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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Smärta anses vara ett komplext område då många delar skapar en 

helhetsbedömning utifrån äldre människors subjektiva smärtupplevelser. Kunskap som 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal innehar kan inverka på hur väl den äldres smärta 

omhändertas. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur smärta synliggörs samt att 

beskriva deras upplevelse av att använda Visuell Analog Skala (VAS) vid omvårdnad inom 

äldreomsorgen. Metod: En deskriptiv kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats som 

analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys.  Resultat: Tre 

huvudkategorier framkom; äldres smärta svårfångad, smärtskattning har betydelse, team – 

alla professioner behövs. Sjuksköterskorna beskrev brister i rutinerna kring smärta samt att 

äldres smärta kunde vara dold. Risk fanns för oupptäckt och/eller inte optimalt behandlad 

smärta inom äldreomsorgen. Användningen av VAS varierade och sjuksköterskans erfarenhet 

gav trygghet vid bedömning av smärta. Samverkan i team av olika professioner tillsammans 

med den äldre förbättrade vårdkvaliteten. Slutsats: Vårdpersonal är i behov av utbildning för 

att kunna identifiera och uppmärksamma smärta som i större utsträckning tydliggörs när 

smärtskattningsskalor används. Mätbar smärta är lättare att följa upp för alla professioner i 

omvårdnadsteamet. Upplevd smärta hos äldre minskar med fungerande rutiner och 

äldreomsorgen kvalitetssäkras. 

 

Nyckelord: smärta, äldre, äldreomsorg, omvårdnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  
 

Background: Pain is considered a complex area as many parts create an overall assessment 

based on older people's subjective pain experiences. Knowledge that nurses and other 

healthcare personnel own may affect how well the pain of the elderly is taken care of. Aim: 

To describe the experiences of nurses when it comes to how pain is made visible, as well as 

describing their experiences of the “Visual Analog Scale” (VAS) in treatment within the 

elderly care. Method: A descriptive qualitative interview study with inductive approach as 

analyzed content analysis according to Graneheim and Lundman (2004). Result: Three main 

categories emerged; elder's pain elapsed, pain estimation is important, team - all professions 

are needed. Nurses described lack of routines around pain and that the pain of older people 

might be hidden. There’s a risk for pain going unnoticed and/or not optimal treatment of pain 

within the elderly care. The use of VAS varied and the nurse's experience gave confidence in 

the assessment of pain.Cooperation in teams of different professions together with the elderly 

improved the quality of care. Conclusion: Healthcare professionals are in need of education 

to identify and pay attention to pain which is clarified to a greater extent when pain scales are 

used. Measurable pain is easier to follow up for all professions in the nursing team. Perceived 

pain in the elderly reduces with working procedures, and care for the elderly is quality 

assured. 

 

Keywords: pain, elderly, nursing home, nursing. 
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1. INLEDNING 

En studie eftersöktes som beskriver sjuksköterskors upplevelse av hur smärta synliggörs samt 

beskriver deras upplevelse av att använda Visuell Analog Skala (VAS) inom äldreomsorgen. 

Förhoppningsvis kommer denna studie kunna synliggöra vikten och betydelsen av att använda 

smärtskattningsskalor och bidra till ökad kunskap i äldreomsorgen.  

 

2. BAKGRUND 

Med stigande ålder finns ökad risk för att drabbas av tillstånd som för med sig smärta. 

Smärtuttryck hos äldre människor kan vara atypiska, svårare att diagnosticera och medicinera 

jämfört med smärta hos yngre människor. Konsekvenserna av obehandlad smärta hos äldre är 

oftast allvarligare med större påverkan på livskvalitet och kroppsfunktioner. Studier har visat 

att långvarig smärta kan innebära att äldre drabbas av depression, matleda, viktnedgång, 

sömnproblem och minskat socialt nätverk. Smärta är vanligt förekommande inom 

äldreomsorgen och att äldre människor ofta lever med obehandlad eller underbehandlad 

smärta, vilket leder till en försämrad livskvalitet (Abrahamson, DeCrane, Mueller, Davila, & 

Arling, 2015; Björk, Juthberg, Lindkvist, Wimo, Sandman, Winblad, & Edvardson, 2016; 

Hemmingsson, Gustafsson, Isaksson, Karlsson, Gustafsson, Sandman, & Lövheim, 2018; 

Higgins, Madjar, & Walton, 2004; Jones et al., 2004; Strang & Werner, 2010). Vid 

nytillkomna tillstånd som psykiskt eller motorisk oro, aptitlöshet, illamående eller 

neuropsykiatriska tillstånd bör man utesluta smärta då dessa symtom kan vara orsakade av 

obehandlad smärta (Björk et al., 2016; Strang & Werner, 2010). Sjuksköterskor har ett 

huvudansvar inom omvårdnad och ska ges personcentrerad, förmedla trygghet, synliggöra 

lidande och respektera den äldres upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2009; 

SSF, 2016). Olika professioner som samarbetar i team bestående av till exempel 

sjuksköterska, arbetsterapeut, logoped, fysioterapeut, kurator, läkare och biståndshandläggare 

kan tillsammans samordna vården inom äldreomsorgen. Arbetet blir mer organiserat och det 

blir mer påtagligt vilka behov den äldre har (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2015). 

 

2.1 BEGREPP/SMÄRTKATEGORIER 

I denna kvalitativa studie avsågs begreppet äldre människor vara 65 år och äldre 

(Socialstyrelsen, 2018). Äldreomsorg som begrepp innebär insatser som tillhandahålls av 

socialtjänsten riktade till äldre människor vilket kan vara allmänt riktade eller individuellt 
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behovsprövade insatser (Socialdepartementet, 2017). Vårdpersonal avsågs i studien vara 

sjuksköterska, undersköterska och vårdbiträden som deltagit i omvårdnaden för äldre 

människor.  
 

För att kunna urskilja vilken sorts smärta patienten uppvisar delas smärta in i varaktighet och 

kategorier på grund av olika behandlingsalternativ (Fredenberg, Vinge & Karling, 2015). 

Akut smärta är kroppens reaktion på kortvarigt lidande med en varaktighet mindre än tre 

månader.  Långvarig smärta innebär en ihållande eller ojämn bestående smärta som varar mer 

än tre månader. Långvarig smärta interagerar och påverkas av olika sociala, emotionella, 

psykologiska och fysiska faktorer och kan för många människor vara livslång (SBU, 2006).   

 

Fredenberg et al. (2015) delar in smärta i nociceptiv smärta, perifer neuropatisk smärta, 

central neuropatisk smärta, centralt störd smärtstimulering, psykogen smärta och idiopatisk 

smärta. Ett förtydligande av dessa termer innebär: Nociceptiv smärta: via smärtreceptorer leds 

smärtan från skadad vävnad till exempel inflammation eller fraktur. Perifer neuropatisk 

smärta: perifer nerv eller nervrot drabbas av en skada till exempel bältros.  

Central neuropatisk smärta: skada som uppstår i centrala nervsystemet ger smärta till 

exempel multipel skleros eller stroke. Centralt störd smärtstimulering: en överkänslighet 

och/eller en smärthämning är en väsentlig del i den smärtmekanism som påverkas, innebär 

störningar i den centrala smärtöverföringen till exempel långvarig smärta efter 

pisksnärtsskada (whiplash) eller fibromyalgi. Psykogen smärta: uppkommer enbart utifrån 

psykiska orsaker till exempel vissa psykoser eller djupa depressioner. Idiopatisk smärta: 

smärta som inte finns omnämnd i tidigare kategoriindelning (Fredenberg et al., 2015). 
 

Likväl som att indela smärta i kategorier är det av vikt att även förklara en del begrepp som 

omnämns i smärtsammanhang, då olika begrepp kan innebära risk för missförstånd mellan 

vårdpersonal och patient (Fredenberg et al., 2015).   

Smärttröskel: Smärttröskeln indelas i perceptionströskel och toleranströskel. 

Perceptionströskeln innebär den lägsta stimulansnivå som patienten upplever och tolkar som 

smärtsamt. Toleranströskel innebär den högsta smärta som patienten klarar av. 

