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Sammanfattning 
BAKGRUND: Förekomsten av smärta bland äldre 
personer är hög. Studier visar att mellan 50 till 80 %  
av äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende  
lider av smärta. Trots detta är många äldre personer 
underbehandlade. SYFTE: Syftet är att undersöka 
vårdpersonals uppfattningar och upplevelser om hinder  
och möjligheter att lindra smärta hos äldre personer. 
METOD: En kvalitativ ansats användes och materialet 
utgjordes av halvstrukturerade intervjuer. Deltagarna i 
studien bestod av totalt 41 personer; 23 undersköterskor/ 
vårdbiträden, 13 sjuksköterskor samt 5 sjukgymnaster/ 
arbetsterapeuter. Intervjumaterialet analyserades med  
hjälp av innehållsanalys. RESULTAT: Resultatet 
presenteras som en struktur för att identifiera hinder  
och möjligheter för att lindra smärta hos äldre personer. 
Strukturen bygger på att se funktioner hos personalen,  
den äldre personen själv, organisationen samt olika 
omvårdnadsåtgärder och behandlingar. SLUTSATS:  
För att kunna uppnå en god smärtlindring hos äldre 
personer föreslås en helhet i behandlingen som baseras  
på en struktur med fyra element. 
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An empirical study 
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Abstract 
BACKGROUND: There is a high incidence of pain 
amongst older people. Several studies have shown that 
between 50 to 80 % of older people, who require domestic 
care or live in care homes, suffer from pain. Despite this 
many older people are under treated. AIM: The aim of  
this study was to explore what care providers perceive  
to be obstacles and opportunities of managing pain in older 
people. METHOD: A qualitative approach was used and 
the date was semi-structured interviews with open-ended 
questions. In all, there were 41 participants in the study;  
23 auxiliary nurses, 13 registered nurses,  
5 physiotherapists/occupational therapists. RESULT:  
The analyses resulted in a structure of obstacles and 
opportunities in dealing with pain management amongst 
old people. The structure include; the care providers,  
the elderly person, the organization and various treatment 
methods. CONCLUSION: To achieve alleviation of pain 
among older people a holistic approach based on a structure 
of four elements is suggested. 
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BAKGRUND 
 

Förekomsten av smärta bland äldre personer är hög (Blomqvist, 2002;  

Closs, 1994). Ett flertal studier visar att förekomsten av smärta bland äldre 

som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende ligger mellan 50 och 80 % 

(Blomqvist, 2002). Trots detta är många äldre patienter underbehandlade 

(Closs, 1994; Cowan et al, 2003).  

 

Sätten att definiera äldre tycks variera. De flesta gerontologer brukar dock 

enligt Stuart- Hamilton (1994) välja 60-65 år som inledning på åldrandet. 

Vissa forskare väljer sedan att dela in åldrandet i kategorier. Burnside, 

Ebersole och Monea (1979) har valt att dela in äldre i fyra grupper, ”yngre 

gamla” (60-69), ”medelgamla” (70-79), äldre gamla (80-89) och ”mycket 

gamla” (90-99). Det funktionella åldrandet är dock beroende av fler faktorer 

än själva tidsfaktorn. Faktorer så som hereditet, livsstil, sjukdomar och 

händelser i livet påverkar åldrandet (Rundgren, 1991). 

 

Åldrandet är en process som pågår under en lång tid och försämrar individens 

funktionsförmåga samt möjlighet att motstå olika sjukdomar (Rundgren, 

1991). Bland annat ger en minskad muskelmassa och broskförändringar i 

lederna upphov till inskränkt rörlighet, stelhet och värk (Dehlin et al., 2000). 

Kotkroppens styrka försämras, enligt Mosekilde (1998) har 70–80-åringar  

inte mer än 20 % av styrkan i kotkroppen kvar jämfört med en 20–40-åring. 

Minskad styrka i kotkroppen ökar i sin tur risken för kotkompressioner.  

Även njur- och leverfunktionen försämras med åldern vilket kan leda till att 

vissa läkemedels egenskaper bland annat ökar risken för biverkningar och 

läkemedelsinteraktioner (Jacox et al., 1994). På grund av leverns minskade 

kapacitet hos äldre personer förlängs halveringstiden av intagna läkemedel. 

Eftersom kroppssammansättningen förändras med ökad fettväv och reducerad 

mängd kroppsvatten, bidrar detta också till förlängd halveringstid.  
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Den stigande åldern medför även svagare och tunnare slemhinna i magsäcken. 

Detta i kombination med ett större behov av smärtstillande NSAID-preparat 

ökar risken för magsår (Dehlin et al., 2000). Den äldre personens minskade 

funktionsförmåga samt möjligheter att motstå olika sjukdomstillstånd bidrar 

till en ökad risk för smärta. 

 

Smärta delas in i fyra olika huvudgrupper; nociceptiv-, psykogen-, neurogen- 

och idiopatisk smärta (Nystrand & Röhl, 1999). Dessa delas in efter karaktär 

och orsak. Nociceptiv smärta, vävnadssmärta, innebär att någon vävnad i 

kroppen är skadad eller är på väg att skadas. Vid skada i vävnaden aktiveras 

nociceptorer som skickar smärtsignaler till hjärnan, som till exempel vid 

inflammatoriska sjukdomar. Psykogen smärta orsakas av olika psykiska 

tillstånd. En teori säger att delar av hjärnan, som har med smärtupplevelser  

att göra, aktiveras av exempelvis ångest och depression. Neurogen smärta, 

nervsmärta, uppstår när en skada eller förändrad funktion i nervsystemet 

uppkommer. Exempelvis kan ryggmärgsskador och neurologiska  

sjukdomar, såsom multipel skleros eller stroke, orsaka neurologisk smärta.  

Den idiopatiska smärtan har ingen känd orsak trots omfattande utredningar.  

Gamla utläkta skador och psykiska mekanismer sägs kunna föranleda 

idiopatisk smärta (a.a). 

 

De vanligaste orsakerna till smärta hos äldre var enligt Jakobsson (2003) 

artros, muskuloskeletala sjukdomar eller besvär samt olika typer av 

reumatiska sjukdomar. Smärtan var i allmänhet lokaliserad till ben och fötter, 

rygg, höfter samt armar och händer. Problem som var relaterade till smärta  

hos de äldre var bland annat gångsvårigheter, övrig nedsatt rörlighet, trötthet, 

sömnproblem, nedstämdhet och depression (a.a). Det finns inga belägg för  

att smärtkänsligheten minskar och att smärttoleransen ökar med åldern eller  

att det skulle finnas några skillnader i smärtupplevelsen mellan äldre och 

yngre personer. Trots detta förekommer uppfattningen att äldre personer 

skulle vara mindre smärtkänsliga. (Closs, 1996; Dehlin et al., 2000).  
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Enligt Closs (1996) ökar istället benägenheten att uppleva smärta med åldern. 

Däremot verkar vissa sjukdomstillstånd vara mindre smärtsamma hos äldre 

jämfört med yngre, exempelvis urinretention och bukhinneinflammation 

(Dehlin et al., 2000).  

 

Det naturliga åldrandet, sjukdomar samt rörelseinskränkning till följd av 

smärta kan bidra till ett ökat hjälpbehov. Äldre personer som inte längre  

kan klara sig helt själva och där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt,  

har rätt till hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kommunerna  

kan idag erbjuda hjälp i olika former, exempelvis hemtjänst, hemsjukvård,  

särskilt boende, etc. För att bli berättigade till de olika hjälpinsatserna görs  

en behovsbedömning. Möjligheten att bo på ett särskilt boende ges vid 

omfattande behov av vård, omsorg och service (Kristianstads kommun, 2007). 

 

I hemtjänsten och på det särskilda boendet deltar bland annat undersköterskor/ 

vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter i vården 

kring den äldre (Socialstyrelsen, 2001a). Via primärvården finns även  

läkare tillgängliga för konsultation. Socialstyrelsen har gett ut 

kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter. Det finns dock inga utgivna för läkare, undersköterskor  

och vårdbiträden. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 

2005) står det bland annat beskrivet att sjuksköterskans ansvarsområden är 

omvårdnad, medicin och habilitering/rehabilitering. Hon/han skall bland  

annat värna om och bevara det friska hos patienten. I sjuksköterskans  

uppgift ingår även att lägga märke till och bekräfta patienten i upplevelsen  

av sin sjukdom och lidande samt att vidta lämpliga åtgärder. Arbetsterapeuten 

funktion är bland annat att prova ut, tillverka och specialanpassa 

medicinsktekniska produkter som kan fungera som hjälpmedel eller 

träningsredskap för patienten (Socialstyrelsen, 2001b). Några av 

sjukgymnastens arbetsuppgifter kan vara att tillämpa sjukgymnastiska 

behandlingar och rehabiliterande insatser. En annan viktig uppgift är att 
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informera, handleda och undervisa patienten, närstående och andra 

personalgrupper (Socialstyrelsen, 1999).  

