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Bakgrund:  Smärta är ett flerdimensionellt fenomen och ett vanligt problem inom 
äldrevården. Smärtbehandling finns att tillgå, trots detta är smärta underbehandlat hos äldre 
patienter.  
Syftet: Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskor bedömer fysisk smärta i 
omvårdnad av äldre patienter.  
Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ ansats har använts. Datamaterialet bestod av fem 
kvantitativa och fyra kvalitativa vetenskapliga artiklar.  
Resultat: Det framkom tre huvudkategorier: smärtbedömningsprocesser, 
smärtbedömningsmetoder och smärtbedömningsredskap. Ur huvudkategorierna urskildes 
sex underkategorier: smärtidentifiering, smärtbedömningssvårigheter, kommunikation med 
patienterna för att bedöma smärta, smärtobservation, smärtbedömningsinstrument och 
dokumentation.  
Slutsatser: För att göra en smärtbedömning behövs en god relation till patienten, 
närstående och övrig personal där kommunikation har central roll. Sjuksköterskan måste 
tro på patientens egen skattning och smärtupplevelse.  
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_________________________________________________________________________ 
 
 
Background: Pain is a multidimensional phenomena and a common problem in care of 
elderly patients. There are several pain treatment methods available however pain is often 
not fully treated.  
Aim:  The aim of this study is to illustrate how nurses assess physical pain in care of 
elderly patients.  
Method:  A literature review based on a qualitative approach has been used. The study 
consists of an analysis of five quantitative and four qualitative research articles.   
Results: Three main categories were found: the process of pain assessment, the methods of 
pain assessment and the tools of pain assessment. Those categories were further divided 
into six subcategories: pain identification, pain assessment difficulties, patient 
communication to assess pain, pain observations, pain assessment instruments and 
documentation.  
Conclusions: Pain assessment requires a good relation to the patient as well as relatives 
and other staff. Communication takes a central part of the pain assessment. A nurse must 
believe in the patient's own estimation and pain perception.  
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INLEDNING 

Smärta är ett vanligt förekommande fenomen hos äldre patienter (Strang & Werner, 2010). 
Oberoende var sjuksköterskor arbetar, om det är på en akutvårdsavdelning, palliativ vård, 
hemsjukvård eller äldreboende, är det vanligt att vara ansvarig för omvårdnad av äldre 
patienter med smärtproblematik. I Sverige har Statistiska Centralbyrån (2007) gjort en 
undersökning av levnadsförhållanden där det framkom att smärta är ett folkhälsoproblem 
som besvärar 69 % av kvinnorna och 61 % av männen i åldrarna 65 år och äldre.  
Förekomsten av både akut och långvarig smärta är högst hos äldre patienter och 
underbehandling förekommer oftare hos denna patientgrupp än hos yngre patienter 
(Hawthorn & Redmond, 1999). 
 
Att identifiera smärta hos äldre och göra en adekvat smärtbedömning har visat sig vara ett 
stort problem inom vården. Sjuksköterskor har bristfällig kunskap om smärta och vilka 
smärtlindringsmetoder som finns (Akbas & Öztunc, 2008). Otillräcklig kunskap inom 
smärta och smärtbedömning försämrar sjuksköterskors förmåga att bedöma smärta och 
genomföra adekvata omvårdnadsbeslut, interventioner och uppföljningar. Smärtbedömning 
försvåras även av diagnoser som demens, afasi eller kognitiv dysfunktion.  
 
För att identifiera olika faktorer som kan påverka patientens upplevelser av och uttryck för 
smärta behöver smärtbedömningen vara flerdimensionell och utgå ifrån att smärtan är 
subjektiv. Om dessa faktorer utreds har sjuksköterskor en bättre grund för att fastställa 
realistiska behandlingsmål och genomföra åtgärder så att optimal smärtlindring kan uppnås 
(Hawthorn & Redmond, 1999).   

BAKGRUND 

Smärta 
Den vanligaste orsaken till att patienter söker vård är smärta. Som sjuksköterska är det 
viktigt att tänka på att utgångspunkten för smärtbedömningen är patientens unika 
upplevelse av smärta (Hawthorn & Redmond, 1999). Att minska lidandet är det centrala 
målet inom smärtbehandlingen samt att återuppbygga patientens kroppsliga och mentala 
funktioner. En adekvat smärtbehandling leder till en ökad livskvalité för patienten (Werner 
& Leden, 2010). Den välbekanta och spridda definitionen av smärta från International 
Association for the Study of Pain (IASP) är följande: 
  

Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 
vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskrivande i termer av sådan 
skada. Oförmåga att kommunicera utesluter inte att individen känner smärta eller 
kan vara i behov av adekvat smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ 
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lär sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i livet 
(a.a.,s. 13).  

 
Lidande är den negativa känslomässiga konsekvensen av smärta, det är en 
sinnesupplevelse som alla har erfarenhet av. Patientens smärtbeteende yttras genom verbal 
och kroppslig kommunikation, på detta sätt visar den enskilde patienten sitt lidande för 
omgivningen (Werner & Leden, 2010). Smärta är en subjektiv upplevelse. Den är 
personlig, det vill säga upplevelsen varierar även under likartade situationer. Även om en 
patient har utsatts för samma obehag flera gånger kan smärtupplevelsen skilja sig från gång 
till gång. Smärttröskel är på den nivå som ett stimulus upplevs som smärtsamt. Förmågan 
att tolerera och hantera smärta är olika från patient till patient. Vid smärttolerans är 
patienten medveten om smärta och är beredd att härda ut utan smärtlindring (Hawthorn & 
Redmond, 1999).  

Smärta hos äldre  

Smärta förekommer oftare hos äldre patienter än yngre (Strang & Werner, 2010). Med 
äldre patienter menas i föreliggande uppsats 65 år och äldre. I Won, Lapane, Vallow, 
Schein, Morris och Lipsitz (2004) studie hade mer än hälften av de äldre som bodde på ett 
äldreboende kontinuerliga smärtor. Endast hälften av dem som hade smärta fick 
smärtlindring. De vanligaste orsakerna till smärta var muskulorskelettal smärta, smärtor 
efter en fallolycka, frakturer och kirurgi (a.a.). Det framkom även likartat resultat i Torvik, 
Kaasa, Kirkevold och Rustoen studie (2009), där hälften av patienterna på ett äldreboende 
upplevde smärta. Av de som uppgav smärta hade nästan hälften måttlig eller stark smärta, 
endast hälften av dem som upplevde smärta hade fått smärtstillande medicin. Dessutom 
framkom det att patienter med bättre kognitiv funktion oftare angav att de hade en högre 
intensitet av smärta och fick mer mediciner i smärtlindringssyfte (a.a.).  
 
I Zarit, Griffiths och Berg studie (2004) visade det sig att smärtan var lika svår hos 
kognitivt intakta som kognitivt försvagade patienter. Smärtor som kan öka relaterat till 
sjukdom och stigande ålder är exempelvis cancersmärta, artrit, artros, stroke, parkinson 
och diabetessmärtor (Strang & Werner, 2010). Den biologiska åldern är viktigare än den 
kronologiska åldern vid smärtbedömning av äldre patienter (a.a.).  

Smärttyper 
Det finns olika typer av smärta som har olika orsaker till att smärta uppstår. Nociceptiv smärta 
orsakas av ett uppenbart stimuli. En nociception är när ett vävnadsskadligt stimulus 
upptäcks. I det nociceptiva systemet ingår specialiserade receptorer som känner av en 
vävnadsskada som förmedlar vidare information via nervceller till ryggmärgen och 
därifrån till talamus i hjärnan som fungerar som en omkopplingsstation. Den nociceptiva 
informationen omarbetas sedan i det limbiska systemet och i de basala ganglierna i 
hjärnan, där den tolkas till en flerdimensionell smärtupplevelse (Hawthorn & Redmond, 
1999). När en vävnad skadas uppstår en inflammation, som spelar en central roll vid 
nociceptiv smärta. Inflammationsprocessen kan delas in i två faser. Den första fasen står 
för nedbrytning och bortforslande av den skadade vävnaden. I den andra fasen står 
läkningen i fokus (Werner & Leden, 2010).  
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Smärta från inre organ kallas för visceral smärta och den upplevs ofta som refererad smärta 
(Olofsson & Werner, 2010). Smärta kan orsakas av uttänjning eller kontraktion av 
muskelväggen i ett ihåligt organ och leder då till nociception. Ett exempel på sådant 
smärttillstånd är om tjocktarmen fylls av gasansamlig. Om en kapsel som omger ett organ, 
till exempel buksportkörteln, tänjs ut utlöses en intensiv smärta. Blodpropp i en artär som 
försörjer hjärtmuskeln ger snabbt insättande syrebrist och det orsakar svår smärta (a.a.).  
 
Neurogen smärta är ett tillstånd som orsakas av en skada eller sjukdom i nervsystemet, den 
är ofta svårbehandlad och yttrar sig på olika sätt. Smärtan kan vara brännande eller 
blixtrande i sin karaktär och kan också breda ut sig. Ett skadat parti nervtrådar kan 
aktiveras automatiskt och utan någon naturlig orsak (Hӕgerstam, 2007). Några exempel på 
neurogena smärttillstånd är diabetisk polyneuropati, postherpetisk neuralgi, fantomsmärtor 
efter amputation samt post strokesmärta. Ett diagnostiskt kriterium för neuropatisk smärta 
är att den är projicerad, vilket innebär att smärtan följer en nerv från debutområdet till ett 
annat område som följer dermatomets utbredningsområde (Werner & Leden, 2010). Smärta 
som är relaterat till psykiatriskt sjukdomstillstånd kallas för psykopatisk smärta 
(Hӕgerstam, 2007). I föreliggande uppsats menas fysisk smärta den smärta som har en 
kroppslig orsak, där ingår inte psykopatisk smärta. 

