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Abstrakt 
 

Äldre kvinnor med kronisk smärta är en stor och underskattad grupp i dagens 

samhälle. Den kroniska smärtan begränsar deras vardag och påverkar deras relation 

till andra människor. Syftet med studien är att belysa äldre kvinnors upplevelse av att 

leva med kronisk smärta. Studien genomfördes som en intervjustudie och med en 

kvalitativ ansats. Åtta äldre kvinnor från norra Sverige över 65 år deltog i studien. 

Intervjuerna analyserades med tematisk innehållsanalys. Resultatet beskrivs i fem 

kategorier, Personliga och varierande upplevelser, Försvårar vardagens aktiviteter, 

Hämmar det sociala livet och relationer med närstående, Smärtan och sömnen 

påverkar varandra och smärtan kan bemästras med olika strategier. Kategorierna 

innehöll gemensamma upplevelser som tolkades till ett tema: Besvikelse över 

bristande hälsa i sin livskvalitet. I resultatet framkom att de upplevde en försämrad 

livskvalité av sin smärta i vardagen och att smärtan påverkar deras mentala hälsa. 

Kvinnorna får en störd nattsömn som leder till ökad trötthet. Smärtan gör att det inte 

finns kraft eller ork till att utföra hushållssysslor eller att vara fysisk aktiv. Kvinnorna 

hade olika strategier för att bemästra sin smärta. Deras sociala liv med närstående 

och vänner blev försämrat. De upplevde också att de inte blev tagna på allvar 

gällande deras smärta. En slutsats är att i all omvårdnad av äldre kvinnor bör vi 

komma ihåg att lyssna till varje enskild person för att vi på bästa sätt ska kunna 

bemöta deras enskilda behov och att alltid ta den äldre personens upplevelser på 

allvar. 

 

Nyckelord: upplevelse, kronisk, smärta, besvikelse, livskvalitet, 

aktivitet. 
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En kronisk sjukdom kan beskrivas som ett livslångt tillstånd med osäker utgång och detta 

leder ofta till negativa konsekvenser gällande psykisk hälsa såväl som fysiska förmågor. 

Tillståndet påverkar det dagliga livet och den äldre människan måste hitta nya vägar att leva 

med förändringarna (Lundman & Jansson, 2007). Det finns flera olika definitioner av kronisk 

smärta och en definition beskriver smärtan som kronisk då den har pågått mer än tre månader 

(Andersson, 2004; SBU, 2006). Den kroniska smärtan har en stor negativ ekonomisk inverkan 

på hälso- och sjukvården. Varför den kroniska smärtan uppstår och är svår att bota vet man 

inte riktigt. Forskare jobbar för att ta reda på den kroniska smärtans uppkomst, patogenes 

(Geraldine, Jose & Manon, 2008). 

 

Med ökad livslängd ökar förekomsten av kroniska sjukdomar och kronisk smärta. Den 

kroniska smärtan berövar den äldre människan deras livskvalitet. De äldre människorna 

hindras i sitt dagliga liv och sina dagliga aktiviteter. Det gör att de äldres lust att vilja delta i 

motion och sociala evenemang minskar. Om inte den kroniska smärtan lindras kan det leda till 

minskad fysisk aktivitet, depression, ångest och även självmordstankar (Tse, Pun & Benzie, 

2005). Smärtan gör att äldre tappar viktiga funktioner och de hamnar lättare i depression. 

Smärtan är underdiagnostiserad hos de äldre och detta är ett stort problem eftersom den 

påverkar den äldres funktioner och livs kvalité på vardagen (Pickens, Burnett, Naik, Holmes 

& Dyer, 2006). Blomqvist och Edberg (2002) tar upp hur äldre upplever det när de beskriver 

sin smärta. De äldre känner att de inte riktigt få stöd eller blir betrodda angående sin 

upplevelse hur smärtan påverkar dem. 

 

Kronisk smärta leder till mycket stress hos den äldre och detta leder till att de lättare löper en 

större risk för att hamna i depression. Därför är det så viktigt att vi har en bra kommunikation 

samt skapat en tillit till den äldre så att denna känner sig sedd och hörd. Detta leder till att vi 

kan på bästa sätt kan sätta in de rätta interventionerna tillsammans med ett team arbete med 

läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut (Tsai, Tak, Moore & Palencia, 2003). Ett stort 

problem för den äldre människan med kronisk smärta är att dessa upplever sig 

underbehandlade. Många äldre människor samt deras familjer tror att en ökad smärta är 

naturligt med den stigande åldern och att klaga anses vara ett tecken på svaghet (Tabloski, 

2006). Äldre personer har många gånger otrevliga erfarenheter av kontakt med sjukvården 

och upplever att de inte blir förstådda i hur det är att leva med kronisk smärta. 



4 

 

Äldre människor delar uppfattningen om att det inte finns någon i deras tillvaro som förstår 

hur det är att ha smärta och bli gammal (Lansbury, 2000). Vid långvarig smärta är 

sömnstörning ett vanligt problem. Svårighet att somna eller avbruten sömn innebär ofta ett 

stort dilemma. Upplevelsen av ständig sömnbrist och patienten känner sig aldrig utvilad något 

som bidrar till att förstärka smärt upplevelsen. Ständig smärta är dessutom tröttande i sig 

(Rundgren, Dahlin, 1994; Blomqvist & Edberg, 2002; De Souza & Frank, 2006). Blomqvist 

och Edberg (2002) berättar hur äldre upplever det svårt att hitta rätta läget så kroppen kan 

vila. Price, Rees-Mathews och Tebbele (2003) har samma upptäck på sin studie där de äldre i 

genomsnitt bara sov 3,8h per natt i sträck. 

 

Maly och Krupa (2006) beskriver att vissa äldre människor slutar med aktiviteter därför att de 

känner att deras smärta saktar ned dem och att de inte har orken att utföra samma sociala 

aktivitet som tidigare. Vissa äldre med artros besvär beskriver just hur jobbigt det är att gå i 

trappor på grund av belastningen som knäna utsätts för vid denna aktivitet. Hellström, Persson 

och Hallberg (2003) och Blomqvist och Edberg (2002) tar upp att den äldre människan med 

symtom som värk, upplever sig ha en sämre livskvalitet, de orkar inte göra de saker som de 

vill eller önskar att göra. 

