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Sammanfattning  

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur äldre människor upplevde att leva med 

långvarig smärta samt att se vilka icke farmakologiska behandlingsmetoder som användes för 

att lindra smärtan. Vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats (n=6) och kvalitativ ansats 

(n=7) från sökmotorn ELIN och databasen CINAHL låg till grund för resultatet. Artiklarna 

valdes ut om de var relevanta för syftet och dess kvalitet värderades med hjälp av 

granskningsmallar. Artiklarnas resultat analyserades utifrån frågeställningarna och följande 

underrubriker identifierades. Tillfreds och nöjd - det hade kunnat vara värre, Tillfredsställda 

och tror på förbättring - vill vara oberoende, Otillfredsställda -tror inte på förbättring, 

Upplevelser som var gemensamma för de äldre, Aktivitet, Distraktion, Fysiska 

behandlingsalternativ, Samtal, Vila och avslappning, Värme och kyla och Övriga 

behandlingsalternativ. Studien visade att äldres upplevelser av långvarig smärta var 

individuella. Gemensamt för de äldre var att smärtan ledde till konsekvenser i det dagliga 

livet. Icke farmakologiska alternativ som användes i stor utsträckning bland de äldre var 

fysisk aktivitet, vila samt distraktion. Uppsatsförfattarna anser att studien visade att många 

äldre levde med långvarig smärta och att upplevelsen av den var individuell, samt att smärta 

hanterades olika. Många av de äldre hade egna strategier för att lindra smärtan, dock fanns det 

en del äldre som inte hade tillräckligt med kunskap vad gällde icke farmakologiska alternativ. 

Detta visade att det fanns ett behov av information. 

Nyckelord: Behandlingsalternativ, Icke farmakologisk, Långvarig smärta, Upplevelser, Äldre 

människor 

Keyword: Chronic pain, Experiences, Non-pharmacological, Older people, Treatment options 
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Inledning 

Smärta 

Smärta är en individuell upplevelse som kan vara svår att tolka för människor (Husebö, 1991). 

Den är svår att definiera för såväl vårdpersonal, anhöriga som patienter (Bragée & Bragée, 

1999). International Association for the Study of Pain (IASP) har definierat smärta som en 

obehaglig upplevelse förenad med verklig eller hotande vävnadsskada eller beskriven som 

sådan skada (Nisell & Einhorn, 2007, s. 16). Enligt Bragée och Bragée (1999) kan smärta 

delas in i två olika delar, en fysisk del och en känslomässig del. Den fysiska delen styrs av 

nervsystemet som utgörs av signaler av kemiska substanser samt elektriska impulser. Den 

känslomässiga delen är betydligt svårare att mäta då den utgörs av obehag såsom, ilska, rädsla 

och sorg. När den fysiska och känslomässiga delen kopplas samman tvingas människan till 

reaktion och handling, för att skydda sig mot smärtan (Bragée & Bragée, 1999). 

 

Långvarig smärta 

Långvarig smärta är ett tillstånd som finns kvar hos individen mer än tre månader efter det att 

tillståndet förväntas vara försvunnet. Tidigare har detta fenomen benämnts som kronisk 

smärta men eftersom benämningen kronisk smärta har en antydan till att vara obotbar har 

begreppet ändrats till långvarig smärta (Werner & Strang, 2008). Trots detta behöver det inte 

vara ett övergående tillstånd då det kan vara livslångt (Magnusson & Mannheimer, 2008). För 

vissa människor kan det handla om år av smärta, vilket kan leda till konsekvenser i det 

dagliga livet. Har patienten dagliga smärtor under månader och ibland år så påverkas livet för 

dessa patienter både socialt och emotionellt. Vanliga problem vid långvarig smärta är 

sömnproblem, då det förekommer insomningssvårigheter och svårigheter att få en 

sammanhängande sömn på grund av smärtorna. Sociala problem kan uppkomma då 

människor tror sig upplevas som gnälliga då de pratar om sin smärta och de väljer då istället 

att stanna hemma (Almås, 2009). Långvarig smärta har olika orsaker, i vissa fall beror det på 

olyckor som hänt och att det kvarstår smärta efter en skada. Andra långvariga smärttillstånd 

kan vara muskelsmärtor, smärtor som kvarstår efter operation eller sjukdomssmärtor. Det 

finns även en grupp människor som har oförklarliga smärtor, vilket betyder att det inte finns 

någon medicinsk förklaring på deras symtom (Almås, 2009). 
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Långvarig smärta bland äldre människor är vanligt. Smärtan kan bero på många olika faktorer 

som till exempel ryggont eller smärta i ben. Men äldre människor genomgår också en 

fysiologisk förändring som i sin tur kan bidra till ett ökat smärttillstånd. Att åldras innebär att 

människan förändras kroppsligt, psykologiskt och socialt, och en del av dessa förändringar 

påverkar den äldre människans smärtupplevelse (Werner & Strang, 2008).  När människan 

åldras biologiskt påverkas alla organ i kroppen. Synen blir sämre, då ögats lins förlorar 

elasticitet, hörseln blir nedsatt och lukt och smak försämras. Hud och hår förändras, då 

underhudsfettet minskar och elasticiteten i huden försvagas. Lungvävnaden blir mindre 

elastisk vilket kan påverka andningen, njurarnas funktion avtar och det innebär att det tar 

längre tid för kroppen att göra sig av med avfallsprodukter. Matspjälkningen fungerar sämre 

vilket kan leda till att den äldre människan inte får i sig tillräckligt med näring, då maten inte 

sönderdelas optimalt. Ett tidigt tecken på åldrande är att skelett och muskulatur förändras, 

människan blir kortare och minskar i vikt. Den totala cellmassan minskar och kroppsvätskan 

reduceras (Abrahamsson, 2003). Faktorer som sömnsvårigheter, trötthet, ångest, sysslolöshet 

och social isolering har visat sig påverka smärttröskeln (Werner & Strang, 2008). I studier har 

det framkommit att ca 20 % bland de äldre använde någon form av smärtstillande läkemedel 

regelbundet. En annan studie visade att bland 80-åringar förekom långvarig smärta hos 50 % 

(Werner & Strang, 2008).  

 

Behandlingsmetoder 

Långvarig smärta kan behandlas farmakologiskt och icke farmakologiskt. Dessa två kan även 

kombineras för att få en effektiv behandling (Werner & Strang, 2008). Enligt Jakobsson 

(2004) är farmakologisk behandling det vanligaste alternativet och detta används ofta i 

kombination med vila och distraherande aktiviteter. Trots detta är det inte alltid den 

farmakologiska behandlingen som är mest gynnsam. Enligt Öckert (2006) kan smärtstillande 

läkemedel med antiinflammatorisk effekt till och med göra mer skada än nytta för individen. 

När människan drabbas av en skada svarar kroppen genom ökad cirkulation som leder till en 

inflammatorisk reaktion med värme, svullnad, rodnad och smärta. Antiinflammatoriska 

läkemedel tar i detta fall bort smärtan och även de andra symtomen vilket gör att 

läkningsprocessen i kroppen hämmas. Detta gör att människan blir symtomfri samtidigt som 

skadan finns kvar, vilket på lång sikt kan leda till kvarstående kroppsskada. Öckert (2006) 
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föreslår istället att individen i möjligaste mån bör eliminera orsaken till smärtan för att 

undvika eventuell problematik senare i livet.  

För att behandla långvarig smärta på ett optimalt sätt, finns det inte enbart en 

behandlingsmetod som ger bot, utan det krävs en kombination av fler. Enskilda behandlingar 

kan ge smärtlindring för stunden men ger ingen långvarig effekt. Det viktigaste i 

smärtbehandlingen är att patienten själv är aktiv och delaktig (Magnusson & Mannheimer, 

2008).  

Magnusson och Mannheimer (2008) delar in smärtbehandlingen i fem så kallade pelare. 

Dessa utgörs av ökad kunskap, om patienten förstår vad smärta är och vet varför det gör ont, 

är det lättare att hantera smärtan. Fysisk aktivitet ökar prestationsförmågan och muskelstyrkan 

hos patienten, och kan ha positiva effekter på symtom som kan uppkomma vid långvarig 

smärta såsom oro, ångest och depression. Den tredje pelaren är sociala aktiviteter, och med 

detta menar Magnusson och Mannheimer (2008) att det är av stor vikt att patienterna får stöd i 

sina dagliga aktiviteter samt träning i att klara av dem. Det kan vara allt ifrån att klara av att 

gå i trappor, handla och gå ut och träffa vänner. Läkemedel är den fjärde pelaren, där riktas 

läkemedelsbehandling mot att lindra smärtan. Den femte pelaren är sjukgymnastik, detta är en 

viktig del i behandlingen för att kunna utöva de fysiska och sociala aktiviteterna.  

För att hjälpa patienten under behandling är det betydelsefullt att hitta lämpliga 

behandlingsalternativ utöver de farmakologiska som erbjuds. Det finns olika typer av icke 

farmakologiska behandlingsalternativ (Almås, 2009) som kan delas in i två undergrupper. 

Den ena gruppen är fysiologiska metoder med bland annat massage, värme-kyla, vila och 

transkutan elektrisk nervstimulering (TENS). Den andra gruppen utgörs av kognitiv 

beteendeterapi som omfattar distraktion och samtal (Jakobsson, 2004). 

Massage kan ge god smärtlindring för patienter med långvarig smärta särskilt om den ges i 

kombination med antiinflammatorisk salva. Värme och kyla har god smärtlindrande effekt. 