Smärtbedömning 

Sjuksköterskornas bedömning 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår det i sjuksköterskors kompetens att självständigt kunna 
praktisera omvårdnadsprocessen bland annat genom observation, bedömning, planering, 
genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad. Sjuksköterskor ska även kunna 
uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande samt genomföra 
lämpliga interventioner för att så långt som möjligt lindra smärta (a.a.). Enligt Stridsberg 
och Billing (1999) studie ansåg samtliga sjuksköterskor att smärta och smärtlindring tillhör 
sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad. Endast ett fåtal sjuksköterskor tyckte sig ha 
tillräckliga kunskaper om smärta och smärtlindring i sin grundutbildning. Inom omvårdnad 
tar sjuksköterskor egna initiativ och har själva ansvaret för det som görs eller inte görs. För 
att klara av detta krävs kunskap (a.a.).  
 
Det är viktigt att bedöma patientens signaler enligt Bååth et al. (2011), särskilt om 
patienten inte kan prata. I smärtobservationen ingår bland annat kroppsrörelser, ansiktsfärg 
och grimaser, temperatur och hjärtfrekvens (a.a.). För att kunna göra en optimal 
bedömning måste sjuksköterskor kunna samverka med anhöriga och personalen som 
arbetar närmast patienten (Van Herk, Van Dijk, Biemold, Tibboel, Baar & de Wit, 2009).  
 
Enligt Al-Shaer, Hill och Anderson (2011) börjar smärtbedömning med patientens egna 
subjektiva självskattning av smärta, som är en indikator. Sjuksköterskor måste tro på 
patientens egen skattning även om det inte överrensstämmer med symtomen eller deras tro 
på patienten. Sjuksköterskorna måste lära sig att tygla sina egna känslor och tränas i att 
utveckla empati (a.a.). Det är också viktigt att inhämta information från tidigare 
journalanteckningar (Florin, 2009). I Indvall och Ehrenberg (2002) studie innehöll 
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minoriteten av sjuksköterskors journalanteckningar systematiskt användande av 
smärtbedömningsinstrument.  

Smärtanamnes 

Sjuksköterskor får information om patientens hälsosituation, resurser och behov av 
omvårdnad genom att samtala med patienten. Grunden för att kunna utföra interventioner 
är att kunna kommunicera och få en god relation med patienten (Florin, 2009). I Sloman, 
Woloski Wruble, Rosen och Rom (2006) studie framkom det att det är viktigt att 
sjuksköterskor ber patienten att beskriva sin smärta med egna ord eftersom smärta är ett 
flerdimensionellt fenomen och en subjektiv upplevelse. Enligt Indvall och Ehrenberg 
(2002) var den postoperativa smärtbehandling på en kirurgisk avdelning huvudsakligen 
baserad på den smärta som patienten själv uppgav.  Patientens egen uppfattning om orsak 
till smärtan och upplevelse av smärtans uppkomst, karaktär, intensitet, lokalisation, 
omfattning, varaktighet, tidsförlopp, lindrande faktorer och hur det påverkar fysiska, 
psykiska, sociala, kulturella och andliga funktioner är viktigt för sjuksköterskor att få en 
uppfattning om (Hӕgerstam, 2007; Hawthorn & Redmond, 1999; Werner & Leden, 2010).  

Smärtbedömningsinstrument 

Olika smärtbedömningsinstrument kan vara till stor hjälp för både patienten och 
sjuksköterskan vid smärtbedömning och behandling (Bergh, 2003). Enligt Sloman, 
Woloski Wruble, Rosen och Rom (2006) behövs det mer forskning för att utveckla ett mer 
mångsidigt, multidimensionellt smärtbedömningsinstrument utifrån patienters perspektiv, 
som är lätt att använda och mäter olika nivåer av smärta.  I McAuliffe, Nay, O`Donnell och 
Fetherstonhaugh (2009) studie framkom även att utveckling av ett effektivt 
bedömningsinstrument behövs, för att övervinna de hinder som finns vid smärtbedömning 
av patienter med demenssjukdom.  
 
VAS (visuell analog skala) och NRS (numeriska skattningsskalor) är enkla validerade 
skalor som mäter smärta. NRS är graderad från noll till tio och VAS är en linje som börjar 
med ingen smärta och slutar med värsta tänkbara smärta. Båda skalorna är enkla 
plastlinjaler som har en rörlig markör som man kan flytta till den nivå som önskas. Det 
finns också ansiktsskalor där dimensionen av smärtans affektiva-emotionella uttryck kan 
avläsas. Kromatisk skala är en variant som visar olika färgnyanser med ökande smärta. 
VAS och NRS är endimensionella mätverktyg som inte kan användas ensamt vid komplexa 
smärttillstånd utan de används vanligtvis vid akuta smärttillstånd eller vid den akuta fasen 
av cancerrelaterad smärta. VRS är en enkel verbal kategoriskala (Werner 2010). MPQ 
(McGill verbal skattningsskala) och SF-MPQ (McGill kortversion av verbal 
skattningsskala), är två bedömningsinstrument som gör en flerdimensionell analys av 
smärtan. Det är enkätbaserade mätinstrument. MPQ tar ofta mycket lång tid att göra och 
används framförallt vid forskning (Werner 2010).  
 
Patienter och sjuksköterskor skattade smärtan olika med smärtbedömningsinstrument. Det 
visade studien Sloman, Rosen, Rom och Shir (2005) där sjuksköterskors skattning jämförs 
med patienternas egen skattning av smärtintensitet. Ett frågeformulär som innehöll en SF- 
MPQ och VAS-skalan användes vid skattningen. Det framkom att sjuksköterskorna 
underskattar alla dimensioner av smärta som SF-MPQ och VAS tar upp (a.a.). Även i 
Davoudi, Afsharzadeh, Mohammadalizadeh och Akbar Haghdoost (2008) studie där man 
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använde NRS visade det på problemet att sjuksköterskor skattade smärtan lägre än 
patienterna själva skattade sin smärta.  
 
Schematiska bilder av människokroppen är också ett instrument där patienten färglägger de 
olika områdena som är smärtsamma. Bilderna kan färgläggas med olika nyanser, det 
färgstarka markerar var smärtan är som mest intensiv till det blekare där det inte är så 
mycket smärta. En fördel med de schematiska bilderna är att de är enkla att använda för att 
få fram information om smärtans områden. Medan en nackdel är att det inte mäter 
smärtupplevelsen (Hawthorn & Redmond, 1999).  

Hinder för smärtbedömning 

Enligt tidigare forskning är det vanligt att patienter inom vården plågas av smärta i onödan 
(Torvik et al. 2009; Won et al. 2004). Detta trots att det finns god kunskap för att ge en 
effektiv smärtlindring. Vanliga faktorer hos sjuksköterskorna som leder till dålig 
smärtbehandling är brister i kunskap om smärta och smärtbehandling, brister i smärtanalys, 
att den smärtbehandlingskompetens som finns inte utnyttjas samt myter och 
missuppfattning om opioider (Hawthorn & Redmond, 1999). I Sloman, Ahren, Wright och 
Brown (2001) svarade mer än hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna att starka opioider 
bör undvikas på grund av att det kan orsaka andningsdepression hos äldre. 
 
Andra faktorer som kan påverka en god smärtanamnes och försvåra smärtbedömningen är 
att vårdtagaren är ovillig att prata om sin smärta, dålig kontinuitet i sjuksköterskornas 
relation till patienterna. Sjuksköterskorna använder ord som patienten inte förstår. 
Patienten är oförmögen till att uttrycka sig på grund av sjukdom, bristande kognitiv 
förmåga, fysisk utmattning eller svårigheter att göra sig förstådd verbalt och nedsatt hörsel. 
Dessa faktorer utgör därför hinder, särskilt när det gäller användandet av 
smärtbedömningsinstrument. Vidare så drar sig ofta äldre för att rapportera smärta, 
antingen av rädsla för att vara till besvär eller helt enkelt för att de inte tror att det är 
möjligt att få smärtlindring (Hawthorn & Redmond, 1999). 

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt 
Travelbees (1966) omvårdnadsteori kan vara ett stöd för sjuksköterskor att knyta an till i 
omvårdnad av äldre vid smärtbedömning. I Travelbees teori ses den enskilda patienten som 
en unik individ som tar del i en rad allmänmänskliga erfarenheter. Patientens upplevelse av 
lidande är mycket personlig. Människan har benägenhet och förmåga att finna en mening 
med lidande, sjukdom och smärta, detta leder till att patienten har möjlighet till utveckling 
(a.a).  
 
Hälsan anses vara en subjektiv upplevelse, en individuell bedömning utifrån den enskilda 
patientens fysiska-, emotionella- och andliga status, där patienten är så frisk eller sjuk som 
hon känner sig. Sjuksköterskors uppgift är att upprätthålla högsta optimala hälsonivå och 
att förebygga sjukdom, lidande och smärta (Travelbee, 1966).  
 
