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Abstract: 

The aim of this study was to describe elderly people’s experiences of pain and which 

treatment of pain they received. To answer the questions a descriptive literature review was 

made. The literature search was done in the following databases; Cinahl, Science Direct and 

Medline (Pubmed). The result showed that several of the elderly experienced pain in some 

way and believed it was something they had to live with. Most of the time activities at home 

increased the pain there the pain often decreased the physical activity.  The results showed 

also that musculoskeletal pain in back, legs, knees, feet and hips was most common. Pain 

resulted in reduced quality of life and the elderly became more dependent of support. Women 

experienced more chronic pain and were more depressed than men. The elderly was often 

undertreated against pain and many with difficult pain not used analgesics or only a low dose. 

A good pharmacological treatment improved activity and sleep. Majority of the elderly was 

interested of non-pharmacological treatment and to attend relaxation- and training's programs 

in order to handle the pain.  
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Sammanfattning: 
 

 Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva äldre människors upplevelser av smärta och 

vilken smärtbehandling de fick. Metoden var en beskrivande litteraturstudie och för att 

besvara frågeställningarna genomfördes en litteratursökning i databaserna Cinahl, Science 

Direct och Medline (Pubmed). Resultatet visade att många av de äldre upplevde smärta på 

något sätt och ansåg att det var något de måste lära sig leva med. Aktiviteter i hemmet ökade 

ofta smärtan. Smärtan medförde att den fysiska aktiviteten minskade. Muskuloskeletal smärta 

var vanligast med smärta i rygg, ben, knän, fötter och höfter. Smärtan ledde till att 

livskvaliteten minskade och att de äldre blev mer beroende av hjälp. Kvinnor hade mer 

långvarig smärta och kände sig också mer deprimerade än männen. Äldre var ofta 

underbehandlade mot smärta och många med svår smärta använde inte smärtstillande 

läkemedel eller endast en låg dos. En bra läkemedelsbehandling förbättrade aktivitet och 

sömn. Många var intresserade av icke farmakologisk behandling och att delta i tränings- och 

avslappningsprogram för att hantera smärtan. 

 

Nyckelord: Smärta, smärtbehandling, äldre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning     Sid 
1   Introduktion     1 

     1.1 Bakgrund     1 

     1.2 Problemområde     3 

     1.3 Syfte      3 

     1.4 Frågeställning     3 

2   Metod      4 

     2.1 Design      4 

     2.2 Databaser     4 

     2.3 Sökord      4 

     2.4 Utfall av sökningen     4 

     2.5 Urvalskriterier     5 

     2.6 Valda källor     5 

     2.7 Dataanalys     10 

     2.8 Forskningsetiska överväganden    10 

3   Resultat      11 

     3.1 Upplevelser av smärta     14 

          3.1.1 Orsaker till smärta    14 

          3.1.2 Livskvalitet     15 

          3.1.3 Skillnader mellan könen    15 

          3.1.4 Faktorer associerade till smärta    16 

     3.2 Smärtbehandling                           16 

          3.2.1 Icke farmakologisk behandling    17 

     3.3 Bra upplevelser av smärtbehandling    17 

          3.3.1 Bra upplevelser av icke farmakologisk smärtbehandling  18 

4   Diskussion      18 

     4.1 Huvudresultat     18 

     4.2 Resultatdiskussion     19 

     4.3 Metoddiskussion     20 

     4.4 Allmän diskussion     20 

5   Referenser      22



1 
 

1 Introduktion 

 

Nästan alla människor har upplevt smärta någon gång. Smärta är en naturlig upplevelse och 

viktig för människans överlevnad. Smärtbeteendet förhindrar att allvarliga skador uppstår 

vilket medför att människans överlevnadsförmåga förbättras. Åldersrelaterad smärta ser ut att 

vara en universell företeelse och äldre personer har många olika bestående smärttillstånd. 

Olika kulturella faktorer påverkar även upplevelser och hantering av smärta (1). Det finns ett 

stort behov av smärtbehandling. Tidigare erfarenheter och upplevelser av sjukvården har 

betydelse för om den enskilde individen söker hjälp för sina smärtor. Alla som kan erhålla 

hjälp söker inte vård. Ett lika stort problem är att många med smärtor som söker vård inte får 

genomgå en ordentlig smärtanalys utan får prova behandlingar som inte leder till några 

påtagliga förbättringar (2).  

 

1.1 Bakgrund 

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

”Smärta är en obehaglig sensorisk eller emotionell upplevelse till följd av verklig eller möjlig 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är alltid subjektiv och kan 

uppträda i frånvaro av vävnadsskada” (3).  

Smärtupplevelser är individuella och unika för varje person det är bara en själv som kan 

beskriva hur smärtan känns (1,2,4). Smärta kan vara övergående och kortvarig vid till 

exempel injektioner och olika undersökningar. Vid trauma och operativ smärta förekommer 

en akut smärta som försvinner när vävnaden har läkt. Långvarig smärta är smärta som 

fortfarande finns kvar efter den förväntade läkningen av vävnaden och varar i mer än tre 

månader (2,4). Smärta kan delas in i utifrån sina uppkomstmekanismer. Nociceptiv smärta 

upplevs vid vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. Neurogen smärta upplevs vid skador i 

det centrala eller perifera nervsystemet. Psykogen smärta orsakas av psykisk sjukdom och vid 

smärta där orsaken är okänd kallas för idiopatisk smärta. Vanligast är olika blandformer av 

nociceptiv och neurogen smärta (4). 

Smärtreceptorer som finns i vävnaderna skickar signaler via perifera nerver till ryggmärgen 

och vidare till talamus. Från talamus skickas informationen till tre större områden: 

hjärnbarkens sensoriska område (lokaliserar och känner smärtans intensitet), limbiska  
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systemet (känslor förstärker smärtan och kan framkalla oro, ångest, depression) och till 

minnescentrum (tidigare smärtupplevelser kan påverka) (5).  

Den äldre befolkningen växer snabbt och människan lever längre vilket medför fler 

sjukdomar som ökar med åldern. Många studier visar att äldre människor ofta lever med 

otillräckligt behandlad smärta. Det är svårt att gradera smärtan då det saknas biologiska 

markörer och endast individen kan försöka beskriva upplevelsen av smärtan (5,6,7). Äldre 

människor behöver ofta assistans vid aktiviteter och även för att klara sitt dagliga liv. De har 

ofta problem med långvarig smärta och studier visar att det är mindre vanligt att äldre får 

opioider än yngre patienter. Många äldre har också problem att framföra sina behov på grund 

av bland annat kommunikationssvårigheter (6,7). 

