen, DiCenso, 
et al., 2007). För att komma fram till en individuell smärtlindring var det viktigt att 
tillsammans med patienten analysera smärtupplevelsen (Berglund, et al., 2015). 
 
HS-personalen uttryckte att yrkesrollen utvecklades genom att vårda den äldre 
patienten med kronisk smärta. Genom den reella erfarenheten upplevdes en ökad 
trygghet i yrkesrollen som gjorde det enklare att förstå, hantera och respektera 
patientens val i omvårdnaden, och hur hen själv ville hantera och uttrycka sin 
smärtupplevelse (Berglund, et al., 2015). HS-personalen erfor att vid bristande 
kunskap om smärtlindring så påverkades patientens smärtbehandling negativt och 
att utbildning, både för HS-personal och patient, kunde förbättra hens smärtlindring 
(Clark, et al., 2006; Park, et al., 2015; Gropelli & Sharer, 2013; Kaasalainen, Coker, et 
al., 2007).   
 
HS-personalens erfarenhet var att läkemedel användes för att lindra patientens 
ursprungliga smärta (Clark, et al., 2006; Kaasalainen, et al., 2015; Manias, 2012; 
Blomqvist, 2003; Kaasalainen, Coker, et al., 2007). De erfor att om läkemedel 
användes på rätt sätt kunde det ge smärtlindring vid de tillfällen patienten hade 
smärtgenombrott (Clark, et al., 2006; Manias, 2012). HS-personalen beskrev 
svårigheter i att identifiera patientens problematik när hen inte verbalt kunde 
uttrycka sig, då kunde smärtstillande läkemedel användas när andra 
behandlingsförsök inte hade haft effekt. Erfarenheten var att det var extra viktigt att 
kunna motivera patienten, med kognitiv påverkan, till användandet av smärtstillande 
läkemedel (Kaasalainen, Coker, et al., 2007; Manias, 2012). En känsla av 
meningsfullhet och tillfredsställelse upplevdes av HS-personalen när de lyckades 
smärtlindra patienten (Berglund, et al., 2015; Blomqvist, 2003).  Rädsla och 
osäkerhet kunde uppkomma, vid läkemedelsbehandling av patienten, då HS-
personalen var rädda för biverkningar och risker för överdosering som kunde uppstå 
hos patienten, främst vid användandet av narkotiska preparat. De hade även 
erfarenheten av att biverkningar kunde uppstå när patientens kunskap om sin 
läkemedelsbehandling var bristande eller om patienten exempelvis hade en kognitiv 
påverkan (Manias, 2012; Kaasalainen, Coker, et al., 2007; Clark, et al., 2006; Park, et 
al., 2015; Blomqvist, 2003). HS-personalen beskrev att det var viktigt att se till hela 
patientens livssituation och välja behandling utifrån det.  
 
Ett bra komplement till läkemedel kunde, enligt personalens erfarenheter, vara 
alternativa metoder som till exempel lägesförändring, varma omslag, kuddar, olika 
former av distraktion, mobilisering, transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och 
massage (Clark, et al., 2006; Corbett & Williams, 2014; Tousignant-Laflamme, et al., 
2012; Blomqvist, 2003; Kaasalainen, Coker, et al., 2007; Manias, 2012; Park, et al., 
2015).  Att utvärdera effekten av smärtbehandlingen var centralt i omvårdnaden för 
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HS-personalen (Clark, et al., 2006; Kaasalainen, et al., 2015). De erfor att genom att 
lyssna på patienten och arbeta på ett “mjukt sätt” lindrades patientens smärta, 
dessutom stärktes hens självförtroende (Blomqvist, 2003). HS-personalen upplevde 
även att det var svårt att erbjuda god vård när patientens kunskap om smärta och 
hens tilltro till traditionell medicin var bristande, deras erfarenhet var att det kunde 
medföra att smärtan förvärrades (Park, et al., 2015). 
 