 

Vårdpersonalens omvårdnad, i samband med ihållande smärta, handlar många 

gånger om att minimera smärtan till en, för patienten, så acceptabel nivå som 

möjligt. Därefter kan rehabiliteringsåtgärder, som syftar till att optimera 

personens funktionsförmåga, sättas in. Walker et al. (1990) har utformat en 

modell som är speciellt anpassad för att användas som strategi vid omvårdnad 

av äldre personer med smärta. Modellen är uppbyggd utifrån ett antal frågor  

som handlar om hur patienten bemästrar sin smärta. På de frågor där svaret 

blir negativt ges en rad konkreta förlag på åtgärder för att lindra smärtan (a.a). 

En betydelsefull del i omvårdnadsarbetet med smärtpatienter är att bedöma 

och mäta smärtan. Detta kan göras med hjälp av olika mätinstrument 

exempelvis; smärtskattningsskalor, schematiska bilder av människokroppen, 

frågeformulär, observationskurvor samt smärtdagböcker. Vid vård av patienter 

med ihållande smärta kan mätinstrumenten fungera som ett redskap för att 

bibehålla kontinuiteten i omvårdnaden (Hawthorn & Redmond, 1998).   

World Health Organisation har utformat ett behandlingsschema för 

smärtlindring, den så kallade trestegs analgetiska stegen. Med hjälp av  

stegen kan en individualiserad behandling utformas. Metoden går ut på  

att behandla patienten analgetiskt i tre olika steg tills dess att smärtlindring 

uppnåtts (WHO, 1996).  

 

Hawthorn och Redmond (1999) menar att det finns många hinder som kan 

bidra till att smärtbehandlingen blir undermålig. Otillräcklig undervisning  

om smärta på utbildningsprogrammen i omvårdnad gör att personalen är dåligt 

rustade för att kunna vårda patienter med smärtor. Brister i kunskapen hos 

personalen (Neville, McCarthy & Laurent, 2006), samt myter kring äldre och 

smärta anses vara några av orsakerna till att så många äldre med smärta idag 

är underbehandlade (Cowan et al, 2003). Kunskap inom området måste därför 
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prioriteras för att kunna komma tillrätta med underbehandlade smärtpatienter 

(Hawthorn & Redmond, 1999).  

 

 

SYFTE 
 

Syftet är att undersöka vårdpersonals uppfattningar och upplevelser  

om hinder och möjligheter att lindra smärta hos äldre personer. 

 

 

METOD  

 
Design 
En kvalitativ ansats valdes eftersom fokus låg på att tolka respondenternas 

uppfattningar och upplevelser av det fenomen som studerades. Materialet  

som bestod av intervjuer med vårdpersonal, kom ursprungligen från  

intervjuer utförda under år 2000. Datainsamlingen gjordes med hjälp  

av halvstrukturerade intervjuer. Intervjumaterialet analyserades och 

sammanställdes med hjälp av innehållsanalys.  

 

Urval och genomförande 
Urvalet gjordes i en kommun i södra Sverige. Inklusionkriterierna krävde  

att respondenterna hade mer än tre månaders vårderfarenhet av äldre  

personer med ihållande smärta. Kontakt togs med respektive enhetschef,  

från sammanlagt sexton hemtjänstgrupper och sju särskilda boenden,  

för att hitta personal som kunde medverka i studien. Ett stratifierat urval 

användes för att inkludera undersköterskor och vårdbiträden, där varje 

arbetsteam bildade ett stratum. Samtliga sjuksköterskor, sjukgymnaster  

och arbetsterapeuter anställda av kommunen samt distriktssjuksköterskor, 
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sjukgymnaster och arbetsterapeuter anställda inom det geografiska området 

blev genom ett informations- och samtyckesbrev inbjudna att delta i studien. 

Detta brev skickades även till undersköterskor och vårdbiträden som blivit 

utvalda att delta i studien. Vid ett personalmöte gavs sedan muntlig 

information om studien.  

 

Informations- och samtyckesbrevet skickades ut till sammanlagt  

86 personer. Efter ett påminnelsebrev exkluderades sju personer (8 %) på  

grund av otillräcklig vårderfarenhet av äldre personer med ihållande smärta, 

27 personer (31 %) svarade inte. Totalt gick 52 personer (60 %) med på att 

delta i studien. Av dessa 52 personer hade tre personer ingen vårdutbildning, 

23 var undersköterske-/vårdbiträdesutbildade. Åtta personer var utbildade 

vårdare och en person arbetade som undersköterska men var utbildad 

sjuksköterska. Tretton var sjuksköterskor medan fem personer var 

sjukgymnaster eller arbetsterapeuter. Vid analys av dem som avstod från  

att delta i studien visade det sig att det inte fanns någon skillnad, beträffande 

yrkeskategori och könstillhörighet, jämfört med dem som ställde upp i studien. 

Av de ursprungliga 52 intervjuerna användes slutligen 41 i denna studie. 

Bortfallet berodde på ett tekniskt fel, vilket resulterade i att sammanlagt  

11 undersköterskor/vårdbiträden föll bort. 

 

Kontext 
Inom det geografiska området var hemhjälpen organiserad på olika sätt.  

Vissa undersköterskor/vårdbiträden arbetade på särskilda boenden eller 

hemma hos de äldre personerna. Andra kombinerade arbetet på ett  

särskilt boende med att åka ut och hjälpa äldre personer i hemmet.  

Alla undersköterskor/vårdbiträden i det utvalda området arbetade efter  

ett kontaktpersonsystem, där de sedvanliga uppgifterna var hjälp med 

personlig hygien och städning. I hemmen och i de särskilda boendena 

konsulterades läkarvård vid behov. Sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter anställda av kommunen arbetade på de särskilda boendena 
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medan distriktssjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter anställda 

av landstinget arbetade med äldre personer i det egna hemmet. 

 

Datainsamling 
Datainsamlingen skedde med hjälp av halvstrukturerade intervjuer.  

Strategin var att få respondenterna att berätta hur de hanterat olika situationer 

för att lindra smärta hos äldre personer. Intervjufrågorna presenterades  

på samma sätt för samtliga deltagare. Respondenterna fick redogöra för  

yrke och utbildning, berätta om en vanlig dag på arbetet, samt på vilka olika 

sätt de hanterade smärta hos äldre personer. Personalen ombads även att dra 

sig till minnes den senaste veckan samt berätta om de äldre personer, över  

65 år, som de mött med ihållande smärta och vilka aktiviteter de använt sig  

av för att lindra smärtan hos varje enskild person. 

 

Respondenterna fick själva välja var intervjuerna skulle äga rum. Personalen 

intervjuades i första hand enskilt, förutom vid tre tillfällen där två personer 

intervjuades ihop. En av intervjuerna genomfördes i respondentens hem 

medan resten utfördes på respondenternas arbetsplatser. Alla intervjuerna 

förutom fem spelades in med hjälp av bandspelare. Intervjuerna varade mellan 

9,5 – 44 minuter.  

 

Dataanalys 
Datamaterialet analyserades med hjälp av innehållsanalys för att kunna  

dra slutsatser från innehållet. En manifest innehållsanalys användes för  

att beskriva det synliga och uppenbara i intervjuerna. För att författarna inte 

skulle påverkas av varandra, delades intervjumaterialet upp och lästes igenom 

var för sig. De meningsbärande enheterna plockades ut vilket innebar att  
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meningar och fraser som svarade till syftet skrevs ner ordagrant. Samtidigt 

som de meningsbärande enheterna plockades ut delades de även in i två stora 

grupper, hinder och möjligheter. Därefter byttes intervjumaterialet mellan 

författarna och samma procedur återupprepades, vilket innebar att alla 

intervjuer analyserades två gånger. Sedan gick författarna tillsammans  

igenom de meningsbärande enheter som tagits ut och jämförde med varandra. 

Om samma meningsbärande enheter förekom två gånger sorterades en bort  

för att undvika dubbletter. Vid de tillfällen författarna hittade olika hinder  

och möjligheter inkluderades även dessa, eftersom det ansågs göra resultatet 

mer fullständigt. De meningsbärande enheterna kondenserades för att mynna 

ut i koder som bestod av enstaka ord. Dessa koder sammanfattade innehållet 

och innebörden i de meningsbärande enheterna. Vissa koder, exempelvis 

”ensamhet”, nämndes flera gånger i samma intervju. För att inte förvränga 

resultatet fick samma kod därför endast förekomma en gång per intervju. 

Kondenseringen resulterade i sammanlagt 931 koder, varav 452 bestod av 

hinder (48,5 %) och 479 av möjligheter (51,5 %). Koderna delades sedan  

in i fyra huvudkategorier som framträdde i samband med kodningen. 

Huvudkategorierna delades därefter upp i 28 subkategorier, vilka innehöll 

olika hinder och möjligeter. Antalet subkategorier reducerades successivt  

i takt med att resultatet skrev ned, eftersom det blev tydligt att några  

av kategorierna överlappade varandra. Det slutliga resultatet bestod av  

4 huvudkategorier och 15 subkategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Författarnas förförståelse var att det fanns många äldre personer med  

smärta, men att det i dagsläget inte var något mer omfattande problem  

med tanke på den goda tillgången på analgetiska preparat och utvecklade 

behandlingsmetoder. Författarna hade inte någon större erfarenhet av  

äldre med smärta sedan tidigare, vare sig från utbildningen, privat eller  
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yrkesmässigt. Författarna har aktivt arbetat med att vara objektiva vid 

analysen. Genom det objektiva förhållningssättet, där de egna värderingarna 

inte fått styra, har resultatet förhoppningsvis inte påverkats nämnvärt av  

vare sig författarnas åsikter eller förförståelse. 