Långvariga smärttillstånd försämrar individens livskvalitet. Smärta medför ofta nedsatta 

funktioner och påverkar individen socialt och gör att personen kanske ändrar livsstil för att 

hantera situationen. För en del är det svårt att prata om sin smärta med vänner, familj eller 

personal inom hälso- och sjukvården (8). 

Att uppskatta smärta hos äldre personer med hjälp av till exempel frågeformulär kan lätt leda 

till missvisande resultat eller ett stort bortfall på grund av att många äldre har svårt att läsa 

långa meningar och se texten. De äldsta och mest sköra individerna avstår oftast från att fylla i 

formulär då de är beroende av att någon hjälper dem med detta. VAS-skalan som är den mest 

använda vid smärtbedömningar har visat sig vara svår att använda på äldre människor. De har 

ofta svårt att gradera sin smärta på VAS-skalan (2,9). 

Till åldrandet hör många förändringar kroppsligt, socialt och psykologiskt och ofta har det 

betydelse vid en smärtanalys. Mottagligheten för sjukdomar ökar och 

kroppssammansättningen förändras genom att fettet i kroppen ökar medan vatten och 

muskelmassa minskar (3,4,7). Bland äldre med många olika sjukdomar finns det alltid en risk 

för interaktioner mellan olika läkemedel. Att välja ett läkemedel mot smärta som ska fungera 

tillsammans med de andra läkemedlen kan vara en utmaning. Njur- och leverfunktionen kan 

också påverka läkemedlens funktion i kroppen. Biverkningar förekommer oftare hos äldre 

personer över 65 år. De svarar dock ofta bättre på läkemedelsbehandlingen vilket även kan 

medföra att de får en längre effekt (4). 
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1.2 Problemområde 

Äldre människor har ofta problem med smärta av skilda slag. Det innebär i många fall ett 

onödigt lidande på grund av underbehandlad smärta som påverkar deras livskvalitet. För 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal är det viktigt att lyssna och ta hänsyn till dessa 

personer och få dem att känna sig sedda. Smärtupplevelserna är unika för varje individ och 

det är inte alltid som smärtan syns. Endast en liten del av alla studier om smärta handlar om 

äldre personer trots att många äldre lider av smärtsamma tillstånd. Det är svårt att göra en 

studie bland äldre med smärta som inte använder några andra läkemedel än smärtstillande för 

att få ett resultat som inte är beroende av interaktioner mellan olika läkemedel. 

Smärtbehandling hos äldre personer är ofta svår på grund av olika interaktioner mellan olika 

läkemedel då de äldre ofta är multisjuka.  Därför är det viktigt att all vårdpersonal får mer 

kunskap inom området för att kunna bemöta och leva sig in i äldre människors 

smärtupplevelser. I den här studien definieras äldre som är 65 år eller äldre. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva äldre människors upplevelser av smärta och 

smärtbehandling. 

 

1.4 Frågeställning 

Hur beskriver litteraturen äldre människors upplevelser av smärta? 

Vilken smärtbehandling får äldre människor? 

Hur upplever äldre människor sin smärtbehandling? 
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2 Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien har genomförts som en deskriptiv, beskrivande design. 

 

2.2 Databaser 

Litteraturen till studien har sökts via databaserna Cinahl, Science Direct och Medline via 

Pubmed.  

 

2.3 Sökord 

Sökorden som användes var: pain, geriatric, elderly, quality of life. 

 

2.4 Utfall av sökningen 

Använda databaser, sökord, utfallet av träffar och antalet valda artiklar till resultatet från de 

olika sökningarna redovisas nedan i tabell 1. 

 

Tabell 1. Databaser, sökord, utfall och antal valda artiklar till resultatet 

Databas Sökord Utfall Valda artiklar 

Cinahl Pain, elderly 72 8 

Science Direct Pain, geriatric, elderly 31 3 

Medline via Pubmed Pain, geriatric, quality of life, 

elderly 

86 7 

Totalt  189 18 
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2.5 Urvalskriterier 

Artiklarna som användes i studien skulle överensstämma med studiens syfte och ge svar på 

frågeställningarna. I studien inkluderades kvalitativa och kvantitativa studier publicerade på 

svenska eller engelska mellan åren 1998 och 2008. Det var stor variation av åldersdefinitoner 

i litteraturen och en åldersbegränsning sattes därför till 65 år eller äldre. Artiklar som inte 

kunde hämtas i fulltext eller som inte var tillgängliga gratis exkluderades. Sökning av artiklar 

till resultatet påbörjades 30.8.2008 och avslutades 1.11.2008. 

 

2.6 Valda källor 

Utifrån sökorden hittades 189 artiklar i olika databaser. Kvaliteten på artiklarna granskades 

efter en bedömningsmall av Carlsson och Eimans (10). Alla artiklar granskades noggrant och 

abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser analyserades. En 

bedömning gjordes för att se om urvalet var relevant för studien och om frågeställningarna 

besvarades. Utifrån bedömningsmallen fick varje artikel en poängsumma som räknades om 

till procent. 80 % eller högre motsvarade hög kvalitet, 70-80 % motsvarade medel kvalitet och 

mellan 60-70 % motsvarade låg kvalitet.  

 

Tabell 2. Metodbeskrivning av valda artiklar som ingår i resultatet. 

Författare / 

År / Land 

Titel Design 

Datainsamlingsmetod 

Undersökningsgruppe

r 

Dataanalys Kvalite

t 

Higgins I, 

Madjar I, 

Walton JA. 

2004 

Australien 

(12) 

Chronic pain 

in elderly 

nursing home 

residents: the 

need for 

nursing 

leadership. 

Beskrivande och 

utforskande design. 

Ostrukturerade 

intervjuer och 

observationer. 

Fenomenologisk 

metod. 

13 personer över 65 år 

boendes på ett vårdhem 

följdes under en period 

på nio månader . 

Innehållsanalys 

med 

kategorisering. 

Medel 

Ross MM, 

Crook J 

 

1998 

 

Kanada 

 

(13) 

Elderly 

recipients of 

home nursing 

services: pain, 

disability and 

functional 

competence. 

Utforskande och 

jämförande design. 

Strukturerade 

intervjuer. McGill Pain 

Questionnaire (MPQ). 

Visuale analouge Scale 

(VAS). Activity of 

Daily Living (ADL), 

Instrumental Activites 

of Daily Living 

(IADL). Social 

Resources Scale. Pain 

66 personer 65-99 år 

som hade hemsjukvård. 