 

Sofaer-Bennett, Holloway, Moore, Lamberty, Thorp och O'dwyer (2007) beskriver att kronisk 

smärta har en negativ effekt på deltagarnas livskvalitet. Deltagarna försökte ändå gå vidare 

med sina liv och leva så gott det gick trots sin kroniska smärta de år de hade kvar i livet. De 

äldre deltagarna i studien ville trots sin kroniska smärta planera och ta aktiv del i planeringen 

för att kunna behålla en bra livskvalitet. Det fanns också en drivande kraft hos deltagarna i 

studien som hjälpte dem att öka sin livskvalitet. Hopp, försök att anpassa livet till smärtan och 

uthållighet hjälpte de äldre att upprätthålla en positiv livssyn. Uthållighet var en av de 

copingstrategier som de äldre människorna i studien använde. En annan faktor som påverkade 

var att de personer med sociala kontakter kunde hantera sin smärta på ett bättre sätt än de som 

var mera ensamma. Vidare framkom att de äldre hade accepterat att den kroniska smärtan inte 

kunde botas men att det var viktigt att fylla sina liv med meningsfulla aktiviteter och att hjälpa 

andra människor som hade det svårt. De äldre som hade positiv livssyn, religiös tro, 

viljestyrka eller kontroll kunde hantera den kroniska smärtan på ett bättre sätt än de som inte 

hade dessa egenskaper. 
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Enligt Tabloski (2006) är det viktigt att vara lyhörd på vad den äldre uttrycker angående sin 

smärta. De är i behov av en effektiv smärtplan samt hjälp och råd hur de ska klara av det 

vardagliga livet samt kunna behålla livskvalitet i vardagen. Varje äldre människa behöver en 

egen individuell smärtplan med omvårdnadsåtgärder som passar just denna människa. 

 

En mycket vanlig smärtstillande kognitiv strategi som används av äldre personer är 

distraktion: De ser t.ex. på tv och försöker glömma smärtan då de lyssnar på nyheter och den 

sortens saker för att på så sätt hålla tankarna på annat än smärtan. Distraktion uppnås genom 

att fokusera på något annat än smärtan. I detta avseende kan äldre inom omvårdnad t.ex. i 

bostaden uppmuntras att titta på tv och lyssna på radio eller musik som ett sätt att engagera 

fler sensoriska sinnen och på så sätt hjälpa dem att hantera den kroniska smärtan (Tse et al., 

2005). Basen i den farmakologiska smärtbehandlingen bör vara Paracetamol och vid kronisk 

och ofta återkommande smärttillstånd bör regelbundna behandlingsmetoder, som 

sjukgymnastik, TENS, värmebehandling alltid övervägas vid behandling av mer varaktiga 

smärttillstånd (Läkemedelsboken, 2009; Lansbury, 2000). Blomqvist och Hallberg (2002) 

skriver om hur viktigt det är att kombinera läkemedel med andra alternativa behandlingar som 

TENS, massage, motion, vila, kyla eller värme, det är viktigt att kombinera läkemedel med 

andra alternativ för att kunna uppnå en adekvat smärtbehandling. Artikeln av Tse et al. (2005) 

beskriver att äldre fortfarande har sin kroniska värk trots en aktiv roll i behandling av 

läkemedel och alternativ behandling som sjukgymnastik. De beskriver också om 

interventioner som massage, eller massage med analgetisk olja, djupandning, vila samt även 

läkemedel via munnen. 

 

Det finns lite dokumentation angående kvinnors smärta. Äldre kvinnor med smärta kan få 

sociala, funktionella och psykologiska konsekvenser av sin kroniska smärta. För att de skall få 

optimal behandling och en korrekt bedömning måste olika faktorer som kulturella 

förväntningar, ålder, social historia och kön beaktas (Roberto, 1997). 

 

Omvårdnadsåtgärderna kan vara att undervisa, tillhandahålla en miljö som stödjer utveckling, 

ge psykiskt och fysiskt stöd samt hjälpa med vissa aktiviteter som den äldre människan inte 

kan utföra själva (Norberg et al., 2000). Vi måste hjälpa de äldre kvinnorna att hitta 

interventioner eller copingstrategier för att komma vidare i deras dagliga liv med sin kroniska 

värk och kunna återfå sin vardag. 
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Problemformulering 
Litteraturgenomgången visade att smärtproblematik är ett vanligt problem bland äldre 

människor men att det fanns få studier som beskriv äldre kvinnors upplevelse av att leva med 

kronisk smärta. Samtidigt är detta ett område som berör kvinnor som lever under många olika 

förutsättningar och det finns ett behov av att ytterligare fördjupa kunskapen om deras 

livssituation. I detta finns frågeområden som hur ser deras vardagliga liv ut, upplever de sig 

ha bra livskvalitet trots sin smärta och får de adekvat behandling för sin smärta? Den 

kunskapen behövs för att vi sjuksköterskor skall få fördjupad kunskap om hur äldre kvinnor 

över 65 år upplever att leva med kroniska smärta. Med en sådan kunskap kan vi på ett bättre 

sätt ge dem den omvårdnad som krävs för att kvinnorna skall må så bra som möjligt i sitt 

dagliga liv trots smärta. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva äldre kvinnors upplevelse av att leva med kronisk smärta. 

 

Metod 
Studien genomfördes med en metod för intervjustudier med beskrivande kvalitativ design. 

 

Deltagare 
Vi har intervjuat åtta kvinnor över 65- 85 år som lever med kronisk smärta. Några kvinnor 

hade diagnoser medan andra var utan. Diagnoserna var fibromyalgi, artros och diskbråck. Det 

framkom inte hur länge de levt med smärtan men den hade varat mer än tre månader. Urvalet 

av deltagarna gjordes genom ett ändamålsenligt urval. Kriterierna för att inkluderas i studien 

var att intervjupersonen var kvinna, över 65 år, hade kronisk smärta och bodde i eget hem. De 

skulle ha haft smärtan i mer än tre månader och av distriktssköterskan bedömts ha en tydlig 

kronisk smärtproblematik oberoende av medicinsk diagnos. De personer vi uteslöt var de med 

minnesstörning som till exempel demens. Våra intervjupersoner var tvungna att vara adekvat 

för att kunna delta i studien. 
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Procedur 
Deltagarna rekryterades via distriktssköterskor på två mindre orter i Norrbotten. Vi tog först 

kontakt med verksamhetschefen för distriktssköterskorna på de två orterna med en skriftlig 

och muntlig förfrågan om att få genomföra studien. Därefter samtalade vi med 

distriktssköterskorna och bad dem göra ett urval på fyra kvinnor på vardera orten som 

uppfyllde kriterierna, och tillfråga kvinnorna om de var intresserade att av delta i studien. De 

delade också ut informationsbrevet med tillhörande svarsbrev. I informationsbrevet fanns en 

svarstalong som kvinnorna skickade tillbaka där de fyllde i om de ville delta eller om de ville 

ha mera information. Efter detta tog vi telefonkontakt med kvinnorna som givit sitt samtycke 

och planerade tillfället för intervjun. 