Värmen lindrar genom att cirkulationen ökar i det smärtsamma området, samt att 

värmesignalerna konkurerar med smärtsignalerna. I vissa fall som vid ledsmärta kan dock 

värme öka smärtan och då kan kyla vara mer effektivt. Kylan gör att cirkulationen minskar 

vilket får spänningar i vävnader att avta. Detta får i sin tur såväl smärta som hematom och 

svullnad att minska. TENS är smärtlindrande genom att individen får en svag elektrisk 

stimulering från en dosa som fästs på kroppen genom små elektroder. Denna stimulering gör 
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att kroppens egna smärtsystem aktiveras. Behandlingen pågår i ungefär 25-45 minuter och ger 

allt ifrån ett fåtal till många timmars smärtlindring (Almås, 2009).  

Kognitiva metoder används för att lindra långvarig smärta. Smärtan kan avledas genom att 

individen tänker på något annat. Hjärnan klarar inte av att fokusera på olika saker samtidigt 

vilket gör att till exempel ett kärt besök kan komma att konkurera med smärtan och under den 

tiden lindra smärtupplevelsen (Almås, 2009). Samtal är en annan psykologisk metod som 

lindrar. För att behandlingen ska vara framgångsrik ska det finnas ett aktivt deltagande från 

både vårdpersonal och patienter. Det ska handla om empati som ger hoppfullhet, det ska 

finnas ett intresse för att hjälpa till. Människor som söker hjälp för smärta vill möta en 

vårdpersonal som lyssnar, med öppenhet och empati (Werner & Strang, 2008). Det finns 

studier som visar att äldre människor under sin behandling är beroende av att uppleva en god 

relation till vårdpersonalen för att de ska vara så tillfredställda som möjligt. Det har visat sig 

att patientens goda relation till vårdpersonalen spelar en övergripande roll. Äldre människor, 

som tidigare i livet varit vana att se läkaren som en stor auktoritet, har dock svårt att delta i 

den egna vården. Därför behöver de uppmuntran och stöd för att få möjlighet till delaktighet 

(Teh et al., 2009). 

Ytterligare icke farmakologiska alternativ kan vara akupunktur, kiropraktik, meditation och 

vitamin- och mineraltillskott (Rosenberg et al., 2008).  Vid akupunktur sticks tunna nålar in i 

huden som sitter kvar i 20 till 40 minuter. Metoden bidrar till ökad cirkulation och ökad 

aktivitet i kroppens egna smärtsystem, hur detta går till är fortfarande osäkert. Kiropraktik 

hjälper särskilt patienter med ryggbesvär. Denna metod ska inte ses som ett förstahandsval 

utan utföras med försiktighet. En kiropraktor förflyttar en förskjuten kota med ett kort tryck 

med handen till sitt normala läge, men just detta kan leda till skador om det inte görs på rätt 

sätt (Bragée & Bragée, 1999). Meditation kan hjälpa människan till bättre kroppskontroll och 

medvetenhet vilken kan minska intensiteten av smärtupplevelsen (Almås, 2009). Nivåerna av 

mineralerna i kroppen behöver vara väl balanserade för att kroppens funktioner ska fungera. 

Får kroppen för lite mineraler kan värk utlösas vilket gör att mineraltillskott kan verka 

smärtlindrande. Även vitaminerna i kroppen är avgörande för kroppens arbete (Öckert, 2006).  
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Sjuksköterskans roll 

För att öka patientens välbefinnande bör sjuksköterskan vara erfaren och empatisk i sin 

profession. Är sjuksköterskan kunnig i smärtproblematik kan hon förklara för patienten hur 

smärta uppkommer och vad som händer i patientens kropp. Detta kan leda till ett ökat 

välbefinnande för patienten om förståelsen för smärtan ökar (Ericsson & Ericsson, 2008). 

Enligt Almås (2009)  kan sjuksköterskans tidigare erfarenheter och kunskaper hjälpa patienter 

att få rätt behandling. Sjuksköterskan lär sig tolka olika reaktioner på smärta och kan därför 

förebygga smärtan i ett tidigare skede. För patienten är det viktigt att sjuksköterskan tror på 

dennes smärtupplevelse och beskrivning av smärtan. Sjuksköterskan ska även ha kunskaper 

om behandlingsalternativ, om det finns några möjliga biverkningar och hur dessa då kan 

behandlas eller förebyggas. I sjuksköterskerollen är det av stor vikt att alla vårdhandlingar 

bygger på evidens och inte egna övertygelser (Almås, 2009).  

 

Problemformulering 

Det övergripande målet för smärtbehandling har sin grund i att minska lidande. Behandlingen 

ska dessutom vara så väl genomförd att människans livskvalitet beaktas (Werner & Strang, 

2008). Det finns studier om hur långvarig smärta upplevs av äldre människor och om hur de 

hanterar den (Blomqvist & Edberg, 2002). Det finns även forskning kring icke 

farmakologiska behandlingsalternativ och dess effekter bland äldre människor (Jakobsson, 

2004). Trots detta, samt att smärta är vanligt bland äldre människor, har vårdpersonal 

bristande kunskap om hur smärta kan upplevas och behandlas samt hur icke farmakologiska 

alternativ kan användas (Jakobsson, 2004). Utifrån detta vill uppsatsförfattarna studera dessa 

ämnen närmare för att få en djupare förståelse samt för att kunna delge andra människor och 

sprida kunskap. Uppsatsförfattarna menar att alla som arbetar med omvårdnad av äldre 

människor kan ha nytta av denna studies resultat. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva äldre människors upplevelse av att leva med 

långvarig smärta samt att undersöka vilka icke farmakologiska behandlingsalternativ som 

användes. 
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Frågeställning 

Hur upplevde äldre människor att leva med långvarig smärta? 

Vilka icke farmakologiska behandlingsalternativ användes för att lindra långvarig smärta? 

 

Definition av centrala begrepp 

Med äldre människor menade uppsatsförfattarna alla personer över 60 år. 

 

Metod 

 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Till litteraturstudien har vetenskapliga artiklar sökts i sökmotorn ELIN och databasen 

CINAHL. Sökord som användes var alternative therapy, chronic pain, experiences, older 

adults, older people, och persistent pain. Uppsatsförfattarna har även sökt på sökorden 

complementary medicin och elderly people detta utan resultat. Efter detta lades CAM till som 

står för ”Complementary and Alternative Medicin”. Inklusionskriterierna för artiklarna var att 

de skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift, vara skrivna på engelska samt 

förekomma i fulltext. De skulle vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar, vara av 

god eller medelgod kvalitet samt ha ett etiskt godkännande. För att få aktuell information 

exkluderades material som publicerats tidigare än 1997. Tabell 1 visar resultatet av 

artikelsökningen. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingick.  
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning  

 

 

SÖKMOTOR/ 

DATABAS 
SÖKORD 

ANTAL 

TRÄFFAR 

ANTAL LÄSTA 

ABSTRAKT 

N= 91 

ANTAL 

LÄSTA 

ARTIKLAR 

N=30 

ANTAL 

VALDA 

ARTIKLAR 

N=13 

ELIN 

 

 

Persistent 

and pain 

and older people 

 52238 

3002 

15 9  

 

 

2  0 

ELIN 

 

Chronic pain 

and older people 

 7011 

69  22 

 

9 7  

ELIN 

 

 

Alternative 

therapy 

and older people 

799 

 

2  1 

 

 

0  0 

ELIN 

 

CAM 

and chronic pain 

 12542 

21  13 

 

2 1 

ELIN 

 

CAM 

and older people 

 12542 

14  6 

 

3  0 

ELIN 

 

 

Persistent 

and pain 

and older adults 

52238 

3002 

26 11 

 

 

2 2 

CINAHL 

 

 

Chronic pain 

and older people 

and experience 

 2595 

48 

3 2 

 

 

2 0 

CINAHL 

 

 

 

Chronic pain 

and older people 

and alternative 

therapy 

 2595 

48 

 

5  2 

 

 

 

1  0 

CINAHL 

 

Persistent pain 

and older people 

271 

9   5 

 

3  1 

CINAHL 

 

CAM 

and chronic pain 

 511 

19  10 

 

2  0 

CINAHL 

 

Chronic pain 

and older adults 

 2595 

63 10 

 

4 2 

 

Tillvägagångssätt 

Uppsatsförfattarna valde ut artiklar genom att först läsa titeln. Sedan lästes abstraktet om det 

verkade relevant för studiens syfte och frågeställningar. Artiklar som passade för ändamålet 

skrevs ut i fulltext. Ett antal artiklar återkom i flera sökningar trots olika sökvägar och olika 

sökord. Dessa lästes då bara en gång. När flertalet artiklar återkom ansågs tillräckligt material 

finnas och sökningarna avslutades. Uppsatsförfattarna delade upp artiklarna emellan sig för 

att granska hälften var. Sedan kontrollerade uppsatsförfattarna varandras granskningar och 
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valde sedan gemensamt ut de artiklar som var relevanta för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Väsentliga delar av artiklarnas resultat markerades och togs ut av 

uppsatsförfattarna som sedan delade in detta i kategorier som bildade underrubriker och 

därmed resultatet. Därefter skrev uppsatsförfattarna delvis enskilt, men examensarbetet 

sammanställdes gemensamt. Uppsatsförfattarna träffades regelbundet. 

 

Analys 

Artiklarna har granskats utifrån modifierade granskningsmallar, (bilaga 1 & 2), framtagna av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2003). 