Medelålder var 78 år. 

Jämförande 

innehållsanalys 

med 

kategorisering.  

Hög 
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Disability Index (PDI). 

Centre for 

Epidemiological 

Studies Scale (CES-D). 

Short Portable Mental 

Status Questionnaire 

(SPMSQ). 

Zanocchi M, 

Maero B, 

Nicola E, 

Martinelli E, 

Luppino A, 

Gonella M, 

Gariglio F, 

Fissore L, 

Bardelli B, 

Obialero R, 

Molaschi M. 

2008 

Italien 

(14) 

Chronic pain 

in a sample of 

nursing home 

residents: 

Prevalence, 

characteristic, 

influence on 

quality of life 

(QoL) 

Utforskande och 

jämförande design. 

Intervjuer och 

journaler. McGill Pain 

Questionnaire (MPQ). 

Visuale analouge Scale 

(VAS). Face Pain Scale 

(FPS). Geriatric 

Depression Scale 

(GDS). Instrumental 

Activites of Daily 

Living (IADL). Mini-

Mental State 

Examination (MMSE). 

105 personer 73-91 år 

på två sjukhem i 

Italien. 

Chi-square test. 

Pearson 

Correlation.  

Hög 

Won AB, 

Lapane KL, 

Vallow S, 

Schein J, 

Morris JN, 

Lipsitz LA. 

2004 

USA 

(15) 

Persistent 

nonmalignt 

pain and 

analgesic 

prescribing 

patterns in 

elderly 

nursing home 

residents. 

Utforskande och 

jämförande design 

Enkäter, journaler, och 

medicinregister. 

Minimum Data Set 

(MDS). Cognitive 

Performance Scale 

(CPS). Mini-Mental 

State Examiniation 

(MMSE). Visuale 

analouge Scale (VAS). 

21380 personer äldre 

än 65 år. 

Innehållsanalys 

med 

kategorisering. 

Logistic 

regression 

analysis. 

Hög 

Ersek M, 

Turner JA, 

Cain KC, 

Kemp CA. 

2007 

USA 

(16) 

Results of a 

randomized 

controlled trial 

to examine the 

efficacy of a 

chronic pain 

self-

management 

group for 

older adults. 

Experimentell design. 

Medicinregister.  Mini-

Mental State 

Examiniation (MMSE). 

Roland-Morris 

Disability 

Questionnarie (RDQ). 

Brief Pain Inventory 

(BPI). Geriatric 

Depression Scale 

(GDS). Coping 

Strategies 

Questionnaire (CSQ). 

Arthritis Self-Efficacy 

Scale. Chronic Pain 

Coping Inventory 

(CPCI). 

218 personer äldre än 

65 år. 

t-Test.          

Chi-square test. 

ANCOVA. 

Hög 
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Leville SG, 

Fried L, 

Guralnik 

JM. 

 

2002 

 

USA 

 

(17) 

Disabling 

symptoms 

What do older 

women 

report? 

Jämförande och 

beskrivande design. 

Intervjuer, fysiskt test 

och hälsoundersökning. 

Activity of Daily 

Living (ADL), 

Instrumental Activites 

of Daily Living 

(IADL). Mini-Mental 

State Examiniation 

(MMSE). 

876 kvinnor äldre än 

65 år. 

Innehållsanalys 

med 

kategorisering. 

Regression 

analysis. 

Hög 

Duong BD, 

Kerns RD, 

Towle V, 

Carrington 

Reid M 

2005 

USA 

(18) 

Identifying the 

activities 

affected by 

chronic 

nonmalignant 

pain in older 

veterans 

receiving 

primary care. 

Utforskande och 

jämförande design. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Centre for 

Epidemiological 

Studies Scale (CES-D). 

Tinetti’s Self-Efficacy 

Scale. 

244 personer 65-90 år. Innehållsanalys 

med 

kategorisering. 

Chi-square test. 

Fisher exact 

test.                  

t-test. 

Hög 

Pahor M, 

Guralnik 

JM, Wan 

JY, Ferrucci 

L, Penninx 

BWJH, 

Lyles A, 

Ling S, 

Fried LP. 

1999 

USA 

(19) 

Lower body 

osteoarticular 

pain and dose 

of analgesic 

medications in 

older disabled 

women: The 

women’s 

health and 

aging study. 

Utforskande och 

jämförande design 

Intervjuer, 

medicinregister, 

blodprov, fysiskt test. 

Mini-Mental State 

Examiniation (MMSE). 

Visuale analouge Scale 

(VAS). Drug Inventory 

Method. Geriatric 

Depression Scale 

(GDS). 

 

1002 kvinnor äldre än 

65 år. 

Pearson’s chi-

square test. 

ANOVA. 

Multivariate 

logistic 

regression 

analysis. 

 

Medel 

Pautex S, 

Michon A, 

Guedira M, 

Emond H, 

Le Lous P, 

Samaras D, 

Michel J-P, 

Herrmann F, 

Giannakopo

ulos P, Gold 

G. 

2006 

Schweiz 

(20) 

Pain in severe 

dementia: 

Self-

assessment or 

observational 

scales? 

Jämförande design 

Intervjuer, journaler, 

observationer, 

medicinregister. Mini-

Mental State 

Examiniation (MMSE). 

Verbal Rating Scale 

(VRS). McGill Pain 

Questionnaire (MPQ). 

Horizontal Visual 

Analog Scale (HVAS). 

Faces Pain Scale 

(FPS). Doloplus-2 

Scale. 

 

129 personer 65 år eller 

äldre. 

Chi-square test. 

Fisher exact 

test.        

Kruskal-Wallis 

test.     

Spearman 

correlation. 

Wilcoxon 

matched-pairs 

signed-ranks 

test. 

Hög 
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Austrian JS, 

Kerns RD, 

Carrington 

Reid M. 

2005 

USA 

(21) 

Perceived 

barriers to 

trying self-

management 

approaches for 

chronic pain in 

older persons. 

Utforskande och 

jämförande design. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Center for 

Epidemiologic Studies 

of Depression Scale. 

68 personer äldre än 70 

år. 

Latent 

innehållsanalys. 

Spearman rank 

correlation test. 

Wilcoxon rank 

sum test. 

Hög 

Weiner DK, 

Turner GH, 

Hennon JG, 

Perera S, 

Hartmann S. 

2005 

 USA 

(22) 

The state of 

chronic pain 

education in 

geriatric 

medicine 

fellowship 

training 

programs: 

Results of a 

national 

survey. 