Samverkan - för patientens bästa 

HS-personalens erfarenheter om samverkans betydelse beskrivs i underkategorierna 
”Multi-professionellt team” och ”Alliansen”.  Samverkan för patientens bästa 
beskriver erfarenheter av olika arbetssätt där det multi-professionella teamets 
betydelse framhävs och slutligen beskrivs erfarenheterna av alliansen mellan 
patienten och HS-personalen.  
 
 
Multi-professionellt team  
HS-personalens erfarenheter var att genom ett multi-professionellt arbetssätt kunde 
de olika professionerna tillsammans med patienten hitta den bästa strategin för den 
individuella vården (Berglund, et.al., 2015; Clark, et al., 2006; Kaasalainen, et al., 
2015; Manias, 2012; Kaasalainen, DiCenoso et al., 2oo7; Kaasalainen, Coker, et al., 
2007; Gropelli & Sharer, 2013; Tousignant-Laflamme, et al., 2012). Deras 
erfarenheter av ett multi-professionellt team, där samarbetet med läkaren fungerade, 
var positivt. HS-personalen upplevde att i det multi-professionella teamet, med dess 
olika kompetenser, diskuterades olika metoders för- och nackdelar kontinuerligt för 
att hitta lösningar för patienten med kronisk smärta och den komplexa bild som 
tillståndet ofta innebar. De upplevde även att diskussion fördes om patienten hade ett 
förändrat beteende som kunde misstänkas bero på smärta (Berglund, et al., 2015; 
Clark, et al., 2006; Kaasalainen, et al., 2015; Manias, 2012; Kaasalainen, DiCenso, 
et.al., 2007). Erfarenheten var att samarbete, tillit och en fungerande kommunikation 
inom det multi-professionella teamet var viktigt för att patientens smärtlindring 
skulle bli optimal. HS-personalen beskrev vikten av att anhöriga blev inkluderade i 
det multi-professionella teamet runt patienten (Kaasalainen, Coker, et al., 2007). 
Bristande kommunikation sågs som ett hinder i omvårdnaden och berodde ofta på att 
de olika professionerna inte lyssnade på varandra. Deras erfarenheter var att 
kommunikationen ofta fungerade mellan vissa professioner, men var bristande till 
övriga i det multi-professionella teamet, patienten och anhöriga vilket kunde 
resultera i ett lidande för patienten. Viss HS-personals erfarenhet var att deras 
kunskap om patienten inte alltid beaktades, de upplevde att de fick stå på sig för att 
patienten skulle få rätt smärtlindring eller hjälp (Clark, et al., 2006; Gropelli & 
Sharer, 2013). HS-personalen beskrev även att en kollega kunde uppfattas som 
opålitlig eller okunnig om hens kommunikation var bristfällig (Kaasalainen, Coker, et 
al., 2007; Kaasalainen, DiCenso, et al., 2007). De beskrev att en 
kommunikationsstrategi för patienter med kronisk smärta, som involverade hela det 
multi-professionella teamet, för att stärka samverkan vore bra (Tousignant-
Laflamme, et al., 2012).  
 
HS-personalens erfarenheter var att tidsbrist och ett för stort patientansvar var ett 
hinder i omvårdnaden, de upplevde att de inte hann utföra individuella bedömningar 
och behandlingar av patienten eller konsultera en kollega vid behov. Upplevelsen var 
att det delvis var ett organisatoriskt problem. De upplevde oftast att den egna 
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omvårdnaden av patienten var god men att kollegornas kunde vara bristande. HS-
personalen ansåg att vissa kollegor saknade förmåga att vara självkritiska (Park, et 
al., 2015; Kaasalainen, Coker, et al., 2007; Tousignant-Laflamme, et al., 2012; 
Gropelli & Sharer, 2013).  
 