 

Datainsamling 
I den halvstrukturerade intervjun fick kvinnorna berätta om sina upplevelser i sin livsvärld 

utifrån bestämda teman. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få människan att berätta 

om sin livsvärld ur dennes egen synvinkel för att kunna utveckla innebörden av det sagda 

(Kvale, 2009). Som forskaren ville vi studera deras syn på meningen med sina levda liv och få 

en beskrivning av deras upplevelser och självuppfattning samt utveckla ett perspektiv på sin 

livsvärld (Kvale, 2009). Vi har gjort en intervjuguide (bilaga 1) som innehöll de frågor som vi 

ville ha svar på. Intervjuernas längd var cirka 45 minuter. 

 

Intervjupersonerna fick fritt berätta om deras kroniska smärta med stöd av en intervjuguide 

som angav olika områden för intervjun. Intervjuerna skedde på den plats som 

intervjupersonen bestämt och intervjuerna inleddes med att intervjupersonerna fick berätta 

fritt om sin kroniska smärta. De fick sedan beskriva sin smärta och hur den påverkar deras 

dagliga liv och hur en dag med smärta kan se ut. Efter intervjuerna som bandades skrevs de 

ner ordagrant och vi sökte efter svar på de frågor som ställts. För att säkerställa kvalitén på 

intervjuerna gjordes först en provintervju som transkriberades och diskuterades med 

handledaren. 
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Analysmetod 
Intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys som är en metod för att 

analysera verbal, visuell eller skriven data där både det manifesta och latenta innehållet 

studeras (Graneheim & Lundman, 2004). Metoden är ett strukturerat sätt att analysera 

mönster av innehåll i texterna från intervjuerna, både det manifesta (det skrivna) och latenta 

(det tolkade) innehållet (Downe-Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2004). Reglerna 

är till för att analysen skall kunna göras om och för att uppnå samma resultat (Polit & 

Hungler, 1999). Intervjuerna transkriberades ordagrant och texterna lästes igenom flera 

gånger och noteringar gjordes för att få en helhetskänsla för textinnehållet. Den text som inte 

var relevant uteslöts. Textenheterna från alla intervjuer lades ihop till en text och granskades, 

sorterades och grupperas stegvis i kategorier. I denna process fördes kategorierna samman för 

att reducera antalet kategorier och skapa en högre abstraktionsnivå. Kategorierna jämförde 

och kontrollerades hela tiden med ursprungstexten. Kategorierna täcker de aspekter som 

framkommit i materialet (Burnard, 1991; Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Etiska övervägande 
För att inte intervjupersonerna skulle känna sig pressade att delta fick distriktssköterskorna 

överlämna ett informationsbrev tillsammans med ett frankerat kuvert med namn och adress 

till forskarna. Distriktssköterskorna fick också förklara muntligt vad syftet med intervjun var. 

I informationsbrevet fanns en svarstalong som de tillfrågade kryssade i sitt svar i om de 

önskade delta eller om de önskade mera information. Svarstalongen skickades i kuvert till 

forskarna. När vi fått samtycke av intervjupersonen kontaktade vi personen över telefon och 

informerade om syftet med vår studie. Intervjupersonen fick veta både genom 

informationsbrevet och muntligt att hon när som helst hade rätt att avbryta intervjun utan 

förklaring. Intervjuerna bandades och banden var inlåsta. Det är sekretess och efter 

examensarbetet är godkänt kasseras banden. Enligt Kvale (1997) så kan intervjupersonen 

ändra sig efter sitt samtycke och då får forskaren inte använda materialet i studien. Inga namn 

eller personnummer användes under intervjuerna. Därigenom garanteras ytterligare 

informantens anonymitet. Informanten fick tillgång till det utskrivna dokumentet om hon 

önskade detta. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och ingen latent data lades till av forskarna. 

Forskarna hade vidare informerat gällande konfidentialitet, sekretess, anonymitet samt att 

inga orter eller personuppgifter användes.  



9 

 

Vi kom överens tillsammans med informanterna vart intervjun skulle utföras samt dag och tid. 

Allt för att intervjupersonerna skulle känna sig väl till mods. Kvale (1997) beskriver att 

informanterna ska uppleva det positivt att delta men att det kan vara ångestframkallande för 

både informanten och intervjuaren under intervjun. Vid intervju tillfället upprepade vi allt 

igen för att se att personen som blir intervjuad hade förstått sina rättigheter och frågade om 

det fanns några funderingar. 

 

Innan vi påbörjade vår empiriska del inväntade vi att materialet skulle bli godkänd av 

forskningsgruppen vid institutionen för hälsovetenskap Luleå tekniska universitet. 
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Resultat 
I analysen framkom fem kategorier som beskriver upplevelsen av smärta och ett övergripande 

tema. Kategorierna presenteras med beskrivande brödtext och illustreras med citat från 

intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt över tema (n=1) och kategorier (n=5) 

Tema    Kategorier 

Besvikelse över bristande hälsa i sin livskvalitet Personliga och varierande upplevelser 

Försvårar vardagens aktiviteter 

Hämmar det sociala livet och relationer 

med närstående 

Smärtan och sömnen påverkar varandra 

Smärtan kan bemästras med olika 

strategier 

___________________________________________________________________________ 

Besvikelse över bristande hälsa och livskvalité 

Temat beskriver en genomgående tråd av innehåll i kvinnornas berättelse om att leva med 

långvarig smärta. I temat finns uttalande som kan tolkas utifrån varje enskild intervjuperson 

oavsett att dessa bor på olika håll så finns det en stor liknelse som lyser igenom allt. Alla 

deltagare upplever en stor besvikelse av att deras hälsa inte är som förr. Det verkar som om de 

flesta av kvinnorna har lärt sig leva med sin smärta och smärtan har blivit en integrerad del av 

deras liv. Samtidigt verkar de inte riktigt accepterat smärtan och att den har kontroll över dem. 