Utforskande och 

jämförande design. 

Enkäter med öppna 

frågor. 

104 personer 

deltagande i geriatriska 

program. 

Innehållsanalys

MEANS, FREQ 

och 

UNIVARIATE. 

Sign test. 

Hög 

Cohen-

Mansfield J, 

Taylor L. 

1998 

USA 

(23) 

The 

relationship 

between 

depressed 

effect, pain 

and cognitive 

function: a 

cross-sectional 

analysis of 

two elderly 

populations. 

Utforskande och 

jämförande design. 

Enkät, observation, 

intervju. Brief 

Cognitive Rating Scale 

(BCRS). Raskin 

Depression Scale 

(RDS). Depression 

Rating Scale (DRS). 

McGill Pain 

Questionnaire (MPQ). 

603 personer 65-99 år 

varav 157 män och 446 

kvinnor. 

Regression 

analysis. 

ANOVA. 

Pearson’s chi-

square test.  

 

Medel 

Smalbrugge 

M, 

Jongenelis 

LK, Pot 

AM, 

Beekman 

ATF, 

Edfsting JA 

2007 

Nederländer

na 

(24) 

Pain among 

nursing home 

patients in the 

Netherlands: 

prevalence, 

course, 

clinical 

correlates, 

recognition 

and analgesic 

treatment – an 

observational 

cohort study. 

Utforskande och 

jämförande design. 

Observationer, 

intervjuer, 

medicinregister, 

journaler. Nottingham 

Health Profile (NHP). 

ATC classification 

system. Mini-Mental 

State Examiniation 

(MMSE). Geriatric 

Depression Scale 

(GDS). Schedules for 

Clinical Assessment in 

Neuropsychiatry 

(SCAN). Groningen 

Activity Restriction 

Scale (GARS). 

350 personer 65 år eller 

äldre. 

Chi-square test. 

Multivariate 

logistic 

regression 

analysis. 

Hög 

Bergh I, 

Steen G, 

Waern M, 

Johansson 

B, Odén A, 

Sjöström B, 

Pain and its 

relation to 

cognitive 

function and 

depressive 

symptoms: A 

Swedish 

Utforskande och 

jämförande design. 

Enkäter, intervjuer och 

psykologisk 

undersökning. Verbal 

Rating Scale (VRS). 

Present Pain Intensity 

241 personer 70 år 

gamla varav 124 män 

och 117 kvinnor. 

Fischer’s exact 

test. Pitman’s 

test. Logistic 

regression 

analysis. 

Hög 
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Steen B. 

2003 

Sverige 

(25) 

population 

study of 70-

year-old men 

and women. 

(PPI). Short Form of 

McGill Pain 

Questionnaire (SF-

MPQ). Centre for 

Epidemiological 

Studies Scale (CES-D). 

Bischoff-

Ferrarri HA, 

Lingard EA, 

Losina E, 

Baron JA, 

Roos EM, 

Phillips CB, 

Mahomed 

NN, Barrett 

J, Katz JN. 

2004 

USA/Kanad

a 

(26) 

Psychosocial 

and geriatric 

correlates of 

functional 

status after 

total hip 

replacement. 

Utforskande och 

jämförande design. 

Enkäter, journaler. 

WOMAC. Harris Hip 

Score. Short Form 36 

Health Survey. 

922 personer 65 år och 

äldre. 

Fisher’s exact 

test. Chi-square 

test. Univariate 

analysis. 

Multivariate 

linear regression 

analysis. 

Hög 

Carmaciu C, 

Iliffe S, 

Kharicha K, 

Harari D, 

Swift C, 

Gillman G, 

Stuck AE 

2007 

England 

(27) 

Health risk 

appraisal in 

older people 3: 

prevalence, 

impact, and 

context of pain 

and their 

implications 

for GPs. 

Utforskande och 

jämförande design. 

Enkäter, journaler. 

Probality of Recurrent 

Admissions 

Questionnaire. The 

Health Risk Appraisal 

in Older People tool. 

Geriatric Pain Measure 

(GPM). Mental Health 

Inventory (MHI). 

Lubben Social 

Network Scale. Lawton 

and Brody activities of 

daily living scale. 

1090 personer 65 år 

eller äldre 

Chi-square test. 

Multivariate 

logistic 

regression 

analysis. 

Hög 

Casarett DJ, 

Hirschman 

KB, Miller 

ER, Farrar 

JT 

2002 

USA 

(28) 

Is satisfaction 

with pain 

management a 

valid and 

reliable 

quality 

indicator for 

use in nursing 

homes? 

Utforskande och 

jämförande design. 

Strukturerade 

intervjuer. Mini-Mental 

State Examination 

(MMSE). Geriatric 

Depression Scale 

(GDS). 

66 personer medelålder 

73 år. 

Spearman 

correlation.Wilc

oxon rank sum 

test. Bivariate 

analysis. 

Hög 
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Åberg AC 

2006 

Sverige 

(29) 

Gender 

comparisons 

of function-

related 

dependence 

pain and 

insecurity in 

geriatric 

rehabilitation. 

Jämförande design. 

General Motor 

Function assessment 

scale (GMF). 

154 personer 

medelålder 80 år varav 

110 kvinnor och 44 

män. 

Student’s    t-

test.   Mann-

Whitney U-test 

Medel 

 

 

2.7 Dataanalys 

Artiklarna studerades och analyserades med inspiration från en innehållsanalys av Forsberg 

och Wengström (11). Först lästes artiklarna igenom för att få en uppfattning om deras 

huvudsakliga innehåll. Därefter lästes artiklarna ytterligare några gånger för att få ett 

sammanhang och förståelse för innehållet. Enheter och meningar som svarade mot syfte och 

frågeställningar organiserades för att kunna se ett återkommande mönster och delades sedan 

in i kategorier för att få en struktur på studien. 

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Av artiklarna som ingår i studien har alla fått tillstånd från en etisk kommitté. Deltagarna eller 

anhöriga har informerats om att studien varit frivillig och har när som helst kunnat avbryta 

den. Alla artiklar som har inkluderats i studien har redovisats och alla resultat har 

presenterats. Litteraturstudien baseras på redan tidigare utförda studier som har genomgått 

forskningsetisk granskning och därför behövdes inget tillstånd från etisk kommitté. 
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3 Resultat 

Sammanställningen av artiklarna resulterade i tre huvudkategorier som beskriver äldre 

människors smärtupplevelser, vad de får för smärtbehandling och vad de upplever är en bra 

smärtbehandling samt fem subkategorier; orsaker till smärta, livskvalitet, skillnader mellan 

könen, faktorer associerade till smärta och icke farmakologisk smärtbehandling.  