Perceptionströskeln är ofta sänkt lokalt vid akuta smärttillstånd på grund av perifer 

sensibilisering, däremot är då toleranströskeln eventuellt sänkt eller oförändrad. Långvariga 

smärttillstånd innebär för patienten att perceptionströskeln ofta är sänkt på grund av central 

känslighet, men toleranströskeln ofta är höjd på grund av att patienten försöker finna olika 
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copingstrategier till att hantera sin konstanta smärta, patienten accepterar och vänjer sig vid 

smärtan. Refererad smärta/ refered pain: I begreppet uppfattas smärtan komma från ett annat 

ställe än själva skadeområdet. Vilket beror på att smärtnervtråder på ryggmärgsnivå 

sammanstrålar så att till exempel signaler från ett speciellt hudområde (dermatom) och ett inre 

organ leds i samma nervbana. Hjärnan kan också ha svårt att placera smärtans ursprung. 

Refererad smärta kan även lösas ut från ärrvävnad, benhinnor och muskler. Detta innebär att 

smärtan inte följer dermatomgränser, utan följer istället musklernas mönster (Fredenberg et 

al., 2015). Total pain: Uttrycket innebär att smärta synliggörs inte bara utifrån en fysisk 

smärta utan baseras på en helhetssyn utifrån människors subjektivt upplevda smärta utifrån 

olika dimensioner. Total pain innefattar fyra dimensioner: fysisk, psykisk, social och 

existentiell smärta vilket synliggör att smärta ska bedömas som en helhet. Uttrycket används 

ofta inom palliativ vård (Strang, 2013). 

 

2.2 DEFINITION AV SMÄRTA  

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som: 

”En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse på grund av verklig eller hotande 

vävnadsskada eller en upplevelse som beskrivs i sådana termer. Smärtan är alltid subjektiv” 

(Larsson, & Rundgren, 2003 s.184).  

 

2.3 BEDÖMNING AV SMÄRTA  

Varje människas upplevelser och hantering av smärta är specifika. Smärtan är både en 

emotionell och sensorisk subjektiv upplevelse. Upplevelsen av smärta är unik för varje 

enskild individ och kan bero på tidigare händelser i livet. Människor som råkat ut för 

smärtsamma händelser kan riskera att utveckla en ökad känslighet för smärta. Bedömning av 

smärta hos en individ ska baseras på deras upplevelse då han/hon är expert på sin egen smärta 

(IASP, 2018; Werner & Leden, 2010). 

 

Smärtanalys är grunden i smärtbehandlingen med syfte att ta reda på smärtans bakomliggande 

orsak, karaktär, utbredning och intensitet. En anamnes, kroppsundersökning och en 

kroppsteckning som patienten fyller i används. Sjuksköterskans objektiva observationer av till 

exempel puls och andningsfrekvens är en del i smärtanalysen (Fredenberg et al., 2015; 

Higgins et al., 2004; Jones et al., 2004; Larsson & Rundgren, 2003; Tse, Vong & Ho, 2012).  

En viktig del i smärtanalysen är att få fram smärtans intensitet. Synliggöra smärtans intensitet 

här och nu samt dess påverkan på den äldre personen i smärtögonblicket då smärtanalysen 
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utifrån en personcentrerad vård ska belysa helheten (Breivik et al., 2008; SSF, 2009; SSF, 

2016). Smärtskattningsskalor används vid strukturerade bedömningar, utvärderingar och 

planering för att förbättra vården för äldre människor med smärta (Björk et al., 2016). 

Smärtskattningsskalor finns även i form av beteendeskalor för patienter som har kognitiv 

svikt eller verbalt inte kan skatta sin smärta. Smärtskattningsskalor omnämns som 

endimensionella, flerdimensionella och multidimensionella och tillgängligt urval varierar 

utifrån smärtanamnes och vilken sorts smärta som ska bedömas (Fredenberg et al., 2015; 

Hawker, Mian, Kendzerska & French, 2011). 

 

Visuell Analog Skala: VAS en steglös skala på 10 cm med startpunkt som anger ” ingen 

smärta” och slutpunkt anges som ”värsta tänkbara smärta” på en rät linje. På skalans baksida, 

som inte visas för patienten, anges siffror från noll (ingen smärta) till tio (värsta tänkbara 

smärta) som personal ska använda vid avläsning av patientens egen skattade smärta. VAS är 

en skattningsskala som används för att bedöma smärtans intensitet just vid smärtögonblicket 

och kan användas för utvärdering av insatt behandling (Breivik et al., 2008; Fredenberg et al., 

2015). 

 

2.4 PROBLEMFORMULERING  

När äldre har andra smärtuttryck än yngre människor har sjuksköterskans attityder och 

kunskap betydelse för fortsatt omvårdnad inom smärta. Smärta hos äldre är ofta 

underbehandlad och sjuksköterskor saknar kunskap om smärta och smärtbehandling. Studier 

påvisar avsaknad av rutiner med regelbunden användning av validerade smärtskattningsskalor 

inom äldreomsorgen (Abrahamson et al., 2015; Björk et al., 2016; Hemmingson et al., 2018; 

Higgins et al., 2004; Jones et al., 2004).  

Författarna vill beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur smärta synliggörs samt beskriva 

deras upplevelse av att använda VAS vid omvårdnad inom äldreomsorgen. Området är 

komplext och det finns många aspekter att ta hänsyn till då äldre ofta är multisjuka. Studier 

och litteratur påvisar dessutom att det är ett relativt outforskat område (Strang, 2010). 

Förhoppningen är att denna studie kan synliggöra vikten och betydelsen att använda 

smärtskattningsskalor för äldre med smärta och bidra till ökad kunskap inom äldreomsorgen. 

 
3. SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur smärta synliggörs samt att beskriva deras 

upplevelse av att använda VAS vid omvårdnad inom äldreomsorgen. 
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3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur upplever sjuksköterskor att äldre människors smärta synliggörs inom 

äldreomsorgen? 

2.  Hur är sjuksköterskans upplevelse av att använda VAS vid omvårdnad inom 

äldreomsorgen?  

 

4. METOD 

4.1 DESIGN 

Deskriptiv studie med semistrukturerade intervjuer som har en kvalitativ metod med induktiv 

ansats (Polit & Beck, 2012).  

 

4.2 URVAL 

I studien ligger ett bekvämlighetsurval med semistrukturerade intervjuer som grund till 

resultatet. Inklusionskriterier var minst två års arbetslivserfarenhet som legitimerad 

sjuksköterska samt erfarenhet av att arbeta med smärta hos äldre. Studien var oberoende av 

deltagarnas utbildningsnivå, ålder, kön och etnicitet varav samtliga inkluderades. 

Undersökningsgrupp av åtta legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen i 

Mellansverige eftersöktes. Nio respondenter anmälde intresse för att delta i intervju, varav 

ingen exkluderades. Författarna ansåg det utökande antalet kunde tillföra ytterligare underlag 

till studiens resultat.  

 

4.3 DATAINSAMLINGSMETOD 

Författarna har använt semistrukturerade intervjuer för att samla in data. En intervjuguide 

(bilaga 1) har använts med öppna frågor samt en del följdfrågor (Polit & Beck, 2012). Alla 

deltagare fick samma frågor men frågorna har inte alltid ställts i samma ordning och samtliga 

deltagare har fått berätta fritt (Kristensson, 2014). Intervjuerna pågick mellan vecka 10-11 

2018 och intervjuerna tog mellan 20-40 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes gemensamt 

av författarna. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser och spelades in med 

hjälp av mobiltelefoner (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2012). 

 

4.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Inledningsvis togs muntlig och skriftlig kontakt (bilaga 2) med ansvarig verksamhetschef för 

hälso- och sjukvård angående samtycke till deltagande i studien (bilaga 3). Därefter togs 
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muntlig och skriftlig kontakt med enhetschef för att få möjlighet att presentera studien på en 

arbetsplatsträff för sjuksköterskor (bilaga 4). Denna kontakt kunde först ske efter att 

verksamhetschef gett skriftligt samtycke till studien. Sjuksköterskor inom vald verksamhet 

fick sedan muntlig information på arbetsplatsträff. Då lämnades missivbrev (bilaga 5), 

skriftligt samtycke till alla sjuksköterskor som deltog på mötet (bilaga 6) samt svarskuvert. 