Alliansen 

Alliansen till patienten kännetecknades av pålitlighet och att mötet skedde i nuet för 
att förstå hens smärtupplevelse. HS-personalen upplevde då en känsla av att vara 
viktig och behövd (Berglund, et al., 2015). De beskrev däremot en känsla av 
frustration när patienten klagade över sin smärta och deras upplevelse var att hen 
överdrev (Clark, et al., 2006; Blomqvist, 2003; Tousignant-Laflamme, et al., 2012; 
Kaasalainen, Coker, et al., 2007). HS-personalen beskrev att för att en fungerande 
allians krävdes kontinuitet i omvårdnaden, svårigheter att etablera en bärande 
relation uppstod om patienten hade glesa hembesök eller ett begränsat behov av 
omvårdnad. De beskrev även svårigheter i att bedöma den äldre personens behov när 
kontinuiteten var bristande. HS-personalen kunde trots svårigheterna se situationen 
som en utmaning (Blomqvist, 2003). Deras erfarenhet var att de strävade efter att 
vara patientens språkrör för att kunna föra hens talan när de själva inte kunde det 
(Berglund, et al., 2015). 
 
En myt om att smärta är en naturlig del av åldrande beskrevs av HS-personalen som 
en utmaning i omvårdnaden. Deras erfarenhet var att många äldre patienter med 
kronisk smärta hade haft det under lång tid och det hade blivit en naturlig del av hens 
liv. Genom att öka förståelsen om smärta hos äldre personer genom utbildning, 
försökte de eliminera olika myter om smärta som fanns. HS-personalen hade 
erfarenhet av att myten om smärta och åldrande även fanns i samhället ( 
Kaasalainen, Coker, et al., 2007; Clark, et al., 2006; Park, et al., 2015; Berglund, et 
al.,  2015) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen används begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet 
för att diskutera arbetets kvalitet (Wallgren & Henricson, 2015).  
 
Utifrån studiens syfte antogs en induktiv ansats för att fritt kunna tolka fenomenet i 
resultatartiklarna. Genom en deduktiv ansats hade resultatet begränsats till 
interaktionen i omvårdnaden istället för personalens individuella erfarenhet, då 
artiklarna hade blivit granskade utifrån de teoretiska ramarna. En deduktiv ansats 
hade kunnat ge ett annat resultat än hur syftet var utformat. Utifrån fenomenet 
erfarenheter utgick författarna från en litteraturöversikt där artiklarna hade en 
kvalitativ metod. Artiklar med en kvantitativ metod hade kunnat svara på det 
eftersökta fenomenet, men hade då begränsat resultatdelen till enbart slutna 
svarsalternativ.  
 
En svaghet inom sökningen var att initialt användes sökordet sjuksköterskor, men då 
träffarna blev för få fick syftet ändras till att omfatta HS-personal. Författarna har 
fört ett resonemang om sökstrategin som användes var bristande. Detta då sökningen 
inte gav tillräckligt med sökträffar utifrån sjuksköterskans omvårdnad. En annan 
möjlighet kan vara att området inte är tillräckligt utforskat (Östlundh, 2013). För att 
använda artiklar i examensarbetet eftersöktes artiklar med hög kvalité (ibid). 
Trovärdigheten styrks av att artikelsökningen genomfördes i flera databaser med 
omvårdnadsfokus (Henricsson, 2015).  
 
Vid kvalitetsgranskningen användes protokollet från hälsohögskolan, Jönköping 
University.  När en artikel inte uppfyllde alla kvalitetsfrågor, i del två av protokollet, 
diskuterade författarna den aktuella delen och kontrollerade artikeln ytterligare en 
gång. Kvalitetsbristerna bestod av avsaknad av etiskt övervägande i en artikel och i 
tre andra artiklar saknades metoddiskussionen. För att säkerställa en god kvalité i val 
av artiklar diskuterades metoden och artiklarnas innehåll av båda författarna.   
 