 

Vetenskapsrådet har gett ut riktlinjer där följande fyra krav bör  

beaktas i empiriska studier; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2005).  

För att kunna genomföra studien söktes ett etiktillstånd som godkändes  

av medicinsketiska kommittén vid Lunds Universitet, Dnr. LU 544-99,  

samt ett tillstånd från äldreomsorgschefen i kommunen där studien utfördes. 

Samtliga respondenter gavs muntlig och/eller skriftlig information om  

studien. Deltagarna i studien gav sitt medgivande till att medverka genom  

ett samtyckesbrev De fick vid upprepade tillfällen information om möjligheten 

att när som helst dra sig ur studien. Respondenternas identitet skyddades 

genom ett kodsystem. Det höga antalet deltagare kombinerat med kodningen 

gjorde att risken för identifiering minimerades.  

 

Enligt Ejlertsson (2005) skall frågor som kan uppfattas som känsliga, 

närgångna eller påträngande undvikas. Risker som fanns i samband med  

denna studie var att respondenterna kunde ha kommit fram till att sättet  

de agerat på i olika situationer hanterats felaktigt. Deltagarna i studien  

kunde också upptäckt att de avstått från att agera när en arbetskamrat handlat 

felaktigt. En annan risk som fanns, var att det blev uppenbart, att respondenten 

själv saknat den kunskap som krävts för att agera på ett korrekt sätt.  

Detta skulle kunna resulterat i att deltagarna bland annat fått dåligt samvete 

eller skuldkänslor. Därför erbjöds respondenterna möjlighet att kontakta 

intervjuaren i de fall något kändes oklart, oavslutat eller vid tillfällen där 

existentiella frågor behövde ventileras. 
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RESULTAT 

 
Fig. 1. En översikt över de fyra huvudkategorierna presenterat som pusselbitar.  

 

I följande del redovisas det resultat som framkommit vid intervjuerna  

med personalen. Med personal avses de undersköterskor, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster och arbetsterapeuter som deltog i studien. Resultatet har  

delats in i följande fyra huvudkategorier; personal, den äldre personen, 

organisation samt omvårdnadsåtgärder och behandlingar. För att illustrera 

sambandet mellan de olika kategorierna har författarna valt att använda sig  

av metaforen med ett pussel där varje pusselbit utgör en huvudkategori. Varje 

huvudkategori är indelad i ett antal subkategorier. De flesta subkategorier 

inleds med att skildra det personalen upplevt eller uppfattat som hinder för 

smärtlindring. Därefter övergår beskrivningen till vilka möjligheter som 

framkommit. I några fall förekommer enbart hinder eller möjligheter. För att 

förtydliga resultatet för läsaren har texten kompletterats med beskrivande citat. 

Författarna har valt att återge personalens citat i dess ursprungliga form i så 

stor utsträckning som möjligt. Vidare har författarna eftersträvat en så jämn 

fördelning av citat som möjligt mellan personalen. I de fall då ett, eller ett par, 

ord uteslutits ur citaten redovisas detta med en parentes innehållande tre 

punkter, (…). 
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Personal  

 
Fig. 2. Huvudkategorin Personal.   

 
Samspelet mellan personalen 
Kommunikationen och tillgängligheten mellan vårdpersonalen visade  

sig ha betydelse i behandlingen av äldre personer med smärta. Ett hinder  

var kommunikationen mellan olika personalkategorier; undersköterskor, 

sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare. Undersköterskor 

och vårdbiträden upplevde ibland att sjuksköterskorna var svåra att nå.  

I hemtjänsten kunde det bero på att sjuksköterskan inte fanns på plats eller 

gick att få kontakt med per telefon tillräckligt snabbt. 

 

När vi ska skicka in någon till lasarettet, så måste vi meddela sjuksköterskan 

först. Men ibland får man ta lite egna beslut, när hon inte hör av sig och det  

är krisartat (...) Bland annat en helg då sjuksköterskan lovade att ringa 

tillbaka, då patienten hade sådana smärtor i magen att hon skrek, så vi tyckte 

inte vi kunde vänta på henne. Vi ringde ambulans direkt. De frågade då om 

sjuksköterskan hade kontaktat oss, men hon ringde över huvud taget inte  

den dagen (…) (Person 58).  

 

Sjuksköterskorna i sin tur upplevde att de ibland hindrades av att läkarna  

var svårtillgängliga eftersom de inte alltid svarade i telefon eller ringde 

tillbaka. Det var även ett problem för sjuksköterskorna när de inte träffade 

läkarna tillräckligt ofta. Personalen upplevde ibland att kommunikationen 

stundtals brast mellan olika enheter, exempelvis mellan personalen på sjukhus 

och i hemsjukvården.  
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Något som ansågs vara en möjlighet för att kunna ge en god smärtlindring  

var att det fanns en väl fungerande kommunikation och relation mellan 

personalen. Det upplevdes också som viktigt att personalen var lättillgänglig 

för varandra. Sjuksköterskornas och läkarnas tillgänglighet ansågs många 

gånger vara avgörande för hur snabbt smärtlindringen kunde sättas in. Detta 

gällde främst åtgärder som krävde delegering eller ordination. Ett exempel  

där personalen tyckte att tillgängligheten fungerade väl var när sjuksköterskan 

använde sig av sökare. Även när sjuksköterskan var stationerad ”i huset”, 

exempelvis på det särskilda boendet, upplevdes tillgängligheten större. 

 

Relationen mellan olika personalkategorier ansågs vara viktig, exempelvis 

mellan sjuksköterskor – undersköterskor och sjuksköterskor – läkare.  

Ett gott samarbete mellan personalen och personal med samma synsätt, 

upplevdes gynna patienterna. Medarbetare som hade förtroende och litade  

på varandra kände att de kunde överlåta mer ansvar till annan personal, 

exempelvis sjuksköterska till undersköterska.  

 

 (…) jag har ett stort förtroende för min undersköterska, jag har så stort 

förtroende att hon har egna patienter (…) som hon får sköta mycket mer själv. 

Det är en styrka tycker jag (Person 59+60). 

 

(…) läkarna lyssnar på problemet (…) Det tycker jag. Då känner man 

trygghet när man jobbar såhär ute, som vi gör.  För man vet att om man 

kontaktar någon så får man verkligen hjälp (Person 42+55). 

 

För undersköterskorna var det av stor betydelse att sjuksköterskorna lyssnade 

på dem och att de fick respons på de problem som tagits upp. Det var också  

av vikt för undersköterskorna att deras information vidarebefordrades till 

läkaren. Sjuksköterskorna upplevde att en tät dialog med undersköterskor  

och läkare gav en ökad möjlighet till effektiv smärtlindring för de äldre 

personerna. Ett väl fungerande teamarbete kring den äldre upplevdes, av 
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personalen, som positivt. Bland annat områdesträffar sågs som ett bra  

forum för att utbyta och vidarebefordra väsentlig kunskap och information  

om de äldre personerna.  

 

Egenskaper hos personalen 

Personliga egenskaper hos personalen, vilka uppfattades som positiva, 

påverkade möjligheterna till att ge en god smärtlindring. Personal som 

använde humor och hade en positiv inställning i mötet med de äldre 

personerna fick oftast en god respons. De äldre tycktes ”leva upp”  

och glömde för en stund sin smärta enligt personalen. En annan egenskap  

hos personalen som verkade ha en positiv inverkan på de äldre var personal 

som ingav förtroende och var trygga i sig själva. Denna trygghet verkade, 

enligt personalen, överföras till de äldre.  

 

Rutiner och kontinuitet i personalens arbete 
Bristen på inarbetade rutiner visade sig ibland vara ett hinder enligt 

personalen. I ett flertal fall uttryckte personalen att bristen på uppföljningar 

vara ett problem. Detta gällde i stort sätt alla personalkategorier. Framförallt 

var det effekten av givna läkemedel och behandlingar som inte följdes upp 

tillräckligt ofta.  

 

 Ibland har patienten varit hos läkaren och vi vet att de ska dit, men om  

vi ska göra något eller följa upp, det får vi nästan aldrig något besked om.  

Det är inte ofta vi får det. Då blir genast frågan, ska vi följa upp detta  

eller ska läkaren göra uppföljningen, det vet vi inte (Person 59+60). 

 

Bristande kontinuitet i arbetet kring den äldre samt olika arbetssätt hos 

personalen ansågs också vara ett hinder. Otydliga rutiner gjorde att personalen 

utförde omvårdnadsåtgärderna på olika sätt. Detta skapade osäkerhet hos 

personalen i hur de skulle agera men även förvirring hos de äldre.  
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(…) Tyvärr arbetar inte alla likadant. Det är bara så. Även om vi pratar  

om det på personalmötena, så funkar det inte i praktiken (Person 90). 