Intervjupersonerna är besvikna hur deras liv ser ut i dag. Deras hälsa påverkar deras liv så att 

de inte kan göra eller utföra det som de hade önskat efter att de har gått i pension. Livet är inte 

desamma med den kroniska smärtan utan det verkar finnas en stor besvikelse över deras 

bristande hälsa som både påverkar dem fysiskt och psykiskt. 
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Personliga och varierande upplevelser 

Kvinnorna beskrev stora skillnader i sina upplevelser av smärtan vilket verkade bero på att 

deras smärta hade olika orsaker. En del av kvinnorna beskrev en smärta som vandrade runt i 

kroppen, andra som en konstant smärta på ett ställe. Smärtan beskrevs också på olika sätt som 

till exempel att ha blivit överkörd av tåget, malande, dov, brännande, kramp, rutten med mera. 

Deltagarna beskrev också att de kunde känna av väderomslag och när det blev oväder så blev 

värken värre. De berättade att det är fruktansvärt när de känner att smärtan kommer. 

Kvinnorna beskrev att de får ångest av smärtan och att de är rädda att inte bli trodda. De blir 

stressade av smärtan och får minnessvårigheter. Det var en lättnad att få en diagnos och få 

bekräftelse på att de inte höll på att bli tokiga. Deltagna beskrev också att det var som att vara 

som ett djur i bur eller att sitta i fängelse då de inte kom ut ur sin bostad på grund av smärta. 

En berättar att det sätter sig på humöret och att hon inte är någon solstråle. Det är fruktansvärt 

att inte kunna behärska smärtan. Det finns både positiva och negativa saker som kvinnorna 

beskriver. De dagar de är fri från smärtan upplever de att de är i himmelriket. Värme kan 

också göra att smärtan lindras och livet blir lättare att leva. En del av deltagarna har lärt sig 

acceptera smärtan och leva med den medan andra anser att de inte lever ett normalt liv på 

grund av smärta. Kvinnorna beskriver också att de har en viss tacksamhet när de insåg att det 

kunde ha varit värre. 

 

”Nu lever jag i det, glömt hur det är att vara frisk. En normal människa, vad vanliga 

människor gör” 

 

”Då ilen kommer får som en ångest. Känner bara kommer det nu idag igen eller natt. Får jag 

ångest av det men då det klingar ut, är det där borta” 

 

Försvårar vardagens aktiviteter 

Alla kvinnor beskriver inskränkningar i vardagens aktiviteter. En del av deltagarna kan endast 

göra begränsat med aktiviteter medan andra försöker göra vardagliga saker men konsekvensen 

blir att de får mera smärta efteråt. Deltagarna beskriver också att de har planerat att till 

exempel tvätta en dag men att de får skjuta upp det på grund av att smärtan är värre den dagen 

eller att de har sovit dåligt på natten på grund av smärtan och inte orkar. De vardagliga 

aktiviteterna måste ibland delas upp så att kvinnorna kanske tvättar en dag, bakar en annan 

och städar en tredje dag. Sådant som de gjorde på samma dag tidigare men inte orkar nu på 

grund av smärtan. En annan deltagare beskriver att hon får passa på att göra aktiviteter de 

dagar hon orkar för nästa dag kanske hon måste ligga hela dagen.  
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Deltagarna har också olika lösningar för att klara av de dagliga aktiviteterna. Det kan vara att 

sitta på en stol och stryka kläder eller att dela upp vardagens aktiviteter i stället för att göra 

allt på en gång. 

 

”Förut har jag varit så att då har jag kunnat ställ till att baka och städa och tvätta på samma 

dag men sånt kan man inte göra utan jag har lärt mig nu att en dag kan jag tvätta då det 

känns bra och en kan jag baka om det känns bra och en dag kan jag städa litegrann men 

aldrig som förr då kunde jag göra allt på en dag” 

 

”Jag tänkte att när jag nu känner så här med kroppen som jag gör nu, kan jag inte tänka på 

hur mycket jag orka göra förr, det går inte att tänka så, det är så frustrerande att inte orka 

som förr. Utan nu har jag bara det här och då måste jag göra det som är bäst för mig” 

 

Hämmar det sociala livet och relationer med närstående 

Det finns skillnader i kvinnornas beskrivningar av hur deras sociala liv och relationer ser ut. 

En del av kvinnorna försöker delta i sociala aktiviteter och ha kontakt med vänner utanför 

hemmet. Det fungerar de dagar som de har mindre värk. Vissa dagar då värken är värre kan de 

inte delta. Kvinnorna beskriver också att det är olika vilka som förstår hur det är att leva med 

kronisk smärta. En del har närstående och vänner som förstår och kan se när smärtan är värre 

utan att det behöver sägas i ord. De andra kvinnorna har vänner och närstående som inte kan 

förstå vad det innebär utan de tycker att kvinnorna med smärta skall försöka delta ändå trots 

sin smärta. En kvinna beskriver också att det sociala livet är obefintligt men att hon försöker 

umgås med barn och barnbarn trots att hon egentligen inte orkar på grund av smärta. 

Samtidigt berättar hon att de små barnbarnen ger henne annat att tänka på än smärtan. 

Vänner har också slutat höra av sig och fråga om de skall umgås då kvinnorna inte vet hur de 

mår just den dagen och då blir det svårt att planera. Det är bättre att vara hemma och se på TV 

än att umgås på kvällarna med andra trots att det skulle vara trevligt att träffas. 

 

”Det sociala livet är ju nästan obefintligt, jag umgås med mina barn och barnbarn dom 

stunder som jag orkar och kan och ibland så gör jag det ändå även om jag inte orkar. Man 

kan ju inte slänga ut folk när dom kommer och hälsar på.  Mina vänner och bekantskaper kan 

ju inte riktigt förstå och tro att det är så illa som det är även om jag försöker förklara att jag 

kan inte och jag orkar inte, ”men lite kan du väl göra om du inte kan bära så kan du väl gå”, 

nä det är ju det jag inte kan” 

 

”Det är viktigt vilka vänner man har, det påverkar ju självaste jag, om man har något att 

vara glad åt så går det ju bära bättre att bära en börda” 
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Smärtan och sömnen påverkar varandra 

En del av kvinnorna använde sömnmedicin för att sova och kunna slappna av. Kvinnorna 

beskriver att då de har fått sova klarar de av smärtan bättre. Några kvinnor beskriver att de 

inte kan ligga på natten för smärtan utan måste upp och gå eller ändra läge hela tiden medans 

en annan beskriver att så länge hon ligger still känner hon ingen smärta. Kvinnorna berättar 

också att de sällan har en sammanhängande sömn en hel natt utan vaknar oftast ett flertal 

gånger under natten. Får de inte sova på grund av smärtan blir de trött dagen efter men att det 

inget gör då de inte behöver arbeta. Någon beskriver också att hennes nattsömn inte blir störd 

av smärta utan att hon sover gott om natten. 