Omvårdnad baseras på existentialistisk människosyn i kombination med att lidande och 
smärta är en ofrånkomlig erfarenhet under en livsperiod. Omvårdnad är en mellanmänsklig 
process eftersom den alltid berör människor, antingen direkt eller indirekt. I processen 
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ingår förutom patienten, dennes familj eller besökare samt annan personal som är 
inblandad i patientens vård. Syftet med omvårdnad är att hjälpa patienten och/eller 
familjen att förebygga eller bemästra upplevelsen av sjukdom eller lidande. Finns behov 
ska sjuksköterskorna hjälpa den enskilde eller familjen att finna mening i smärtupplevelsen 
(Travelbee, 1966).  
 
Relationen mellan sjuksköterskor och patienter är det medel genom vilket syftet med 
omvårdnad uppnås. Ett av sjuksköterskornas viktigaste redskap i att skapa en äkta 
mellanmänsklig relation till patienten är kommunikation. Kommunikation är en ömsesidig 
process mellan likvärdiga parter, där kommunikation sker både verbalt och icke-verbalt.  
Syftet med kommunikation är att sjuksköterskorna ska lära känna sina patienter och att 
genom det kunna planera och genomföra omvårdnad av patienter med smärta. Genom 
smärtbedömning identifierar sjuksköterskor patientens unika behov, så att hon/han kan 
tillgodose dennes behov av smärtlindring (Travelbee, 1966). 
 
I praktiken ska de professionella sjuksköterskorna ha ett målinriktat intellektuellt 
förhållningssätt gentemot patienters smärtproblem och samtidigt använda sig själv 
terapeutiskt, dessa två discipliner är oskiljaktiga och lika viktiga. Ett målinriktat 
intellektuellt förhållningssätt gentemot patienters smärtproblem är ett sätt att tänka, där 
sjuksköterskorna har förmåga att tänka logiskt och kan översätta tanken till kreativa och 
intelligenta omvårdnadsåtgärder för att tillgodose patienten. Sjuksköterskor använder sitt 
tankesätt och sina kunskaper till att finna förståelse i patienters situation och kan analysera 
och identifiera den upplevda smärtan. Därefter planera och genomföra 
omvårdnadsåtgärder, men även reflektera och utvärdera omvårdnaden (Travelbee, 1966).  
 
Att sjuksköterskor använder sig själva terapeutiskt i interaktion med patienten, innebär att 
sjuksköterskor använder sin egen personlighet och kunskap på ett medvetet och övertänkt 
sätt där syftet är att främja en förändring hos patienten. Förändringen är terapeutisk när den 
medverkar till att minska eller lindra patientens smärta. För att kunna använda sig själv 
terapeutiskt måste sjuksköterskorna bland annat ha självinsikt, förmåga att tolka sina egna 
och andras beteende och kunna ingripa effektivt i omvårdnadssituationer (Travelbee, 
1966). 

PROBLEMFORMULERING 

Smärta är ett problem som sjuksköterskor ofta möter i omvårdnad av äldre patienter. 
Genom att se den äldre patientens unika smärtupplevelse ur ett helhetsperspektiv kan 
sjuksköterskor få en god grund till att kunna lindra patienternas smärta. För att möta 
patienternas behov av smärtlindring behöver sjuksköterskorna ha god kunskap om smärta 
och smärtbehandling. 
 
Sjuksköterskor har ofta en central roll i smärtbehandlingen och är länken mellan patienten, 
anhöriga och övrig vårdpersonal. Sjuksköterskor utför interventioner för smärtbehandling 
ordinerat av läkare, utvärderar effekten av smärtbehandlingen samt meddelar läkaren om 
förändringar i smärtbehandlingen behövs. För en effektiv smärtbehandling ska 
smärtbedömningen vara systematisk, följas upp, utvärderas rutinmässigt och 
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dokumenteras. Det har därför betydelse om sjuksköterskor kan göra korrekta 
smärtbedömningar, om den äldre patienten får en optimal smärtlindring. 
 
Att som sjuksköterska kunna ge äldre patienter en så effektiv smärtlindring som möjligt 
verkar vara en utmaning. Okunskaper, attityder, myter och missuppfattningar om smärta 
och smärtbehandling florerar i vården och är en bidragande orsak till bristfälliga 
smärtbedömningar, vilket leder till att äldres smärtor underbehandlas. 

SYFTE  

Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskor bedömer fysisk smärta hos äldre 
patienter.  

FRÅGESTÄLLNING 

Vilka tillvägagångssätt använder sig sjuksköterskor av vid smärtbedömning av äldre 
patienter?  

METOD  

Den metod som valdes var en kvalitativ litteraturbaserad studie beskriven av Friberg 
(2006).  Metoden har till uppgift att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett särskilt 
vårdvetenskapligt område eller ett problem som berör sjuksköterskors verksamhetsområde. 
Genom litteraturöversikt tas det reda på vad befintlig forskning inom det valda området 
visar, detta för att få en uppfattning om vad som har studerats och vilka metoder som har 
använts. En litteraturöversikt är ett strukturerat arbetssätt, den baseras på ett systematiskt 
val av texter från exempelvis forskningsartiklar och avhandlingar inom det valda området. 
Både kvalitativ och kvantitativ litteratur kan användas (a.a.).  Fördelen med att kombinera 
ansatserna är att olika typer av information fås fram och det valda området belyses ur olika 
synvinklar (Forsberg & Wengström, 2006). Litteratur kvalitetsgranskas och analyseras 
sedan och resultatet blir en beskrivning av det valda området (Friberg, 2006). 

Datainsamling och urval 
Det första steget var att använda sig av ett helikopterperspektiv för att inhämta en översikt 
över vad som fanns skrivet inom det valda forskningsområdet smärta (Friberg, 2006). 
Detta gjordes genom bred sökning på CINAHL med sökordet ”pain” som gav 47 878 
träffar, men även genom att osystematiskt leta igenom litteratur om smärta på biblioteket. 
Efter att studerat den information som den inledande litteraturöversikten gav, avgränsades 
det valda området utifrån de artiklarna/litteratur författarna fann till ”smärtbedömning av 
äldre” (Friberg, 2006). Därefter inleddes den egentliga sökningen i databaserna genom mer 
exakta och systematiska sökningar, vilket presenteras i tabell1. För att inkluderas i studien 
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skulle artiklarna vara publicerade i vetenskapliga tidsskrifter mellan åren 2000-2011. 
Inklusionskriterier för artiklarna var: smärtbedömning av äldre patienter över 65 år, fysisk 
smärta, både kvalitativa och kvantitativa, peer reviwed, skrivna på engelska eller svenska. 
Både artiklar om patienter med eller utan demenssjukdom har inkluderats, detta eftersom 
många äldre patienter utan demenssjukdom även har benägenhet att förneka smärta och 
svårigheter att förmedla smärta verbalt. Exklusionskriterier för artiklarna var: 
smärtbedömning av barn, ungdomar och vuxna patienter under 65 år.  
 
       
Tabell 1. Sökord som användes vid databassökning samt antal sökta, granskade och 
utvalda artiklar. 

Databas Sökord Antal 
Sökta 

artiklar  

Antal 
granska

de 
artiklar  

Antal 
utvalda 
artiklar  

 
SWEMED+ 

    
smärta och smärtbehandling 

 
56 

 
2 

 
0 

Medline pain*pain treatment*nursing*pain 
assessment* 

 
373 

 
8 

 
0 

CINAHL pain*pain treatment*                               
nursing* pain assessment* 

 
133 

 
5 

 
0 

CINAHL      nurse* pain* assessment* pain tool* 
pain scale*self 
report*observation*aged* elder* 

 
64 

 
21 

 
4 

 
PAIN 

 
pain* assessment*perception* 

 
295 

 
12 

 
3 

  
 
Artiklarna valdes ut genom att först titta på om titeln var relevant. Därefter lästes 
artiklarnas sammanfattningar och om detta tycktes stämma överens med studiens syfte, 
lästes hela artikeln igenom. Om innehållet i artikeln sedan överensstämde med studiens 
syfte valdes den ut för vidare granskning utifrån Fribergs (2006) granskningsmall för 
kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarna som valdes ut var 48 till antalet som sedan 
granskades, av dessa valdes sju artiklar ut till resultatet (tabell 1). Här utöver har även 
manuella genomgångar gjorts i referenslistor. Genom det granskades 13 artiklar och två 
artiklar valdes ut som motsvarar studiens syfte. Nio artiklar utvaldes slutligen för att ingå i 
studiens analys, eftersom de uppfyllde tilläckligt god kvalité och motsvarade studiens 
syfte. Med god kvalitet menar Friberg (2006) att problemformulering och syftet är klart 
formulerat. Metoden är tydligt beskriven och omfattar urval och ett etiskt resonemang 
finns, datainsamling och analys redovisas. Resultat och diskussion är tydligt beskrivet där 
det framgår bland annat om resultatet är generaliserbart och tar upp eventuella brister 
(a.a.).  
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Dataanalys 
De utvalda artiklarna har lästs igenom flera gånger av båda författarna för att få en känsla 
av vad de handlar om (Friberg, 2006). Likheter och skillnader i artiklarnas resultatinnehåll 
har analyserats och därefter har meningsbärande enheter tagits ut ur artiklarna som 
motsvarar studiens syfte och skrivits ner i ett Word dokument. Detta har gjorts enskilt av 
båda författarna, efter det har författarna jämfört båda analyserna för att komma fram till 
ett enhälligt analysresultat. Innehållet i de valda kvalitativa/kvantitativa artiklarna som 
handlar om samma sak har sorterats i kategorier. Därefter gjordes ytterligare 
genomläsningar och diskussioner för att formulera de huvud och underkategorier som 
utgör studiens resultat (a.a.). En kort sammanfattning har gjorts av respektive artikel vilket 
presenteras i en översiktstabell och ligger som bilaga 1. 