Sjuksköterskor som på grund av verksamheten var tvungna att gå ifrån mötet kontaktades i 

efterhand av författarna. Tid för intervju bokades med de sjuksköterskor som anmälde intresse 

att delta i studien på deras arbetsplats via telefon. Innan intervjun påbörjades inhämtades det 

skriftliga samtycket. 

 
4.5 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

I etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003) har beskrivits vilka etiska 

principer som forskare ska anpassa sig till då forskning innefattar människor. De krav som 

ställs på författarna i studien gäller informationskrav, krav på samtycke, krav på 

konfidentialitet och krav på respondenternas säkerhet har lett till följande överväganden av 

författarna.  

 

Informationskrav och krav på samtycke baserades på frivilligt deltagande. Detta innebar att 

alla respondenter i studien har fått information både muntligt och skriftligt. Missivbrev och 

skriftligt samtycke med lättförståelig text skickades till verksamhetschef och enhetschef inom 

den verksamhet som studien riktades mot. Respondenterna i studien informerades om att de 

när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge 

anledning, samt att utlämnade uppgifter enbart användes i forskningssyfte. Respondenterna i 

studien ansågs inte stå i någon beroendeställning i förhållande till författarna. 

Respondenternas informerade samtycke inhämtades skriftligt innan intervjun påbörjades (Lag 

om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460; Sygepleiernes Samarbeid 

i Norden [SNN], 2003). 

 

Krav på konfidentialitet innebar att alla respondenter i studien gavs största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuerna avidentifierades och kodades med nummer ett till nio i 

siffror i samband med att materialet transkriberades, därmed ansågs inte uppgifter kunna 

kopplas till enskild person eller arbetsplats i den färdigställda studien. Allt material har 

behandlats med respekt gentemot respondenterna i studien. Inspelat material, uppgifter om 
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respondenter och transkriberad text har förvarats åtskilt, inlåst i separata skåp så att ingen 

obehörig kan få tillgång till materialet. Allt material som författarna är ansvariga för kommer 

att makuleras när studien är slutförd och godkänd av Högskolan Dalarna.  

Krav på deltagarnas säkerhet/nyttjandekravet innebar att uppgifter insamlade om enskilda 

personer endast fick användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Respondenternas säkerhet har analyserats med hjälp av Högskolan Dalarnas ”Blankett för 

etisk egengranskning” (bilaga 7). Inga enskilda uppgifter som inhämtades för forskningssyfte 

har lämnats ut för något annat ändamål. Författarna såg inte någon risk med att 

forskningsresultatet skulle komma att användas felaktigt och ansåg inte att studien kunde leda 

till skada för respondenterna då studiens syfte handlade om sjuksköterskors erfarenheter av 

smärta inom äldreomsorgen.   

 

4.6 ANALYS  

Analysprocessen startades genom att lyssna igenom alla intervjuerna och därefter 

transkriberades intervjumaterialet och kodades med siffrorna ett till nio. Författarna 

observerade och noterade uttryck som skratt, tystnad, suckar, hållning och gester då detta 

kunde påverka intervjuernas underliggande mening. Analysprocessen som använts kom 

ursprungligen från Graneheim & Lundman (2004) och har följts enligt beskrivning av 

Kristensson (2014). Författarna läste igenom allt material förutsättningslöst vid minst två 

tillfällen för att skapa känsla för helhet och sammanhang utifrån syftet. Därefter utfördes en 

forskartriangulering med författarnas tankar och intryck. Bearbetning av materialet 

genomfördes med hjälp av ytterligare noggrann genomläsning, materialet bröts ner till 

meningsbärande enheter relevanta för syftet.  Meningsbärande enheter lyftes fram ur 

intervjuerna av författarna tillsammans, se tabell 4.6.1. Till exempel ” fysiska tecken på 

smärta, äldre kan mer än vad vi tror, förvåning över kunskap gällande VAS, när ge 

smärtlindring kontra accepterad smärta, nytta kontra risk för biverkningar”. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna för att kortas ner, med fortsatt syfte i fokus. 

Abstrahering utfördes, därmed lyftes de meningsbärande enheterna fram ytterligare och 

övergick i en mer latent fas. Kondensering av två intervjuer genomfördes av författarna 

tillsammans, därefter delades materialet upp och kondensering av resterande material 

genomfördes av författarna var för sig. Ovanstående meningsbärande enhet gav kod 

”Sjuksköterskans kliniska bedömning, Mätbarhet & kvalitets säkring, Etiska dilemman”. 

Författarna diskuterade kodningen tillsammans, likheter och skillnader söktes i det kodade 

materialet och sammanfogades i kategorier och underkategorier i relevans till syftet. Utifrån 
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diskussion skapades underkategorier som sattes ihop till totalt tre huvudkategorier ”Äldres 

smärta svårfångad”, ”Smärtskattning har betydelse” och ”Team – alla professioner behövs”. 

Utifrån exemplet ovan blev underkategori ”Bedömning, Mätbarhet, Etik och 

Kvalitetssäkring” med kategori ”Smärtskattning har betydelse”.  Därefter lästes allt material 

igenom i relation till de kategorier som framkommit med mål att finna ett övergripande tema 

vilket blev ”Fungerande rutiner- en nödvändighet för att arbeta med smärta inom 

äldreomsorgen” (Graneheim, & Lundman, 2004; Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2012). 

 

Tabell 4.6.1. Schematisk bild över analysprocessen 

 

Intervju Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

I  

 

 

 

III 

Smärta kan uppmärksammas genom att  
titta på allmäntillståndet 
Äldre bortförklarar sin smärta, tror smärta hör 
till normalt åldrande,  
Egen smärtskala, intuition och erfarenhet 
 

det kan vara agitation, trötthet, vill inte äta, 
personal påtalar något som inte stämmer,  

 

Fysiska 
symtom, 
förändrat 
beteende,  

äldre vill inte 
besvära,  

sjuk-
sköterskans 
erfarenhet 

Kognition 

Erfarenhet  

Kunskap 

 

Äldres 
smärta 
svårfångad  

V 

 

 

 

VIII 

fysiska tecken på smärta, grimaserar,  
undan-värjande rörelser, en del kan inte förmedla 
sin smärta 
Prata om smärta, ge information om 
hjälp finns att få, man inte ska leva med smärta 
Använder ofta VAS, får fram 
patientens upplevelse, många delar 
i smärtan påverkar. 
 
 
äldre kan mer än vad vi tror, förvåning över 
kunskap gällande VAS, när ge smärtlindring 
kontra accepterad smärta, nytta kontra risk för 
biverkningar 
 

 

Sjuk-

sköterskans 

kliniska 

bedömning 

Mätbarhet & 

kvalitets-

säkring 

Etiska 

dilemman 

Bedömning 

Mätbarhet 

Etik 

Kvalitetssäkring 

Smärt-

skattning har 

betydelse 

VII  
team, helhet, sjuksköterska en del i teamet, 
hjälpas åt att påminna varandra, utvärdering 
från baspersonal om sjuksköterska inte är på 
plats  

Team, 

använda all 

expertis, 

patienten 

sätts i fokus 

Teambaserad 

vård och 

omvårdnad 

 

Team – alla 

professioner 

behövs 
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5. RESULTAT  

Resultatet beskrivs utifrån studiens tre kategorier med tillhörande underkategorier, se tabell 

5.1. Siffror inom parantes tydliggör från vilken intervju citatet är hämtat från. Kategorierna 

benämns ”Äldres smärta svårfångad”, ”Smärtskattning har betydelse”, ”Team – alla 

professioner behövs”.  

 

Tabell 5.1. Schematisk bild över kategori och tema 

Kategori  Underkategori  Tema 

 
 
Äldres smärta 
svårfångad  

 

Kognition 

Erfarenhet  

Kunskap 

 

 

 
 
 
 
 
Smärtskattning  
har betydelse 
 

 

Bedömning 

Mätbarhet 

Etik 

Kvalitetssäkring 

   
Fungerande rutiner- en 

nödvändighet för att arbeta m
ed 

sm
ärta inom

 äldreom
sorgen 

 

 
 
 
Team- alla 
professioner behövs 

 

 

Teambaserad vård och 

omvårdnad 

 

 

 

 

5.1 ÄLDRES SMÄRTA SVÅRFÅNGAD  

Av intervjuernas resultat framkom det att respondenterna upplevde att äldre inte klagar och att 

de själva inte synliggör sin smärta, därmed blir det svårare att urskilja smärta hos äldre.  