 

Personalen såg konsekventa handlingar och kontinuitet i smärtbehandlingen 

som en betydelsefull möjlighet. Att regelbundet utvärdera de åtgärder som 

genomförts samt att samma personal besökte den äldre personen är saker  

som kom fram i intervjuerna. Genom att dessutom vara förutseende och ligga 

steget före, med exempelvis ordinerade läkemedel som kunde ges vid behov, 

kunde smärtan lindras.  

 

Sjuksköterskorna tyckte att möjligheten att själva kunna höja och sänka 

läkemedelsdosen underlättade vid smärtbehandling. Undersköterskorna ansåg 

att en effektiv smärtlindring var lättare att genomföra om de hade tillgång till, 

och delegation på att ge läkemedel vid behov. Att ta upp smärtproblem direkt 

med sjuksköterskan sågs som en möjlighet, av undersköterskorna, för att 

snabbt kunna åtgärda smärtan.  

 

Personalens kompetens och erfarenhet 
Ett vanligt hinder som togs upp var okunskap hos personalen eftersom  

de själva ansåg att de ibland saknade både erfarenhet och utbildning i 

smärta/smärtlindring. Många efterfrågade till exempel utbildning i massage 

eftersom de var rädda för att göra de äldre personerna illa eller kände sig 

osäkra på om de gjorde rätt eller fel. Personalen upplevde ibland sig själva  

som dåliga på smärtlindring, vilket gjorde att de i många fall inte visste vad 

och hur de skulle göra. Detta i sin tur ledde till att många kände sig maktlösa. 

 

Det finns ingen smärtlindring i äldrevården mer än Panodil och Alvedon  

(…) eller finns det någon annan smärtlindring? Jag har då aldrig fått lära  

mig någon (…) (Person 90). 
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Kompetent och kunnig personal med erfarenhet av smärtlindring av äldre 

personer, samt med kunskap om läkemedelsbiverkningar, ansågs vara en  

stor tillgång för en god smärtlindring. Personalen såg det som en möjlighet  

när de kunde vända sig till olika specialinriktade verksamheter såsom 

smärtcentrum eller ”smärt-team”. Även handledning och utbildning, inom 

bland annat smärtlindring och massage, sågs därför som en möjlighet till  

att kunna ge en god smärtlindring.  

 

Personalens helhetssyn och förhållningssätt 
Det saknades ibland en helhetssyn hos läkarna enligt den övriga personalen. 

Läkarna upplevdes inte alltid vara tillräckligt lyhörda och tog sig ibland  

inte tid vid exempelvis hembesök, vilket ledde till att de ibland missade  

viktig information om de äldre personerna. Enligt sjuksköterskorna  

och sjukgymnasterna var det ett hinder att läkarna inte såg 

omvårdnadsproblematiken utan var mer inriktade på själva diagnosen.  

Det upplevdes som att personalen ibland var mer ”diagnosfixerade”  

på sjukhusen samt att de hade problem med att se annat än den ställda  

diagnosen eller intagningsorsaken. Detta kunde i sin tur leda till att man  

hade svårt att se andra tänkbara orsaker till smärtan än själva diagnosen.  

 

Inne på lasarettet hade hon hela tiden talat om att hon hade så förfärligt  

ont i magen, och man hade sagt till henne att det hade med sjukdomen  

att göra (…) Sedan när vi sitter och pratar så kommer det fram att hon 

 inte kunnat sköta magen på länge (…) När hon fick igång magen igen  

lättade allting (Person 86). 

 

Det hände även att personalen fick höra av de äldre personerna att läkaren 

hade sagt, ”lite värk får man leva med”. Ibland förekom det även att 

personalen hade inställningen ”vi kan inte göra mer”. Äldre personer 

upplevdes därför vara underprioriterade, framförallt av läkarna. 
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Undersköterskorna och sjuksköterskorna upplevde ibland att de borde  

bli bättre på att snabbare ta tag i patienternas smärta. 

 

Istället för att enbart fokusera på diagnos och symtom såg personalen det  

som en möjlighet att tänka på helheten. Personalen ansåg även att det var 

viktigt att de åtgärder som sattes in för att lindra smärtan kändes bra för  

de äldre personerna på det mentala planet. Det uppfattades också som 

betydelsefullt att tro på patientens upplevelser och ta smärtan på allvar. 

 

  

Den äldre personen 

Fig. 3. Huvudkategorin Den äldre personen.  
 

Kommunikationen mellan den äldre personen och personalen 

Många i personalen ansåg att det var ett hinder om den äldre personen  

inte var förmögen att göra sig förstådd eller av någon anledning inte kunde 

kommunicera, exempelvis på grund av afasi. En del äldre hade även svårt  

att uttrycka sig eller att precisera sin smärta, vilket i vissa fall kunde bero  

på demens. Ett annat vanligt problem var också att de äldre inte talade om  

för personalen att de hade ont eller att deras smärtstillande läkemedel inte  

haft någon effekt. En uppfattning var att de äldre personerna ibland ”glömde”  

eller inte vågade berätta om sin smärta när de träffade läkaren. 
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Det är synd att de inte säger ifrån. Jag kan säga till dem, gnäll nu när du 

kommer till doktorn. Tala nu om det. Sen frågar jag, sa du nu till om din 

smärta när du var hos doktorn? Nej, jag glömde det (Person 79). 

 

Personalen tyckte ibland att de fick oklara besked från de äldre personerna.  

En del äldre kunde växla smärtställen från dag till dag eller helt förneka  

att de hade haft smärta. 

 

(…) man blir frustrerad. Man blir nästan lite full i grin också, eftersom  

han är så lurig. För sist när doktorn var här skulle han titta på hans arm,  

då kunde han böja den fram och bak, han sa inget. Sedan kommer vi kanske  

och skall flytta hans arm, då hojtar han. Då är det jättesvårt (…) Då hade  

han inte ont, sedan går det ett par dagar och så har han ont (Person 1). 

 

Något som också skapade osäkerhet kring de äldre personernas smärta var 

bland annat att personalen inte alltid visste om och var de äldre hade ont  

eller om de äldre överdrev sin smärta. I ett flertal fall ifrågasattes de äldre 

personernas trovärdighet. Personalen tolkade det ibland som att de äldre 

lurades eller att det handlade om hypokondri, vilket ledde till att de inte tog 

deras smärta på allvar. Därför negligerades smärtan ibland. De trodde även att 

de äldre ibland använde smärta som ursäkt för att få sällskap eller för att slippa 

träna. Osäkerhet på om de äldre verkligen tog sina läkemedel enligt ordination 

förekom också. Många nämnde även att när de inte kände de äldre personerna  

blev det mer komplicerat att göra en bedömning och tolkning om och var  

de har ont.  

 

Täta besök hos de äldre personerna sågs som en möjlighet för en god 

smärtlindring. En del sjuksköterskor föredrog därför att dela läkemedel 

hemma hos de äldre, eftersom det skapade en mer regelbunden kontakt. Detta 

gav också en överblick på hur de tog sina läkemedel. Personalen tyckte även 
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att det var viktigt att ställa mycket frågor och följdfrågor vid samtal med den 

äldre personen för att hitta grundorsaken till smärtan.  

 

Något som också sågs som en möjlighet för smärtlindring, av ett flertal  

i personalen, var när de kunde tolka de äldre personernas kroppsspråk och 

mimik. Detta var speciellt av värde hos personer som hade svårt att förmedla 

sina upplevelser av smärta på grund av olika anledningar. Då de äldre 

personerna själva saknade förmågan att uttrycka sig och framföra sina 

önskemål/behov kunde personalen fungera som ett språkrör för dem. En stor 

del av personalen nämnde hur viktigt det var med personkännedom. Genom 

att känna den äldre personen var det således lättare att avläsa och tolka 

patientens smärtsignaler. Att personalen var lyhörd, hade intuition samt tog  

sig tid att lyssna på den äldre ansågs också vara betydelsefulla egenskaper.  

 

Personalen ansåg även att smärtlindringen i hög grad underlättades när den 

äldre personen själv kunde kommunicera och göra sig förstådd. De som  

själva kunde säga till, beskriva sin smärta eller svara på personalens frågor 

ansågs därför vara en möjlighet till smärtlindring. 

 

Egenskaper hos den äldre personen 

Den äldre personen kunde i många fall vara ett hinder för sig själv vad gällde 

smärtlindring. Det kunde röra sig om flera olika faktorer, som den äldres 

personlighet, attityd och inställning.  

 

Ett hinder ansågs vara äldre personer som själva inte ville ha någon hjälp  

eller träffa någon läkare. Personalen kunde se olika former av otrygghet  

och rädsla hos de äldre som ett hinder för smärtlindring. Ibland handlade  

det om sjukhusrädsla eller att de var rädda för att få besked om att de  

hade en allvarlig sjukdom. Det kunde även vara att de spände sig vid 

förflyttningar och vid olika omvårdnadsåtgärder. Vissa äldre personer var 

rädda för att ta för mycket eller starka läkemedel, medan andra inte ville ta 
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några över huvud taget. En del äldre ville sköta sina läkemedel själva, men 

enligt personalen ansågs de inte alltid klara av det, eftersom de glömde eller 

missade att ta sina läkemedel regelbundet. Ett annat hinder var att somliga 

äldre personer inte tålde läkemedel. 