Etiska överväganden 
För att se om de valda artiklarna som använts i studien uppfyller kraven på vetenskaplighet 
har de granskats utifrån Fribergs (2006) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa 
studier. Forskaren har det yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och 
moraliskt acceptabel (Medicinska forskningsrådet, 2011). Forskningsetiska riktlinjer att ta 
ställning till var att deltagarna i artiklarna ska ha informerats om vad deras medverkan 
innebär på ett begripligt sätt och utifrån det kunna ge ett frivilligt samtycke till att delta. 
Konfidentialitet har utlovats det vill säga att insamlad data förvaras så att obehöriga ej har 
tillträde samt att all insamlad data används ändamålsenligt (Vetenskapsrådet, 2002). I de 
artiklar som ingår i studien har det antingen tagits ställning till dessa riktlinjer eller så har 
de granskats av en etisk kommitté. Författarna har uteslutit några artiklar därför att de inte 
redovisat detta i artiklarna. Föreliggande studiens resultat har redovisats på ett sådant sätt 
att andra forskare kan kontrollera och upprepa forskningen. Författarna har varit hederliga 
med resultatet det vill säga inte fabricerat, förfalskat, plagierat eller stulit vetenskapliga 
resultat (Vetenskapsrådet, 2011).  
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RESULTAT 

Vid analysen av artiklarnas resultat utifrån studiens syfte framkom tre huvudkategorier, 
samt sex underkategorier. Dessa kategorier redovisas i nedanstående tabell 2.  
 
 
Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier efter sammanställning av resultat. 
 
Huvudkategori Underkategorier 
Smärtbedömningsprocess 
 

Sjuksköterskor identifierar smärtbeteenden 

 Svårigheter för att kunna göra en adekvat 
smärtbedömning  

Smärtbedömningsmetoder Sjuksköterskor kommunicerar med patienterna för 
att bedöma smärta 

 Sjuksköterskor observerar smärta 
 

Smärtbedömningsredskap Smärtbedömningsinstrument- ett redskap för 
sjuksköterskor 

 Dokumentation- ett redskap för sjuksköterskan för 
att utvärdera smärtlindring 

 

Smärtbedömningsprocess 
Sjuksköterskorna använder sig av bedömningsprocesser för att identifiera smärta i 
omvårdnad av äldre patienter. Genom förändringar i patienternas beteende och 
smärtrelaterade ord kunde de identifiera smärtan och göra bedömningar. 
Bedömningsprocesserna kunde försvåras både av sjuksköterskornas och patienternas 
personligheter. För att kunna identifiera den enskilda patientens upplevelse av smärta 
behöver sjuksköterskorna tro på den självrapporterade smärtan. 

Sjuksköterskor identifierar smärtbeteenden  

Att identifiera smärta hos äldre patienter är en cykel av processer visade studien Chang, 
Younjae, Park, Kim och Kil (2011). Processen börjar när patienten ger uttryck för smärta 
och baseras på hur det dagliga levnadsmönstret ändrar sig hos patienten. Sjuksköterskorna 
ansåg att smärta kunde identifieras med smärtrelaterade ord och beteenden som patienten 
uppvisade. Det kunde vara ändrade beteende som sovstörningar, vägran att äta och 
motvillighet att röra sig. Beteenden som ilska, verbala skrik och misstroende kunde vara 
orsakade av smärta (a.a.). Genom ansiktsuttryck och kroppsspråk uttrycktes även smärta 
icke verbalt. Ibland var identifikation av smärta sammankopplad till specifika situationer, 
som när den äldre vidrördes, vid en aktivitet eller vid den personliga omvårdnaden. 
Sjuksköterskorna gjorde tolkningar av smärtans typ, intensitet och orsaken till smärtan 
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eller uttrycket (Blomqvist & Hallberg, 2001). Olika typer beskrevs som: ”less pain”, ”not 
so painful”, when it hurt a little”, ”quite painful” och “very painful” (a.a.,s 310).  
 
I studien Katsma och Hamlow Souze (2000) framkom det att majoriteten av 
sjuksköterskorna inte trodde på den självrapporterade smärtan, den underskattades. 
Sjuksköterskor gav sin uppfattning om två patienters smärtupplevelse där den ena patient 
var leende och visade inga objektiva tecken på smärta medan den andra patienten 
grimaserade. De båda patienternas självrapporterade smärta var lika. Det var fler 
sjuksköterskor som trodde på den grimaserande patienten än den leende. Fler yngre 
sjuksköterskor än äldre sjuksköterskor trodde på den leende patienten, de hade arbetat färre 
år som sjuksköterskor. Kön, utbildningsnivå och smärtutbildning hade ingen betydelse för 
respondenternas svar (a.a.). 
 
De flesta patienterna i studien Chang et al. (2011) var välkända av sjuksköterskorna. Om 
sjuksköterskorna inte kunde identifiera smärtproblematiken, tog de kontakt med anhöriga 
för att få fram viktiga uppgifter som kunde ha betydelse för patienterna. Studien Axelsson, 
Ahrel Friström, Hallgren och Nydevik (2000) visade på att sjuksköterskor och 
sjukgymnaster kunde komplettera varandra i bedömningen av smärta. De kom fram till att 
smärtbedömning av kognitivt nedsatta äldre bör vara en kombination av att samtala om 
smärta och fysisk aktivitet, då smärta kunde identifieras vid rörelse (a.a.).  

Svårigheter för att kunna göra en adekvat smärtbedömning 

Det fanns tillvägagångssätt som underlättade eller utgjorde ett hinder i 
smärtbedömningsprocessen enligt Blomqvist och Hallberg (2001). Underlättande eller 
hinder var relaterade till både sjuksköterskorna och de äldre patienterna. Sjuksköterskors 
personlighet kunde vara avgörande hur patienterna rapporterade smärta. Patienterna 
beskrev hur sjuksköterskors personlighet gjorde dem ovilliga att berätta om smärtan, att de 
saknade empatisk förmåga, inte visade intresse eller alltid hade bråttom. Sjuksköterskorna 
berättade att känslan av maktlöshet gjorde dem mindre villiga att ställa frågor om smärta. 
Även personligheten hos patienterna var avgörande för att kunna göra en adekvat 
smärtbedömning. Sjuksköterskorna ansåg det vara lättare att identifiera smärta hos äldre 
med ett tydligt kroppsspråk, personlig optimism och på ett tydligt sätt kunna rapportera 
sina upplevelser och behov.  Egenskaper hos äldre som framhölls både av sjuksköterskorna 
och de äldre patienterna som hinder, var att vara behärskad som patient det vill säga inte 
vilja klaga eller besvära personalen eller ovilja att prata om personliga problem. Även ett 
otydligt kroppsspråk och depression ansågs som hinder (a.a.). I studien Coker, 
Papaioannou, Kaasalainen, Dovolich, Turpie och Taniguchi (2010) rankade 
sjuksköterskorna ordning på hinder efter förekomst för smärtbedömningen i omvårdnaden 
av äldre människor. Det största hindret var svårigheten att uppskatta smärta hos patienter 
med nedsatt kognitiv funktion. Att göra en smärtbedömning på grund av språksvårigheter, 
nedsatt hörsel och syn var även hinder som framkom (a.a.).  

Smärtbedömningsmetoder  
Genom ett kommunikativt samspel mellan sjuksköterskor och de äldre patienterna 
påvisades smärta hos patienterna. Samspelet bestod av både verbala och icke verbala 
uttryck. Identifikationen av smärtproblematiken genom kommunikation kunde försvåras 
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vid smärtbedömning av äldre med kognitiv svikt på grund av nedsatt förmåga att uttrycka 
sig i tal och begränsningar i syn och hörsel. En annan bedömningsmetod som 
sjuksköterskorna använde sig av för att förstå patienternas smärta var observation. Genom 
observation uppfattades smärtuttryck i samband med omvårdnadsåtgärder. Uppföljning av 
smärtuttryck pågick tills patienterna upplevde smärtlindring. 

Sjuksköterskor kommunicerar med patienten för att bedöma smärta 

Identifikation av smärta var ett samspel mellan både de äldre patienterna och 
sjuksköterskorna enligt Blomqvist och Hallberg (2001), som byggde på verbala och icke 
verbala uttryck. Att patienten upplevde smärta visade sig genom att delaktighet i det 
dagliga livet förändrades. Även temperatur, puls och blodtrycksförändringar, var icke 
verbala uttryck. Det var vanligt att smärta uttrycktes verbalt och icke verbalt samtidigt 
exempelvis skrik med eller utan ord. Sjuksköterskorna och patienterna hade samma åsikt, 
att verbal kommunikation var det vanligaste uttrycket för smärta. Fler sjuksköterskor än 
patienter uppgav att smärta uttrycktes genom ansiktsuttryck, förändringar i humör eller 
fysiologiska reaktioner. För att validera tolkningen av att den äldre hade ont frågade 
sjuksköterskorna om personen upplevde smärta. Detta gjorde sjuksköterskorna även om 
inget svar förväntades, relaterat till kognitiv svikt. De sjuksköterskor som arbetade med 
äldre kognitivt nedsatta bedömde smärta oftare utifrån icke verbalt språk än de 
sjuksköterskor som endast hade hand om äldre med normal kognitiv funktion (a.a.).  
 