Granskningsmallarna bestod av ja och nej frågor varav mallen för den kvalitativa 

granskningen bestod av 25 frågor och den kvantitativa av 29 frågor. Utifrån antalet ja-svar 

bedömdes de olika artiklarnas kvalitet. För hög kvalitet krävdes 80 % ja-svar vilket 

motsvarade 20 respektive 24 poäng. Motsvarande procentuella andel för medelgod kvalitet 

var 60 % ja-svar vilket gav en gräns på 15 respektive 17 poäng. Alla poäng under detta gav 

låg kvalitet. Utifrån resultatet av granskningen valdes 13 artiklar ut som användes till 

resultatet. Nedan följer en redovisning av kvalitetsnivån relaterat till antal artiklar och ansats 

(Tabell 2). 

 

Tabell 2. Kvalitetsnivå relaterat till antal artiklar och ansats 

Kvalitetsnivå Ansats 

 Kvantitativ Kvalitativ 

 n % n % 

Hög 4 67 6 86 

Medel 2 33 1 14 

Låg 0 0 0 0 
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Uppsatsförfattarna läste artiklarna och utgick från frågeställningarna. Utifrån ”hur upplevde 

äldre människor att leva med långvarig smärta?” lästes relevanta artiklar ett flertal gånger. All 

text i artiklarna, som svarade på studiens syfte och frågeställningar, markerades och 

kategoriserades till relevanta underrubriker enligt följande: Tillfreds och nöjd - det hade 

kunnat vara värre, Tillfredsställda och tror på förbättring - vill vara oberoende och 

Otillfredsställda -tror inte på förbättring. Dessutom framkom de äldre människornas 

gemensamma upplevelser som då bildade en egen underrubrik Upplevelser som var 

gemensamma för de äldre. 

Artiklar relevanta till frågeställningen ”vilka icke farmakologiska behandlingsmetoder 

användes för att lindra långvarig smärta?” lästes även de ett flertal gånger och resultat lyftes 

ut på ett likvärdigt sätt som ovan. Följande underrubriker användes, aktivitet, distraktion, 

fysiska behandlingsalternativ, samtal, vila och avslappning, värme och kyla och övriga 

behandlingsalternativ.   

 

Forskningsetiska aspekter 

Uppsatsförfattarna har förhållit sig objektiva till all insamlad data samt granskat den 

förutsättningslöst. Materialet har redovisats sanningsenligt och då materialet från de 

vetenskapliga artiklarna återgavs ordagrant, har kursiv text använts. Forsberg och Wengström 

(2008) styrker detta då de anger att det är viktigt att all forskning presenteras utan att den 

förvrängs eller kopieras. Dessutom säger Forsberg och Wengström (2008) att utvalda artiklar i 

ett forskningsresultat bör ha etiska godkännanden. Detta anser även uppsatsförfattarna som 

viktigt och har därför endast valt ut artiklar med en god etisk grund.  
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Resultat 

 

Resultatet representeras av artiklar från England, Island, Italien, Kina, Sverige, Taiwan och 

USA. Tabell 3 visar en översikt av de utvalda artiklarna som ligger till grund för resultatet. 

 

Tabell 3. Resultatsammanställning 

Författare 

År Land Titel Syfte Design Metod Deltagare Resultat 

Kvalitets- 

grad 

Blomqvist, 

K. 2002        

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

Older people in 

persistent pain: 

Nursing and 

paramedical 

staff, perceptions 

and pain 

management 

 

 

 

 

Att undersöka 

sjuksköterskor 

och annan 

vårdpersonals 

uppfattningar av 

äldre med 

långvarig smärta 

och deras dagliga 

hantering av 

smärta. 

 

Kvalitativ 

Enskilda 

intervjuer med 

ostrukturerade 

frågor som 

varade i 20- 

45 min 

 

 

 

 

N= 52           

46 kvinnor      

6 män   

Sjuksköterskor, 

Underskötersk

or, 

Arbetsterapeut

er, 

Sjukgymnast 

 

 

Vårdpersonalen uppfattade 

tex. smärta som verklig, 

obetydlig, vårdrelaterad,  

dold, självorsakad eller 

oartikulerad. Äldre med 

smärta uppfattades i vissa 

fall överdriva smärtan 

vilket framkallade 

frustation. Medan de som 

uppfattades som tålmodiga 

gav tillfredställelse. 

21/25       

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomqvist, 

K Edberg, 

A-K 2002          

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

Living with 

persistent 

pain:experiences 

of older people 

receiving home 

care 

 

 

 

 

 

Att undersöka hur 

människor med 

långvarig smärta, 

som har ett 

vårbehov, hur de 

upplever sig 

själva, smärtan 

och anhöriga, och 

vad de gjorde för 

att hantera sin 

smärta 

Kvalitativ 

Enskilda 

intervjuer med 

öppna och 

strukturerade 

frågor som 

varade i 45-60 

min 

 

 

 

N= 90            

66 kvinnor      

24 män i åldern 

75 år och uppåt 

 

 

 

 

 

 

 

Att bli gammal och leva 

med ihållande smärta 

upplevdes varierande, även 

hur de upplevde sig själva 

och anhöriga. Smärta 

hanterades med mediciner, 

vila och distraktion 

 

 

 

 

22/25        

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersek, M., 

Turner, A. 

J, Kemp, 

A. C 2006                

USA 

 

 

Use of the 

Chronic Pain 

Coping Inventory 

to assess older 

adults pain 

coping strategies 

 

Att undersöka 

vilka strategier 

som används vid 

långvarig smärta 

hos äldre 

människor på 

äldreboenden. 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollstudie 

CPCI -

formulär med 

42 resp. 65 

frågor. 

N= 251        

213 kvinnor 

 37 män i 

åldern 65 år 

och uppåt 

 

 

De vanligaste strategierna 

var att hitta uppgifter för 

att uthärda smärta, hitta 

balans mellan aktivitet och 

vila samt copingstrategier. 

 

 

26/29         

Hög 

 

 

 

 

 

Gudmanns

dottir G D., 

Halldorsdot

tir, S.                   

2009                          

Island 

 

 

Primacy of 

existential pain 

and suffering in 

residents in 

chronicpain in 

nursing homes: a 

phenomenologic

al study 

Att undersöka 

upplevelsen hos 

boende på 

sjukhem, med 

långvarig smärta 

 

 

 

Kvalitativ 

Fenomeno-

logisk. Två 

öppna 

intervjuer eller 

dialoger som 

varade 10-44 

minuter 

N= 12              

7 män              

5 kvinnor  

ålder 74-97 

 

 

 

 

Existentiell (själslig) 

smärta och lidande är 

företrädande hos boende på 

vårdhem. Det är en 

utmaning att leva med 

långvarig smärta, anhöriga 

har en stor roll i de 

boendes liv 

 

23/25        

Hög 
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Hall-Lord, 

M-L., 

Larsson, 

G., Steen, 

B.            

1999                    

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronic pain and 

distress in older 

people: A cluster 

analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att identifiera 

varierande 

profiler av smärta 

och 

ångestupplevelser 

hos äldre och 

jämföra med 

bakgrunds-

variabler som 

känsla av 

sammanhang 

funktionsförmåga 

och erfarenheter 

av interventioner 

för att reducera 

smärta 

Kvantitativ 

Klusteranalys 

Strukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

under 6 

månader, varje 

intervju 

varade i ca 60 

min 

 

 

 

 

 

 

N=42             

37 kvinnor               

5 män i åldern 

65-94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Studien identifierade tre 

profiler av smärta och 

ångest, det fanns 

signifikanta skillnader 

mellan de tre grupperna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

29/29       

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hicks, 

G.E., 

Shardell, 

M., Miller, 

R. M., 

Bandinelli, 

S., 

Guralnik, 

J., 

Cherubini, 

A., 

Lauretani, 

F. & 

Ferrucci, L. 

2008                 

Italien  

Associations 

Between Vitamin 

D Status and 

Pain in Older 

Adults: The 

Invecchiare in 

Chianti Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

sambandet mellan 

vitamin D och 

smärta genom att 

ta del av 

tvärsnittsdata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

prospektiv 

populations-

baserad studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 958            

529 kvinnor                 

429 män i 

åldern 65-102 

år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låg vitamin D nivå visade 

sig vara associerat med 

ryggsmärtor, men bara 

bland kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26/29      

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemp, A, 

C., Ersek, 

M., Turner, 

A, J.               

2005                       

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descriptive 

study of older 

adults with 

persistent pain: 

Use and 

percieved 

effectivness of 

pain managment 

strategies 

 

 

 

 

 

Beskriva 

användningen och 

upplevda 

strategier av 

effektiv 

smärtlindring i ett 

urval av äldre och 

att utforska 

sammanslutningar 

av dessa variabler 

med 

demografiska och 

psykosociala 

egenskaper. 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Deskriptiv 

statistik  

Frågeformulär 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 235     

197 kvinnor        

38 män i  

ålder 65-85+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många använde olika 

strategier för att lindra 

smärtan.Läkemedel, 

regelbunden träning, 

böner, kyla och värme var 

de mest använda 

strategierna. 

 

 

 

 

 

 

 

25/29       

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konvicka, 

J, J., 

Meyer, A, 

T., 

McDavid, 

J,A., 

Roberson, 

R,C.                     

2008                     

USA 

Complementary/

Alternative 

Medicine use 

among chronic 

pain clinic 

patients 

 

 

 

 

Att få ett grepp 

om antalet 

människor som 

använder sig av 

komplementära 

och alternativa 

metoder. 