”man säger inte så ofta att man har ont för man står ut” (1). 

”Jag tror […] utifrån mina erfarenheter att gamla människor har mer ont i kroppen än vad vi 

tror”(6). 
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Hos äldre människor med bristande kognition upplevde respondenterna att det var mer 

komplext med smärta då den äldre inte kunde uttrycka sig. Vid kognitiv svikt fick 

sjuksköterskan använda sin profession för att tolka symtom på smärta. Smärtan kunde 

uttryckas i kroppsspråket och förändrat beteende istället för verbal förklaring. Närstående och 

vårdpersonal ansågs ha betydelse för att förmedla information kring den äldres smärta med 

kognitiv svikt.  

Man har ju lite annorlunda utmaningar när de inte alls kan förmedla vad det är som händer 

och varför dom reagerar som dom gör och varför dom är arga och utåtagerande […] och inte 

äter och inte sover och vandrar och sånna saker och att man får alltid ha med sig det här att 

[…] det kan faktiskt vara ett uttryck för smärta. (7) 

”Det kan ju vara orolig, lite plockig kanske sömnsvårigheter, att få svårt att sova och svårt 

att komma till ro. Ja, ansiktsuttryck och må allmänt dåligt kanske” (2) 

 

Respondenterna beskrev att de ofta identifierade och baserade sin bedömning av smärta på 

tidigare erfarenhet, de kände sig trygga i sin bedömning. I mötet med den äldre fanns dialog 

kring smärta och det framkom att VAS användes i olika stor utsträckning vid bedömning. 

Respondenten behövde ha öppna sinnen och vara lyhörd för den äldres egen berättelse över 

hela dygnet. 

”Man måste bilda sig en uppfattning om hela människan” (1) 

”Det är viktigt att man vågar lita på sina egna kliniska bedömningar […] att ja men nu ser 

jag ju faktiskt att den här patienten har ont” (5) 

 

Respondenterna blev förvånade över att många äldre förstod smärtskattning med VAS. Äldre 

ansågs vara bättre på att skatta med VAS än vad respondenterna trodde vilket tyder på att 

ökad kunskap behövs. 

Om man frågar dem och bara säger ” Kan du säga på en skala mellan ett till tie eller noll till 

tie hur ont du har […] dem är ju jätteduktiga på att göra det. Mycket duktigare än vad man 

tror alltså, [ ...] man värderar dem inte så som man borde, så känns det. (6) 

”Åh att folk ändå kan svara på den fast dem är gamla, jag blir förvånad ibland att dem kan 

det” (8) 

 

Det framkom att vårdpersonal och sjuksköterska inte alltid fångade upp smärta hos äldre, det 

ansågs olika från person till person utifrån kunskap. Fortbildning och utbildning inom smärta 

behövdes för att kunna lindra smärta med små medel. 
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”Man behöver uppdateras på sånt här därför att man gör saker på slentrian på jobbet dag ut 

och dag in istället för att använda redskapen som man har” (3) 

 

5.2 SMÄRTSKATTNING HAR BETYDELSE  

Respondenterna upplevde att smärta inte efterfrågades i den utsträckning som det skulle 

behövas. Smärta hos äldre var viktigt att upptäcka då obehandlad smärta kunde påverka den 

äldre i stor utsträckning. Det bedömdes vara betydelsefullt att fråga om smärta.  

Många smärtor är ju enkla att åtgärda sen finns det ju jättekomplicerade neurologiska 

smärtor som är svåra att komma åt men att leva med en konstant smärta påverkar ens vardag 

så enormt mycket och kan göra att man blir helt inskränkt i sina liksom dagliga aktiviteter. (5) 

 

VAS som smärtskattningsinstrument ansågs vara ett enkelt och användbart hjälpmedel vid 

bedömning. Det var viktigt att den som skattades med VAS förstod skalans innebörd. De 

intervjuade respondenterna ansåg enhetligt att VAS inte lämpade sig för äldre med kognitiv 

svikt, då fanns andra lämpliga skattningsskalor. VAS synliggjorde den subjektiva 

upplevelsen. Fråga om smärta och ge information om att de inte behövde leva med smärta 

ansågs viktigt.  

Säger dom tio och jag ser att den ser helt oberoende ut, ja då får man väl väga in det i 

bedömningen att ja men tio för […] dom kanske aldrig upplevt smärta förut så just nu är den 

här smärtan tio fast hade det varit på en patient som alltid lever med smärta så kanske det 

hade varit fem, men egentligen kanske det inte har någon stor betydelse. För att den här 

patienten upplever ju att det är den värsta tänkbara smärtan just nu och då har man nånting, 

då har man ett utgångsvärde och sen gör man nån åtgärd och så kan jag fråga igen och då få 

ett svar utifrån den patienten. (5) 

”för det går inte att jämföra VAS från patient till patient liksom det upplever inte jag utan 

alla har ju individuella upplevelser av sin smärta” (5) 

 

Kartläggning av smärta behövdes för att ta reda på orsak och synliggöra patientens upplevelse 

utifrån ett helhetsperspektiv under dygnets alla timmar.  

På dagen så gjorde man smärtskattningsskalor och man kunde inte förstå varför hon behövde 

morfin på nätterna. Och det här upprepades natt för natt för natt och så. Och det var ju riktigt 

att dem gjorde den här skalan på dagen men det gjorde tydligen inte vi på natten. (6) 
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Smärtlindrande åtgärder till exempel med läkemedel skedde oftast dagtid, nattens timmar blev 

långa utan smärtlindring. Dagtid var det mer fysisk rörelse och sociala aktiviteter som bidrog 

till minskad smärtupplevelse. Nattetid om sömnen inte infann sig kunde äldre få ökad smärta, 

något som kunde leda till att fysiska och psykiska symtom förstärktes.  

”Jag tror man har mer ont på nätterna än på dagarna när man är gammal faktiskt med 

artroser och stela leder” (6)  

 

En obehandlad smärta kunde leda till andra sjukdomar till exempel depression, matleda eller 

oro. Respondenterna påpekade vikten av att uppmärksamma och efterfråga smärta som kunde 

leda till ökad livskvalitet.  

”att leva med konstant smärta påverkar ens vardag så enormt mycket […] leva med smärta 

är ju väldigt påfrestande och kan leda till depressioner och andra saker så jag tror att smärta 

är en jätteviktig sak att diskutera i vården” (5) 

 

Respondenterna ansåg det meningsfullt att smärta synliggjordes, finna och möjliggöra 

behandling av både symtom och grundorsak. Smärtan kanske inte alltid kunde lindras fullt ut, 

men kunskap om syftet med insatt åtgärd kunde leda till ökad förståelse och complience. 

”Dom kanske inte blir lika frustrerade över att såret inte läker[…] ja och sen blir dom lite 

gladare” (9)  

 

Inom smärta ställdes respondenterna emellanåt inför etiska dilemman. Överväganden och 

beslut måste tas om till exempel läkemedel i form av opiater behövde ges inför en 

omvårdnadssituation då den äldre kunde uppleva kortvarig intensiv smärta. Etiskt dilemma 

kunde uppstå utifrån respondenternas synvinkel med vetskap om att äldre kunde bli påverkade 

flera timmar efter farmakologisk åtgärd. VAS kunde vara till hjälp i situationer som dessa för 

att förstå hur ont det gjorde i de olika momenten. Viktigt att väga nytta - risk med planerade 

åtgärder. 

En vändning och dem låter lite är det värt att ge nåt då eller är det bättre att dem inte blir 

slöa hela tiden […] när det är så där korta så då har jag funderat ibland. Är det det man ska 

gå på då? (8)  

 

Respondenterna ansåg att mätbarheten ökade när VAS användes och godtyckligheten 

minskade. VAS skapade en process som lätt kunde följas. Det behövde vara lätt för andra 
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sjuksköterskor att ta över och fortsätta en påbörjad smärtskattning, vilket ökade möjlighet till 

förbättrad kvalitet då samma mätinstrument användes vid flera tillfällen. 