 

Många äldre personer ansågs vara tysta, snälla och försynta. Personalen 

upplevde emellanåt att de äldre inte ville vara till besvär eller klaga på sin 

smärta, utan ville ibland hellre vänta och se om det blev bättre. En del erkände 

inte sin smärta, försökte dölja den eller förnekade smärtan helt trots att 

personalen kunde se att de hade ont. Personalen trodde att de äldre personer 

som inte hade orken att ”stå på sig” hade svårare att få den vård de hade rätt 

till och behov av. 

 

Äldre personer som var missnöjda med livet och besvikna på sin tillvaro 

ansågs vara ett hinder för smärtlindring. En del äldre uppfattades som 

”gnälliga” och ”tjatiga”, vilket gjorde att personalen till slut inte orkade  

ta till sig deras klagomål.  

 

Personalen ansåg att de äldre personernas personlighet och egenskaper likväl 

kunde vara en tillgång och möjlighet i smärtbehandlingen. Hit hörde bland 

annat de äldre som uppfattades som ”tåliga” och inte lät smärtan ta över eller 

”klagade i onödan”. Även äldre personer som stod på sig och var bestämda 

med vad de ville ha, ansågs ha lättare för att få hjälp. Andra fördelaktiga 

egenskaper som nämndes var äldre personer som uppfattades som trygga  

i sig själva eller hade humor.   

 

Många gånger upplevde personalen att det var en fördel när de äldre 

personerna kunde bo kvar hemma, eftersom vården kunde ges direkt  

i hemmet. En annan möjlighet som personalen såg var när de äldre  

var så pass friska att de klarade av att sköta sina läkemedel eller själva 

kontakta personalen vid smärta.  
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Nätverket kring den äldre personen 

En stor del av den tillfrågade personalen tog upp ensamhet och bristen  

på social stimulans som ett hinder för smärtlindring. Många äldre personer 

saknade anhöriga och socialt nätverk. Personalen var många gånger övertygad 

om att ensamhet skapade smärta och att behovet av sällskap var stort. 

 

Det är ju väldigt mycket ensamhet och ensamhet gör ju ont. Man vill ju 

placera det någonstans, istället för i själen så att säga, sin känslomässiga 

besvikelse och uppgivenhet (Person 86). 

 

Smärta, många gånger kanske det inte är smärtan precis, som är det 

väsentliga. Utan det är sällskapet och att få någon att prata med  

(Person 31 + 33). 

 

Anhöriga kunde ibland uppfattas som ett hinder av personalen då de  

av någon anledning hyste motstånd eller rädsla för läkemedel.  

 

Hennes svägerska är stygg, hon får inte sina värktabletter. Hon gömmer  

dem i börsen, men nu har svägerskan kommit på henne, så nu är det slut  

på det (…) Svägerskan har för sig att man inte ska ta tabletter, på grund  

av risken för att bli beroende (Person X). 

 

Ett befintligt nätverk med anhöriga runt den äldre personen ansågs annars  

vara viktigt eftersom de öppnade upp många möjligheter i form av sällskap 

och social stimulans, samt att de i många fall kunde föra den äldres talan.  

Den anhöriga kunde många gånger vara en resurs för personalen och ökade 

möjligheten att uppnå en god smärtlindring, eftersom de kände till den äldre 

personen och dennes behov.  
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Engagerade anhöriga, även om man tycker de är jobbiga ibland, så är  

de till hjälp (Person 49). 

 

Diagnosens betydelse 

Ett hinder ansågs vara när den äldre personens smärta inte var ordentligt 

utredd eller när den äldre inte hade fått någon diagnos, eftersom smärtorsaken 

då var oklar och svårare att lindra. Särskilt äldre personer med långvarig 

smärta var svåra att hjälpa. Men även diagnostiserad smärta, som exempelvis 

neurologisk smärta, ansågs ibland vara svår att behandla. 

 

Sedan är det så, har man haft ont länge så sitter det kvar, det blir som ett 

uppkört spår i hjärnan. Det går inte bort, det är väldigt svårt att få bort så  

att säga (Person 85). 

 

Många i personalen beskrev att äldre personer med olika typer av psykiska 

besvär var vanligt, såsom depression, nedstämdhet, oro och ångest. Det var 

ibland svårt för personalen att avgöra om det var smärtan som gav psykiska 

besvär, eller om det var de psykiska besvären som framkallade smärtan.  

Ett hinder för äldre personer som fått psykiska diagnoser kunde vara att 

personalen många gånger trodde att allt var psykiskt relaterat, och därför  

inte alltid tog deras smärta på allvar. Generellt sett upplevde personalen att  

det var svårare att behandla den psykogena smärtan än den somatiska smärta. 

 

Personalen såg det som en möjlighet när den äldre personen hade en diagnos,  

eftersom det var betydligt lättare att hjälpa den äldre, och en mer anpassad 

läkemedelsbehandling kunde sättas in. I dessa fall fanns det oftast inte lika 

mycket frågetecken kring om eller var personen hade ont.   
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Organisation 
 

Fig. 4. Huvudkategorin Organisation.  

 

Behovet av resurser 
Brist på pengar och krav på att verksamheterna skall vara vinstdrivande  

ansågs vara ett indirekt hinder för smärtlindring. Konsekvenserna av 

organisationens ständiga ”jakt på pengar” resulterade bland annat i tidsbrist 

och brist på personal. Detta ökade i sin tur arbetsbördan för den befintliga 

personalen.  Undersköterskorna ansåg att de ibland hade allt för många 

tidskrävande sysslor, som exempelvis tvättning och städning, vilket gjorde 

anspråk på tiden tillsammans med de äldre personerna. De många sysslorna 

ansågs vara ett hinder eftersom möjligheten till flexibilitet minskade.  

 

 Ja, jag pratar med dem, det hjälper. Ibland tänker jag att jag ville strunta  

i att städa och prata istället. Men det vågar jag inte (…) Nej jag är rädd att  

de andra inte skall tycka att jag gjort vad jag ska. Du vet om jag inte städar  

en dag så dröjer det ju en månad mellan gångerna, och det är klart att då  

syns det (…) (Person 88). 

 

Ett annat hinder bedömdes vara att det fanns alldeles för få anställda 

arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Sjukgymnasten upplevde många gånger, 

att hon på grund av tidsbrist, var tvungen att delegera mer än vad hon själv  
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önskade till undersköterskorna. Dessa hade i sin tur inte alltid möjlighet att 

hinna utföra och följa de givna instruktionerna. Ibland var det ekonomin som 

styrde antalet anställda, andra gånger rörde det sig snarare om svårigheten  

att få tillgång till utbildad personal, såsom distriktsjuksköterskor och läkare. 

 

Mer tid med patienterna och mer tid till samtal var något som efterfrågades 

och sågs som en möjlighet av en stor del av personalen. I dagsläget upplevde 

personalen att mycket tid lades på sysslor som tvättning och städning.  

Därför sågs avsatt ”prat-tid” som ett sätt för att få kvalitetstid med de äldre 

personerna. Personalen berättade dock att detta endast förekom i ett fåtal fall.  

 

Hon har ont där och där, ögon och öron och huvud och det är mage och ja, 

allt. Hon har ont överallt. Där kan det faktiskt hjälpa att man bara sitter och 

pratar med henne, så hon har faktiskt fått sig tilldelad tid, för att man ska gå 

dit och prata (…) (Person 90).  

 

Eftersom personalen i nuläget misstänkte att det fanns ett stort mörkertal med 

äldre personer med smärta, som de inte kände till, efterfrågades möjligheten 

att göra ”tillsynsbesök”. Dessa ”tillsynsbesök” skulle i så fall kunna innefatta 

de äldre som ännu inte hade någon hemtjänst eller de som inte besöktes så 

ofta. På så sätt skulle de äldre personerna med smärta, som ännu inte fått 

någon hjälp, lättare kunna ”fångas upp”. 

 

Lagar och regler som styr personalen 

Många lagar och regler upplevdes skapa problem för personalen eftersom det 

gjorde arbetet mer tidskrävande. En del sjuksköterskor såg det som ett hinder 

att de var beroende av läkarna, eftersom det gjorde att de hade svårt att höja 

och sänka läkemedelsdosen vid behov. Kunniga sjuksköterskor med mycket  
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erfarenhet av smärtlindring hade ibland svårt att få gehör från läkarna vilket 

gjorde att de ibland kände sig hämmade . 

 

Det finns många som har kunskap, men man har inte verktygen riktigt sedan, 

för att en sköterska till exempel, som har kunskapen måste ha en doktor som 

backar upp henne, som ordinerar, som är lätt och smidig (Person 85). 