 

 

 

Kvantitativ     

Frågeformulär 

om 

användandet 

av CAM 

 

 

 

 

 

N= 425           

248 kvinnor         

171 män i  

ålder 18-80+ 

 

 

 

 

 

 

Användandet av alternativa 

metoder är allmänt 

förekommande. Nästan 40 

% använder minst en form 

av alternativ för att lindra 

smärtan. 

 

 

 

 

19/29 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soafer-

Bennett,B., 

Holloway, 

I., Moore, 

A., 

Lamberty, 

J., 

O`Dwyer, 

J.   …. 

2007           

England 

Perseverance by 

older people in 

their managment 

of chronic pain: 

A qualitative 

study 

 

 

 

 

 

Att få insyn i 

äldre människors 

uppfattningar om 

hur långvarig 

smärta påverkar 

deras liv ich hur 

de hanterar det. 

 

 

 

 

Kvalitativ      

Grounded 

theory  

Ostrukturerade 

djupintervjuer 

 

 

 

 

 

 

N=63             

60 år och uppåt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De äldre håller sig 

sysselsatta och har fokus 

på social aktiviteter för att 

hantera sin smärta, de 

försöker leva sitt liv trots 

smärtan. 

 

 

 

 

 

22/25       

Hög 
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Soafer, B., 

Moore A. 

P., 

Holloway, 

I., 

Lamberty, 

J. M., 

Thorp 

T.A.S., 

O´Dwyer, 

J.             

2005        

England 

Chronic pain as 

percieved by 

older people:a 

qualitative study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

vilka praktiska, 

fysiska och 

psykosociala 

begränsningar 

äldre möter på 

grund av 

långvarig smärta 

och vilka 

strategier som 

används för att 

hantera det. 

 

Kvalitativ    

Grounded 

theory 

ostrukturerade 

intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=63         

42 kvinnor         

21 män i ålder 

60 år och uppåt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två huvudteman framkom, 

strävan efter oberoende 

och kontroll samt anpassa 

till att leva trots smärta.  

Många hade hittat vägar 

för distraktion, och 

accepterade smärtan för att 

kunna leva vidare. 

 

 

 

 

 

18/25      

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soafer-

Bennett, 

B., Walker, 

J., Moore, 

A., 

Lamberty, 

J., 

O`Dwyer, 

J.            

2007           

England 

The social 

consequences for 

older people of 

neuropathic pain: 

A qualitative 

study 

 

 

 

 

 

Att utforska den 

levda 

erfarenheten av 

äldre personer 

med neuropatisk 

smärta, 

i synnerhet deras 

sociala 

erfarenheter och 

sina partners / 

makar 

Kvalitativ  

fenomeno-

logisk. Semi-

strukturerade 

frågor 

 

 

 

 

 

 

N= 16               

10 kvinnor        

6 män i åldern 

60 och däröver 

 

 

 

 

 

 

 

en kombination av smärta i 

samband med 

begränsningar och 

osäkerhet 

resulterade i social 

tillbakadragenhet av 

patienterna, och social 

isolering för både patienter 

och deras makar. 

22/25        

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsai, Y-F., 

Chu, T-L., 

Lai, Y-H. 

& Chen W-

J.        2008                  

Taiwan 

 

 

Pain experiences, 

control beliefs 

and coping 

stategies in 

Chinese elders 

with 

osteoarthritis 

 

Att utforska 

smärterfarenheter, 

smärtkontroll, tro 

och 

copingstrategier 

av äldre med 

artros 

 

Kvantitativ 

Tvärsnitts-

studie med 

frågeformulär 

 

 

 

 

 N= 205          

140 Kvinnor           

65 Män  i 

åldern 65 år 

och uppåt 

 

 

 

Smärtupplevelser gjorde 

att deltagarna led och att 

deras dagliga aktiviteter 

påverkades. Oförmåga till 

att få smärtlindring kan 

bero på begränsad 

användning av coping 

strategier.  

 

21/29    

Medel 

 

 

 

 

 

 

Tse, M., 

Pun, S., 

Benzie, I.                    

2003                    

Kina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pain relief 

strategies used 

by older people 

with chronic 

pain: an 

exploratory 

survey for 

planning patient-

centered 

intervention 

 

 

 

Att utforska vilka 

smärtlindrings 

interventioner 

som används av 

äldre människor 

med kronisk 

smärta i Hong 

Kong.  Samt 

vilken frekevens 

och i vilken 

utsträckning 

receptfria åtgärder 

användes. 

Deskriptiv 

kvalitativ 

studie     

Intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N= 44              

37 kvinnor            

7 män i åldern 

65 och uppåt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av deltagarna 

använde receptfria 

alternativ som analgetika 

tillsammans med massage. 

Det uppfattades av 58% att 

det gav smärtlindring. 

Endast få använde 

receptbelagda läkemedel. 

 

 

 

 

22/25      

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsatsförfattarna har valt att redovisa resultatet om äldres upplevelser utifrån olika 

kategorier som framkom under analysen. Dessa kategorier var Tillfreds och nöjd - det hade 

kunnat vara värre, Tillfredsställda och tror på förbättring - vill vara oberoende, 

Otillfredsställda -tror inte på förbättring och Upplevelser som var gemensamma för de äldre. 

Sedan redovisas resultatet av vilka icke farmakologiska behandlingsalternativ som användes 

under underrubrikerna aktivitet, distraktion, fysiska behandlingsalternativ, samtal, vila och 

avslappning, värme och kyla samt övriga behandlingsalternativ.   
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Äldres upplevelser av att leva med långvarig smärta 

Tillfreds och nöjd - Det hade kunnat vara värre 

Denna grupp av äldre människor upplevde en tillfredställelse med livet trots smärta 

(Blomqvist & Edberg, 2002). De upplevde att de kände sig nöjda och de var tacksamma 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Dessa individer menade att smärtan inte kunde bli 

bättre, men trots detta ansåg de att livet var meningsfullt och hoppfullt (Hall-Lord, Larsson & 

Steen, 1999). De tyckte att smärtan var något som kom med åldern och att det var naturligt 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Genom att acceptera smärtan ansåg dessa individer 

att deras långvariga smärttillstånd kunde hanteras. I just accept the pain and get on with life… 

it´s no good you know, fussing over what you can´t do… so you learn to live with what you 

can´t do and cope with what you can… (Soafer, Moore, Holloway, Lamberty, Thorp & 

O’Dwyer, 2005, s. 464) Detta citat av en kvinna i 60-årsåldern visar hur äldre anpassar sig till 

ett liv med långvarig smärta (Soafer et al., 2005). 

Hjälpbehovet var uttalat hos dessa äldre människor, det sågs inte som något hinder att be om 

hjälp. De visade dessutom tacksamhet inför de som hjälpte dem (Blomqvist & Edberg, 2002). 

Att vara beroende av andra kunde handla om att behöva hjälp för att ta sig ut. En 80-årig 

kvinna berättade om sitt behov av andra och av hjälpmedel för att ta sig utanför hemmet. I 

only go out when my son takes me shopping in a wheelchair (Soafer-Bennett, Walker, Moore, 

Lamberty & O´Dwyer, 2007b, s. 265).  

Äldre människor som hörde till denna kategori beskrev sin smärta som värk och att ha ont 

samt att den försvagade deras rörlighet (Blomqvist & Edberg, 2002). I studier av Blomqvist 

och Edberg (2002), Hall-Lord et al. (1999) och Soafer et al. (2005) framkom att äldre 

människor ansåg att det trots smärtan hade kunnat vara värre. Genom att se tillbaka på 

smärttillstånd som varit intensivare tidigare i livet, upplevde de att de fann styrka att hantera 

smärtan och såg den inte som så farlig (Blomqvist & Edberg, 2002). Ett sätt att hantera detta 

var att hjälpa andra vilket i sin tur ledde till ett ökat välbefinnande och lindrad smärta 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009; Soafer-Bennett, Holloway, Moore, Lamberty & 

O’Dwyer, 2007a, 2007a; Soafer et al., 2005). Genom att hjälpa andra beskrev en 79 årig 

kvinna hur hon blev smärtlindrad genom att tänka på något annat än sig själv … helping 

others… because you stop thinking about yourself for one thing… and it gets you out… 

(Soafer-Bennett et al., 2007a, s.275). Tillfredställelse och glädje kunde även ses i detta 

sammanhang (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009).  
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Tillfredsställda och tror på förbättring - vill vara oberoende  

Upplevelserna kännetecknades, i denna grupp av äldre människor, i stor utsträckning av en 

känsla av att vara oberoende och självständig (Soafer et al., 2005). Många ordnade sitt liv på 

ett sätt så att de klarade av sin vardag utan att vara beroende (Soafer-Bennett et al., 2007a). I 

följande exempel beskriver en 80 årig dam hur hon anpassade sin vardag för att klara av den 

självständigt. I say to my self you get up, if you can´t shower, you get washed, you get dressed, 

and then if you want to, you can lie on the bed, but not before… (Soafer-Bennett et al., 2007a, 

s. 274). Detta stämde överens med vad Blomqvist och Edberg (2002) skrev om äldre 

människor som anpassade vardagens sysslor till sin egen förmåga och det de kände att de 

klarade av. Stoltheten över att klara av vardagen gjorde att dessa individer inte ”klagade i 

onödan”. De äldre valde att se smärtan utifrån ett perspektiv fyllt av förmågor. För att leva 

upp till dessa förmågor valde de att anstränga sig, istället för att fokusera på själva smärtan.  