 

Tabell 3. Resultatbeskrivning av valda artiklar som ingår i resultatet. 

Författare  / År / 

Land 

Syfte Resultat 

Higgins I, Madjar I, 

Walton JA. 

2004 

Australien 

(12) 

Undersöka behovet av 

sjuksköterskor som ledare för 

att försäkra att äldre människor 

inte ska behöva leva med 

underbehandlad smärta. 

Kronisk underbehandlad smärta är vanligt och det 

behövs en sjuksköterskas ledarskap för att ta fram 

de mest effektiva sätten att hantera smärta. 

Ross MM, Crook J 

 

1998 

 

Kanada 

 

(13) 

Undersöka förekomsten av 

smärta bland boende i egna 

hemmet med hjälp av 

hemsjukvård. 

Majoriteten hade problem med smärta vilket 

påverkade de dagliga aktiviteterna och de behövde 

mer hjälp i hemmet. 

Zanocchi M, Maero B, 

Nicola E, Martinelli E, 

Luppino A, Gonella 

M, Gariglio F, Fissore 

L, Bardelli B, Obialero 

R, Molaschi M. 

2008 

Italien 

(14) 

Utvärdera förekomsten av och 

karaktärstyper av kronisk smärta 

hos män och kvinnor mellan 71-

91 år på vårdhem och att 

analysera smärtans inflytande på 

patienternas livskvalitet. 

Kronisk smärta fanns hos 83 % av deltagarna och 

de hade smärta som varade över två år och hos 

hälften av dem var smärtan bestående. Smärtan 

påverkade äldre personers humör, nutrition, sömn 

och livskvalitet och smärtan var underbehandlad. 

Won AB, Lapane KL, 

Vallow S, Schein J, 

Morris JN, Lipsitz LA. 

2004 

USA 

(15) 

Bestämma förekomsten av 

smärtstillande läkemedel, deras 

ordinationsmönster, och 

associationer med speciella 

diagnoser och mediciner hos 

patienter med bestående smärta. 

Hälften av deltagarna hade långvarig smärta varav 

de flesta var kvinnor. Smärta förekom ofta efter 

frakturer eller operationer inom de sista sex 

månaderna. Vanligaste smärtstillande läkemedlet 

var paracetamol.  NSAID preparat var också 

vanligt i standarddoser. 

Ersek M, Turner JA, 

Cain KC, Kemp CA. 

Att undersöka effekten av 

självbehandlande träning för 

kronisk smärta hos äldre 

En grupp fick självbehandlande träning för att 

hantera smärta och den andra fick en bok om 

smärthantering. Ingen skillnad kunde ses mellan 
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2007 

USA 

(16) 

personer. grupperna och ingen metod hade större effekt än 

den andra. 

Leville SG, Fried L, 

Guralnik JM. 

 

2002 

 

USA 

 

(17) 

Att undersöka vad som orsakar 

funktionsnedsättning hos äldre 

kvinnor och vilka symptom är 

det som orsakar deras 

funktionsnedsättning. 

Muskuloskeletal smärta var den vanligaste 

orsaken till funktionsnedsättning hos äldre 

kvinnor följt av svaghet och balanssvårigheter. 

Duong BD, Kerns RD, 

Towle V, Carrington 

Reid M 

2005 

USA 

(18) 

Identifiera specifika typer av 

aktiviteter påverkade av kronisk 

smärta hos äldre personer och i 

vilken grad de äldre modifierar, 

utför mer sällan eller aldrig 

aktiviteter på grund av smärta. 

Ett stort område av aktiviteter identifierades som 

påverkades av patienternas kroniska smärta hos en 

majoritet av deltagarna i studien. 

Pahor M, Guralnik JM, 

Wan JY, Ferrucci L, 

Penninx BWJH, Lyles 

A, Ling S, Fried LP. 

1999 

USA 

(19) 

Att fastställa användandet och 

dos av smärtstillande läkemedel 

i relation till graden av smärta 

Nästan hälften av kvinnorna rapporterade allvarlig 

smärta och ¾ använde smärtstillande läkemedel. 

Mindre än hälften använde bara 20 % av maximal 

dos medan 6,6 % använde mer än 100 % av 

maximal dos. 

Pautex S, Michon A, 

Guedira M, Emond H, 

Le Lous P, Samaras D, 

Michel J-P, Herrmann 

F, Giannakopoulos P, 

Gold G. 

2006 

Schweiz 

(20) 

Fastställa prestandan av 

självskattande skalor hos svårt 

dementa patienter i särskilt 

boende och jämföra dem med 

observationsdata. 

61 % av patienterna förstod minst en skala och 

förståelsen var bäst för verbal eller smärtskalan 

med ansikten. Observationsskalan underskattade 

smärtan hos dementa patienter jämfört med 

självskattningsskalorna. 

Austrian JS, Kerns 

RD, Carrington Reid 

M. 

2005 

USA 

(21) 

Undersöka äldre personers 

villighet att delta i motion och 

avslappningsprogram för att 

hantera kronisk smärta, att 

identifiera karaktärer 

associerade att villigt delta och 

att undersöka deras hinder för 

deltagande. 

16 % tränade för att hantera smärtan, 73 % var 

villiga att prova ett träningsprogram. 4 % deltog i 

avslappningsmetoder, 70 % var intresserade av att 

prova dessa tekniker. Hinder för att inte delta i 

tränings och avslappningsprogram var tidsbrist, 

resväg, funderingar kring effekten av träningen 

och rädsla för smärta och skador. 

 

Weiner DK, Turner 

GH, Hennon JG, 

Perera S, Hartmann S. 

Undersöka geriatrikers 

uppskattning och hantering av 

kronisk smärta och att använda 

denna information för att 

20 % av deltagarna hade utbildning i kronisk 

smärta. Studien belyser att det behövs mer 

utbildning om kronisk smärta eftersom smärta är 

ett av de vanligaste problemen och 
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2005 

 USA 

(22) 

identifiera möjligheter att 

förbättra smärtbehandlingen hos 

äldre människor. 

 

underbehandlad hos äldre människor. 

Cohen-Mansfield J, 

Taylor L. 

1998 

USA 

(23) 

Undersöka sambandet mellan 

depression, smärta och 

kognitiva funktioner bland äldre 

individer utifrån 

vårdpersonalens observationer 

av de äldres beteende. 