 

Tillgången till sjukhusets journaler var begränsad vilket gjorde att  

personalen ibland ansåg att de gick miste om väsentlig information  

om de äldre personerna. Eftersom möjligheten att se vad olika läkare  

skrivit ut för läkemedel inte fanns ökade risken för överdosering och 

läkemedelsinteraktioner, särskilt när de äldre själva sökte upp flera olika 

läkare utan sjuksköterskans vetskap.  

 

Ett stort problem för oss är att inom den här kommunala sidan, så har vi 

ingen direkt koppling till landstinget och ingen tillgång till deras journaler.  

Vi kan inte gå tillbaka och titta. Har vi då en boende med afasi, som inte kan 

berätta för oss, inte har någon anhörig som kan berätta, så kan vi missa saker 

och ting (…) Det är olyckligt tycker jag (Person 6). 

 

Många gånger krävdes remiss till arbetsterapeut och sjukgymnast vilket  

gjorde att personalen tyckte att det tog lång tid innan den äldre personen  

väl fick tillgång till behandlingen. Informationen som läkarna fick var ofta  

i tredje hand, eftersom den först hade passerat både undersköterskan och 

sjuksköterskan. Över huvudtaget upplevde personalen att det ibland tog  

för lång tid innan åtgärder mot smärtan kunde sättas in. 
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Omvårdnadsåtgärder och behandlingar 

 
Fig. 5. Huvudkategorin Omvårdnadsåtgärder och behandlingar.  

 

Farmakologiska behandlingsmetoder 
Ett vanligt förekommande hinder var att de äldre personerna upplevdes  

vara otillräckligt medicinerade eller att deras smärtstillande läkemedel  

inte uppnådde förväntad effekt. Likaså var biverkningar ett stort problem, 

exempelvis kunde patienterna bli orkeslösa, inkompenserade, illamående eller 

få yrsel. Därför kunde det ibland vara svårt att hitta en fungerande behandling.  

 

Det fanns enligt personalen en rädsla hos läkarna för att prova nya eller 

starkare läkemedel, särskilt återhållsamma var de med ordinering av opioider. 

En del läkare uppfattades ha svårt för individanpassning av läkemedel då de 

ofta ordinerade samma kombination av analgetika till alla sina patienter. 

 

Det man kan känna lite ibland, är väl att alla står på samma mediciner. 

Panodil och Dextrofen (…) Det är det alla distriktsläkare skriver ut, även  

alla sjukhusläkare (…) Sedan är det svårt att få någon doktor att byta ut  

den här medicinen mot något annat (Person 79). 

 

Undersköterskorna och sjuksköterskorna tyckte att det ibland kunde dröja väl 

länge innan läkarna höjde de äldre personernas dos av smärtstillande då detta 

bedömdes nödvändigt.  
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(…) när man varit hos någon som har värk (…) så är det de här 

standardmedicinerna. Sedan när man kommer tillbaka efter kanske en  

vecka – fjorton dagar, så ligger de fortfarande och har ont, och de har 

fortfarande samma mediciner kvar (Person 49).  

 

Samtidigt ansågs läkemedel vara en av de största möjligheterna till 

smärtlindring. Genom en kontrollerad och regelbunden medicinering kunde 

smärtgenombrott undvikas. När personalen hade tillgång till och befogenhet 

att ge läkemedel vid behov kunde de snabbare lindra smärta hos de äldre 

personerna. Att ge läkemedel i förebyggande syfte, exempelvis inför 

såromläggningar och förflyttningar, bedömdes vara ett bra hjälpmedel att ta 

till. För att uppnå en god smärtlindring krävdes många gånger att en ordentlig 

smärtutredning gjordes. Det upplevdes även som positivt med läkare som 

vågade höja och sänka doserna och byta till andra eller starkare läkemedel  

då de befintliga ej fungerade. Flera i personalen upplevde att opioider, som 

morfin, hade en god effekt på smärtan. Även genom att kombinera olika 

analgetiska preparat kunde personalen se goda resultat. En flexibel och 

initiativrik personal som även vågade testa nya behandlingar ansågs öka 

möjligheten att hitta en effektiv smärtlindring.  

 

Icke farmakologiska behandlingsmetoder 
Rehabiliteringsmöjligheter för de äldre personerna ansågs, av personalen,  

vara allmänt underprioriterat. Det var svårt att få tillgång till exempelvis 

sjukgymnastik. Personalen såg det som ett hinder att sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter inte alltid hade möjlighet att ge behandling i hemmen,  

vilket gjorde att de äldre personerna behövde transporteras till dem istället.   

 

Som alternativ till farmakologisk behandling togs en rad olika alternativa 

behandlingsmetoder upp av personalen. En av flera möjligheter som 

personalen nämnde åtskilliga gånger var massage. Genom att ge de äldre 

personerna kroppskontakt samt visa omtanke, medkänsla och empati kände 



 

 

 

  

 

31 

personalen att de bidrog till att skapa en tryggare och mer avslappnad person. 

Detta underlättade i sin tur smärtlindringen. Ett annat sätt kunde vara att 

smörja den äldre, med exempelvis lotion eller smärtstillande salva,  

på ömmande och värkande områden. Utöver det nämndes även TENS 

(Transkutan Elektrisk Nervstimulering) och akupunktur som ett sätt  

att lindra smärtan. I vissa fall kunde metoder som vila och värme räcka.  

Att klä de äldre i varma kläder var ett sätt att ge värme. Även olika  

typer av värmande bad, exempelvis parafin- och fotbad, hade också  

en smärtlindrande effekt enligt personalen. 

 

Hjälpmedel  
Personalen nämnde många olika typer av hjälpmedel som en möjlighet för  

att undvika och minska smärtan för de äldre personerna. Individanpassning  

av hemmet, exempelvis genom anpassning av möbler som stolar, sängar och 

badkar, underlättade vardagen för de äldre. Anpassningen av möbler kunde 

handla om att sätta in reglerbara stolar, badkarsstolar och sängar med  

el-ryggstöd. Olika tryckavlastande åtgärder kunde också sättas in så som 

sittdynor, fårskinn och kolfibermadrasser. Många tyckte att kuddar var ett  

bra hjälpmedel att ta till eftersom det kunde användas för att avlasta, ändra 

kroppsläge och göra det bekvämare för den äldre personen.  

 

Andra hjälpmedel som nämndes var olika verktyg som personalen kunde 

använda sig av för att mäta smärta. Personalen såg även möjligheter i att 

använda lift för att uppnå en optimal förflyttning eftersom en del äldre 

personen fick smärta vid förflyttning. 

 

Aktivering och stimulering av den äldre personen 
Personalen såg inaktiva, stillasittande och sängliggande personer som ett 

hinder för smärtlindring. En del äldre personer verkade ha tappat livsgnistan 

och mer eller mindre ”gett upp”. Dessa personer var svårare att motivera till 

olika aktiviteter enligt personalen. Bristen på aktivitet ledde bland annat till 
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understimulans och gav den äldre mer tid att ”känna efter”. Ett annat hinder 

var enligt personalen äldre personer som inte själva kunde ändra/byta 

kroppsläge eller hade allmänt försämrad rörlighet. Personalen ansåg att 

immobilisering hos de äldre skapade en ”ond cirkel” där den uteblivna 

aktiviteten ledde till stelhet samt ny eller förvärrad smärta. Detta i sin tur 

gjorde att de äldre personerna blev ännu mer inaktiva och en ond cirkel 

skapades.   

 

Tänk hur många timmar de sitter i rullstol på dagen. Om man räknar ut det, 

sitter de i 7-8 timmar. Det är en hel arbetsdag för oss som rör oss (…)  

(Person 16). 

 

Distraktion i olika former var en möjlighet att få den äldre personen på andra 

tankar enligt personalen. På så sätt kunde uppmärksamheten avledas från 

smärtan för en stund. Personalen upplevde det som att de flesta äldre var i stort 

behov av sällskap och social stimulans. Genom samtal tycktes många gånger 

smärtan lindras avsevärt.  

 

För många gånger när man kommer och de säger att de har ont och man 

sätter sig ner, liksom glömmer de det. Och pratar och skrattar och lite så.  

Så jag tror också många gånger att det är så. Det är bara sällskap  

(Person 31 + 33). 

 

Sedan finns det nog en annan sorts smärta också (…) de upplever att de  

har så hemskt ont, men det kanske inte bara är det, utan deras ensamhet  

också som får dem att känna smärta, för att få sällskap till exempel, en stund 

där de kan prata av sig (…)Det är allmänt lite lugnade så. Då blir smärtan 

lindrad utan tabletter. Så upplever jag ganska ofta (Person 13). 
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Ett annat sätt att avleda tankarna från smärtan kunde handla om att aktivera  

de äldre personerna med exempelvis mat, sång och musik. På ett ställe byggde 

verksamheten på att personalen aktivt arbetade med att upprätthålla olika 

traditioner och aktiviteter i olika former. Det kunde exempelvis röra sig om  

att tillsammans baka semlor på Fettisdagen och våfflor på Våffeldagen. 