Smärta var förknippat med stelhet och värk samt att det var något som gjorde ont (Blomqvist 

& Edberg, 2002). Även ihållande obehag och ömhet förklarade vad smärta innebar för denna 

grupp (Hall-Lord et al., 1999).  Många av dessa äldre ville inte prata om sin smärta och heller 

inte visa den, de led i tystnad (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). De ville inte ta emot 

hjälp, då de inte ville vara en börda för någon annan. Istället valde de att hjälpa andra som var 

sämre än de själva. Då smärtan sågs som ett hot, försökte de bevara självbilden genom att 

vara oberoende och dölja smärtan för andra människor (Blomqvist & Edberg, 2002). Ett sätt 

att dölja smärtan var till exempel att sminka sig för att undvika andras kommentarer om 

trötthet. Detta var ett steg i att inte bli förknippad med smärta (Soafer et al., 2005).  

Dessa äldre människor såg livet som meningsfullt (Hall-Lord et al., 1999), men uttryckte ändå 

att de inte accepterade smärtan och ville kämpa för att bli bättre (Soafer et al., 2005). En 

kvinna uttryckte att hon var beredd att kämpa. I think it is not going to beat me – I make my 

self do it (Soafer-Bennett et al., 2007a, s. 274).  

Otillfredsställda - tror inte på förbättring  

Denna kategori av äldre människor uttryckte att smärtan var hopplös att beskriva. De ansåg att 

det var en fruktansvärd känsla. De beskrev smärtan som värkande, bultande och stickande, en 

känsla av kyla eller som att en kroppsdel sov. Förutom olyckor och sjukdom sågs 

felbehandling som en orsak till deras smärta (Blomqvist & Edberg, 2002). Smärta 

lokaliserades på fler än ett ställe på kroppen (Blomqvist, 2002). 
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De här äldre människorna var inte nöjda med sin livssituation (Tsai, Shu, Lai & Chen, 2008).  

En del människor uttryckte ilska, sorg och att de kände sig övergivna. Dessutom upplevde de 

att de inte fick nog med uppmärksamhet (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009) eller att 

människor runtomkring dem inte förstod deras upplevelse (Hall-Lord et al., 1999). Blomqvist 

och Edberg (2002) skriver också att de äldre inte tyckte att det var värt att prata om smärtan. 

Generellt uttrycktes ett missnöje över att äldre inte fick hjälpen de behövde. Detta framkallade 

både irritation och oro. En 99-årig man berättade om sin allmänna upplevelse av vården, 

smärtan och den hjälp han behövde. 

…I thought, all doctors are rubbish, I`ve never had any benefit from any 

doctor, they can´t do anything when I come, It´s funny. I must have some 

unusual diseases that they can´t handle, they just guess, but it doesn´t matter, 

It´s all right (Blomqvist & Edberg, 2002, s. 301).  

Smärttillståndet ansågs inte kunna förbättras (Hall-Lord et al., 1999). Samtidigt saknades 

krafter de haft tidigare i livet, vilket påverkade deras livssituation. Detta resulterade i att de 

inte kunde utföra sysslor i hemmet eller delta i sociala och fysiska aktiviteter. En kvinna med 

mycket svår smärta uttryckte att hon förlorat mycket av sin kraft och vilja på grund av 

smärtan.  

There is a difference in feeling some pain or having intolerable pain the whole 

day, but the worst is when I have this pain, that it drains me of all strength. I 

lose all my willpower… it is as the pain takes control (Gudmannsdottir & 

Halldorsdottir, 2009, s. 323). 

Men det fanns ändå en viss del äldre människor, som trots sin upplevda svaghet skötte sitt 

dagliga liv. Samtidigt ansåg de att samhället borde hjälpt dem på ett bättre sätt (Blomqvist & 

Edberg, 2002).  

Långvarig smärta kunde vara en bidragande orsak till depression. Smärtan blev ett hinder för 

ett aktivt socialt liv då smärtan var förknippad med osäkerhet och ett minskat självförtroende 

(Soafer-Bennett et al., 2007b). Hos människor som upplevde smärtan som svår fanns en ökad 

risk även för oro och självmordstankar, vilket var relaterat till smärtans besvär (Tse, Pun & 

Benzies, 2003). 
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Upplevelser som var gemensamma för de äldre 

Studier visade att äldres upplevelser av långvarig smärta var individuell (Blomqvist & 

Edberg, 2002), många av de äldre som led av långvarig smärta rapporterade att det var stora 

förluster i livet som låg till grund för deras lidande. Förlorad självständighet var ett exempel 

på en förlust. Det upplevdes som en utmaning att leva med långvarig smärta och reaktionerna 

på att leva med smärtan kunde vara många (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). 

Gemensamt för de äldres upplevelser av långvarig smärta var att smärtan i sig inte var det 

värsta, utan att smärtan ledde till konsekvenser i deras dagliga liv (Blomqvist & Edberg, 

2002), vilket också framgick av Tses et al. (2003) studie. De beskrev att äldre människor med 

långvarig smärta upplevde att smärtan förekom med 27 % vid allmän daglig livsföring 

(ADL), att 35 % upplevde att smärtan förekom hela tiden och 38 % angav att den uppkom vid 

aktivitet eller träning.  

Smärtan påverkade de flesta äldres sömn. Det upplevdes svårt att få tillräckligt med sömn. 

Många vaknade upp ett flertal gånger på natten eller tidigt på morgonen, på grund av smärtan, 

och hade svårt att somna om (Blomqvist & Edberg, 2002).  Att få för lite sömn kunde leda till 

att smärtan ökade. De kunde vara svårt att planera för aktiviteter, då många kände sig trötta 

och även nedstämda i samband med den dåliga sömnen (Soafer-Bennett et al., 2007b). Dock 

fanns det en liten del av de äldre som upplevde sömnen som god trots smärtan, men de ansåg 

att det fanns en viss trötthet under dagtid (Hall-Lord et al., 1999). 

Soafer-Bennett et al. (2007a) skrev att äldre många gånger var medvetna om att det inte var 

unga längre och att de förstod att livet inte varade för evigt. På grund av detta ville många 

göra det bästa av det som återstod av livet. Ett första steg till anpassning kunde vara att 

acceptera smärtan (Soafer et al., 2005). De flesta hade ett behov av att fortsätta med sitt liv 

(Soafer-Bennett et al., 2007a).  

 

Icke farmakologiska behandlingsmetoder som användes 

En stor del av de äldre förlitade sig på farmakologiska alternativ (Kemp, Ersek & Turner, 

2005). Den vanligaste behandlingsmetoden som användes för att lindra långvarig smärta var 

läkemedel, men många ansåg att det inte var tillräckligt effektivt (Blomqvist, 2002). En studie 

visade att det var vanligt att äldre människor använde sig av icke farmakologiska 

behandlingsalternativ för att lindra sin långvariga smärta (Konvicka, Meyer, McDavid & 
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Roberson, 2008). Alternativen visade sig vara många. Exempel på dessa var fysisk aktivitet, 

vila, distraktion, värme och kyla (Blomqvist, 2002; Blomqvist & Edberg, 2002; Kemp et al., 

2005). Ersek, Turner och Kemp (2006) lyfter fram alternativ som ”pacing” vilket handlade 

om att hitta en balans mellan aktivitet och vila samt copingstrategier som handlade om att lära 

sig hantera sin smärta. Fysiska behandlingsalternativ som massage, akupunktur och TENS 

visade sig förekomma i flera studier (Blomqvist, 2002; Blomqvist & Edberg, 2002; Konvicka 

et al., 2008; Soafer-Bennett et al., 2007a; Tsai et al., 2008; Tse et al., 2003) och även 

distraktion var återkommande (Blomqvist, 2002; Blomqvist & Edberg, 2002; Kemp et al., 

2005; Soafer-Bennett et al., 2007a; Soafer et al., 2005; Tsai et al., 2008; Tse et al., 2003). 

Aktivitet 

I en studie av Blomqvist och Edberg, (2002) visade det sig att 60 % av de äldre människorna 

använde sig av aktiviteter som smärtlindring, vilket upplevdes som effektivt och utan 

biverkningar. Exempel på aktiviteter var promenader och att utföra hushållssysslor. Det 

ansågs som viktigt att röra på sig då det ledde till minskad smärtupplevelse samt att det 

verkade förebyggande (Blomqvist, 2002). För att klara av att vara fysiskt aktiv använde 

många sig av hjälpmedel såsom käpp, rullstol och rollator. Detta ledde till smärtlindring 

(Blomqvist & Edberg, 2002). Hjälpmedel ansågs dessutom öka självständigheten (Soafer et 

al., 2005). Dock fanns det ett fåtal individer som valde att avstå från fysisk aktivitet då det 

upplevdes ge ökad smärta (Blomqvist & Edberg, 2002). Detta sätt att smärtlindra förekom 

även i studier av Tsai et al. (2008) samt Kemp et al. (2005), där de äldre till exempel valde att 

avstå från att läsa i sängen för att undvika att smärta intensifierades. Aktiviteterna anpassades 

till de äldres förmåga att klara av dem, och avbröts av dem själva när det blev för påfrestande. 

Denna metod kunde bidra till att livet kändes mer meningsfullt (Soafer-Bennett et al., 2007a). 