I båda grupperna hade individer med smärta och 

måttlig kognitiv försvagning de högsta nivåerna 

av depression. 

Smalbrugge M, 

Jongenelis LK, Pot 

AM, Beekman ATF, 

Edfsting JA 

2007 

Nederländerna 

(24) 

Bestämma förekomst, sätt, 

korrelat, igenkännande och 

smärtbehandling hos patienter 

på holländska vårdhem och att 

göra en jämförelse med 

internationella data. 

80 % av deltagarna hade fortfarande smärta efter 

sex månader. Svår smärta associerades med 

depression och ångest. Beroende på tillgängliga 

mätinstrument varierade igenkännande av svår 

smärta mycket mellan olika läkare. 

Bergh I, Steen G, 

Waern M, Johansson 

B, Odén A, Sjöström 

B, Steen B. 

2003 

Sverige 

(25) 

Undersöka förekomsten av 

smärta och dess egenskaper, och 

att undersöka associationen av 

smärta med kognitiv funktion 

och depressionssymptom, bland 

ett representerat prov av 70 år 

gamla män och kvinnor. 

Smärta är vanligt hos 70 år gamla människor, 

speciellt bland kvinnor. Associationer mellan 

depressionssymptom och smärta var mer uttalat 

hos män. 

Bischoff-Ferrarri HA, 

Lingard EA, Losina E, 

Baron JA, Roos EM, 

Phillips CB, Mahomed 

NN, Barrett J, Katz JN. 

2004 

USA/Kanada 

(26) 

Bestämma huruvida 

psykosociala faktorer, kroniska 

sjukdomar, och vanliga 

geriatriska problem är 

associerade med dålig fysisk 

funktion tre år efter en operation 

för att byta ut höften. 

10 % hade dålig funktionell status. En ökad risk 

för att få en sämre funktionell status efter 

operationen var smärta i rygg eller de lägre 

extremiteterna, dålig mental hälsa, undernäring 

och de med lägre utbildning än college.                                                

 

Carmaciu C, Iliffe S, 

Kharicha K, Harari D, 

Swift C, Gillman G, 

Stuck AE 

2007 

England 

(27) 

Att bedöma i vilken grad äldre 

människor upplever smärta och 

att utforska sambanden mellan 

självrapporterad smärta och 

funktionsnedsättning och 

underbehandlad smärta. 

Smärta är vanligt bland äldre människor. 

Långvarig smärta rapporteras endast från en liten 

del av äldre över 85 år jämfört med de yngre 65-

74 år. Smärtan påverkar de dagliga aktiviteterna 

men endast ett litet antal är deprimerade. 

Åberg AC Ta reda på skillnader mellan 

kön gällande geriatrisk 

rehabilitering relaterat till 

Studien indikerar att kvinnor som genomgår 

geriatrisk rehabilitering visar högre grader av 

hjälpberoende, smärta och osäkerhet än män i 
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2006 

Sverige 

(28) 

hjälpberoende, smärta och 

osäkerhet. 

samma situation. De kräver också mer 

rehabilitering men visar en högre grad av 

förbättring från dessa problem. 

Casarett DJ, 

Hirschman KB, Miller 

ER, Farrar JT 

2002 

USA 

(29) 

Att bestämma huruvida 

tillfredsställelse med 

smärthantering kan mätas med 

tillförlitlighet på vårdhem och 

att samla data om validitet och 

utvärdering av tillfredsställelse i 

populationen. 

De flesta boende kunde själva gradera sin 

belåtenhet med smärthantering. Tillfredsställelse 

med läkemedel förbättrade aktivitet, sömn och en 

känsla av lättnad. 

 

 

3.1 Upplevelser av smärta 

Under denna kategori kommer subkategorierna …..att beskrivas. Smärtan kunde variera i 

intensitet, lokalisering, hur länge den varade och kunde upplevas olika vid olika tillfällen. 

Många äldre ansåg att smärta är något som aldrig kommer att försvinna utan att det är något 

de alltid måste leva med. Inte förrän smärtan blir outhärdlig började en del fundera på om de 

vågar störa sjuksköterskan eller läkaren med sina problem (12).  

Tio procent av de äldre upplevde att smärtan var outhärdlig. Ett stort antal äldre hade smärtor 

på flera olika ställen och upplevde att smärtan var spontan. De beskrev smärtan som 

brännande, blixtrande, gnagande, huggande och krampande (12,13). I en studie av Zanocchi 

m.fl. ansåg nästan tre fjärdedelar av deltagarna att det inte fanns något som kunde få dem att 

känna sig smärtfria (14). 

 

3.1.1 Orsaker till smärta 

Många äldre upplevde smärta vid dagliga göromål i hemmet. De vanligaste faktorerna som 

ökade smärtan var inledande aktiviteter som att ta sig upp från sittande till stående och att stå 

och gå. Några rapporterade också ökad smärta vid inaktivitet och vissa sade att regnigt och 

fuktigt väder ökade deras smärta (13). 

Flera studier visade att hälften av de äldre led av långvarig smärta och att det var vanligast 

med muskuloskeletal smärta. Det vill säga smärta i rygg, ben, knän, fötter och höfter 
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(13,14,15,16,17,18,19,20,21). Många som hade en tidigare fallhistoria, drabbats av frakturer 

eller hade genomgått en operation hade problem med långvarig smärta (13,15). Långvarig 

icke malign smärta hos äldre var vanligt och varaktigt (22).  

 

3.1.2 Livskvalitet 

Av äldre som drabbades av funktionsnedsättning var det ofta muskuloskeletal smärta som 

orsakade symptomen (13,14,15,16,17). Smärta i de lägre extremiteterna (höft, knä, vad, ankel 

och fot) var de största orsakerna till att deltagarna i studien hade svårt att klara av bad, 

toalettbesök, promenader och att gå i trappor. De kände sig ostadiga och var rädda för att 

ramla. Mer än hälften av kvinnorna hade svårt att klä sig och en tredjedel hade svårt att äta på 

grund av smärta i arm, hand eller handled (17). 

Smärta ledde till mindre fysisk aktivitet (14,18). De äldre upplevde att de inte orkade med det 

sociala och olika rekreationsaktiviteter längre. De ansåg också att smärtan påverkade 

möjligheten att klara av sina dagliga göromål och att ta hand om sig själva (17,18). 