För att öka pålitligheten och trovärdigheten i arbetet har förförståelsen beaktats, 
genom diskussion och reflektion, utmed hela arbetet och framförallt i analysen 
(Henricsson, 2015). De granskade artiklarna som användes i resultatet kommer från 
olika delar av världen (Kanada, Sverige, USA, Skottland, Australien och Sydkorea) 
vilket kan påverka överförbarheten till svenska förhållanden. Då resultatet baserades 
på artiklar från olika länder kan vårdkontext och de olika vårdprofessionerna skilja 
sig åt vid en jämförelse med Sverige. De olika vårdprofessioner som 
uppmärksammades i artiklarna var läkare, sjuksköterskor, sjukgymnast, 
arbetsterapeut, undersköterska samt olika specialistsjuksköterskor. Det beskrivs även 
personal vars tillhörighet var socialtjänst. De vårdmiljöer som beskrevs i artiklarna 
var specialistsjukvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, SÄBO samt vård i 
ordinärt boende. Möjligen påverkas bilden av ett multi-professionellt team eftersom 
man i några länder har avancerade specialistsjuksköterskor (nurse practicioner) 
vilket innebär att deras ansvar än större än det en “vanlig” sjuksköterska har. Nurse 
practicioner finns i större antal i USA än Sverige (Weilenmann, 2018). Det kan även 
finnas en skillnad mellan de olika länderna eftersom socialförsäkringssystemen 
skiljer sig åt och förutsättningarna för HS-personalens arbete kan vara olika. I arbetet 
framkommer att de erfarenheter som beskrivs av HS-personalen är i stora drag 
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återkommande oavsett profession. Huvudfynden i artiklarna är överensstämmande 
och kan stärka överförbarheten av resultatet. Författarna av detta arbete ser att det 
finns utrymme för en utökad forskning med kvalitativ metod inom området.  
 
Under arbetets gång har grupphandledning skett vid tre tillfällen där arbetet har 
diskuterats och analyserats tillsammans med handledare och två grupper av 
sjuksköterskestudenter. Genom grupphandledningens konstruktiva kritik, positiv och 
negativ, har arbetet bearbetats för att stärka innehållets trovärdighet och pålitlighet 
(Henricsson, 2015). Genom löpande diskussioner om förförståelse hoppades 
författarna därmed på att begränsa dess påverkan på resultatet (Henricsson, 2015). 
De forskningsetiska ställningstagandena efterföljdes genom arbetets gång, detta för 
att stärka kvalitén och trovärdigheten. Feltolkningar och översättningsfel har 
undvikits genom att båda författarna enskilt, och tillsammans, läst och diskuterat 
artiklarna. Dessutom har lexikon använts för att säkerställa pålitligheten av arbetet.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hälso- och sjukvårdspersonalens 
erfarenheter av omvårdnad hos äldre personer med kronisk smärta. Resultatet visade 
att det fanns en osäkerhet vid bedömning av smärta eftersom patienten kunde 
uttrycka sig på olika sätt. Det framkom även att HS-personalen upplevde att det var 
svårt att bedöma och behandla smärta. Resultatet visade även att erfarenheten var att 
omvårdnaden och behandlingen skulle ske utifrån patientens förutsättningar och 
önskemål. Av resultatet framkom att den vårdande alliansen till patienten 
kännetecknades av pålitlighet, men för att alliansen skulle fungera krävdes 
kontinuitet. Vidare var det multi-professionella teamet viktigt eftersom olika 
professioner kompletterade varandra för att patienten skulle få optimal vård. Det 
framkom även att kommunikationen var en viktig faktor, var den bristande kunde det 
resultera i att patientens vård blev lidande. En utmaning som identifierades i 
resultatet var hur HS-personalen skulle närma sig myten om att smärta är en naturlig 
del av åldrandet. 
 