Gick det inte att identifiera några fysiska bakomliggande orsaker, försökte 
sjuksköterskorna att genom samtal utreda var smärtan kom ifrån enligt Chang et al. (2011). 
I studien Manfredi, Breuer, Meier och Libow (2002) gjorde sjuksköterskorna en 
smärtbedömning där de frågade patienterna om de kände smärta, för att få fram den 
nuvarande smärtan och dess intensitet. De kognitivt bättre patienterna kunde rapportera att 
de upplevde smärta och ange intensiteten med hjälp av orden ”a lot” och ”a little” 
(Manfredi et al., s 50). Sjuksköterskor frågade om patienterna hade smärta nu eller brukade 
ha smärta i studien av Axelssson et al. (2000). Patienterna kunde använda sig av 12 ord 
som beskrev smärtans kvalitet och för att beskriva lokalisationen av smärtan (a.a.).  

Sjuksköterskor observerar smärta 

Varje uttryck hos patienten observeras aktivt av sjuksköterskor tills smärtlindring uppnås 
enligt Chang et al. (2011). Sjuksköterskorna kom fram till omvårdnadshandlingar för 
smärtlindring av patienterna genom att observera förändringar i deras beteende. Dessa 
förändringar kunde vara att patienten vandrade runt mindre, var aggressiv i den dagliga 
omvårdnaden, hade en defensiv attityd mot den medicinska behandlingen eller en ändrad 
kroppshållning. Till exempel upptäckte en sjuksköterska att patienten hade smärta i lederna 
vid påklädning och hon kunde då vidta nödvändiga åtgärder för att undvika smärta. Efter 
att medicin getts i smärtlindringssyfte kontrollerades smärtintensiteten regelbundet upp 
tills att patienten visade att dennes smärta lindrats (a.a.). I studien Manfredi et al. (2002) 
observerade sjuksköterskorna patienternas ansiktsuttryck för att bedöma smärta. De hade 
relativt enkelt att identifiera den nuvarande smärtan, men det var desto svårare att skatta 
graden av smärta. Studien föreslår att ansiktsuttryck går bra att använda sig av vid 
bedömning av smärta hos dementa patienter (a.a.). 
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Att uppfatta smärta beskrevs på tre sätt enlig Blomqvist och Hallberg (2001): genom att 
sjuksköterskorna tittade, lyssnade och iakttog. Att vara uppmärksam och göra aktiva 
observationer betonades i denna del. Ett sätt att validera var att beröra kroppsdelen som 
smärtade för att observera vad reaktionen blev. Sjuksköterskorna observerade också 
effekter i omvårdnaden som exempelvis att patienten ifråga hade en bekväm liggställning. 
De undersökte även den medicinska delen, som exempelvis att det fanns rutinmässigt 
given analgetika. Sjuksköterskorna som arbetade med kognitivt nedsatta ansåg oftare att 
det i större utsträckning gick att se om patienten hade ont (a.a.). Sjuksköterskorna 
uppskattade smärta i studien av Axelsson et al. (2000) genom att observera smärtuttryck 
som ljud, ord, ansikts- och kroppsreaktioner vid rörelse (a.a.).  

Smärtbedömningsredskap 
Det fanns en mängd olika smärtbedömningsinstrument som sjuksköterskor kunde ta hjälp 
av för att bedöma äldre patienters smärta. En sammanställning av vilka 
smärtbedömningsinstrument som omnäms i resultatet finns i tabell 3. Det var få 
sjuksköterskor som använde dessa redskap för att bedöma smärta i omvårdnad av äldre 
patienter. Att läsa tidigare omvårdnadsjournaler och dokumentera smärtbedömningar var 
redskap som sjuksköterskorna kunde använda sig av för att fånga in patienternas 
smärtupplevelser och göra uppföljningar av smärtbehandlingar. Dokumentationen om 
smärta hos äldre patienter i den dagliga omvårdnaden var bristfällig.  

Smärtbedömningsinstrument – ett redskap för sjuksköterskor  

I studien Coker et al. (2010) undersöktes användandet av smärtbedömningsinstrument hos 
sjuksköterskor. Det framkom att största delen av sjuksköterskorna hade kännedom om hur 
en smärtskattningsskala användes, de hade uppfattningen av att en smärtskattningsskala är 
ett redskap att föredra vid bedömning. Mer än hälften använde sig ibland av 
bedömningsinstrument och lite mindre än hälften använde alltid en skala vid 
smärtbedömning av äldre som är verbalt intakta. Vid smärtbedömning av patienter med 
kognitiv svikt var det nästan alla som sällan gjorde smärtanalys med en skala. Hälften av 
sjuksköterskorna tyckte att äldre hade svårigheter att använda smärtbedömningsinstrument 
fullt ut (a.a.).   
 
Patienterna både kognitivt intakta och de med kognitiv svikt fick undervisning om fyra 
smärtbedömningsinstrument i studien Axelssson et al. (2000). De fick även assistans av en 
sjuksköterska vid smärtbedömningen. Trots undervisning och assistans kunde endast ett 
fåtal patienter använda alla fyra smärtbedömningsinstrumenten detta på grund av kognitiv 
svikt. Det instrument som de flesta använde, var den verbala skattningsskalan och 
smärttermometern. Den horisontella numeriska intensitetsskalan och ansiktsskalan klarade 
inte så många av att använda. Lite mer än hälften av patienterna genomförde en 
smärtbedömning genom att använda ett instrument med hjälp av en sjuksköterska. I denna 
studie var slutsatserna att sjuksköterskorna kunde använda instrument även vid kognitiv 
svikt och kommunikationsnedsättning för att få fram information om smärta (a.a.).  
 
Det mest användbara instrumentet som mätte smärtans intensitet som sjuksköterskor kunde 
använda sig av var enligt Wynne, Ling och Remsburg (2000) McGill verbal skala. 
Tillvägagångssättet för att få fram lokalisationen hos de kognitivt nedsatta äldre var att de 
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fick peka på sig själva där det smärtade (a.a.). Ansiktsskalan, numerisk skattningsskala och 
smärttermometern använde sjuksköterskor i slumpmässig ordning för att mäta smärta 
postoperativt. Det var nästan alla patienter som kunde skatta smärtintensiteten genom att 
använda alla tre skalorna. Alla tre skalorna visade sig ha god reliabilitet och validitet för 
sjuksköterskor att använda sig av, för att skatta smärta både hos patienter med intakt och 
nedsatt kognitiv förmåga (Li, Herr & Chen, 2009). 
 
 
Tabell 3. Sammanställning av bedömningsinstrument som finns med i resultat. 
 
Smärtdimension Smärtbedömningsinstrument Vad mäts? 
Flerdimensionell McGill verbal skattningsskal Intensitet, 

sensorisk och 
emotionell karaktär 

Endimensionell Visuell analog skala Intensitet 
 

Endimensionell Smärttermometer Intensitet 
 

Endimensionell Horisontella numeriska skalan Intensitet 
 

Endimensionell Ansiktsskala Intensitet 
 

 

Dokumentation- ett redskap för sjuksköterskor för att utvärdera smärtlindring  

I en studie av Blomqvist och Hallberg (2001) visade det att sjuksköterskorna läste tidigare 
dokumentationer och fick genom det en uppfattning om patientens smärta, på detta sätt 
validerades smärtupplevelsen av sjuksköteskorna (a.a.). I studien Eid och Bucknall (2008)  
har ett antal postoperativa ortopediska journaler granskats. Det framkom att 
smärtbedömningarna var sällan eller ofullständigt dokumenterat av sjuksköterskorna. I 
mindre än hälften av de granskade journalerna fanns det dokumentation om att 
smärtbedömning var utförd, ingen av dessa journaler visade att det fanns någon omfattande 
utvärdering av smärtbedömning. Att VAS hade använts dokumenterades sällan. De mest 
förekommande beteendeförändringarna som dokumenterades var sömnrubbningar, obehag, 
oro följt av vägran att äta och dricka eller ta mediciner. Smärtans intensitet och lokalisation 
samt smärta vid aktivitet hittades i ett fåtal anteckningar. Sjuksköterskorna skrev 
anteckningar som: ”nil complain of pain”, “minimal pain”, “minimal complaining of pain”, 
“ pain on left hip” and ”pain in movement”(a.a., s 93).  Det vanligaste förekommande 
statuset i dokumentationen var ”analgesic is given with good effekt” (a.a.,s 95). 
 
Anteckningar av sjuksköterskorna om smärta i den dagliga omvårdnaden fanns endast i 1/4 
av patienternas omvårdnadsjournaler i studien Axelssson et al. (2000). I studien Katsma 
och Hamlow Souza (2000) frågades det om sjuksköterskorna dokumenterade den smärtan 
som patienten rapporterade, svaret blev att majoriteten dokumenterade rätt smärta (a.a.). 
Dokumentation var den metoden som i stort sett alla sjuksköterskorna sade sig att de 
föredrog att använda sig av för att beskriva effekten av given analgetika enligt Coker et al. 
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(2010). Det var endast hälften av sjuksköterskorna som sa att de alltid dokumenterade 
(a.a.).   