[…] det är lättare att ta vid om nån annan också kollat upp och man förstår. Eller att man 

skrivit en sak, det står till exempel VAS 7. Det är mycket lättare än att någon säger att den 

har jäkligt ont. (4) 

”[…] men skriva: har måttlig smärta, va fan är måttlig då?” (4) 

 

När VAS användes planerades uppföljning in för att utvärdera insatta åtgärder, denna 

planering och uppföljning ansåg respondenterna kunde förbättras. Inom till exempel 

såromläggning användes VAS frekvent före, under och efter åtgärd för att följa smärtans 

utveckling då smärta mättes här och nu. Följsamhet till användning av VAS hade förbättrats 

med åren, men behövde användas mer frekvent inom omvårdnad för att uppnå en bättre 

kvalitet. 

”har någon jätteont till exempel vid omläggning, man håller på att provar ut nånting för att 

fungera vid en omläggning då är det ju jättestor betydelse att man verkligen kan peka på med 

siffror att det här har faktiskt funkat” (4) 

 

Kvalitetssäkring inom omvårdnad var bland annat att bedömning av smärta dokumenterades 

för att all information inte skulle bli vilande på en och samma person. Enbart dokumentera 

värdet av VAS upplevdes inte vara optimalt utifrån ett helhetsperspektiv. All bedömning 

utifrån de äldres subjektiva upplevelser var betydelsefullt att dokumentera. 

Att man ser till alla delar om det gäller oro, smärta, om man är ensam, vilken tid på dygnet 

det är, skalorna är ett hjälpmedel men man ska tänka vidare än så, dem här 

smärtskattningsskalorna tycker jag är användbara men dem är inte helhet för mig. (6) 

 

Viktigt att val av smärtskattningsskala bedömdes på ett sådant sätt att rätt skala användes till 

rätt patient. Den äldre behövde ha kunskap om hur skalan användes för att skattning skulle 

kunna genomföras med kvalitet. Det borde finnas tydligt uppsatta mål med åtgärder inom 

smärta. 

”det är ju viktigt att man anger vilken skala som man har använt […] Jag kan väga frukt men 

jag måste tala om vilken frukt jag har vägt” (1) 

 

Respondenterna dokumenterade smärta under flera olika sökord i verksamhetens 

journalsystem vilket ökade risken för att upptäckt smärta hos äldre försvann i 
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dokumentationen. Respondenterna ansåg att det finns utvecklingspotential i journalsystemet 

som kunde stärka kvalitetssäkring inom äldreomsorgen. 

 

5.3 TEAM- ALLA PROFESSIONER BEHÖVS  

Arbete i team hade betydelse för den äldre då alla professioner gjorde bedömning ur olika 

perspektiv. Alla behövde bidra med kunskap utifrån sin yrkesprofession och uppföljning av 

insatta åtgärder följdes med fördel upp i teamet. Teamet behövde arbeta och sträva efter 

samma mål utifrån ett helhetsperspektiv. Respondenterna ansåg det positivt att arbeta i team 

och att teamet inkluderade dygnets alla timmar.  

”Ja alltså vi kan ju inte allting så är det bara och vi ska inte kunna allting utan vi ska vara 

experter på det vi är experter på” (5) 

”Jag får liksom vara en del i ett team. Då tycker jag det är roligt att jobba när vi hjälps åt för 

dom som vi är här för” (7) 

 

Det var av vikt att alla rapporterade vidare till teamet. Respondenterna påtalade andra 

möjligheter till att lindra smärta än farmakologisk behandling till exempel att se över 

hjälpmedel, madrass, varm vetekudde, massage, lägesändringar eller genom att vara ett stöd 

för den äldre.  

”bara att man sätter sig och håller en i handen en stund även fast det kanske inte lättar 

smärtan fullt ut” (5) 

”det är inte alltid man kan lindra eller bota, men man kan liksom göra det man kan för att 

underlätta för individen” (7) 

”en varm vetekudde kan också lindra skönt, allt är inte bara värktabletter det är mycket annat 

man kan göra för att lindra smärta också. Sitta ner och lyssna en stund och så” (7) 

 

Respondenterna beskrev vikten av reflektion tillsammans i teamet för en aktiv diskussion om 

situationer som varit bra och de som varit mindre bra för fortsatt utveckling.   

”Att resonera och diskutera i gruppen […] man lär sig jättemycket av det” (9) 

”att vi liksom pratar om det i gruppen för det är ju jätteviktigt […] att alla vet vad vi håller 

på med och varför vi gör det och att man liksom hjälps åt som ett team” (7) 
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6. DISKUSSION 

6.1 SAMMANFATTNING AV HUVUDRESULTATEN  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur smärta synliggörs samt 

att beskriva deras upplevelse av att använda VAS vid omvårdnad inom äldreomsorgen. I 

resultatet framkom kategorierna äldres smärta svårfångad, smärtskattning har betydelse och 

team – alla professioner behövs. Äldres smärta ansågs svår att upptäcka och att den inte 

efterfrågades i den utsträckning som det skulle behövas. Smärtan uppmärksammades ofta 

genom kroppsliga symtom eller beteendeförändringar. Respondenterna ansåg att 

smärtskattning hade betydelse och beskrev att de ofta identifierade och baserade sin 

bedömning av smärta på tidigare erfarenheter. De kände sig trygga i sin bedömning och det 

varierade i vilken utsträckning VAS används. Det ansågs att smärtan blev mätbar och lättare 

att följa upp och utvärdera genom användning av VAS. Genom att arbeta i team tillsammans 

med den äldre ökade vårdkvaliteten i verksamheten då alla professioner ansågs behövas med 

sina kunskaper. Studiens tematisering; fungerande rutiner- en nödvändighet för att arbeta 

med smärta inom äldreomsorgen påvisade att det fanns brister i rutiner. Detta tydliggjorde 

vikten av kvalitetssäkring samt att mörkertal kunde finnas hos äldre med smärta. Bättre 

fungerande och förankrade rutiner efterfrågades då dessa ansågs vara en nödvändighet för att 

reducera äldres smärta samt möjliggöra kvalitetssäkring av verksamheten. 

 

6.2 RESULTATDISKUSSION   

Smärta hos äldre synliggjordes inte i den utsträckning som den borde enligt respondenterna, 

och ett mörkertal om upplevd smärta kunde finnas. Det ansågs svårt att fånga äldres smärta då 

många aspekter hade betydelse i klinisk bedömning. Respondenterna beskrev svårigheter vid 

bedömning av smärta hos personer som inte hade förmåga att uttrycka smärtan verbalt. I en 

liknande studie av Elovsson & Boström (2011) där syftet var att beskriva vad sjuksköterskor 

upplevde hade inverkan på smärtbehandlingen av äldre i kommunal hälso- och sjukvård. Det 

beskrevs att sjuksköterskan oftast var den som samlade information om patienten och gjorde 

en helhetsbedömning av situationen. Erfarenhet och kunskap hos sjuksköterskan avgjorde 

vidare handläggning av smärtan. Smärtbehandlingen ansågs enklare om patienten själv kunde 

förklara sin smärta verbalt (Elovsson & Boström, 2011). Det har visat sig i tidigare studier att 

både sjuksköterskor och äldre människor hade brist på kunskap om smärta och 

smärtbehandling varvid utbildning av vårdpersonalen var av vikt för att kunna identifiera 

smärta hos äldre (Brown, Kirkpatrick, Swanson, & McKenzie, 2011; Tse, Wan, & Vong, 
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2013). I resultatet beskrev respondenterna att de upplevde att äldre inte berättade om sin 

smärta utan härdade ut. Smärtan accepterades och ansågs höra till normalt åldrande. Vidare 

beskrev respondenterna att fortbildning och ökad kunskap inom smärta hade betydelse för att 

säkerställa god omvårdnad. Efter respondenternas svar i utförda intervjuer och tidigare studier 

påvisat behov av utbildning inom smärta, anser författarna att kunskapsläget inom smärtans 

område bör ses över inom äldreomsorgen.  

 

Det ansågs värdefullt att synliggöra smärta över dygnets alla timmar i en helhetsbedömning. 

Smärta påverkade individen på flera olika sätt till exempel minskad aptit, ökad oro och/eller 

ångest, depression och minskad rörlighet vilket på sikt kunde leda till en sämre livskvalitet. 