Distraktion 

Distraktion innebar att de äldre engagerade sig i olika aktiviteter både på ett fysiskt och 

psykiskt sätt för att blockera smärtan. Exempel på distraktion kunde vara att sy eller lyssna på 

musik (Soafer-Bennett et al., 2007a). En del äldre fann ro genom att pyssla i trädgården 

(Soafer et al., 2005) medan andra distraherades av att stanna inne och se på TV vilket ansågs 

vara effektivt (Tse et al., 2003). Hela 62 % angav att de använde sig av distraktion. Utöver 

ovanstående exempel ansågs matlagning, att läsa, umgås med vänner, resa samt meditation 

och böner vara distraherande men inte lika effektivt smärtlindrande (Blomqvist & Edberg, 

2002). Dock fanns en studie som påvisade att böner var effektivt som smärtlindring då ett inre 

lugn infann sig hos den äldre människan och därigenom gav styrka (Soafer et al., 2005).  



 

 

18 

Fysiska behandlingsalternativ 

Fysiska behandlingar var massage, TENS, akupunktur (Blomqvist, 2002) samt yoga, som 

dock endast nämnts i en studie (Soafer-Bennett et al., 2007a). För att lindra smärta angav 26 

% att de använde massage. Massage utfördes av de äldre själva genom att de gnuggade 

smärtområdet. Efter aktiviteter kunde massage hjälpa till och lindra smärtan (Blomqvist & 

Edberg, 2002). Att behandla med massage och även akupunktur ansågs av några äldre endast 

lindra tillfälligt (Blomqvist, 2002). I studien av Konvicka et al. (2008) framkom att massage 

och akupunktur sågs som ett säkrare och hälsosammare alternativ än läkemedel och 

behandlande åtgärder som kirurgi. TENS kunde identifieras i studier varav en del individer 

använde det i större utsträckning än andra (Blomqvist, 2002; Soafer-Bennett et al., 2007a).   

Samtal 

Genom att prata om sin smärta med andra uppnådde en del äldre en smärtlindande effekt. 

Behovet av att få prata om sin smärta fanns bland 50 % (Blomqvist & Edberg, 2002). Även att 

få information om smärtan hjälpte till då det gav en ökad förståelse vilket var betydelsefullt i 

smärtlindringen (Blomqvist, 2002).  

Vila och avslappning 

För att klara det dagliga livet uppgav 61 % att vila var av stor betydelse (Blomqvist & Edberg, 

2002). Vila var nödvändigt då de äldre ansåg, att om de stannade i sängen lindrades smärtan 

(Tse et al., 2003). Genom att avlasta kroppen i vila kunde smärtan både minskas och 

förebyggas (Blomqvist, 2002). Ett annat sätt att effektivisera vilan var till exempel, att ligga 

med fötterna i högläge (Kemp et al., 2005). Men vila gav inte endast positiva effekter utan 

kunde också leda till biverkningar i form av stelhet (Blomqvist & Edberg, 2002). Avslappning 

nämndes som ett alternativ i studier men visade sig vara ett av de minst använda (Ersek et al., 

2006; Kemp et al., 2005). 

Värme och kyla 

En tredjedel av de äldre i en studie använde sig av värme i form av bad, dusch, värmande 

kuddar och kläder (Blomqvist & Edberg, 2002). Studien av Kemp et al. (2005) visade också 

att kyla eller värme hörde till en av de vanligare behandlingsmetoderna. Det visade sig i 

studien att det främst användes av kvinnor.  

Övriga behandlingsalternativ 

Det var inte lika vanligt att använda sig av vitaminer och mineraler för att smärtlindra, men 

det förekom dock (Hicks et al., 2008; Konvicka et al., 2008). En studie visade att det fanns ett 
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samband mellan vitamin D och smärtlindrig bland kvinnor. Möjligheterna att tillgodose sig 

vitamin D är dock begränsad särskilt bland äldre människor vars hud inte hade samma 

upptagningsförmåga (Hicks et al., 2008). I en annan studie framgick att äldre människor 

kunde smärtlindras genom att förtära naturprodukter. Exempel på dessa var vitlök och ginkgo 

biloba som är en ört. Detta behandlingsalternativ var något äldre använde när de ansåg att 

konservativ behandling inte längre gav någon effekt (Konvicka et al., 2008). 

Coping och ”pacing” var strategier som användes av äldre människor som led av långvarig 

smärta. Coping handlade om att försöka hantera påfrestande situationer och att finna en 

förmåga att förändra sitt beteende (Ersek et al., 2006). Soafer et al. (2005) tar upp ”pacing” 

som ett behandlingsalternativ. Det kunde handla om att de äldre människorna ignorerade sin 

smärta samt att de var tålmodiga (Tsai et al., 2008) och härdade ut (Ersek et al., 2006). Många 

av de äldre använde sig av egna strategier för att lindra och hantera sin smärta samt 

kombinerade flera olika alternativ (Kemp et al., 2005; Konvicka et al., 2008). I studien av 

Tsai et al. (2008) framkom att en relativt stor del av de äldre använde egna beteendestrategier 

i brist på kunskap om icke farmakologiska alternativ. Hela 75 % i studien av Tse et al. (2003) 

angav att de inte använde oralt läkemedel. Det framkom även att de äldre ansåg att en 

smärtlindrande effekt inte behövde vara sann, huvudsaken var att de själva trodde på 

behandlingen.   

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet vad gäller äldre människors upplevelse av att leva med långvarig smärta kunde 

beskrivas med hjälp av underrubriker. Den första gruppen, Tillfreds och nöjda - det hade 

kunnat vara värre, upplevde att smärta kom med åldern och att det var en naturlig process 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Smärta innebar värk eller att ha ont och den 

påverkade individens rörlighet (Blomqvist & Edberg, 2002). Trots detta ansåg de att smärtan 

kunde varit värre och att livet ändå var meningsfullt (Soafer et al., 2005). I den andra, 

Tillfredsställda och tror på förbättring - vill vara oberoende, var smärta förknippat med 

stelhet, värk, att ha ont och obehag (Blomqvist & Edberg, 2002). I denna grupp ville de vara 

oberoende (Soafer-Bennett et al., 2007a). Livet ansågs meningsfullt (Hall-Lord et al., 1999), 

och dessa individer ville inte ge upp. De accepterade inte smärtan och kämpade för att bli 
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bättre (Soafer-Bennett et al., 2007a). I den tredje gruppen Otillfredsställda -tror inte på 

förbättring beskrevs att smärtan var hopplös att beskriva, en fruktansvärd känsla och att den 

var förknippad med olyckor eller felbehandlingar (Blomqvist & Edberg, 2002). Individerna 

var inte nöjda med sin livssituation (Tsai et al., 2008). Smärtan kunde inte förbättras och den 

sågs som ett hinder (Hall-Lord et al., 1999). I den sista underrubriken Upplevelser som var 

gemensamma för de äldre- angav de äldre att smärtan påverkade det dagliga livet (Blomqvist 

& Edberg, 2002) samt sömnen (Soafer-Bennett et al., 2007b; Hall-Lord et al., 1999). 

Upplevelsen var dessutom individuell för alla äldre (Blomqvist & Edberg, 2002).  

De vanligaste icke farmakologiska alternativen som användes presenterades även de med 

underrubriker. Alternativ som bland annat förekom var aktivitet, vila och avslappning samt 

distraktion. Andra alternativ var fysiska behandlingsalternativ, samtal samt värme och kyla 

(Kemp et al., 2005). En liten del använde kostrelaterade alternativ (Konvicka et al., 2008) 

medan andra försökte hitta en balans mellan aktivitet och vila (Ersek et al., 2006).  

 

Resultatdiskussion 

Äldres upplevelser 

Enligt Blomqvist och Edberg (2002) var äldre människors upplevelse av långvarig smärta 

individuell vilket också stämmer överens med tidigare litteratur då Husebö (1991) förde ett 

likadant resonemang. Denna individualitet kunde även ses i Gudmannsdottir och 

Halldorsdottirs (2009) resultat där äldre upplevde det som en utmaning att leva med långvarig 

smärta och att reaktionerna på upplevelserna kunde vara många. Detta anser vi vara naturligt 

då alla individer är unika och det vore egendomligt om smärtupplevelserna skulle spegla 

någonting annat. 

Att leva med långvarig smärta kan påverka äldre människors liv, både socialt och 

känslomässigt. Även detta stämmer överens med såväl våra egna tankar, som med tidigare 

forskning och vårt resultat (Almås, 2009; Blomqvist & Edberg, 2002; Tse et al., 2003). Trots 

att det påverkar det dagliga livet anser vi att det inte behöver betyda att äldre människor har 

minskad livskvalitet. Något som framkom i resultatet var att det fanns en viss kategori av 

människor som var tillfredställda och nöjda trots smärtan. Hall-Lords et al. (1999) studie 

visade att äldre, trots smärta, ansåg livet både meningsfullt och hoppfullt. De accepterade 

smärtan vilket gjorde den hanterbar (Soafer et al., 2005). De ansåg också att smärtan var 
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något som kom med åldern (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Även tidigare litteratur 

visar att det sker en fysiologisk och psykologisk förändring hos äldre människor vilket 

dessutom kan bidra till ett ökat smärttillstånd (Werner & Strang, 2008). Vi tror detta har 

relevans och att det är en naturlig del i den äldre människans åldrande. Vi anser också att detta 

kan vara en sund tanke då det kan leda till att smärtan blir lättare att hantera. 

Att känna oberoende och självständighet var viktigt för en kategori av äldre människor 

(Soafer et al., 2005). De menade att de ville klara av sin vardag. För att klara vardagen så 

anpassades sysslor, och när sysslorna färdigställts så upplevdes en känsla av stolthet. 