 

”All den här värken påverkar humöret och det påverkar allt framför allt påverkar det ju 

sömnen. För värker det på natten så jag inte kan sova så höjer sig ju smärtan nästa dag då 

jag inte fått den sömn jag behöver med påföljd att det blir som en ond spiral och sen så gäller 

det ju att försöka bryta det här på ett eller annat sätt” 

 

”Jag har fått sömntablett, någon långtidsverkande, då får jag sova till ungefär 6 på 

morgonen. Å vad det är skönt att få sova. Jag känner mig mera välbefinnande om jag så säger 

i huvudet och tankarna när man får sova, sömnen är livets krydda och så orkar jag värken 

bättre” 

 

Smärtan kan bemästras med olika strategier 

Kvinnorna beskriver olika strategier att bemästra smärtan. Flera av dem använder olika slags 

mediciner. Det är både smärtstillande men även antidepressiv- och sömnmedicin. En del av 

kvinnorna var hjälpta av smärtstillande medicin medan andra inte var det. Det fanns också 

andra strategier som akupunktur, massage och någon använde spikmatta och havrekudde för 

att minska smärtan. Avslappning eller att lägga sig och vila var också strategier för att klara 

av smärtan medan en annan beskrev att det inte gick att ligga ner när det var som värst. Några 

beskrev också att ha en tro på att livet ska bli bättre med mindre smärta gjorde att de kunde 

uthärda, att ha en tillförsikt om att det skall bli bättre. En beskrev också att hon trodde på att 

en högre makt hjälpte till att minska smärtan och att vilka vänner man hade också kunde 

påverka den. En sa också att det var viktigt att planera och minska på stressen för att ha 

mindre ont, stressen förvärrade smärtan. En strategi var att lyssna på ljudbok för att koppla 

från smärtan en stund. Att tänka bort smärtan och att inte ge upp var också strategier för att 

klara av att leva med den. 
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”Jag vet inte, det är väl en högre makt som hjälper mig ibland kanske. Men det beror ju på 

också vilka vänner man har, det påverkar ju mycket.  Det går som inte beskriva i ord men 

man måste som försöka få tankarna bort från smärtan i möjligaste mån, det duger inte att 

tycka synd om sig eller så på det sättet, utan man måste som ”harsk delsä nalta”, man blir 

ibland nästan arg på sin värk fast det är ju dumt säga det kanske” 

 

”Ja, jag försöker ju så gott jag kan med olika metoder och kontigt nog så går det ju en dag i 

sänder men att livsglädjen och allt det där andra som man tror att andra har tror jag inte jag 

har. Nu är det ju inte så mycket men förr gick jag ju på massage men nu är det ju blitt så illa 

så nu går det ju inte ens att massera, det gör så ont så fort någon tar i mig. Akupunktur och 

hemma då havrekudde, spikmatta och värktabletter och sen får jag ligga och försöka andas in 

och ut, andas typ profylax. Att man andas in och ut och slappnar av, det kan göra att det 

lättar” 

 

Diskussion 
Studiens syfte var att beskriva äldre kvinnors upplevelse av att leva med långvarig smärta. 

Resultatet sammanfattades i ett övergripande tema, besvikelse över bristande hälsa i sin 

livskvalitet som beskriver en genomgående tråd i kvinnornas upplevelse. Studiens fynd som 

vi upplever är relevanta har vi diskuterat mot annat forskningsresultat och bearbetat de delar 

som vi upplever är viktiga och betydelsefulla. 

 

Alla kvinnor beskriv att smärtan hade påverkat deras hälsa och livskvalité, de levde inte som 

förr. Det fanns många forskningsartiklar som beskrev hur smärtan påverkade äldre kvinnor 

och män så de var mindre nöjda med deras livssituation (Tsai, Chu, Lai & Chen, 2008; 

Atkinson, Wishart, Wasil, & Robinson, 2004; Sullivan, Weinert & Cudney, 2003). Några 

forskare beskriv hur smärtan ledde till att de äldre upplevde sig deprimerade på grund av sin 

smärta (Tsai et al., 2008; Hall-Lord, Larsson & Steen, 1999; Baker, Buchanan & Corson, 

2008; Sullivan et al., 2003; Heidrich, Egan, Hengudomsud & Randolph, 2006) och att 

smärtan hade en stor påverkan i den äldres livssituation (Tsai et al., 2008; Baker et al., 2008; 

Schneider, Manabile & Tikly, 2008). Hall-Lord et al. (1999); Sullivan et al. (2003) beskrev att 

de äldre oftare upplevde oro, en rädsla angående smärtan och hur den skulle utvecklas 

framöver. De kände hopplöshet, förtvivlan, irritation och ilska över sin smärta. 

Gudmannsdottir och Hallodorsdottir (2009) menade att äldre kvinnor och män på 

ålderdomshem upplevde att kronisk smärta hade påverkat dem så de upplevde avsaknad av 

livet. Det värsta med att leva med kronisk smärta var att den sög ut all kraft och vilja, det var 

som om smärtan tog kontroll över kroppen. 
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Closs, Staples, Reid, Bennett och Briggs (2009); Courtney, Duffy, Serpell och Dwyer (2002) 

och Hopkins; Dealey, Bale, Defloor och Worboys (2006) beskrev att äldre upplevde att 

smärtan hade påverkat deras livskvalité och vardag på ett negativt sätt. Sawatzky, Liu-

Ambrose, Miller och Marra (2007) upplevde att äldre människor hade sämre välbefinnande 

och mindre glädje i livet på grund av smärta. Jason, Wang, Shaw, Moineddin och Upshur 

(2008) förklarade att de äldre upplevde det viktigt att få rätt diagnos och behandling. De 

upplevde att vårdpersonal inte tyckte att det var så noga med detta på grund av deras ålder och 

de äldre upplevde att det kan ha påverkat deras livskvalité till det sämre (Jason et al., 2008). 

 

Vi upplever att det finns en stor likhet i vår studie och i artiklarna som vi hittat. Många äldre 

både kvinnor eller män upplevde en försämrad livskvalité i vardagen och att smärtan 

påverkade deras mentala hälsa negativt. Detta var den stora likheten i hur de äldre upplevde 

det att leva med kronisk smärta. 