Midsommar firades med att de äldre plockade blommor, åt jordgubbstårta  

och hade underhållning med dragspel. Förutom firandet av olika traditioner  

så anordnades andra aktiviteter som målning, vävning och korta utflykter  

ihop med de äldre. Genom att ha roligt tillsammans med andra skapades 

gemenskap och kamratskap. Ett sätt att åstadkomma intellektuell stimulans 

och skapa diskussioner mellan de äldre personerna var att varje dag läsa 

dagstidningar ihop. Detta gav upphov till nya intryck och samtalsämnen enligt 

personalen. För att få de äldre mer engagerade och aktiverade krävdes ibland 

uppmuntran och motivering från personalens sida.  

 

Vi lurar dem att göra saker, de kan vara så ynkliga när de kommer hit  

och sitter på stolen och säger, jag kan inget, jag duger inget till. Har man  

den inställningen om sig själv, bara det skapar värk. Men när vi väl har fått 

dem till något, det kan vara hur enkelt som helst, när vi motiverat dem att se, 

att det här kan jag, då har de glömt värken. Det är som jag brukar säga,  

de kommer hit med rollator och springer hem (Person 12). 

 

Personalen ansåg att upprätthållandet av den äldre personens rörlighet var 

betydelsefull. Aktivering i form av gång- och rörelseträning sågs som en 

möjlighet till att förhindra eller lindra värk hos den äldre. När de äldre var 

immobiliserade, var det av stor vikt att personalen hjälpte till med att ändra 

kroppsläge och upprätthålla rörligheten. Överhuvudtaget ansågs det som 

viktigt att de äldre var uppe och rörde på sig, samt att det gavs tid och 

möjlighet att utföra aktiviteter i personens egen takt. Emellanåt behövde  
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personalen även underlätta och stimulera till aktivering genom olika åtgärder. 

För vissa äldre personer kunde det exempelvis underlätta med läsbord,  

rollator eller Eva-stol.  

 

Bara man går förbi dem, lyft lite på armen där, det går så kvickt, eller ändra, 

ryck till lite här och där, bara det blir en annan ställning, och att man inte 

bara springer förbi (Person 16). 

 

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
Syftet med arbetet var att ta reda på vårdpersonals uppfattningar och 

upplevelser om hinder och möjligheter för att lindra äldre personer med 

smärta. Det visade sig vara ett väl fungerande och avgränsat syfte för att 

kunna belysa problemet. Även intervjumaterialet var användbart för syftet, 

eftersom fokus i intervjuerna låg på just hinder och möjligheter vid 

smärtlindring av äldre. 

 

Ursprungligen bestod materialet av 52 intervjuer. Vid utskrift av intervjuerna 

föll 11 intervjuer bort på grund av ett tekniskt fel. Detta misstag upptäcktes 

dessvärre i slutskedet av analysen. Bortfallet bestod av 11 intervjuer med 

undersköterskor/vårdbiträden. Denna grupp blev, trots bortfallet, ändå den 

mest representerade i undersökningen. Efter bortfallet deltog sammanlagt  

23 undersköterskor/vårdbiträden, 13 sjuksköterskor samt fem sjukgymnaster/ 

arbetsterapeuter. Totalt medverkade 41 personer i studien. Bortfallet borde 

inte ha påverkat studiens resultat nämnvärt eftersom det inte gjordes 

strategiskt och bestod av en välrepresenterad grupp. Risken finns dock  

att väsentlig information gått förlorad.  
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Läkarnas betydelse och funktion är ofta omnämnda i resultatet. Författarna  

ser det dock som en svaghet att läkarna själva inte fick komma till tals i denna 

studie. Deras synpunkter och uppfattningar hade kunnat påverka det slutgiltiga 

resultatet. 

 

Författarna blev i ett tidigt skede rekommenderade av intervjuaren att använda 

sig av innehållsanalys som analysmetod. Därför gjordes en grundlig 

fördjupning av tillvägagångssättet vid innehållsanalys och författarna fann  

metoden väl lämpad för sitt syfte. En utförligare genomgång av alternativa 

metoder blev därför aldrig aktuellt. Fördelen med innehållsanalys som metod 

var att den var väldigt täckande och ingenting lämnades åt slumpen. 

 

I och med att intervjumaterialet lästes var för sig av författarna ökar resultatets 

trovärdighet. Dessutom ökar sannolikheten att resultatet skulle bli detsamma 

om någon annan skulle analysera materialet igen. Möjligen skulle vinkeln  

på resultatet och dess kategorier blivit annorlunda om en annan analysmetod 

hade använts. 

 

Det fanns en ökad risk för misstolkning av materialet eftersom intervjuerna 

inte utfördes av granskarna själva. Dessutom transkriberades intervjuerna av 

en utomstående sekreterare. Fördelen med att en part utförde intervjuerna och 

en annan part bearbetade och analyserade materialet, var dock att förutfattade 

meningar om respondenterna på så sätt undveks. Därför sattes innehållet och 

det som framkom i intervjuerna mer i fokus. Eftersom två personer granskat 

materialet kunde olika uppfattningar uppstå vid tolkningen av 

intervjumaterialet. Författarna har inte upplevt detta som något problem 

eftersom innehållet i intervjuerna framstod som tydligt. Endast ett fåtal gånger 

uppstod tveksamheter kring budskapet i intervjun. Dessa gånger fördes en 

dialog kring om budskapet svarade mot syftet eller ej. Därefter togs beslut  

om inkludering eller exkludering. 
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Granskarnas egen förförståelse kan ha påverkat tolkningen av materialet. 

Detta upplevs dock inte ha haft någon avgörande betydelse i och med att ingen 

av författarna anser sig ha någon större förförståelse eller erfarenhet av äldre 

personer med smärta.  

 

Resultatdiskussion  
 

De äldre personernas brist på social stimulans 

Bristande möjligheter för personalen att ge social stimulans är ett hinder för 

smärtlindring. Det fanns en stor samstämmighet bland personalen att många 

äldre personer var ensamma. Denna ensamhet kunde ge sig uttryck på många 

olika sätt, bland annat genom smärta. Eftersom det största behovet egentligen 

tycktes vara social stimulans, såg personalen samtal och sällskap som en 

möjlighet. Personalen upplevde många gånger att smärtan kunde lindras  

eller glömmas bort för en stund om de äldre personerna fick en kort pratstund.  

Men hindret låg i att personalen inte alltid hade tid och möjlighet att ge de 

äldre personerna det sällskap som behövdes. Eftersom personalen många 

gånger kände sig styrda av schemalagda sysslor, så minskade flexibiliteten  

och möjligheten att prioritera samtal istället för exempelvis städning. 

 

Smärtan hos de äldre verkade i många fall handla om existentiell eller själslig 

smärta till följd av ensamhet. I riktlinjerna som Walker et al. (1990) utformat 

nämns också ensamhet som ett problem för att bemästra smärta. Denna studie 

visar tydligt betydelsen av samtal, social stimulans och ett brett nätverk kring 

den äldre personen som en möjlighet för att lindra smärta. I den dagliga 

omvårdnaden borde social stimulans vara lika självklart som exempelvis  

hjälp med personlig hygien. Ett sätt att få det sociala behovet tillgodosett  

vore att utnyttja och utveckla möjligheten att avsätta inplanerad ”prat-tid”  

med de äldre, särskilt för de med hemtjänst där tillgång till personal under 

dygnet är begränsad. 
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Personalen och samhället har en viktig uppgift i att stimulera till gemenskap 

och kamratskap för äldre personer. Genom att skapa förutsättningar för  

de äldre att träffa andra personer samt att främja det redan befintliga nätverket 

kan ensamhet i många fall undvikas och smärtan lättare lindras. Antonovsky 

(2005) reflekterar kring människans behov av att känna delaktighet, 

meningsfullhet samt att befinna sig i ett sammanhang. Ju starkare känslan  

av sammanhang är desto bättre förmåga har personen att hantera olika 

problem och situationer som dyker upp. Antonovsky menar även att de 

utmaningar människan stöter på i livet skall kännas värda att investera  

sitt engagemang i (a.a). Personalen bör därför sträva efter att ge de äldre 

personerna en meningsfull tillvaro. 

 

Betydelsen av ett fungerande samspel mellan personalen 

Relationen och kommunikationen mellan personalen är av stor betydelse  

för att kunna ge en god smärtlindring till äldre personer. I de flesta fall där 

personalen upplevde att smärtlindringen fungerade väl, kunde författarna  

se ett tydligt mönster på ett teamarbete där god kommunikation och relation 

rådde inom personalgruppen. Särskilt en samarbetsvillig och lyhörd läkare 

uppfattades som en viktig länk i smärtbehandlingen enligt många i personalen. 

För undersköterskorna var det ofta betydelsefullt att relationen med 

sjuksköterskan fungerade väl. Denna relation låg sedan till grund för en  

god dialog kring den äldre personen och ökade sedermera förutsättningarna 

för en god smärtlindring. I stora drag verkade det handla om att personalen 

behövde få bekräftelse och bli tagna på allvar av sina kollegor. I de fall  

då personalen hade förtroende för varandra ökade inflytandet och möjligheten  

att kunna påverka smärtbehandlingen vilket uppfattades som positivt  

av personalen. 