Det ansågs vara betydelsefullt att ge äldre information om att hjälp finns att tillgå, då minskad 

smärta kunde förbättra vardagen. I en studie från Turkiet framkom det att obehandlad smärta 

gav sämre livskvalitet hos äldre människor. Äldre människor hade ofta fler sjukdomar som 

kunde leda till begränsad rörlighet och ökad risk för smärta. Det ansågs viktigt att smärta hos 

äldre uppmärksammades och behandlades (Karadag Arli, Berivan Bakan, Varol, & Aslan, 

2018). Respondenterna i studien ansåg att erfarenhet stärkte sjuksköterskan i bedömningen 

vid smärta. Kjällman-Alm & Norbergh (2013) hade i sin svenska studie skickat ut två 

patientfall med samma bakgrundsinformation, beskrivna kroppsliga symtom och 

självuppskattade värde på utförd smärtskattning enligt numerisk skala (NRS). En av 

patienterna log på bilden och den andra grimaserade men båda patienterna hade skattat sin 

smärta till NRS 8. Följdfrågor till patientfallen var hur sjuksköterskorna hanterade och 

bedömde patienternas smärta. Majoriteten av sjuksköterskorna hade skattat den leende 

patientens smärta till mindre än 8 trots att de egentligen skulle utgå från patientens 

egenskattade smärta. Sjuksköterskorna hade också i majoritet sin egen smärtskattning som 

utgångspunkt och inte patientens vid behandling av smärtan, varvid den leendes smärta blev 

underbehandlad. Det uppstod därmed en risk i identifiering, bedömning och behandling av 

smärta när sjuksköterskorna använde egen erfarenhet i bedömning och behandling av smärta 

istället för patientens egen subjektiva upplevelse av smärtan (Kjällman-Alm & Norbergh, 

2013).  

 

Respondenterna i studien ansåg att VAS skapade mätbara mål, dokumentation säkerställdes 

med att alla gjorde lika samt skapade förståelse för den äldre då det synliggjordes en planering 

inom vård och omvårdnad. Det fanns risk för att äldres smärta inte tydliggjordes på ett säkert 

sätt då respondenterna inte dokumenterade konsekvent i patientjournalen, vilket 
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uppmärksammades av respondenterna själva. Kamel, Phlavan, Malekgoudarzi, Gogel, & 

Morley (2001) hade i en tvärsnittsstudie i New York undersökt smärta på två olika sätt hos 

äldre människor boende på vårdhem. I första gruppen hade de ställt frågan ”Har du ont”, i 

andra gruppen hade man använt smärtskattningsskalor, bland annat VAS. Smärta hos äldre 

uppmärksammades i större utsträckning när smärtskattningsskala tillämpades. Äldre–äldre 

förnekade i högre grad smärta när de enbart fick frågeställningen ”Har du ont” jämförelsevis 

med då smärtskattningsskala användes (Kamel et al., 2001).  

Respondenterna beskrev i resultatet att alla professioner var lika viktiga för den äldre, 

teambaserad vård och omvårdnad ökade omvårdnadskvaliteten. Respondenterna lyfte fram 

vikten av icke- farmakologiska åtgärder vid behandling av smärta och att de farmakologiska 

åtgärderna behövde lyftas i teamet för att säkerställa den äldres vård och omvårdnad.  

Författarna Denny & Guido, (2012) beskrev smärta som komplext. Vidare ansåg de att 

personcentrerad vård minskade risk för underbehandlad smärta och att kunskap inom 

farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder minskade risk för underbehandling (Denny 

& Guido, 2012). Respondenterna ansåg att reflektion i team var önskvärt för att lyfta fram det 

som fungerade respektive inte fungerade tillfredsställande inom smärtans område. Alla 

respondenter påtalade att rutiner saknades kring smärta inom äldreomsorgen. Fungerande 

rutiner ansågs nödvändigt för att öka kunskapen hos vårdpersonalen, minska underbehandlad 

smärta och säkerställa kvalitet. Författarna Tse et al. (2013) framförde vikten av team samt att 

fungerande rutiner var av värde för äldre med smärta vilket bekräftade respondenternas svar i 

studien. Takai, Yamamoto-Mitani, Fukahori, Kobayashi, & Chiba (2013) hade i sin studie 

undersökt sjuksköterskornas chefers upplevelse av smärta inom äldreomsorgen. De beskrev i 

sin studie att cheferna såg ett behov av fungerande rutiner och utbildning av sjuksköterskorna 

för att säkerställa en fungerande vård gällande smärta inom äldreomsorgen. Bedömning av 

smärta hos äldre utfördes i liten utsträckning och behövde förbättras. 

 

6.3 METODDISKUSSION  

Valet av semistrukturerade intervjuer med öppna frågeställningar bjöd in respondenterna att 

berätta om sina erfarenheter och upplevelser vilket varit gynnsamt för studien. Urvalet har 

skett utifrån ett bekvämlighetsurval och anses bidragit till trovärdigt utfall, respondenterna har 

haft många olika erfarenheter och berättelser att delge studien. Deltagarnas utbildningsnivå 

var fyra distriktssjuksköterskor och fem sjuksköterskor, alla var kvinnor. Inklusionskriterier 

som innefattade minst två års arbetslivserfarenhet som legitimerad sjuksköterska samt 
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erfarenhet att arbeta med smärta hos äldre ansågs relevanta för att kunna bidra till studien. 

Åtta respondenter eftersöktes till studien, nio respondenter anmälde intresse att delta varvid 

ingen exkluderades och alla ansågs kunna bidra till studiens syfte. Respondenterna fick 

information om att deltagande i studien baserades på frivillighet och att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge orsak (SNN, 2003; Lag om etikprövning 

av forskning som avser människor, SFS 2003:460). Respondenterna som deltog hade 

varierande ålder och erfarenhet av sitt arbete vilket ansågs ge en större bredd i kunskap och 

erfarenhet i deras berättelser (Kristensson, 2014). Den tid som intervjuerna tagit, metod, 

resultat och efterföljande diskussion har noggrant bearbetats av båda författarna. Gjorda 

tabeller åskådliggör vald metods trovärdighet och överförbarhet. 

Största möjliga konfidentialitet har eftersträvats och personuppgifterna har förvarats så att 

obehöriga inte fått tillgång till materialet och insamlad data har endast använts i 

forskningsändamålsenligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjuguiden som användes i de 

semistrukturerade intervjuerna bestod av tre öppna frågor med följdfrågor för att få ett djup i 

berättelsen. I första frågan har ordet ”synliggörs” använts, det har framkommit i intervjuerna 

att respondenterna haft svårt att förstå dess innebörd.  I efterhand kan detta ses som en brist i 

ordvalet då det upplevts svårt att förstå (Kristensson, 2014). När intervjun närmat sig slutet 

har ytterligare en fråga ställts om det är något mer som respondenten önskat tillägga i 

intervjun för att inte gå miste om tankar och berättelser som respondenten haft om smärta. 

Verifierbarhet stärkts med hjälp av författarnas forskartriangulering, citat anges utifrån 

respondenternas intervjuer i resultatet och tabell 4.6.1 förtydligar forskartriangulering kring 

meningsbärande enheter, kod, kategori och underkategori. 

De nio intervjuerna varierade i kvalitet utifrån berättelser och skiftade i tid mellan 20-40 

minuter. Intervjuerna har skett på respondenternas arbetsplats som ansågs underlätta till 

deltagande i intervjuerna, nackdelen med att intervjuerna skett på deras arbetsplats är att de 

ibland upplevts stressade för att hinna med sitt arbete. Författarna hade planerat in max två 

intervjuer per dag för att hinna med reflektion inför nästa intervju, optimalt hade varit en 

intervju per dag men på grund av tiden och respondenternas schema behövdes ibland två 

intervjuer planeras in samma dag. Författarna har ej uppfattat att någon har upplevt frågorna 

som känsliga och velat avbryta intervjun (Kristensson, 2014). I intervjuerna medverkade båda 

författarna vilket kan påverka analysprocessen utifrån att författarna hade förkunskaper inom 

smärtans område och kan ha påverkat resultatet.  Om författarna tolkade respondenternas svar 

utifrån deras förförståelse kan de följdfrågor som framkommit misslett respondent vid svar. 
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Denna risk analyserades av författarna tillsammans, som medvetet försökt att inte ställa 

ledande följdfrågor utöver intervjuguidens och poängterat att respondenter ska berätta fritt 

utifrån intervjuguidens frågeställningar (Graneheim & Lundman, 2004). Mätinstrument som 

avsetts studeras enligt syftet är VAS. I intervjuerna framkom att respondenterna likställde 

VAS med NRS genom att använda VAS muntligt vilket inte är dess mening. Detta blir en 

svaghet i studien då smärtskattningsskalorna blandas ihop.  