Resultatsammanfattning  
Genom dataanalysen framkom det att smärtbedömningen bestod av processer där 
sjuksköterskor försökte att identifiera och bedöma patienternas smärta i omvårdnaden. 
Smärtbedömningen var ett samspel mellan sjuksköterskor och patienterna.  Den var 
pågående från att patienten uttryckte smärta genom både verbala och icke verbala uttryck, 
tills smärtlindring uppnåddes. Sjuksköterskorna använde sig av metoder såsom 
kommunikation och observation samt redskap som bedömningsinstrument och 
dokumentation för att kunna fånga in patientens smärtupplevelse. Sjuksköterskorna hade 
även möjlighet att välja om de vill tro på patientens självrapporterade smärta eller inte. Det 
förekom ett antal hinder men även företeelse som underlättade smärtbedömningen, där 
både sjuksköterskor och patienter kunde verka både för och emot.  
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DISKUSSION 

Metod 

En litteraturöversikt har använts för att försöka uppnå syftet med arbetet. Om författarna 
hade gjort intervjuer med sjuksköterskor som arbetar med äldre patienter, hade resultatet i 
uppsatsen kunna berikats och blivit mer mångsidigt. Det hade då troligtvis också varit 
lättare att få svar på syftet med arbetet. En litteraturöversikt ger svar på faktisk forskning 
inom valt område (Friberg, 2006), därför valde författarna denna metod. Kvalitativa och 
kvantitativa artiklar har använts i resultatet, detta har gett en ökad bredd och förståelse. 
Detta har dock försvårat att bilda ett sammanhang i resultatet när ämnet belyses ur olika 
synvinklar.  

Av de nio artiklarna som analyserades var fem kvantitativa. Artiklarna med en kvantitativ 
ansats tar fram ett samband och förklarar i siffror och tabeller. De kvantitativa artiklarna 
som ingått i resultatet har mestadels fokuserat på att mäta hur användarvänligt 
smärtbedömningsinstrument var för sjuksköterskor att använda på äldre patienter. 
Författarna valde att ta med dessa artiklar för att klarlägga problemet ur ett bredare 
perspektiv och för att det var svårt att hitta kvalitativa artiklar. Om fler artiklar hade varit 
kvalitativa hade resultatet fått en djupare mening och förståelse för hur sjuksköterskor 
bedömer smärta i omvårdnad av äldre patienter. Några artiklar valdes bort med anledning 
av att de saknade ett etiskt resonemang, vilket innebar att viktig information kan gått 
förlorad.  
 
Eftersom vetenskapliga artiklar är en färskvara bestämde författarna att artiklarna inte fick 
vara äldre än fem år. Det visade sig dock bli en för snäv begränsning därför att det inte 
fanns så många artiklar som berörde ”smärtbedömning av äldre”. Därför utvidgades 
sökningen till 11 år. Under denna tidsperiod kan kunskapen om smärtproblematiken ha 
förbättrats och sjuksköterskors kunskap om smärtbedömningsmetoder ha utvecklats. Det 
kan ha kommit fram mer forskning om smärtproblem och vikten av adekvat smärtlindring, 
därmed kan en del artiklar vara lite inaktuella. En bibliotekarie hjälpte till med rätt 
sökteknik som trunkering för att få alla böjningsformer av ett ord och boolesk söklogik för 
att kunna använda många sökord samtidigt eftersom författarna hade svårt att få fram 
artiklar. Trots detta fick författarna söka manuellt för att få tillräckligt mycket information. 
Att författarna hade svårigheter att få fram artiklar i databasen, tyder på att forskning inom 
smärtbedömning och äldre patienter saknas. Äldreområdet är ett förhållandevis svagt 
representerat område inom forskning enligt Strang och Werner (2010).  

Att artiklarna har granskats och analyserats av två författare ökar validiteten på resultatet. 
En styrka med arbetet är att artiklarna som granskats kommer från flera olika världsdelar, 
vilket visar på att sjuksköterskors metoder för att göra en smärtbedömning är likartade.  
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Resultat 
Författarna ville belysa hur sjuksköterskor bedömer fysisk smärta i omvårdnad av äldre 
patienter. Att identifiera smärta hos äldre patienter och göra en adekvat smärtbedömning 
har visat sig vara ett stort problem inom vården (Akbas & Öztunc, 2008). Det framkom i 
föreliggande uppsats resultat att sjuksköterskornas tillvägagångssätt vid bedömning av 
smärta bestod av processer som fortgick tills smärtan lindrats. Genom 
bedömningsprocesser skapades det ett helhetsperspektiv, där sjuksköterskor utgick utifrån 
patienternas enskilda smärtproblematik och patienternas subjektiva upplevelser. 
Sjuksköterskorna arbetade systematiskt och smärtan sågs ur ett flerdimensionellt 
perspektiv, dock saknas den andliga, emotionella och kulturella synvinkeln på 
smärtupplevelsen (Blomqvist & Hallberg, 2001; Chang et al., 2011). Andra studier i 
resultatet visar däremot på att det finns brister i sjuksköterskornas tillvägagångssätt som 
försvårar smärtbedömningen och gör att smärtbedömningsprocessen blir ofullständig 
(Axelssson et al, 2000; Coker et al., 2010; Eid & Bucknall, 2008).  
 
Det framkom i föreliggande uppsats resultat under kategorin identifikation av 
smärtbeteenden att flertalet sjuksköterskor underskattade den självrapporterade smärtan, de 
trodde minst på den patienten som inte uppvisade något smärtbeteende utan log (Katsma & 
Hamlow Souza, 2000). Det är rimligt att anta att fler yngre sjuksköterskor än äldre trodde 
på den leende patienten på grund av att de hade arbetat färre år och därmed inte hunnit 
skapa så många förutfattade meningar om smärta. De yngre har troligen mera kunskaper 
om smärta eftersom de har en nyare utbildning. Sjuksköterskor måste tro på patienternas 
skattning även om patienterna inte visar någon smärta. För detta krävs mer kunskap om 
smärta. I en annan studie av Clark, Fink, Pennington och Jones (2006), visade forskningen 
på att de sjuksköterskor som fick fortgående utbildning i smärta och smärtbehandling fick 
ökad kunskap om smärta. Detta ändrade deras attityd till äldre med smärta. Tidigare ansåg 
sjuksköterskorna att de äldre ville ha uppmärksamhet eller att det hörde till att äldre hade 
smärta. Nu trodde sjuksköterskorna på patientens uppvisade smärta och smärtbehandlade 
dem istället. 
 
I föreliggande uppsats resultatet framkom det att när sjuksköterskor saknade empatisk 
förmåga, visade ointresse eller hade bråttom, skapade det svårigheter för att kunna göra 
adekvata smärtbedömningar. Detta resulterade i att de äldre blev mindre villiga att tala om 
sin smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001).  I en annan studie av Yates, Dewar och Fentiman 
(1995) hade patienterna resignerat för smärtan, de var kluvna inför smärtbehandling och 
skeptiska till att uttrycka sin smärta. Det är ganska vanligt att sjuksköterskor stöter på 
denna attityd hos äldre patienter. En del patienter har resignerat eller accepterat sin smärta 
som den är och vill inte ha någon hjälp eller tror inte på att det går att göra något åt 
problemet. En möjlig förklaring till detta kan vara att sjuksköterskornas arbetsbelastning är 
hög, kraven är stora på sjuksköterskorna och de hinner inte ge den tid som behövs till 
patienterna. Då kan det resultera i att empatin och intresset för patienterna avtar. 
 
Den mest centrala smärtbedömningsmetoden som framkom i föreliggande uppsats resultat 
var att sjuksköterskorna ska kunna kommunicera med patienterna för att kunna utföra 
interventioner i omvårdnad av äldre patienter med smärta (Axelssson et al., 2000; 
Blomqvist & Hallberg, 2001; Chang et al., 2011; Manfredi et al., 2002). Enligt Florin 
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(2010) kan sjuksköterskor genom kommunikation få en god relation till patienten. 
Travelbee (1966) anser att sjuksköterskor skapar en bra relation till patienter och 
närstående genom kommunikation och därigenom få de den information som behövs för att 
lösa smärtproblematiken. Genom att försöka sätta sig in i patientens situation och vilja 
hjälpa patienten kan sjuksköterskor med hjälp av sina smärtkunskaper göra en adekvat 
smärtbedömning och därmed ge den smärtlindrande omvårdnaden som behövs (a.a.). 
Sannolikt är det så att i dagens Sverige är det för få sjuksköterskor i vården, och de har inte 
möjlighet att kunna vara delaktiga i den dagliga omvårdnaden av patienterna på samma vis 
som undersköterskorna. Undersköterskorna är nära patienterna och kommunicerar med 
dem dagligen genom sitt omvårdnadsarbete, på det sättet kan de fånga in patienternas 
smärtuttryck. Deras rapporter till sjuksköterskan om patienten är viktig för att fånga in 
patientens behov, så att sjuksköterskorna kan samla in information som är betydande vid 
identifiering och bedömning av smärta. Ett bra samarbete mellan sjuksköterskor och läkare 
angående patientens smärta och smärtbehandling är även en central del för att patienten ska 
kunna få en adekvat smärtlindring.  
 