I resultatet framkom att HS-personal hade en bristande kunskap och förståelse för, 
och en osäkerhet inför, omvårdnaden vid kronisk smärta hos äldre personer. Detta är 
bekymmersamt då det är centralt för personcentrerad omvårdnad att HS-personal 
har adekvat kunskap om smärtlindring (Fareless & Ritchi, 2012). Resultatet visar 
även att vid bedömning av kronisk smärta kräves en objektiv bedömning av HS-
personalen men en subjektiv förståelse för hur individen upplever sin smärta, vilket 
överensstämmer med Travelbees (1999) omvårdnadsteori där det framkommer att 
det är en individuell uppfattning att uppmärksamma den subjektiva hälsan, som inte 
alltid överensstämmer med den objektiva värderingen av hälsa. Om individens 
smärtupplevelse ifrågasätts kan patienten känna sig kränkt (IASP, 2017).  
 
I resultatet framkom vidare att självinsikt och självreflektion hos HS-personalen 
kunde vara sviktande, de uttryckte att kollegors självkritik för deras omvårdnad 
saknades men uteslöt egen förmåga till självinsikt. För att kunna agera på ett effektivt 
sätt i olika omvårdnadssituationer behöver HS-personalen vara självkritisk till sitt 
egna och andras beteenden (Travelbee, 1999). Vid oförmåga till självreflektion finns 
risk att smärtlindringen blir otillräcklig, detta då personalen utgår från egna 
värderingar och försummar patientens smärtupplevelse (Kjällman Alm & Norbergh, 
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2013; Lindberg & Engström, 2011). En svårighet inom bedömningen av smärta är när 
patientens subjektiva värdering av smärta uppges vara outhärdlig men den objektiva 
bedömningen, genom exempelvis kroppsspråk, inte stödjer detta (Spitz, Moore, 
Papaleontiou, Granieri, Turner & Carrington Reid, 2011). Patientens livsvärld kan 
påverkas negativt vid en otillräcklig smärtlindring och det i sig kan öka patientens 
lidande (Dahlberg & Segersten, 2013). I HS-personalens omvårdnad ingår enligt 
Travelbee (1999) att hjälpa patienten att finna mening även i erfarenheten av lidande.  
 
Resultatet visar att HS-personal med erfarenhet upplevde att det var lättare att 
acceptera patientens val av omvårdnad, även vid de tillfällen hen avböjde.  Av hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och patientlagen (PL, SFS 2014: 821) framgår 
att vården ska utgå från patientens önskemål och bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. Att forma en individuellt utformad vård kan vara en 
terapeutisk utmaning för HS-personalen eftersom smärtupplevelsen hos patienten är 
subjektiv och det kan vara svårt att behandla (Norrbrink & Lundeberg, 2014b; 
Fredenberg, Vinge & Karling, 2015; Hamlin & Robertson, 2017). Det är viktigt att 
vara uppmärksam på patientens upplevelse av sin hälsa (Travelbee, 1999). Därför är 
det viktigt att HS-personalen stöttar patienten till självbestämmande för att stärka 
hens förståelsen om vad som är bäst för patienten själv och genom detta öka hens 
självständighet (Bauman, 2009; Takai, Yamamoto-Mitani & Chiba, 2016). För att 
säkerställa god vård är det viktigt att engagera patienten och hens anhöriga i vården 
(Faerless & Ritchi, 2012), vilket även stödjs av HSL (SFS 2017:30) och PL (SFS 
2014:821).   
 
Resultatet visar att HS-personalen var medvetna om att smärta inte tillhör det 
naturliga åldrandet, det saknades dock kunskap om smärta och metoder som kunde 
användas i behandlingen. De hade olika sätt att förhålla sig till hur arbetet 
genomfördes, men genomgående framkom att det fanns svårigheter i 
kommunikationen.  Resultatet visar att det är viktigt att lyssna på patienten och i de 
fall hen inte kan uttrycka sig själv kan den objektiva smärtbedömningen kompletteras 
med olika smärtinstrument. För en individuellt utformad smärtbehandling krävs att 
HS-personalen känner sig säkra i utförandet av bedömningen (Lindberg & Engström, 
2011; Wylie & Nebauer, 2010).  
 