 

Överförbarhet kan komma att användas i egen verksamhet då resultat belyser respondenternas 

efterfrågan om fungerande rutiner inom smärta och smärtskattning. Respondenternas svar på 

frågeställningarna påtalade mörkertal för äldre med smärta inom äldreomsorgen, vilket tyder 

på att det inte är ett prioriterat område. Överförbarheten kan med hjälp av studiens resultat 

påverka verksamhetsansvariga till att tid avsätts för fördjupning inom smärta då kunskap 

ansetts vara en bristvara enligt respondenterna. Giltigheten baseras på att studien utförts i 

närliggande tid till att studien slutförts, intervjuguiden baserades på öppna frågeställningar 

samt att respondenterna berättade fritt inom ämnet (Graneheim & Lundman, 2004; 

Kristensson, 2014). 

 

6.4 SLUTSATS  

Författarnas förhoppning är att studiens resultat skapar en ökad förståelse hos vårdgivare 

inom äldreomsorgen. Vårdpersonal är i behov av utbildning för att kunna identifiera och 

uppmärksamma smärta då många äldre har smärta dagligen. Studier påvisar att smärta i större 

utsträckning uppmärksammas när smärtskattningsskalor används och respondenterna i denna 

studie ansåg att smärtan blir mätbar och lättare att följa upp i omvårdnaden. Syftet med att 

lindra smärta och förbättra livskvalitet hos äldre måste prioriteras och teamarbete tillsammans 

med den äldre bör vara ett av äldreomsorgens mål för kvalitetssäkring. Det framkommer 

också i resultatet att alla professioner behövs i teamet. Det saknas fungerande rutiner kring 

smärta och detta efterfrågas av sjuksköterskor i verksamheten. Om en satsning inom smärtans 

område sker kan äldre människor få minskat lidande, ökade möjligheter till aktivitet och 

rörelse samt förbättrad livskvalitet. 
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6.5 STUDIENS KLINISKA BETYDELSE  

Sjuksköterskor inom äldreomsorgen ska arbeta efter ICN’s etiska kod där sjuksköterskor ska 

granska verksamheters rutiner med reflektion och diskussion tillsammans med medarbetare 

(SSF, 2017). Denna studie har belyst området smärta hos äldre utifrån sjuksköterskors 

upplevelser och beskriver tydligt att rutiner kring smärta och teamsamverkan i omvårdnaden 

av äldre måste förbättras. Genom bättre rutiner och samverkan kan äldreomsorgen på sikt 

kvalitetssäkra och förhoppningsvis minska mörkertalen med smärta. 

 

6.6 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Bättre rutiner för smärtskattning i omvårdnadssammanhang behöver beforskas ytterligare då 

resultat i denna studie tyder på att fungerande rutiner medför ökad kvalitet i vården och ökad 

livskvalitet inom äldreomsorgen.   
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      BILAGA 1  

 

INTERVJUGUIDE 

 

Semistrukturerade intervjufrågor 

1. Berätta hur du som sjuksköterska upplever att äldres smärta synliggörs i 

omvårdnaden? 

2. Använder du validerade smärtskattningsskalor/ smärtanalys i ditt arbete – om ja på 

vilket sätt.. om nej varför inte.. 

3. Berätta om någon omvårdnadssituation då du anser att användningen av validerade 

smärtskattningsskalor/ smärtanalys haft betydelse för omvårdnaden för den äldre 

personen? 

4. Följdfrågor som kan läggas in mellan frågorna allteftersom intervjun fortlöper 

Kan du utveckla svaret mer? Hur menar du nu? Hur menar du då? 

5. I anslutning till intervjuns slut vill vi som författare fråga om det är något mer som 

han/hon vill tillägga. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

       



 

 

BILAGA 2 

VERKSAMHETSCHEF FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 
 
Informationsbrev avseende en kvalitativ studie om sjuksköterskors erfarenhet av smärta inom 

äldreomsorgen. 

Vi som kommer att genomföra studien läser Specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av 

äldre på Högskolan Dalarna, är legitimerade sjuksköterskor och vi arbetar själva inom 

äldreomsorgen. Denna studie är på avancerad nivå och ingår i det examensarbete vi skall 

utföra. 

 
Enligt studier besväras flera äldre människor inom äldreomsorgen av smärta. Smärtlindring är 

av stor vikt för den äldre människans livskvalitet och omvårdnad. Området är komplext och 

det finns många aspekter att ta hänsyn till då många äldre ofta är multisjuka. Studier visar att 

förekomst av forskning inom smärta och äldre är låg globalt. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur smärta synliggörs 

samt att beskriva deras upplevelse av att använda VAS vid omvårdnad inom äldreomsorgen. 

 
Vi söker åtta stycken sjuksköterskor som frivilligt kan tänka sig att delta i vår studie som 

handlar om smärta. Kriterier för att kunna delta i studien är att vara legitimerad sjuksköterska 

med minst två års arbetslivserfarenhet samt har erfarenhet av att arbeta med smärta hos äldre.  

Studien är oberoende av deltagarnas utbildningsnivå, ålder, kön och etnicitet varav samtliga 

kommer inkluderas. 

 

Du som verksamhetschef tillfrågas härmed om att ge ett godkännande till att genomföra 

denna studie! 

 

De uppgifter vi kommer att få tillgång till kommer att behandlas med respekt för den enskilde 

individen. Intervjumaterialet kommer att avidentifieras så att det inte kan härledas till enskild 

individ eller verksamhet. Verksamhetens deltagande i studien är helt frivilligt. Den eller de 

sjuksköterskor som väljer att delta kan när som helst avbryta pågående intervju, undvika att 

svara på frågor eller avbryta sitt deltagande helt utan att ange orsak.  



 

 

Studien kommer att presenteras som en uppsats vid Högskolan Dalarna. Om du som 

verksamhetschef önskar ta del av studien kan den skickas ut efter godkännande från 

examinator. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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Email: h16annis@du.se   Email: h13magud@du.se 

Adress: Rimgattu 13, Björbo  Adress: Knubbvägen 4, Leksand 

 

………………………………..  ……………………………….. 
Annelie Isaksson   Malin Gudmundsson 
 

 

Handledare Fil.Dr. Marika Marusarz  

Tfn: 023 – 77 84 85 

E-post: mmr@du.se 

Adress: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 

Högskolan Dalarna, 791 88 Falun 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 



 

 

      BILAGA 3 

SKRIFTLIGT INFORMERAT SAMTYCKE FRÅN VERKSAMHETSCHEF TILL ATT 

GENOMFÖRA KVALITATIV STUDIE OM SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV 

SMÄRTA INOM ÄLDREOMSORGEN 

 

Jag har skriftligt tagit del av studiens syfte vilket är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av 

hur smärta synliggörs samt att beskriva deras upplevelse av att använda VAS vid omvårdnad 

inom äldreomsorgen. 

 

Jag har skriftligt tagit del av att intervjuerna kommer ske utifrån en intervjuguide. Jag berättar 

utifrån min egen upplevelse, fritt under intervjutiden som är beräknad till 30- 45 minuter. 

Intervjun spelas in och sker på min arbetsplats under arbetstid.  

 

Vidare har skriftlig information om förfarande och hantering med material getts, materialet 

kommer endast användas av författarna och deras handledare för att därefter makuleras och 

deltagarnas integritet är tillgodosedd. Deltagandet i studien för de sjuksköterskor som 

tillfrågas är frivilligt, deltagarna kan om de vill avbryta pågående intervju, välja att inte svara 

på frågor eller helt avbryta sitt deltagande om de så önskar.  

 

 

Ort och datum ……………. 

 

…………………………………. 
Namn på verksamhetschef 
  

……………………………..….. 
Namnförtydligande 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 4 
ENHETSCHEF FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   
  
 

Informationsbrev avseende en kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelse av smärta inom 

Äldreomsorgen. 