Det framkom i föreliggande uppsats resultat att sjuksköterskorna använder observation 
som metod för att kunna identifiera och bedöma smärta i omvårdnaden (Blomqvist & 
Hallberg; 2001; Chang et al., 2011; Manfredi et al., 2002). Resultatet visar på att 
sjuksköterskor kan använda sig av observation för att identifiera och bedöma smärta i 
omvårdnaden, vilket är användbart vid smärtbedömning av äldre människor som inte kan 
uttrycka sig i ord som exempelvis patienter med demenssjukdom. I resultatet framkom 
dock att sjuksköterskor inte kan använda sig av observation för att skatta hur ont patienten 
har. Om patienter med smärta inte själva kan rapportera sin smärta är det sjuksköterskornas 
uppgift att vara uppmärksam på smärtbeteenden. Det är sjuksköterskors ansvar enligt 
Socialstyrelsen (2005) att kunna observera och därefter göra adekvata smärtbedömningar 
för att lindra patienters smärtor. I bakgrunden framkom det i studien Bååth et al. (2011) att 
om patienterna inte kan prata var det viktigt med smärtobservation. Liknande resultat 
framkom även i studien av Davies, Male, Reimer och Turner (2004). Där framkom ett 
flertal möjliga viktiga instrument för smärtbedömning på kognitivt nedsatta patienter som 
blodtryck, puls, temperatur, ansiktsuttryck såsom grimaser och rynkad panna, vilka visade 
på smärta (a.a.). 
 
Att använda ett bedömningsinstrument är endast ett steg i smärtbedömningen och kan vara 
till stor hjälp för både patienter och sjuksköterskor. Det framkom i kategorin 
bedömningsverktyg att användandet av smärtbedömningsinstrument inte har fått 
genomslag i bedömning av smärta i omvårdnaden av äldre patienter. En möjlig förklaring 
kan vara okunskap hos sjuksköterskorna och att det inte finns någon nytta med 
smärtbedömningsinstrument. Det finns en stor mängd med instrument att använda, men 
instrumenten mäter oftast för få dimensioner av smärtan eller är för omständiga att 
använda sig av. Dessutom finns det inte så många instrument anpassade för äldre patienter 
som har någon form av kognitiv svikt, vilket utgör ett hinder vid smärtbedömning med 
smärtbedömningsinstrument. I föreliggande uppsats bakgrund framkom det att anhöriga 
och patienter skattade högre smärta än sjuksköterskorna (Davoudi et al.,2008; Sloman et 
al., 2005). Detta har även framkommit i en annan studie av van Herk et al. (2009), vilken 
visade att överensstämmelsen vid smärtskattning mellan patienter, sjuksköterskor och 
anhöriga varierade. Sannorlikt är det så att sjuksköterskor inte kan skatta graden av 
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patienternas smärta med hjälp av ett smärtbedömningsinstrument utan det är patienternas 
egen skattning som ska ligga till grund för smärtbedömningen. 
 
I resultatet under kategorin smärtbedömningsredskap framkom det att det är av stor vikt att 
inhämta information från tidigare journalanteckningar, därigenom få en uppfattning om 
patienternas smärta och för att kunna validera patienternas smärtupplevelser ( Blomqvist & 
Hallberg, 2001; Florin 2010). Det har även framkommit i föreliggande uppsats resultat att 
dokumentation av smärtbedömning var ofullständig eller inte utförd (Eid & Bucknall, 
2008). En möjlig förklaring till detta kan vara tidsbrist eller okunskap av nyttan med 
dokumentation. Om dokumentation av smärtbedömning inte utförs systematiskt kan det 
hindra genomförandet av interventioner och utvärdering av smärtan, så att patienten inte 
får en tillfredsställande smärtlindring. 
 

Slutsatser 
En adekvat smärtbedömning är hörnstenen för en framgångsrik smärtbehandling av 
patienten. Smärtan är ett flerdimensionellt fenomen, där sjuksköterskorna har till uppgift 
att fastställa vilka faktorer som kan vara orsaken till patienternas smärtupplevelse. 
Smärtbedömningen är inte en engångsföreteelse, utan består av processer som fortgår till 
smärtlindring är uppnådd. Att som sjuksköterska kommunicera med patienten är den 
viktigaste metoden, eftersom smärtupplevelsen är subjektiv. Sjuksköterskorna kan fånga in 
patientens smärtupplevelse och smärtbeteende genom att observera förändringar i 
patientens beteende och icke-verbala kommunikation.  Genom att sjuksköterskorna 
använder smärtskattningsinstrument, samlas patientens objektiva smärtupplevelse in, vilket 
är ett redskap som sjuksköterskorna kan använda sig av för att få fram kompletterade 
smärtuppgifter. 

Kliniska implikationer 
Inom äldrevården är smärta fortfarande ett vanligt problem, trots att behandling finns är 
smärta hos äldre underbehandlat. Denna studie ger ökad förståelse och kunskap om hur 
sjuksköterskor kan använda kommunikation, observation, smärtbedömningsinstrument och 
dokumentation i omvårdnad av äldre med smärta. Även att det som sjuksköterska är viktigt 
att tro på patientens självrapporterade smärta för att få fram den subjektiva upplevelsen.  
Dessutom att sjuksköterskors bemötande mot patienten har betydelse för att få fram 
information om smärtan, som att visa empati och intresse för patienten.  Sjuksköterskor 
behöver få ökade kunskaper om smärta och smärtlindring för att förstå 
bedömningsprocessen. Utvecklade kunskaper inom smärtbedömningsmetoder och redskap 
för smärtbedömning skulle hjälpa sjuksköterskor att göra en adekvat smärtbedömning av 
äldre i omvårdnaden. För att lösa detta problem behövs även mer forskning inom 
smärtbedömning av äldre patienter.  
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Bilaga 1. Förteckning över analyserad litteratur 
 
Titel Pain among persons living at a nursing home  

Författare Axelssson, K., Ahrel, K., Friström, A-L., Hallgren, L,. Nydevik, I. 

Tidskrift Vård i Norden 
Årtal 2000 
Perspektiv Kvalitativ 
Syfte Syftet med studien var att beskriva allmän förekomst, lokalisation och olika 

uttryckssätt av smärta i relation till olika diagnoser på ett äldreboende. Samt 
utvärdera nyttan med olika skattningsmetoder på patienter med kognitiv svikt 
och nedsatt kommunikativ förmåga. 

Metod Urval: 66 patienter som bor på ett sjukhem i Stockholm. Alla intervjuades av 
en sjuksköterska som också gjorde en smärtbedömning. Fyra olika 
smärtbedömningsinstrument presenterades. Patienterna fick själva markera 
sin egen smärta. Två sjukgymnaster gjorde en fysisk undersökning av leder 
och muskler.  

Resultat Vid undersökningen kunde endast tre patienter använda alla fyra 
smärtbedömningsinstrument. Det mest användbara var det verbala 
bedömningsinstrumentet och smärttermometern, den horisontella skalan och 
ansikstsskalan kunde endast användas av 10 patienter. Hälften av de som 
undersöktes av sjukgymnast använde ansiktsuttryck, kroppsreaktion och ljud 
eller ord, medan den andra hälften använde endast en eller två uttryck. De 
som inte kunde tala använde sig av ansiktsuttryck, kroppsaktivitet samt höga 
ljud. 

Diskussion  Studien visar på att 61 % av patienterna kunde använda sig av någon form av 
smärtbedömningsinstrument när det assisteras av en sjuksköterska. I studien 
kan man inte rekommendera något särskilt instrument som är bäst att använda 
regelbundet för kognitivt nedsatta patienter. Men studien visar att det går att 
använda bedömningsinstrument för att få fram information även från svårt 
kognitivt nedsatta.   

 
Titel Recognising pain in older adults living in sheltered accommodation: the 

views of nurses and older adults  
Författare Blomqvist, K., Hallberg, I. 
Tidskrift International Journal of Nursing Studies 
Årtal 2001 
Perspektiv Kvalitativ 
Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors och patienters förmågor att känna 

igen den nuvarande smärtan och jämföra sjuksköterskors smärtbedömning 
med patienternas självskattning. 

Metod På två äldreboenden i södra Sverige deltog 66 patienter och 56 
sjuksköterskor. I studien intervjuades patienterna och deras 
kontaktsjuksköterska om smärta och dess orsak. Smärtans intensitet mättes 
med hjälp av en femgradig verbal skala.  

Resultat Perspektiv som framkom: uttrycka smärta, uppfatta smärta, uppfatta 



 

 

situationer, tolka smärta, validera tolkningen av smärtans förekomst och 
hinder för att bedöma smärta. 

Diskussion  Studien visade på att det var en process att erkänna och förstå hur smärtan 
uttrycker sig och blir igenkänd. Personligheten hos sjuksköterskor och 
villigheten att prata är avgörande för hur smärtbedömningen blir. Det är svårt 
att bedöma smärta hos kognitivt svaga eftersom deras uttryck är otydligt. 