I resultatet framgår att en individuellt utformad vård kunde tillgodoses genom ett 
multi-professionellt team där en dialog fördes om patientens vård. Resultatet visar 
att HS-personalens erfarenheter var positiva när kommunikationen fungerade vilket i 
sig styrkte samarbetet och tilliten inom det multi-professionella teamet, de ansåg att 
patienten fick god vård under de förutsättningarna (Fareless & Ritchie, 2012).  För att 
uppnå god vård krävs goda kontakter mellan patient och HS-personal enligt HSL 
(SFS 2017:30). Resultatet visar att när kommunikationen i det multi-professionella 
teamet var bristande kunde patienten bli lidande, hens smärtbehandling kunde även 
försvåras vid egen nedsatt förmåga eller genom att anhöriga inte var involverade i 
vården. Resultatet visar även att HS-personalen kände att de inte alltid blev lyssnade 
på, trots att de hade god kännedom om patienten. De fick stå på sig för att patientens 
behov skulle uppmärksammas.  
 
I resultatet framkommer även att tidsbrist och ansvar för många patienter kunde 
påverka bedömning och behandling av hen. Resultatet visade även att HS-personalen 
kunde ha dålig självinsikt av sin omvårdnad av den äldre patienten med kronisk 
smärta, men de klagade gärna på kollegans omvårdnad. HS-personalen kunde även 



   
 

17 
 

känna sig oförberedda på att möta patientens berättelse. När patienten får vara 
expert på sin egen smärta och vara delaktig i sin egen vård och behandling innebär 
det att hen inte reduceras till ett objekt (Antonovsky 2015; Kvåle & Synnes 2013). 
Omvårdnaden, det som HS-personalen gör i samarbetet med patienten, eller 
familjen, för att förstå och hantera sjukdom och lidande kräver att de samarbetar och 
försöker förstå och hantera sjukdom och lidande (Travelbee, 1999; Hansson et al., 
2010). Resultatet påvisar att en kommunikationsstrategi för att stärka det multi-
professionella teamet runt patienten med kronisk smärta vore en fördel. 
 
Av resultatet framgår att HS-personalen kände sig viktiga och behövda när de hade 
en vårdande allians med patienten. En allians är fundamental i omvårdnaden 
eftersom patienten behöver extra stöd och uppmuntran (Gudmannsdottir & 
Halldorsdottir, 2009).  HS-personalen kunde vara ställföreträdande för patienten vid 
tillfällen när hen inte kunde föra sin egen talan.  Resultatet visar att de tyckte att det 
var viktigt att möta patienten i nuet för att förstå smärtupplevelsen, en känsla av 
frustration kunde infinna sig när de hade svårt att tro på patientens smärtupplevelse. 
Alliansen med patienten kan jämställas med en mellanmänsklig relation. Travelbee 
(1999) menar att eftersom HS-personalen använder sig själv som verktyg i den 
mellanmänskliga relationen, som byggs upp över tid, behövs vissa verktyg för att 
kunna skapa relationen med patienten. HS-personalen behöver ha självinsikt och 
förståelse för andra människors beteende likaväl som sitt eget. Att använda sig själv 
som verktyg innebär även att ha insikt i vad det innebär att vara människa 
(Travelbee, 1999).   
 