 

Alla äldre kvinnor i studien beskriver hur smärtan inskränkte och försvårade deras vardag. 

Kvinnorna upplevde att om de aktiverade sig fysiskt under dagen så blev konsekvensen att 

smärtan blev ännu mera påtaglig och värre än före aktiviteten. Ibland blev smärtan så svår att 

de måste avbryta det som de höll på med för att vila. Smärtan kunde ibland hålla i sig även 

nästa dag. Detta ledde till att kvinnorna förlorade flera dagar då de inte orkade eller klarade av 

att göra de dagliga fysiska aktiviteter som de ville på grund av smärta bara för att de skulle 

vara duktig en dag. Beskrivningen har stora likheter med resultatet i en studie av äldre 

kvinnor med smärtproblematik skriven av Macdonald, Bruce, Scott och Chambers (2005) där 

kvinnorna påtalat att de fysiska aktiviteterna skapade problem med mera värk. Tsai et al. 

(2008) beskriver på ett liknande sätt att både äldre kvinnor och män var tvungna att avbryta 

sin aktivitet helt och vila i stället för att detta var det effektivaste sättet att bryta smärtan. 

Smärtan påverkade den äldre mest vid fysiska aktiviteter speciellt promenader (Tsai et al., 

2008; Courtney et al., 2002; Sawatzky et al., 2007; Macdonald et al., 2005; Schneider et al. 

2008). Hall-Lord et al. (1999) beskrev hur smärtan påverkade de äldre så att de fick ett 

bortfall av den fysiska förmågan. Vidare beskriv Closs et al. (2009) att smärta var en negativ 

känsla för kroppen och det ledde till att det blev svårare att koncentrera sig och att det 

påverkade de äldre människornas beteende. 
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En del av problematiken med sänkt livskvalitet var att smärtan hämmade kvinnorna i det 

sociala livet och i relationerna till närstående. Kvinnorna beskriv att deras kontakt med vänner 

och sociala aktiviteter hade krympt eller var obefintliga på grund av att värken. Deras värk 

ledde till att de tappade orken och gjorde det svårare att vara fokuserad vid möten med vänner 

eller i relationerna till maken, barn och barnbarn. Kvinnorna beskriv hur de försökte umgås 

trots smärtan och hur besvikna och ledsna de blev när närstående och vänner inte tog deras 

värk på allvar eller visade förståelse för hur de upplevde det att leva med kronisk smärta. 

 

Rädslan att inte bli tagen på allvar fanns beskrivet i många forskningsstudier. Hall-Lord et al. 

(1999) upplevde att kvinnor och män hade en svårighet att uttrycka sig själv och att de hade 

en upplevelse av att inte bli betrodda när de berättade om sin smärta. Deltagarna från ett 

ålderdomshem upplevde att känslan av att var beroende av andra människor gjorde att de inte 

ville göra någonting eller fara någonstans. De upplevde att andra människor inte längre tog 

deras känslor och upplevelser på allvar och de hade också en upplevelse av att det kanske var 

deras fel att de hade sina smärtor och att de var mindre värda på grund av sin ålder. De var 

rädda att möta en negativ inställning till deras smärta. De hade fått ett sämre förtroende för 

personalen som de upplevde hade bristande förståelse för deras situation (Gudmannsdottir & 

Hallodorsdottir, 2009). 

 

Closs et al. (2009); Schneider et al. (2008) beskriver att de äldre upplevde en bristande 

förståelse hos sina vänner om hur mycket smärtan påverkade deras liv. De upplevde att 

smärtan hade påverkat deras sociala liv och samhörigheten med andra människor på ett 

negativt sätt (Courtney et al., 2002; Closs et al., 2009; Sullivan et al., 2003). 

 

Både vår studie och andra studier i ämnet visar att de äldre med kronisk värk fick ett 

försämrat socialt liv med närstående och vänner och att deras upplevelse var att inte de inte 

blev tagna på allvar angående deras smärta. De upplevde att det inte alltid fanns förståelse hos 

deras närstående och vänner. 

 

Vidare undersökte även vi hur smärtan och sömnen påverkade varandra. Kvinnorna beskrev i 

vår studie att de ibland var tvungen att kliva upp på grund av sin smärta och var tvungen att gå 

omkring en stund. De beskrev också att de sällan hade en sammanhängande sömn utan ofta 

vaknade ett flertal gånger under natten och måste vända på sig eller upp och röra sig. De 

beskriv även att de blev trötta dagen efter.  
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Vissa av kvinnorna tog sömntabletter för att kunna slappna av och sova lite bättre. Tsai et al. 

(2008), Atkinson, Wishart, Wasil och Robinson (2004) beskriv att äldre med kronisk smärta 

ofta ändrade ställning i sängen och att smärtan påverkade deras nattsömn. Deltagarna i en 

annan studie beskrev att deras kroniska smärta påverkade deras sömn på ett negativt sätt 

(Courtney et al., 2002; Sullivan et al., 2003; Macdonald et al., 2005). 

 

Vår studie och artiklarna pekande på att de äldre med kronisk värk får en störd nattsömn som 

leder till att de är mera trött dagen därpå. 

 

Studien visade att smärta kan bemästras med olika strategier. Kvinnorna hade olika sätt att 

klara av smärtan in sin vardag. Vissa kvinnor tog smärtlindrande läkemedel men alla kvinnor 

upplevde inte lindring på smärtan och de upplevde att de blev trötta av läkemedlen. Vissa 

använde akupunktur, massage, spikmatta, värme kuddar och andra strategier. En strategi var 

att slappna av och lägga sig och vila en stund. Även försök med att minska stressen i vardagen 

var viktigt. Det som också upplevdes viktigt var att inte ge upp för smärtan utan att klara av 

att leva med sin smärta. Resultatet påminner om fynden som Schneider et al. (2008) kom fram 

till där många av deltagarna försökte att acceptera sin situation och göra det bästa av det som 

var kvar trots smärtan. Göra det bästa av en dålig situation var viktigt för att det påverkade 

deras livssituation på ett positivt sätt. Ett sätt att klara av den svåra smärtan var att avbryta 

aktiviteterna med vila då det blev för svårt. Även massage upplevde de äldre var ett bra 

alternativ för att minska smärtan (Tsai et al., 2008). Vidare beskriver Closs et al. (2009) att de 

äldre upplevde sig blivit mer förstående och lärt sig att släppa all oro för världsliga problem 

och att på att inte fokusera på sådant som tar energi från dem. Detta upplevdes ha en positiv 

effekt på smärtan. Sullivan et al. (2003) beskrev att de äldre som såg på kronisk smärta mera 

positivt och med mera humor och hopp så upplevde de smärtan mindre påtaglig och var 

lättare att leva med. Anmärkningsvärt var att bara några av deltagarna i vår studie pekade på 

att de upplevde det positivt med användningen av smärtstillande läkemedel. 