(Blomqvist & Edberg, 2002). De ville inte ”klaga i onödan”. Utifrån detta resultat funderar vi 

om det kan vara så att de byggde upp en fasad mot omgivningen, och med hjälp av detta 

klarade de att hantera sin smärta. Almås (2009) anger att sociala problem kan uppkomma då 

människor tror sig upplevas som gnälliga när de pratar om sin smärta. Många kan då välja att 

stanna hemma istället för att gå ut. Vi anser därför att denna grupp av äldre människor kämpar 

för att inte drabbas av sociala problem. De väljer att gå ut trots smärta, de vill inte acceptera 

den, (Soafer et al., 2005) de vill inte prata om den och visar den heller inte för andra 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Men livet upplevdes fortfarande meningsfullt 

(Soafer et al., 2005). Då livet ses som meningsfullt och tillfredställande anser vi att denna 

kategori ändå har hittat ett sätt att hantera sin smärta som passar just dem.                              

Men det fanns även människor som inte upplevde livet på detta sätt. Vissa äldre med 

långvarig smärta upplevde både sorg, ilska och att livet inte var tillfredställande (Tsai et al., 

2008; Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Det var viktigt för dessa människor att 

omgivningen förstod deras upplevelser. De ville ha uppmärksamhet men ansåg att de inte fick 

tillräckligt (Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Det kan vara en naturlig reaktion, för 

upplevs det att smärtan är långvarig och att det inte finns så mycket att göra åt den, kan vi 

förstå att det känns besvärligt. Dessutom anser vi att det kan vara svårt att ge denna grupp 

tillräckligt med uppmärksamhet, då smärtan i sig är svår att tolka för utomstående (Husebö, 

1991; Bragée & Bragée, 1999). Långvarig smärta har tidigare benämnts som kronisk smärta, 

men detta uttryck gjorde att många individer såg den som obotbar (Werner & Strang, 2008). 

Detta får oss att fundera på hur dessa individer, som har sin upplevelse och anser att andra 

inte förstår dem, kan erhålla god smärtlindring. Dessutom tror de att det inte finns något att 

göra för dem, de kan inte bli bättre (Hall-Lord et al., 1999). Enligt Magnusson och 

Mannheimer (2008) kan smärtan trots allt vara livslång och inte ett övergående tillstånd. I och 
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med detta anser vi att dessa individer kan behöva stöd för att lära sig att hantera sin smärta 

och leva med den utifrån sin egen förmåga.  

I resultatet har vi kommit fram till att det finns tre kategorier av äldre människor med olika 

upplevelser av långvarig smärta. Upplevelserna var, som tidigare nämnts, individuella vilket 

kan vara en orsak till denna indelning. Men något som vi funderat över är om det finns 

någonting som påverkar människornas upplevelser och sätt att leva. Kan det vara så att 

tidigare upplevelser i livet påverkar individens möjlighet att hantera smärtan? Vissa äldre såg 

tillbaka på tidigare smärttillstånd i livet, som de upplevde var värre än den nuvarande 

(Gudmannsdottir & Halldorsdottir, 2009). Men vi funderar om detta sätt att tänka även gäller 

andra upplevelser såsom svåra trauman, både fysiska och psykiska. Blir det lättare att hantera 

sin nuvarande situation om upplevelser tidigare i livet varit värre? 

Behandlingsmetoder 

För att behandla långvarig smärta kan både icke farmakologiska och farmakologiska 

alternativ användas, oftast i kombination med varandra (Werner & Strang, 2003). De äldre 

förlitade sig på farmakologiska alternativ men tyckte dock att det inte gav tillräcklig effekt 

(Blomqvist, 2002). Därför valde många att använda icke farmakologiska alternativ (Konvicka 

et al., 2008). I vårt resultat framkom att det fanns många olika alternativ. Vila, distraktion och 

fysisk aktivitet sågs vara vanligt (Blomqvist, 2002; Blomqvist & Edberg, 2002; Kemp et al., 

2005). Fysiska behandlingsalternativ som massage, akupunktur och TENS hörde också till 

vanliga alternativ som utnyttjades (Blomqvist, 2002; Blomqvist & Edberg, 2002; Konvicka et 

al., 2008; Soafer-Bennett et al., 2007a; Soafer et al., 2005; Tsai et al., 2008; Tse et al., 2003). 

Det är viktigt att hitta icke farmakologiska alternativ som passar den äldre människan (Almås, 

2009). Att få möjligheten att använda sig av icke farmakologiska alternativ anser vi vara en 

god möjlighet för den äldre människan att kunna erhålla en förbättring.  

Det visade sig att fysisk aktivitet användes som smärtlindring och hade god effekt utan 

biverkningar (Blomqvist & Edberg, 2002). Magnusson och Mannheimer (2008) styrker detta 

påstående, då fysisk aktivitet ledde till ökad muskelstyrka och prestationsförmåga. Men alla 

ansåg inte att det gav effekt utan hade motsatt effekt då det gav ökad smärta (Blomqvist & 

Edberg, 2002). Vi menar att det är viktigt att vara fysiskt aktiv i den utsträckning som 

individen klarar av. För vi tror att om den äldre människan hittar en balans mellan aktivitet 

och vila kan smärtlindring uppnås. Vila ansågs också vara av betydelse för att klara av 

vardagen (Blomqvist & Edberg, 2002). Genom att avlasta kroppen kunde smärtan även 
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förebyggas (Blomqvist, 2003). Detta tror vi kan leda till ett ökat välbefinnande samt ökad 

livskvalitet.  

Genom att avleda tanken på smärtan kan den tillfälligt lindras (Almås, 2009), detta kunde 

enligt vårt resultat, göras genom distraktion vilket kunde vara något som fångade den äldre 

människans intresse (Soafer-Bennett et al., 2007a; Soafer et al., 2005; Tse et al., 2003). Valet 

av distraktion och hur smärtlindringen upplevdes hade att göra med individen och dennes sätt 

att leva anser vi. Många av de äldre skapade egna strategier för att lindra smärtan (Kemp et 

al., 2005; Konvicka et al., 2008), medan vissa använde sig av massage genom att själva 

gnugga på smärtområdet (Blomqvist & Edberg, 2002), kunde andra välja att avstå från att 

utföra aktiviteter för att få en god smärtlindring (Kemp et al., 2005). 

 

Metoddiskussion 

Vetenskapliga artiklar till studiens resultat söktes via sökmotor ELIN samt databasen 

CINAHL. Olika sökord i kombination med varandra användes, relevanta till syfte och 

frågeställningar. Vissa sökord gav inget resultat, och under sökningarna framkom att 

förkortningen CAM, som står för ”Complementary and Alternative Medicin” var ett uttryck 

som användes. Detta lades till bland sökorden och antalet träffar ökade. Valet av sökord kan 

ha påverkat studiens resultat, men vi ansåg att de var väsentliga.  Vi valde ut artiklarna efter 

studiens syfte och frågeställningar. Först lästes titeln och sedan abstraktet om det verkade 

relevant för studien. En del artiklar återkom i sökningarna trots att vi använde olika sökvägar 

och olika sökord. Dessa lästes då bara en gång och när flertalet artiklar återkom ansåg vi att vi 

inte behövde mer material och avslutade då sökningarna. 

För att bedöma artiklarnas kvalitet granskades de utifrån modifierade granskningsmallar, 

gjorda av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2003) (bilaga 1 

och 2). Vi satte en poäng på varje ja-fråga och artiklarnas kvalitet grundade sig på antal 

poäng. Vissa artiklar erhöll höga poäng men valdes ändå bort då innehållet inte var relevant 

för studien. Detta efter att vi gemensamt diskuterat artiklarnas innehåll och relevans. Artiklar 

med medelpoäng valdes dock med, då innehållet i artiklarna ansågs vara av värde. Ett av 

inklusionskriterierna vi valde var att artiklarna skulle ha ett etiskt godkännande. Vi behövde 

inte exkludera någon artikel på grund av detta, då de artiklarna som saknade etiska 

överväganden ändå fick låga poäng och därmed hade låg kvalitet. Många artiklar erhöll inga 

poäng på frågor som rörde exklusionskriterier samt när studien genomfördes. Detta anser vi 
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inte ha påverkat vårt resultat då utförliga inklusionskriterier funnits med i nästan alla artiklar. 

Men i fråga om när studierna genomfördes finner vi det inte relevant vad gäller äldres 

upplevelser då dessa är individuella och inte kan påverkas av tiden. Däremot ser vi att tiden 

för studierna skulle kunna ha påverkat resultatet när det gäller icke farmakologiska 

behandlingsalternativ, då forskning gör att alternativen förändras med tiden. Dock anser vi att 

publiceringsåren talar för relevans. 

Definitionen av äldre människor ändrades under studiens gång då många av artiklarna 

innehöll studier som omfattade äldre människor från 60 år och uppåt. Vi valde då att ta med 

dessa studier och ändrade därför definitionen äldre människor från 65 år till 60 år. En artikel 

hade med deltagare under 60 år, men vi valde att ta med denna i resultatet då vi kunde urskilja 

åldersgruppen 60 år och äldre ur studiens resultat. 

Till resultatet valdes 13 artiklar ut som representerade olika delar av världen, vilket gav en 

bredd på resultatet. Artiklarna lästes av oss båda för att få en gemensam uppfattning av 

innehållet. Artiklarna kategoriserades utifrån frågeställningarna. All text i artiklarna, som 

svarade på studiens syfte och frågeställningar, markerades och kategoriserades till relevanta 

underrubriker. Av de 13 artiklarna, hade 10 hög kvalitet, detta gör att vi anser att kvaliteten på 

studien är god. Studiens resultat innehöll både kvalitativa (n= 7) och kvantitativa (n= 6) 

artiklar. 