De som var sängliggande klarade ofta inte av att förflytta sig själva i sängen och fick ofta 

problem med smärta som eskalerade om inte vändningarna gjordes med jämna mellanrum 

(12). Smärta kunde relateras till en känsla av dålig hälsa och störd nattsömn (14). 

Personer med smärta visade en ökad benägenhet att drabbas av depressiva symptom. De med 

svår smärta hade depressiva symptom och symptom på ångest(23,24). Detta kunde inte ses 

hos de med lindrig smärta (24). 

 

3.1.3 Skillnader mellan könen 

Enligt en svensk studie av Bergh m.fl. hade dubbelt så många kvinnor än män hade haft 

smärta de senaste 14 dagarna och dubbelt så många kvinnor hade också haft smärta längre än 

sex månader i jämförelse med männen. En tredjedel av kvinnorna hade upplevt smärta från 

minst ett ställe under mer än tio år (25). 

 Kvinnornas smärta var också mer frekvent och de upplevde smärta dagligen eller flera dagar i 

veckan. Förekomsten av långvarig smärta var vanligare hos kvinnor än hos män (15,25).  Det 

var ingen skillnad mellan könen när det gällde smärtintensitet. Ländryggen var den mest 
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frekventa lokaliseringen för smärtupplevelser hos båda könen. När det kom till smärta i övre 

delen av ryggen, skuldror, knän, armar och händer var kvinnorna överrepresenterade. 

Depressiva symptom var mer uttalade hos kvinnor men hos männen var depressiva symtom 

associerade med smärtans varaktighet, de uppgav att de fick störd nattsömn och fick en känsla 

av att folk såg ner på dem. Kvinnorna i studien använde mer antidepressiva läkemedel än 

männen oavsett om det förekom någon smärta eller inte (25). 

 

3.1.4 Faktorer associerade till smärta 

Äldre med en sämre funktionell status i egenskap av fetma, kroniska sjukdomar eller andra 

vanliga geriatriska problem drabbades ofta av smärta eller besvär i rygg och lägre extremiteter 

(17,26). Psykosociala faktorer associerades också med en dålig funktionell status såsom en 

sämre mental hälsa och låg utbildningsnivå (26). 

Svår smärta förekom i större utsträckning hos ”yngre” äldre med lägre inkomst, svårare 

funktionsnedsättning, lägre gånghastighet, högre grad av depression, mindre användande av 

alkohol, högre BMI, komorbida tillstånd, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, osteoartrit (i händer, 

höfter eller knän), högre kreatininclearance, användandet av läkemedel med långtidsverkande 

nitrater och diskbråck eller ryggradsförträngningar (19).  

Andra faktorer som associerade till smärta var att de äldre tyckte att de hade en dålig hälsa, 

kände sig deprimerade, hade problem med känslor, med artrit/reumatism, benskörhet, hjärt- 

och respirationsbesvär (14,27). Kvinnor rapporterade smärta i större utsträckning och den steg 

med stigande ålder upp till 84 år. Efter 85 års ålder rapporterades mindre smärta än i alla 

andra åldersgrupper (19,27).  

 

3.2 Smärtbehandling 

Inom sjukvården saknades det kunskap om smärta vid muskuloskeletal smärta och detta ledde 

till att många äldre blev underbehandlade (14,17).   

Det fanns samband mellan förekomsten av smärta och användandet av receptfria 

smärtstillande läkemedel (25,19). En mindre del tog smärtstillande regelbundet medan andra 

endast tog vid behov. Vanligaste läkemedlen var  paracetamol, NSAID och opioder 
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(13,14,15,19,24).  Won m.fl visar i sin studie att mindre än hälften av alla läkemedel gavs 

som en stående ordination. Av de med långvarig smärta som hade en stående dos av opioider 

var nästan 80 procent smärtfria jämfört med dem som inte hade en stående dos där 60 procent 

hade daglig smärta. En högre användning av antidepressiva och benzodiazepiner observerades 

hos de som använde opioider (15).  

Många med lindrig eller svår smärta tog regelbundet sömnmedel jämfört med de utan smärta. 

Ett flertal med svår smärta använde inga eller endast en låg dos smärtstillande läkemedel. 

(14,24,19). Paracetamol och opioider ordinerades ofta i lägre doser än fastställda (15,23) ofta 

endast 25 procent av maxdos. En del äldre ville inte ta fler smärtstillande läkemedel eftersom 

tidigare behandlingar inte hade hjälpt och de var rädda för att drabbas av biverkningar (19). 

Vanliga biverkningar som kom fram var huvudvärk, dåsighet, restless legs och förstoppning 

(14). 

 

3.2.1 Icke farmakologisk smärtbehandling 

Det fanns andra metoder än farmakologiska för att lindra smärta, en del använde uppvärmda 

vetepåsar på det smärtande stället. Massage, akupunktur och elektrisk stimulering kunde 

också ha en smärtlindrande effekt. Andra ville bli lämnade ifred i sin ensamhet (12). Vissa 

tyckte att smärtan lindrades om de stod stilla, blev distraherade, vilade eller fick motion (14). 

Våtvärmande omslag och att ligga ned mildrade också smärtan (13). Ett fåtal av deltagarna 

fick smärtstillande terapi såsom akupressur, akupunktur eller TENS och andra hjälptes av 

sjukgymnastik (14). 

Äldre kvinnor med smärta krävde mer rehabilitering än män i motsvarande situation. Kvinnor 

fick också ut mer av rehabiliteringen och visade en bättre återhämtning från sina 

smärtproblem, de fick också tillbaka mer av sin funktionella kapacitet vilket minskade 

funktionsnedsättningen (28). 

 

3.3 Bra upplevelser av smärtbehandling 

Många var nöjda med sin farmakologiska smärtbehandling men tyckte att vårdpersonalen inte 

alltid försökte hjälpa dem att hantera smärtan och att de sällan frågade dem om deras smärta. 
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De som var nöjda med sin smärtbehandling kände att de fick en förbättrad aktivitet, sömn och 

en lättnadskänsla (29). 

 

3.3.1 Bra upplevelser av icke farmakologisk smärtbehandling 

Äldre som fick icke-farmakologisk behandling var väldigt nöjda med effekten av denna och 

nästan tre fjärdedelar av de äldre var villiga att prova icke farmakologisk behandling för att 

hantera smärtan med hjälp av träningsprogram och avslappningsmetoder (28). Austrian m.fl. 

visade dock att det finns många hinder för de äldre att delta i sådana program. De mest 

frekventa hindrena var svårigheter att transportera sig till platsen, att tiden kolliderade med 

något annat inplanerat, rädsla för smärta eller att skada sig, att träningen inte skulle ha någon 

effekt, att olika sjukdomar skulle utgöra ett hinder för att delta, lathet och brist på disciplin, 

dåligt väder, att de skulle bli för trötta samt att det var för dyrt (21). 