 

Denna studie visar tydligt att det krävs en väl fungerande kommunikation  

och relation mellan personalen för att kunna uppnå en god smärtlindring.  

Den visar även på hur viktigt det är att alla personalkategoriers kunskap  
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och kompetens tas tillvara. För att kunna uppnå detta måste alla 

personalkategorier samverka mer med varandra och arbeta tillsammans  

i ett team. Teamet bör även, tillsammans med den äldre personen, sträva mot 

samma mål. Ingen personalkategori får uteslutas eftersom var och en bidrar 

med sin specialkompetens. Alla är lika viktiga och behövda, ”alla är en del  

i pusslet”. Ett väl sammansvetsat team blir en styrka i sig eftersom det ger  

en bättre helhetssyn och ökad kännedom om den äldre personen. Det borde 

exempelvis vara en självklarhet att även undersköterskor deltar i ronden. 

”Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk”.  

 

Personalens rädsla i samband med starka analgetiska läkemedel 
Rädsla hos personalen i samband med användning av starka analgetiska 

läkemedel är ett hinder för smärtlindring. Ofta handlade det om rädsla för 

övermedicinering, läkemedelsberoende samt biverkningar och interaktioner  

av läkemedel. Det kunde även handla om rädsla för att testa nya läkemedel 

eller rädsla för att höja och sänka de redan befintliga doserna. Rädslan sågs 

oftast hos personalen i samband med användning av opioider. 

 

Andra studier visar också på att det finns en rädsla hos personalen som  

skapar hinder för smärtbehandlingen. Enligt McCaffrey (1992) var  

rädsla för beroende, så kallad ”opioidfobi” en av de vanligaste orsakerna  

till bristfällig smärtbehandling. Förekomsten av beroendeutveckling vid 

behandling med opioider i smärtlindrande syfte har uppskattats till mindre  

än en procent (Porter & Jick, 1980). Trots detta verkar många läkare, 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal hysa stor rädsla för beroende.  

Även rädsla för biverkningar var vanligt. Closs (1996) studie visade att  

ett stort antal sjuksköterskor trodde att äldre personer, som behandlades  

med opioider mot smärta, löpte risk för att utveckla andningsdepression. 

Däremot finns det föga belägg för att andningsdepression utgör något  



 

 

 

  

 

39 

betydande problem hos äldre patienter som behandlas med opioider,  

eftersom smärta i sig har en andningsstimulerande effekt (Closs, 1994;  

De Conno & Foley, 1995). 

 

Resultatet i denna studie visar, tillsammans med de ovan nämnda studierna,  

att rädsla för starka läkemedel är ett utbrett problem bland vårdpersonal.  

Detta är uppenbarligen inte ett bekymmer som bara förekommer i Sverige  

utan ett även ett mer globalt problem. Förmodligen leder detta till att många 

äldre personer i dagsläget är otillräckligt smärtlindrade. En teori är att 

okunskap och myter om opioider har en stor del i orsaken till personalens 

rädsla. Genom att öka kunskapen hos personalen skulle mycket av denna 

rädsla kunna undvikas och därmed förbättra smärtlindringen. WHO:s  

(1996) analgetiska stege visar tydligt att mer potenta läkemedel eller 

administrationsvägar bör väljas om inte tillräcklig smärtlindring uppnåtts.  

Den analgetiska stegen är ett allmänt vedertaget behandlingsschema,  

som skulle kunna vara en god hjälp för vårdpersonalen att följa, för att  

uppnå en optimal smärtlindring hos äldre personer. En ökad användning  

av vedertagna riktlinjer samt utbildning av personal, för att slå hål på  

de myter och fördomar som finns om opioider, skulle i längden kunna  

leda till en bättre smärtlindrig. 

 

Förslag till vidare forskning  

I denna studie har sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter  

och sjukgymnaster intervjuats om vilka hinder och möjligheter som finns  

i samband med smärtlindring av äldre personer. Några som omnämnts  

mycket, men som inte fått komma till tals i denna studie, är läkarna och  

de äldre personerna själva. För att vidareutveckla omvårdnadsarbetet hade  

det därför varit intressant att även få höra deras syn på vilka hinder och 

möjligheter som finns vid smärtlindring av äldre personer.  
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Slutsats 

 
Fig. 6. De fyra huvudkategoriernas pusselbitar är lagda och samverkar med varandra.  

 

För att kunna uppnå en god smärtlindring hos äldre krävs en helhet i 

behandlingen där alla fyra pusselbitarna finns på plats. Det vill säga, alla  

fyra kategorierna har betydelsefulla beståndsdelar som måste sammanföras.  

1) En väl fungerande personalgrupp, 2) den äldre personens egna 

förutsättningar och egenskaper, 3) en effektiv organisation 4) samt olika 

behandlingsåtgärder. Ingen enskild bit kan ensam uppnå en fullgod 

smärtbehandling. Varje pusselbit är lika viktig och måste ingå i ”pusslet”  

för att skapa en helhet. Faller någon bit bort eller saknas kan ingen optimal 

smärtlindring åstadkommas. ”Alla är en del i pusslet”. 

 

Vem har då huvudansvaret för att pusslet blir lagt, och att alla pusselbitar 

kommer på plats? Författarna tänker sig den äldre personen placerad i centrum 

av ett system, där ringar sprids ut från den äldre. Ringen närmst den äldre 

personen består av anhöriga, närstående och eventuellt en god man eller 

förvaltare. I ringen utanför finns vårdpersonalen som består av 

undersköterskor/vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter 

och läkare. I nästa ring finns enhetschefer och omsorgschefen. I de yttersta 

ringarna finns kommunpolitikerna och Sveriges riksdag.  
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Vem i systemet bär då ansvaret för att pusslet blir lagt? Som författarna ser det 

ligger inte ansvaret hos någon enskild person, utan indirekt är alla inblandade 

parter delaktiga i ansvaret. Däremot finns det vissa nyckelpersoner kring den 

äldre personen som har ett mer direkt ansvar för att pusslet ska kunna läggas.   

 

Den äldre personen själv har en betydelsefull del i ”smärtlindringens pussel”.  

Den viktigaste faktorn, i den äldre personens egen pusselbit, är först och 

främst att den äldre vill ha och är mottaglig för hjälp. Det är även av stor vikt 

att den äldre personen, i största möjliga mån och när detta är möjligt, bidrar 

med väsentlig information, som exempelvis var och om hon/han har ont. I de 

fall då den äldre inte själv har förmågan att göra sig förstådd eller förmedla sig 

kan en anhörig/god man vara till stor hjälp. 

 

Av vårdpersonalen har sjuksköterskan det övergripande ansvaret eftersom 

hon/han många gånger fungerar som ”spindeln i nätet” kring den äldre 

personen. Till sjuksköterskans kompetensområden (Socialstyrelsen, 2005) hör 

bland annat ledarskap. Hon/han skall ha förmågan att utifrån patientens behov 

systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet 

utifrån medarbetarnas olika kompetens. Sjuksköterskan skall även samverka 

med andra aktörer i vårdkedjan (a.a). Hon/han kan därför ses som en 

nyckelperson som bär ansvaret för att åstadkomma ett väl fungerande team 

kring den äldre personen.  

 

Enhetscheferna har en viktig uppgift i att fördela resurserna på arbetsplatserna. 

Här ligger en stor del av ansvaret i att anställa kompetent personal samt att 

vidareutveckla och upprätthålla kompetensen på arbetsplatsen. Därför är det 

av stor vikt att enhetschefen prioriterar utbildning av personalen. Ett väl 

fungerande ledarskap från enhetschefens sida kan även bidra till att skapa  

ett gott arbetsklimat vilket i många fall verkade avgörande för kunna uppnå  

en god smärtlindring av de äldre personerna. Enhetschefen fungerar även som 

en länk mellan omsorgschefen och personalen. Omsorgschefen och 
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kommunpolitikerna bär tillsammans huvudansvaret för organisationens 

pusselbit på kommunal nivå. De har bland annat ansvar för att ekonomiska 

resurser prioriteras till vården och hur de sedan ska fördelas. Resurserna kan 

exempelvis bidra till att mer personal kan anställas, utbildning prioriteras  

och hjälpmedel tillhandahållas. Detta var även faktorer som efterfrågades  

av personalen, och sågs som en möjlighet för smärtlindring av äldre personer. 

 

Några som inte kan uteslutas och som bär ett tungt ansvar är beslutsfattarna  

i Sveriges riksdag. Till deras uppgift hör bland annat att stifta lagar och regler 

som skyddar patienten. Men dessa lagar och regler får inte bli ett hinder för 

smärtlindringen. Personalen ansåg många gånger att lagar och regler gjorde 

arbetet mer tidskrävande och i slutändan drabbade det den äldre personen.  

Det är även riksdagen som ser till att kommunerna får de ekonomiska 

förutsättningar som krävs. 

 

Slutsatsen är att ingen ensam bär ansvaret för att lägga pusslet, det krävs  

att flera parter tar sitt ansvar, samverkar och bidrar till att åstadkomma en 

helhet. 
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