 

Vi som kommer att genomföra studien läser Specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av 

äldre på Högskolan Dalarna, är legitimerade sjuksköterskor och vi arbetar själva inom 

äldreomsorgen. Denna studie är på avancerad nivå och ingår i det examensarbete vi skall 

utföra. 

 

Du tillfrågas som enhetschef för Hälso-och sjukvård om vi Annelie Isaksson och Malin 

Gudmundsson får komma på ett sjuksköterskemöte och muntligt informera om vårt projekt 

samt lämna skriftlig information.  

 

Tiden för detta beräknas ta ca 30- 45 minuter.  

 

Tacksam för återkoppling snarast tack, dock senast _____________. 

 

Vi har varit i kontakt med verksamhetschef inom Hälso- och sjukvårds organisationen och 

hoppas att du redan fått kännedom om vår studie. Kopia på skriftligt godkännande från 

verksamhetschef skickas med som en bilaga. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur smärta synliggörs 

samt att beskriva deras upplevelse av att använda VAS vid omvårdnad inom äldreomsorgen. 

 

Enligt studier besväras flera äldre människor som bor inom kommunal vård och omsorg av 

smärta. Smärtlindring är av stor vikt för den äldre människans livskvalitet och omvårdnad.  

Området är komplext och det finns många aspekter att ta hänsyn till då många äldre ofta är 

multisjuka. Studier visar att förekomst av forskning inom smärta och äldre är låg globalt. 

 



 

 

Vi söker åtta stycken sjuksköterskor som frivilligt kan tänka sig att delta i vår studie som 

handlar om smärta. Kriterier för att kunna delta i studien är att vara legitimerad sjuksköterska 

med minst två års arbetslivserfarenhet samt har erfarenhet av att arbeta med smärta hos äldre.  

Studien är oberoende av deltagarnas utbildningsnivå, ålder, kön och etnicitet varav samtliga 

kommer inkluderas. 

 

De uppgifter vi kommer att få tillgång till kommer att behandlas med respekt för den enskilde 

individen. Intervjumaterialet kommer att avidentifieras så att det inte kan härledas till enskild 

individ eller verksamhet. Verksamhetens deltagande i studien är helt frivilligt. Den eller de 

sjuksköterskor som väljer att delta kan när som helst avbryta pågående intervju, undvika att 

svara på frågor eller avbryta sitt deltagande helt utan att ange orsak.  

Studien kommer att presenteras som en uppsats vid Högskolan Dalarna. Om du som 

enhetschef önskar ta del av studien kan den skickas ut efter godkännande från examinator. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Ort/datum ………………….. 
 

Annelie Isaksson    Malin Gudmundsson 

Tfn: 070-623 72 07    Tfn: 070-618 41 19 

Email: h16annis@du.se   Email: h13magud@du.se 

Adress: Rimgattu 13, Björbo  Adress: Knubbvägen 4, Leksand 

 

………………………………..  ……………………………….. 
Annelie Isaksson   Malin Gudmundsson 
 

 

Handledare Fil.Dr. Marika Marusarz  

Tfn: 023 – 77 84 85 

E-post: mmr@du.se 

Adress: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 

Högskolan Dalarna, 791 88 Falun 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 5 
 
INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE I EN KVALITATIV STUDIE OM 

SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV SMÄRTA INOM ÄLDREOMSORGEN 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie! 
 

Författarna vill undersöka sjuksköterskors erfarenheter av smärta inom äldreomsorgen. 

Området är komplext och det finns många aspekter att ta hänsyn till då många äldre ofta är 

multisjuka. Studier visar att förekomst av forskning inom smärta och äldre är låg globalt. 

Enligt studier besväras flera äldre människor som bor inom äldreomsorg av smärta. 

Smärtlindring är av stor vikt för den äldre människans livskvalitet och omvårdnad.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur smärta synliggörs 

samt att beskriva deras upplevelse av att använda VAS vid omvårdnad inom äldreomsorgen. 

 

Vi söker åtta stycken sjuksköterskor som frivilligt kan tänka sig att delta i vår studie som 

handlar om smärta. Kriterier för att kunna delta i studien är att vara legitimerad sjuksköterska 

med minst två års arbetslivserfarenhet samt har erfarenhet av att arbeta med smärta hos äldre.  

Studien är oberoende av deltagarnas utbildningsnivå, ålder, kön och etnicitet varav samtliga 

kommer inkluderas. 

 

De uppgifter vi kommer att få tillgång till kommer att behandlas med respekt för den enskilde 

individen. Intervjumaterialet kommer att avidentifieras så att det inte kan härledas till enskild 

individ eller verksamhet. Du som väljer att delta kan när som helst avbryta pågående intervju, 

undvika att svara på frågor eller avbryta sitt deltagande helt utan att ange orsak.  

 

Intervjun beräknas pågå under ca 30-45 minuter med båda författarna närvarande på din 

arbetsplats. Intervjufrågorna kommer att vara öppna med följdfrågor där du själv kan berätta 

fritt utifrån dina upplevelser. Intervjun kommer att spelas in och sedan ordagrant skrivas ner 

för att senare analyseras i flera steg.  

 

Studien kommer att presenteras som en uppsats vid Högskolan Dalarna. Om du önskar ta del 

av studien kan den skickas ut efter godkännande från examinator. 

 



 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

 

 

Ort/datum ………………….. 
 

Annelie Isaksson    Malin Gudmundsson 

Tfn: 070-623 72 07    Tfn: 070-618 41 19 

Email: h16annis@du.se   Email: h13magud@du.se 

Adress: Rimgattu 13, Björbo  Adress: Knubbvägen 4, Leksand 

 

………………………………..  ……………………………….. 
Annelie Isaksson   Malin Gudmundsson 
 

 

 

Handledare Fil.Dr. Marika Marusarz  

Tfn: 023 – 77 84 85 

E-post: mmr@du.se 

Adress: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 

Högskolan Dalarna, 791 88 Falun 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

      BILAGA 6 

SKRIFTLIGT INFORMERAT SAMTYCKE FRÅN SJUKSKÖTERSKA TILL ATT 

DELTA I STUDIE 

 
Jag har skriftligt tagit del av studien med syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelse av hur 

smärta synliggörs samt att beskriva deras upplevelse av att använda VAS vid omvårdnad 

inom äldreomsorgen. 

 
Jag har fått ta del av att intervjuerna sker utifrån öppna förberedda frågeställningar, där jag 

fritt kan berätta om mina upplevelser inom området. Intervjun tar ca 30-45 minuter, den 

spelas in för att sedan kunna skrivas ut av författarna. Det material som används under 

studiens gång kommer endast vara tillgängligt för författarna och handledare på Högskolan 

Dalarna, Falun. Det färdigställda materialet i studien kommer inte kunna härledas till mig 

eller min arbetsplats. 

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien.  

 

Jag är informerad muntligt och skriftligt om att deltagande i studien är frivilligt. 

 

Jag kan när som helst avbryta detta samtycke utan att förklara orsak till avbrott.  

Om jag väljer att avbryta mitt deltagande samtycke skall information om avbrutet samarbete, 

skyndsamt meddelas författarna.  

 

 

Ort/datum:  ……………………………… 

 

…………………………………………….. 
Namnteckning, Leg. Sjuksköterska 
 

…………………………………………….. 
Namnförtydligande, Leg. Sjuksköterska 

 
 
 

 



 

 

BILAGA 7 

ETISK EGENGRANSKNING    

  

     
 Ja Tveksamt Nej 

 
1 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)? 

 
 
 
 
 

  
 
 

X 

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

   
 
 

X 

 
3 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna? 

   
 

X 

 
4 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

  
 

 
X 

 
5 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

   
X 

 
6 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)? 

 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

   
 
 
 
 
 

X 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 

   
 
 

X 

 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
 



 

 

BILAGA 8 
FÖRFATTARDEKLARATION     
 

Uppsatstitel  Sjuksköterskors upplevelse av smärta inom äldreomsorgen.  

En kvalitativ studie 

 

Samtliga författare till uppsatsen bekräftar att hon/han har bidragit konkret i 

förberedelsearbete och utformning av uppsatsen. 

 

Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 

 
 
 
 
 