 

 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Studiens huvudresultat visade att många av de äldre upplevde smärta på något sätt och ansåg 

att det var något de måste leva med. Ett flertal fick ökad smärta vid vardagliga aktiviteter i 

hemmet. Studier visade att muskuloskeletal smärta var vanligast med smärta i rygg, ben, 

knän, fötter och höfter. Smärtan ledde till att livskvaliteten minskade och att de äldre blev mer 

beroende av hjälp på grund av funktionsnedsättningar och en rädsla för att själva utföra vissa 

saker. Kvinnor hade mer långvarig smärta och kände sig också mer deprimerade än männen. 

Smärtan associerades till sämre funktionell status och psykosociala faktorer. Flera studier 

visade att äldre var underbehandlade mot smärta och att många med svår smärta inte använde 

några smärtstillande läkemedel eller endast en låg dos smärtstillande. De som var nöjda med 

sin läkemedelsbehandling kände att det fick en förbättrad sömn och aktivitet. Äldre som 

använde icke farmakologisk behandling var mycket nöjda med resultatet och ett stort antal var 

intresserade av att delta i tränings- och avslappningsprogram för att hantera smärtan. 
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4.2 Resultatdiskussion 

Utifrån syfte och problemområde har detta resultat gett ett svar på frågeställningarna i denna 

studie. Resultatet visar att det behövs mer kunskap om smärta och smärtbehandling hos 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal för att ge äldre människor en så bra livskvalitet som 

möjligt.  Enligt Higgins studie vill äldre inte gärna vara till besvär och tror att smärta är något 

som alla måste leva med när de blir gamla (12). Detta är något som sjuksköterskor och 

vårdpersonal måste vara uppmärksam på och kommunicera med de äldre och fråga om de har 

smärta. Underbehandlad smärta verkar vara vanligt förekommande hos äldre personer och 

många studier förstärker varandra (12,14,15,22).  

Vardagliga aktiviteter i hemmet medför att många får ökad smärta, svårt att klara av sina 

dagliga bestyr och att ta hand om sig själva. Smärtan leder till minskad fysisk aktivitet och 

påverkar det sociala livet då de känner sig osäkra på vad de klarar av och orkar med. Smärta 

kan relateras till en känsla av dålig hälsa, sämre nutrition och sömnproblem. Många studier 

stöder detta (13,14,17,18,26,27, 28). 

Depression och ångest är vanligt bland äldre med långvarig eller svår smärta. Cohen-

Mansfield et al., Bergh et al. och Smalbrugge et al, har alla kommit fram till samma resultat. 

Smärta som varar en längre tid eller är intensiv medför oftast att personerna drabbas av 

depressiva symptom eller ångest (23,24,25). Depressiva symptom är mer framträdande hos 

kvinnor men männen hade ofta symptom så länge smärtan varade. Kvinnorna använde mer 

antidepressiva läkemedel vare sig de hade smärta eller inte (25). Detta visar på att 

sjukvårdspersonal måste ta i beaktande att äldre som är deprimerade och har ångest kan vara 

det på grund av smärta som påverkar välbefinnandet. 

Eftersom många äldre har för låg dos smärtstillande läkemedel i förhållande till behovet 

(19,20,24) kan sjuksköterskan vid läkemedelshanteringen försöka skapa sig en uppfattning 

om det är rimligt att någon person skulle kunna vara underbehandlad i förhållande till 

personens beteende eller vad personen framför vid samtal med personalen. Vid misstankar om 

att läkemedelsbehandlingen är otillräcklig bör sjuksköterskan kontakta läkaren för att 

personen ska få en så bra behandling som möjligt. De som var nöjda med sin behandling 
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upplevde att aktiviteter underlättades, sömnen förbättrades och de fick en känsla av lättnad 

(29). 

Icke farmakologisk behandling verkade vara uppskattat bland äldre och de tyckte även att det 

hade en bra effekt. Svårigheterna ligger i att få de äldre att förmå sig att delta i någon 

träningsform eller i avslappningsövningar för att hantera smärtan. Austrian et al. visar i sin 

studie att det är många hinder för att få äldre att delta i detta (21). Sjuksköterskan kanske kan 

hjälpa de äldre att övervinna många av dessa hinder genom att se till att informera om 

transportmöjligheter till träningen, information om träningen, vilka för- och nackdelar det 

finns och hur det påverkar individen. Försöka hjälpa personen att hitta någon träningsform 

som är rolig och något att se fram emot vid varje träningstillfälle. Påläst och engagerad 

vårdpersonal kan hjälpa äldre att få en bra smärthantering och en god livskvalitet.   

 

4.3 Metoddiskussion 

Innehållet till denna beskrivande litteraturstudie hämtades från vetenskapliga artiklar som 

svarade mot syfte och frågeställning. Det var svårt att hitta relevanta artiklar till studien då det 

finns lite forskning om äldre och smärta. Fördelen med detta är att det fanns många nyare 

artiklar då detta område nu har börjat intressera forskarna.  

Sökorden var pain, geriatric, elder och quality of life i olika kombinationer. Detta gav ett bra 

utfall och ett användbart material till studien. Inga begränsningar i ålder användes då det var 

stora variationer i litteraturen om vad som var äldre personer. Resultatet blev personer som 

var 65 år eller äldre. Detta kan vara en svaghet men många av artiklarna hade en 

genomsnittsålder på över 70 år.  

Det var svårt att hitta kvalitativa artiklar så studien baseras mest på kvantitativa studier vilket 

kan vara en nackdel när man vill studera äldre personers upplevelser av smärta och få lite mer 

djup och förståelse för dem.  

Det finns en risk för att artiklarna har misstolkats och att ord översatts inkorrekt. 
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4.4 Allmän diskussion 

Vårdpersonal måste ha kunskap om smärta och konsekvenser av obehandlad smärta för att 

kunna bemöta äldre på ett bra sätt och sätta sig in i deras situation och ge det stöd som 

behövs. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på olika riskfaktorer som associerar till smärta 

hos äldre för att få en ökad förståelse för detta och kunna följa upp personerna och deras 

individuella behov av smärtbehandling. Forskning inom detta område är av mycket stor vikt 

för att komma tillrätta med underbehandlad smärta och ge de äldre en bättre livskvalitet. 
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