 

Bentsen, Hanestad, Rustoen och Klopstad (2008) har i likhet med vår studie påvisat att 

flertalet av deltagarna påvisade en bättre psykisk hälsa som en effekt av en lyckad behandling 

och det faktum att de inte behövde använda smärtlindrande läkemedel som de upplevde 

påverkade deras vardag negativt. 
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Interventioner där deltagarna hade lättare att hitta metoder som passade dem för att bemästra 

smärtan var interventionerna som bestod av information, kommunikation, individuella mål, 

planer för framtiden och utbildning. Interventionerna visade att det hade en positiv effekt på 

smärtan och på livskvalitén. Detta stärker den psykiska hälsan (Dysvik, Guttormsen- Vinsnes 

& Eikeland, 2004). Både vår studie och annan forskning visade att det fanns många sätt att 

bemästra sin smärta. Det finns många olika interventioner som påverkade smärtan lika bra 

som smärtlindrande medicin. Många äldre upplevde massage, vila, att tänka positiva tankar 

och att stressa mindre som det mest positiva sättet att bemästra sin smärta. 

 

Metoddiskussion 
Den metod vi valde för att nå vårt syfte var att göra en intervjustudie med kvalitativ ansats. Vi 

gjorde halvstrukturerade intervjuer där vi ville fånga intervjupersonens perspektiv och deras 

relation till den egna livsvärlden. Vi upplevde att denna metod passade vårt ändamål bäst samt 

att detta ledde till att vi kunde fördjupa oss ytterligare i detta specifika område där syftet var 

att belysa äldre kvinnors upplevelse av att leva med kronisk smärta. För att stärka 

trovärdigheten har vi strävat efter att beskriva metoden så tydligt att studien skall kunna göras 

om och det skall vara möjligt att uppnå liknande resultat (Polit & Hungler, 1999). Graneheim 

och Lundman (2004) påpekar att tillförlitligheten i kvalitativa studier granskas utifrån 

begreppen pålitlighet.. Pålitlighet har att göra med att en klar och tydlig beskrivning finns av 

forskningen som är gjord. En noggrann beskrivning av analysarbetet anses vara en viktig del 

för att stärka resultatets trovärdighet. 

 

Vi valde att intervjua åtta personer som identifierades av vana distriktssköterskor. Det finns 

ingen fixerad regel för hur många personer som skall delta i intervjuerna och mycket bygger 

på erfarenhet och intervjuarens personliga skicklighet. Vi upplevde själva att de intervjuer 

som genomfördes gav ett rikt och varierat datamaterial och bedömer därför att åtta personer 

var ett tillräckligt antal för att uppnå studiens syfte. 

. 

Vi utgick i från ett halv strukturerat öppet samtal med strukturerade med områden.. 

Intervjuerna bandades och skrevs sedan ner ordagrant för att analyseras Det finns alltid risker 

med att skriva ned allt ordagrant, man kan höra fel, skriva fel. Men vi har lyssnat på intervjun 

ett flertal gånger och samtidigt haft texten framför oss för att kontrollera att avskrifterna var 

korrekta.  
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För att ytterligare öka noggrannheten har vi hjälpts åt att kontroller varandras avskrifter. 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att få människan att berätta om sin livsvärld ur dennes 

egen synvinkel för att kunna utveckla innebörden av det sagda. Forskaren vill studera 

människors syn på meningen med sina levda liv och få en beskrivning av människors 

upplevelser och självuppfattning samt utveckla ett perspektiv på sin livsvärld. Till detta är 

intervjuer särskilt lämpliga. Risken med intervjuer är att det är en konst, ett riktigt hantverk 

(Kvale, 2009). Vi har inte så stor vana i att intervjua under sådana här omständigheter och det 

kan ha påverkat resultatet. Något som också kan påverka resultatet är att vi gjort fyra 

intervjuer var. Varje människa har ju olika sätt att bemöta andra människor så resultatet kan ha 

sett olika ut om en har gjort alla intervjuerna. För att minska dessa risker har vi var och en 

genomfört en provintervju som diskuterats med handledaren. Lärdomar som vi fick har sedan 

överförts till de andra intervjuerna. Enligt Kvale (2009) är intervjuaren ett redskap och 

resultatet beror på intervjuarens kunnande, känslighet och empati. Vi upplever att resultatet 

inte har påverkats trots att vi har varit två stycken som intervjuat eftersom vi hela tiden har 

diskuterat intervjuerna med varandra och försökt fokusera på det fenomen som vi undersökte.  

Detta stärker resultatets trovärdighet. 

 

Intervjuerna analyserades med hjälp av tematisk innehållsanalys som är en metod för att 

analysera verbal, visuell eller skriven data där både det manifesta och latenta innehållet 

studeras (Graneheim & Lundman, 2004). För att stärka trovärdigheten i vår analys förde vi 

hela tiden en kommunikation med vår handledare som hjälpte oss att noggrant följa stegen 

och processen i analysen. 

 

Vi har i diskussionen även visat att andra studier har kommit fram till likvärdiga resultat i 

deras studier, detta stärker överförbarheten i vår studies resultat med liknande situationer 

(Holloway & Wheeler, 2002). Vi upplever att det inte går att generalisera resultaten och hävda 

att de gäller alla äldre kvinnor eftersom det är en liten kvalitativ studie. Alla kvalitativa studier 

måste förstås utifrån det sammanhang de skapats i och det är möjligt att resultatet skulle ha 

varit annorlunda om de äldre kvinnorna varit från andra länder än Sverige eller om forskarna 

var andra personer. 
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Slutsatser 
Resultatet visar att äldre kvinnor inte blir tagna på allvar gällande deras smärta och att de 

upplevde att det fanns liten förståelse hos deras närstående eller vänner. En viktig slutsats som 

dras från de erfarenheterna är att i all omvårdnad av äldre kvinnor bör vi komma ihåg att 

lyssna till varje enskild person för att vi på bästa sätt ska kunna bemöta deras behov och att 

alltid ta den äldre personens upplevelser på allvar. En annan slutsats är att det finns mycket 

lite forskning som bara berör äldre kvinnors kroniska smärta. De flesta studier handlar om 

både män och kvinnor. 