En svaghet i uppsatsen är att många av studierna som ligger till grund för resultatet har 

övervägande kvinnliga deltagare. Urvalet består till stor del av kvinnor, men trots detta är det 

endast ett fåtal av studierna som diskuterar detta. Av dessa studier är det endast en som svarar 

på varför kvinnorna är överrepresenterade och hänvisar till fördelningen av befolkning i just 

den kommunen. Detta gör att vi anser att urvalet inte blir lika trovärdigt. Vi undrar om det 

finns någon anledning till att urvalet är ojämnt fördelat mellan könen då det är genomgående i 

nästan alla studier. En annan svaghet är att många av artiklarna har samma författare, men 

innehållet i dessa studier är olika. Då artiklar från olika länder och andra författare använts, 

som styrker eller motsäger varandra, anser vi att det är relevant att använda artiklar från 

samma författare.  
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Slutsats 

Resultatet visade att upplevelserna av långvarig smärta var individuella och att det ledde till 

konsekvenser i det dagliga livet. Vi har också sett att det fanns många olika icke 

farmakologiska behandlingsalternativ vilket vi anser är bra, men vi befarar utifrån vårt resultat 

att vetskapen om alla alternativ inte nått ut till de äldre människorna. Därför tror vi att de 

skapar egna tillvägagångssätt för att lindra sin smärta. Vi anser att det finns en risk med att 

alla behandlingsalternativ inte når ut. De äldre människorna med långvarig smärta kan vara 

underbehandlade. Vi står fast vid att alla individer är olika, men vi har sett att det finns 

människor som inte tror på förbättring, och vår förhoppning är att alla ska känna att livet är 

meningsfullt. För att det ska vara möjligt måste smärtlindringsalternativen vara anpassade till 

den enskilde individen. Vi tror att detta är möjligt då det framkom att äldre uppgett att 

effekten av behandlingen inte behövde vara sann, huvudsaken var att de trodde på den (Tse et 

al., 2003). 

 

Projektets kliniska betydelse 

Alla som arbetar med omvårdnadsarbete och möter äldre människor, kan ha nytta av denna 

studie. Studien vill uppmärksamma hur viktigt det är att ta äldre människors smärta i 

beaktande. Studien kan användas för att få en ökad förståelse för de äldre människornas 

upplevelse av långvarig smärta samt att lyfta fram icke farmakologiska alternativ. Resultatet 

visar att det finns en kunskapsbrist hos äldre med långvarig smärta, vilket ökar kraven på 

sjukvårdspersonalens kunskaper om smärta och smärtbehandling. 

 

Förslag till vidare forskning 

I och med denna studie har vi sett att det finns mycket forskning om långvarig smärta och 

äldre samt att det finns belägg för användning av icke farmakologiska alternativ. Dock saknas 

vetskap om alternativ behandling. Därför anser uppsatsförfattarna att det borde bedrivas 

forskning kring hur de äldre människorna ska kunna nås och få kunskap om hur deras smärta 

kan lindras med adekvat smärtbehandling. Uppsatsförfattarna anser att forskningen bör vara 

kvalitativ för att kunna få en djupare förståelse av de äldres uppfattningar och förväntningar 

av vården. Dessutom behöver forskning bedrivas för att se sjukvårdens uppfattningar för att 

sedan jämföra dessa två. 



 

 

26 

Referenslista 

 

Abrahamsson, B.-L. (2003). Demens – omsorg och omvårdnad. Stockholm: Bonnier 

Utbildning AB. 

 

Almås, H. (Red.). (2009). Klinisk omvårdnad. Stockholm: Liber AB. 

 

*Blomqvist, K. (2002). Older people in persistent pain: nursing and paramedical staff 

perceptions and pain management. Journal of advanced nursing, 41(6), 575-584. 

 

*Blomqvist, K. & Edberg, A.-K. (2002). Living with persistent pain: experiences of older 

people receiving home care. Journal of advanced nursing, 40(3), 297-306. 

 

Bragée, B. & Bragée, B. (1999). Kroppens vrede. En bok om smärta av Britt och Björn 

Bragée, Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB. 

 

Ericson, E & Ericson, T. (2008) Medicinska sjukdomar- specifik omvårdnad, medicinsk 

behandling, patofysilogi Lund: Studentlitteratur 

 

*Ersek, M., Turner, J. A. & Kemp, C. A. (2006). Use of the Chronic Pain Coping Inventory to 

Assess Older Adults´ Pain Coping Strategies. The Journal of pain, 7(11), 833-842. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier (2:a uppl.). 

Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 

 

*Gudmannsdottir, G. D. & Halldorsdottir, S. (2009). Primary of existential pain and suffering 

in residents in chronic pain in nursing homes: a phenomenological study. Scandinavian 

Journal of caring sciences, 23, 317-327. 

 

*Hall-Lord, M.-L., Larsson, G. & Steen, B. (1999). Chronic pain and distress in older people: 

A cluster analysis. International Journal of Nursing practice, 5, 78-85. 

 



 

 

27 

*Hicks, G. E., Shardell, M., Miller, R. R., Bandinelli, S., Guralnik, J. Cherubini, A. et al. 

(2008). Associations Between Vitamin D Status and Pain in Older Adults: The Invecchiare in 

Chianti Study. Journal of the American Geriatrics Society, 55(6), 781-791. 

 

 

Husebö, S. (1991). Boken om smärta – Råd och vägledning för patienter, anhöriga och 

vårdpersonal. Örebro: Bokförlaget Libris. 

 

Jakobsson, U. (2004). Pain Management Among Older People in Need of Help with 

Activities of Daily Living. Pain management nursing, 5(4), 137-143. 

 

*Kemp, C. A., Ersek, M. & Turner, J. A. (2005). A descriptive study of older adults with 

persistent pain: Use and perceived effectiveness of pain management strategies. BMC 

Geriatrics, E-publicerad 8 november 2005. doi: 10.1186/1471-2318-5-12  

 

 

*Konvicka, J. J., Meyer, T. A., McDavid, A. J. & Roberson, C. R. (2008). Complementary/ 

Alternative Medicine Use Among Chronic Pain Clinic Patients. Journal of PeriAnesthesia 

Nursing, 23, 17-23. 

 

Magnusson, S. & Mannheimer, C. (2008). Långvarig smärta. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Nisell, R & Einhorn, S. (2007). Ont I kroppen – om att förstå och lindra smärta. Stockholm: 

Bokförlaget Forum. 

 

Rosenberg, E., Genao, I., Chen, I., Mechaber, A., Wood, J.-A., Faselis, C. et al. (2008). 

Complementary and Alternative Medicine Use by Primary Care Patients with Chronic Pain. 

Pain Medicine, 9(8), 1065-1072.  

 

*Soafer-Bennett, B., Holloway, I., Moore, A., Lamberty, J., Thorp, T. & O´Dwyer, J. (2007a). 

Perseverance by Older People in Their Management of Chronic Pain: A Qualitative Study. 

Pain medicin, 8(3), 271-280. 

 

*Soafer-Bennett, B., Walker, J., Moore, A., Lamberty, J. & O´Dwyer, J. (2007b). The Social 

Consequences for Older People of Neuropathic Pain: A Qualitative Study. Pain medicin, 8(3), 

263-270. 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Hicks%20GE%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Shardell%20M%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Miller%20RR%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Bandinelli%20S%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Guralnik%20J%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Cherubini%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Cherubini%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ec8h%7C%7Cjdb%7E%7Ec8hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Journal%20of%20the%20American%20Geriatrics%20Society%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=basicSearch&lang=se&query=au:%22Jakobsson,%20U.%22&start=0
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=15249042&lang=se
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=15262375&lang=se


 

 

28 

*Soafer, B., Moore, A. P., Holloway, I., Lamberty, J. M., Thorp, T. & O´Dwyer J. O. (2005). 

Chronic pain as perceived by older people: a qualitative study. Age and agein,. 34, 462-466. 

 

Teh, C., Karp, J., Kleinman, A., Reynolds, C., Weiner, D. & Cleary, P. (2009). Older People's 

Experiences of Patient-Centered Treatment for Chronic Pain: A Qualitative Study. Pain 

Medicine,10 (3), 521-530. 

 

*Tsai, Y.-F., Chu, T.-L., Lai, Y.-H. & Chen, W.-J. (2008). Pain experiences, control beliefs 

and coping strategies in Chines elders with osteoarthritis.  Journal of clinical nursing, 17, 

2596-2603. 

 

*Tse, M. M. Y. , Pun, S. P. Y. & Benzie, I. F. F. (2003). Pain relief strategies used by older 

people with chronic pain: an exploratory survey for planning patient-centred intervention. 

Journal of clinical nursing, 14, 315-320. 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtesevani, C. (2006) Evidensbaserad omvårdnad- en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Werner, M. & Strang, P. (2008). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber AB. 

 

Öckert, K. (2006). Smärta i fokus – Bli din egen medicinska detektiv. Västerås: Solrosens 

Förlag AB. 

 

 

 

 

 

 

 

*Dessa artiklar hör till resultatet 

 

 

http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=15262375&lang=se
http://elin.lub.lu.se.www.bibproxy.du.se/elin?func=jorToc&issn=15262375&lang=se


 

 

29 

Bilaga 1: Granskningsmall för kvantitativa studier   

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2003) 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 29    

Erhållen poäng:        

Kvalitet:         låg  medel hög 
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Bilaga 2: Granskningsmall för kvalitativa studier  

Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2003) 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25    

Erhållen poäng:         

Kvalitet:    låg      medel        hög 