I resultatet framkommer HS-personalens beskrivning av den vårdande alliansen till 
patienten, de anser att kontinuitet krävdes för att skapa en allians. En svårighet med 
att skapa en allians var när patienten inte hade behov av kontinuerlig vård. Den 
mellanmänskliga relationen kännetecknas bland annat av att HS-personalen och 
patienten uppfattar och förhåller sig till varandra som unika personer och inte som 
patient – personal (Travelbee, 1999; Hansson, et.al., 2010).  Resultatet visar att HS-
personalen upplever det som en utmaning att bemöta myten om att smärta är ett 
naturligt tillstånd för den äldre patienten med kronisk smärta. Många äldre personer 
med kronisk smärta uppfattar det som att smärtan är en naturlig del av åldrandet 
eller att det är en gammal åkomma som stör. Detta kan leda till att den äldre 
patienten inte söker vård (Cornally & McCarty, 2010; Bernhofer & Sorell, 2012). 
Kronisk smärta kan göra att patienten resignerar och hanterar den som en del av 
livet. Patienten kan även välja att undvika situationer som tidigare var normalt i livet 
för att undvika smärta, de kan även undvika ensamheten för att inte smärtan ska ta 
över deras tankar (Takai, et.al., 2016). I resultatet framkommer att HS-personalen 
försöker eliminera olika myter om smärtans bakgrund genom utbildning.  
 
Oavsett i vilken vårdkontext man möter den äldre patienten bör man som HS-
personal, oavsett profession, ha ett empatiskt förhållningssätt där man möter den 
äldre patienten i hens smärtupplevelse (Travelbee, 1999; Antonovsky, 2005; Becker, 
Dorflinger, Edmond, Islam, Heapy & Fraenkel, 2017). Om vården sker i eget boende 
ska HS-personalen vara följsam till den äldre personens integritet och 
självbestämmande (Roberts, Philip, Currie & Mort, 2015). Vård inom hemmet skiljer 
sig från specialistsjukvård eftersom HS-personalen där har större auktoritet och den 
äldre patientens självbestämmande kan ifrågasättas (Slayter, Williams & Michael, 
2014). Vården ska vara likgiltig oavsett vem patienten är och vart vården utförs, HS-
personalen måste därmed se till individens bästa.  
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Kliniska implikationer  

Resultatet visar på hälso- och sjukvårdspersonal erfarenhet av omvårdnaden hos 
äldre personer med kronisk smärta och medför till klinisk verksamhet den brist på 
kunskap personalen erfar vid bedömning, behandling och samarbete med 
individerna. Resultatet kan bidra till en bättre självinsikt av omvårdnaden och att det 
inte är ovanligt att erfara dessa upplevelser vid omvårdnaden, vilket i sig kan bidra 
till en vilja av att lära sig mer angående omvårdnaden av kronisk smärta hos den 
äldre personen. Resultatet visade hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av 
omvårdnad av äldre personer med kronisk smärta och de svårigheter som kunde 
uppstå. Genom resultatet framkommer att kunskap om smärta och bedömningar är 
områden som HS-personal upplever finns utbildningsmöjligheter inom. Genom ökad 
kunskap och förståelse kan HS-personalen stärkas i sin profession vilket leder till en 
förbättrad omvårdnad av patienten med kronisk smärta.  
 
 

Slutsatser 

Kronisk smärta är komplex utifrån flera olika perspektiv. Litteraturöversikten visade 
att bristande kunskap var förenat med HS-personalens upplevelse av osäkerhet och 
maktlöshet i omvårdnaden. Den egna självinsikten hos HS-personalen för en ökad 
kunskap inom området leder till en bättre omvårdnad för patienten. För en god 
smärtlindring till patienten med kronisk smärta är samarbetet och den ömsesidiga 
förståelsen i det multi-professionella teamet en viktig del i omvårdnaden. För att den 
äldre patienten med kronisk smärta ska få en god smärtlindring krävs att hälso- och 
sjukvårdspersonalen har kunskap, samarbetsförmåga och självinsikt. 
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Kvalitativ design  
Gruppintervju 
med 
frågeställningar.  
72 HS-personal 

Personalen identifierade och beskrev flera olika 
kunskapsluckor där ett behov av utbildning 
uttrycktes för att kunna hantera smärtan, hos den 
äldre patienten med kronisk smärta, på ett 
optimalt sätt. 
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