 

Det finns inget rätt eller fel då det gäller den andres upplevelser och för att hjälpa den äldre 

människan måste vi lyssna aktivt till hennes livsberättelse och upplevelse av situationen för 

att kunna hitta effektiva interventioner som passar den enskilde äldre människa för att tillvara 

ta hennes resurser. Alla interventioner som vi utför måste utgå från den enskilda äldre 

personen för att detta ska kunna ha bästa möjliga effekt samt att den äldre ska känna sig 

delaktig i behandlingen. Det måste finnas en lyhördhet, ödmjukhet och empati till den äldre vi 

möter för att vi ska kunna nå varandra och kunna kommunicera så att den äldre människan 

förstår oss. 

 

Studier visar att det är möjligt att lära sig att arbeta med ett personcentrerat arbetssätt med 

hjälp av utbildning och handledning. Det kan vara en viktig väg att hantera de äldre 

kvinnornas problematik. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Fokus för intervjuerna är att fånga upplevelsen av att leva med kronisk smärta. I intervjuerna 

stimuleras deltagarna att berätta om händelser i sitt vardagliga liv och upplevelsen av kronisk 

smärta i samband med dem. Intervjuerna skall vara öppna och berättande och forskarna 

kommer att se till att följande teman finns med i berättelserna: 

 

Teman:  

 Upplevelsen av smärtan 

 Smärtans påverkan på vardagens aktiviteter 

 Smärtans påverkan på sociala livet och relationer med närstående 

 Smärtans påverkan på sömnen 

 Strategier att bemästra smärtan 
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  (distriktssköterskor, verksamhetsansvarig) Bilaga 2 

Förfrågan om hjälp med en studie 
Litteraturgenomgången visar att smärtproblematik är ett vanligt problem bland äldre 

människor men det finns få studier som beskriver äldre kvinnors upplevelse av att leva med 

kronisk smärta. Samtidigt är detta ett område som berör kvinnor som lever under många olika 

förutsättningar och det finns ett behov av att ytterligare fördjupa kunskapen om deras 

livssituation. Idag möter sjuksköterskan ofta människor med långvarig smärtproblematik. I 

denna studie vill vi undersöka hur kvinnor över 65 år upplever det att leva med kronisk 

smärta. Studien genomförs med intervjuer av personer som du hjälper oss att identifiera.  

 

Vi kommer att använda oss av bandade intervjuer och datamaterialet skall förvaras och 

sammanställas på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera vem sagt vad. Ni 

arbetar med patienter som har smärtproblematik och vi vill ha din hjälp att identifierar äldre 

kvinnor över 65 år i eget hem som enligt din bedömning lever med kronisk smärta (smärta 

som varat längre än 3 månader) oberoende av medicinsk diagnos. De personer som skall 

uteslutas är de med minnesstöring som till exempel demens. Informanterna måste vara 

adekvata för att kunna delta i studien. 

 

Vi ber dig att informera de personer du identifiera och ge dem ett informationsbrev med 

svarstalong. Studien genomförs som ett studentarbete vid specialistutbildningen inom 

inriktning mot vård av äldre. Tillstånd för att utföra studien är inhämtat av verksamhetschef 

och studien har granskats av forskningsetiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap, 

Luleå tekniska universitet. Efter att studien är avslutad finns den tillgänglig via 

http://epubl.ltu.se Om du har funderingar kan du kontakta någon av oss. 

 

 

Gunilla Sundström leg sjuksköterska   Stefan Sävenstedt 

Student     Docent/handledare 

070-675 33 39    0920-49 39 19 

gunsun-9@student.ltu.se    stefan.savenstedt@ltu.se 

 

Karin Granberg leg sjuksköterska 

Student 

070-386 21 62 

kargra-9@student.ltu.se 
  

http://epubl.ltu.se/
mailto:gunsun-9@student.ltu.se
mailto:kargra-9@student.ltu.se
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 Bilaga 3 

Förfrågan om deltagande i en studie 
Litteraturgenomgången visar att smärtproblematik är ett vanligt problem bland äldre 

människor men det finns få studier som beskriver äldre kvinnors upplevelse av att leva med 

kronisk smärta. Samtidigt är detta ett område som berör kvinnor som lever under många olika 

förutsättningar och det finns ett behov av att ytterligare fördjupa kunskapen om deras 

livssituation. Idag möter sjuksköterskan ofta människor med långvarig smärtproblematik. I 

denna studie vill vi undersöka hur kvinnor över 65 år upplever det att leva med kronisk smärta 

oavsett diagnos boende i eget hem. Studien genomförs med intervjuer som beräknas ta cirka 

45 minuter att genomföra och som spelas in och sammanställs. Du tillfrågas därför att din 

distriktssköterska upplever att du kan vara en lämplig deltagare. 

 

Allt datamaterial från intervjuerna skall förvaras och sammanställas på ett sådant sätt att ingen 

utomstående kan identifiera vem sagt vad. Om du lämnar ditt samtyckte till att delta kan du 

ändå när som helst avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Studien genomförs som 

ett studentarbete vid specialistutbildningen inom inriktning mot vård av äldre på Luleå 

tekniska universitet och den har granskats av dens forskningsetiska grupp vid Institutionen för 

hälsovetenskap. 

 

Om du vill delta i studien fyller du i svarstalongen nedan och skickar den snarast till oss. Vi 

ringer då upp dig för att bestämma tid och plats för intervjun. Efter att studien är avslutad 

finns den tillgänglig via http://epubl.ltu.se  

 

Om du har funderingar kan du kontakta någon av oss. 

 

 

 

Gunilla Sundström leg sjuksköterska   Stefan Sävenstedt 

Student     Docent/handledare 

070-675 33 39    0920-49 39 19 

gunsun-9@student.ltu.se    stefan.savenstedt@ltu.se 

 

Karin Granberg leg sjuksköterska 

Student 

070-386 21 62 

kargra-9@student.ltu.se 
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Svarsblankett 
Ja tack. Jag accepterar att delta i studien och att ni tar kontakt med 

mig för överenskommelse om tid och plats för den första intervjun. 

 

 

 

Jag vill att ni kontaktar mig för mer information. 

 

 

 

Namn:………………………………………………………………… 

Telefon:……………………………………………………………… 

E-post:………………………………………………………………... 

 

 