 
Titel Concept Analysis of Nurses´ Identification of Pain in Demented Patients in a 

Nursing Home: Development of a Hybrid Model  
Författare Chang, S,. Younjae, O,. Park, E.Y., Kim, G. M., Kil, S. Y.  
Tidskrift Pain Management Nursing 
Årtal 2011 
Perspektiv Kvalitativ 
Syfte Förtydliga och göra sig en föreställning om hur sjuksköterskor identifierar 

smärta hos dementa patienter.  
Metod Djupintervju och observation av 13 sjuksköterskor i Korea. 
Resultat Identifiering av smärta hos dementa är komplext. Tre faktorer framkom som 

påverkar sjuksköterskors smärtbedömning: en aktiv process som samverkar 
med varje expressiv signal som patienten uppger som smärtsamt. En cykel av 
processer som börjar med att patienten uttrycker smärta och sist en aktiv 
jämförelse av patientens mönster i dess livsmiljö. 

Diskussion  Att lindra smärta är ett kritiskt moment för sjuksköterskor. Det är nödvändigt 
att ha klart för sig hur man går tillväga. Sjuksköterskors identifiering av 
smärta hos dementa patienter innebär att de har rekogniserat smärta hos sina 
patienter med ett koncept som fungerar. Sjuksköterskans kunskaper om hur 
patienten fungerar i det dagliga livet är ett viktigt verktyg för att sedan kunna 
identifiera smärta. 

 
Titel Nurses´ Percieved Barriers to Optimal Pain Management in Older Adults on 

Acute Medical Units  
Författare Coker, E., Papaioannou, A., Kaasalainen, A., Dovolich, L., Turpie, I., 

Taniguchi, A. 
Tidskrift Applied Nursing Research 
Årtal 2010 
Perspektiv Kvalitativ och korssektionell, deskriptiv design 
Syfte Syftet var att bedöma hur sjuksköterskor på en akavdelning omhändertar 

patienter med svår smärta och hur de förfar med en klinisk guide. 
Metod 36 sjuksköterskor i Canada hade en diskussion och gjorde en orsak och effekt 

analys genom ett fiskbensdiagram. Utifrån framtagna punkter gjordes en 
intervju med 115 sjuksköterskor om vilka barriärer de hade för att göra en 
optimal smärtbedömning och omhändertagande av smärtpatienter. 

Resultat Sjuksköterskor på sjukhus använder någon form av 
smärtbedömningsinstrument. Nästan alla sjuksköterskor visste att det fanns 
skattningsskalor. 1/3 trodde att det är nödvändigt att använda skalor. 
Smärtanalys med hjälp av en skala gjordes sällan på dementa. Nästan alla 
tyckte att det var ett bra sätt att ha en kommunikation med patienten om 
smärtlindring. De vanligaste hindren för en adekvat smärtbehandling är 



 

 

patientrelaterade. 
Diskussion  Mer än 1/3 av sjuksköterskor tror att patienterna inte vill besvära 

sjuksköterskorna och mer än hälften tror att patienterna inte rapporterar sin 
smärta till dem utan rapporterar till doktorn. Detta understryker vikten av ha 
en bra rutin för smärthantering på avdelningarna. 

 
Titel Dokumenting and implementing evidence-based post-operative pain 

management in older patients with hip fractures  
Författare Eid, T., Bucknall, T. 
Tidskrift Journal of Orthopedic Nursing 
Årtal 2008 
Perspektiv Retrospektiv, kvantitativ  
Syfte Syftet med studien var att beskriva dokumentation av 

smärtbedömningsmetoder och omhändertagande av postoperativa patienter 
med höftledsfraktur. 

Metod I studien ingick 43 patientjournaler, det var de fem första dagarna efter ett 
ortopediskt ingrepp som granskades i Melbourne, Australien. 

Resultat Smärtans intensitet var infrekvent dokumenterat. Det vanligaste symtomet 
var sömnrubbningar, obehag, rastlöshet, upphetsning, dålig aptit, vägran att 
äta, ta mediciner och följa instruktioner. Status av smärtintensitet, lokalisation 
och smärta vid aktivitet kunde hittas i ett fåtal anteckningar. 

Diskussion  Tre problem framkom: bristfällig smärtbedömning, inadekvat handhavande 
av smärta, dålig kommunikation mellan patienter och sjuksköterskor.  

 
Titel Elderly Pain Assessment and Pain Management Knowledge of Long-Term 

Care Nurses 
Författare Katsma, D. L. & Hamlow Souza, C. H. 
Tidskrift Pain Management Nursing 
Årtal 2000 
Perspektiv Kvantitativ deskriptiv design 
Syfte Syftet var att undersöka kunskapen hos sjuksköterskor som arbetar på 

äldreboende, angående smärtbedömning och handhavande av smärta hos 
patienter. Tre teman undersöktes: sjuksköterskans personliga övertygelse om 
patientens självrapportering av smärta, dokumentation av patientens smärta 
och val av smärtstillande. 

Metod En studie gjordes på 89 sjuksköterskor som arbetar inom långtidsvård i USA. 
Enkätundersökningen mailades ut, den bestod av två likartade patientfall där 
man kunde skatta smärtan på en skala från 0 till 10. I ena fallet var det en 
smilande man som var pratsam och i det andra fallet var det en grimaserande 
man som låg tyst i sängen.  

Resultat Det var fler sjuksköterskor som trodde på den grimaserande patienten än den 
leende. Det var en signifikant skillnad i sjuksköterskornas uppfattning av 
smärtintensiteten mellan den leende och grimaserande. Majoriteten av 
sjuksköterskorna trodde inte på den självrapporterade smärtan. 

Diskussion  I undersökningen trodde sjuksköterskorna mest på den grimaserande 
patienten. Brister i grundläggande smärtutbildning och empati kan vara 
orsaken till att inte alla skattade rätt. 



 

 

 
Titel Postoperative Pain Assessment With Three Intensity Scales in Chinese Elders  

Författare Li, L., Herr, K., Chen, P. 
Tidskrift Journal of Nursing Scholarship 
Årtal 2009 
Perspektiv Deskriptiv korrelerad kvantitativ 
Syfte Utvärdera reliabilitet, validitet och sensivitet av tre utvalda 

bedömningsinstrument för postoperativ smärtbedömning på patienter i Kina. 
Metod 180 patienter deltog i studien. Smärtintensitet mättes genom ansiktsskala, 

numerisk intensitetsskala och smärttermometer. 
Resultat 162 patienter kunde skatta smärtintensiteten genom att använda alla skalorna. 

Man mätte skalornas medelvärde på nuvarande smärta och värsta tänkbara 
respektive minsta möjliga smärta dagligen. Mer än hälften av patienterna 
föredrog smärttermometer följt av ansiktsskala och sist numerisk 
intensitetskala. 

Diskussion  Fynden i undersökningen visar på att de tre skalorna har god validitet och 
rebialitet.  

 
Titel Pain assessment in Elderly Patients with Servere Dementia  

Författare Manfredi, P., L., Breuer, B., Meier, D., E. & Libow, L. 
Tidskrift Journal of  Pain and Symtom Management 
Årtal 2002 
Perspektiv Kvantitativ 
Syfte Syfte med studien var att undersöka tillförlitligheten och validiteten av 

smärtindikatorer och ansiktsuttryck på patienter med svår demens.  
Metod I undersökningen ingick 17 patienter med trycksår, nio med demensdiagnos 

som bodde på ett äldreboende i USA. Patienterna videofilmades före och 
under tiden man bytte förband. En grupp medicinstuderande och en grupp 
sjuksköterskor granskade sedan videon och bedömde om patienterna hade 
någon smärta. 

Resultat De dementa i studien var oförmögna att kunna uttrycka sin smärta. 
Observationerna som studenterna och sjuksköteskor i gruppen gjorde visade 
på att det fanns ingen större skillnad i bedömningarna av patienternas smärta.  

Diskussion  Smärta måste mätas genom patientens egen självskattning. Kognitivt 
försvagade patienter har svårt att skatta sin egen smärta, de kan inte 
kommunicera verbalt och har en risk för att bli underskattade och 
underbehandlade med smärtlindring. 

 
Titel Comparsion of Pain Assessment Instrument in Cognitively Intact and 

Cognitively impaired Nursing Home Residents  
Författare Wynne, C. F., Ling, S. M., Remsburg, R. 
Tidskrift Geriatric Nursing  
Årtal 2000 
Perspektiv Kvantitativ 
Syfte Syfte med denna studie var att avgöra vilket instrument man kan använda för 

att mäta smärta hos patienter på äldreboende. 
Metod I en sexmånadersperiod var 103 patienter av 200 möjliga med i ett 



 

 

aktivitetsprogram i England. En gång i månaden träffade varje patient en 
sjuksköterska som skattade deras smärta med olika instrument; en verbal 
bedömnings skala, VAS skala, Wong-bakers ansiktsskala och Mc Gills 
verbala skala. Patienterna fick också markera smärtans lokalisation genom att 
peka på sig själva, en docka och ett foto. 

Resultat Det mest användbara instrumentet som mätte smärtans intensitet var McGill 
Word Scale. Den bästa metoden var att peka på sig själv för att lokalisera 
smärta. Patienterna med kognitiv svikt hade ett signifikant lägre resultat för 
att kunna markera smärtans intensitet och lokalisation. 

Diskussion  Att mäta smärta med rätt instrument och göra smärtomhändetagnandet 
adekvat kan öka livskvalitén hos äldre. Det är viktigt att använda instrument 
som är lätta att förstå för att kunna göra en effektiv smärtstillande strategi.  

 


