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1.

Innledning

Smerte er definert som ”en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med
aktuell eller potensiell vevskade, eller beskrevet som slik skade” (International Association
for the Study of Pain (IASP) 2008). Smerte er en universell, men også en personlig
opplevelse. Universell i den forstand at de fleste har en eller gang opplevd smerte, men
personlig i den forstand at det er bare den som opplever smerte som kjenner smertens karakter
og intensitet. IASP påpeker også at smerte er et sammensatt fenomen som inneholder både en
sensorisk komponent (sanslig) og en emosjonell komponent. I tillegg har den også en kognitiv
komponent, personens evne til å forstå og tolke smerteopplevelsen. IASP påpeker også at
smerte er ikke avhengig av at personen kan rapportere sin smerte verbalt. Smerterapportering
kan være både verbal og non verbal og det er helsepersonells ansvar å observere og tolke den
eldres non verbale smerterapportering. Studier viser at 80 % av alle norske
sykehjemspasienter har en demenssykdom i 2010 (Nygaard, Naik mfl. 2000; Engedal og
Haugen 2009; Selbæk, Kirkevold mfl. 2007).
Det er gjort flere studier på smerteprevalens der en har inkludert ulike populasjoner –
fra den generelle befolkning (Rustøen mfl. 2004; Jensen mfl. 2003; Andersson mfl. 2009) til
pasienter i kommunehelsetjenesten og sykehjem (Hofseth og Norvoll 2003; Nygaard og
Jarland 2005, Sørbye 2009, Torvik mfl. 2009). Forekomsten av smerte i den generelle
befolkningen i Norge er ca 25 %, og øker til 33 % hos eldre over 60 år (Rustøen mfl. 2004).
Smerte øker med økende alder og skrøpelighet. Smerteforekomsten blant sykehjemspasienter
og brukere av hjemmetjenester i Norge er ca 50 % (Hofseth og Norvoll 2003; Nygaard og
Jarland 2005, Sørbye 2009, Torvik mfl. 2009) blant eldre som kan selvrapportere smerte. Hos
eldre uten språk som ikke kan selvrapportere smerte er forekomsten estimert til å være ca 68
% (Torvik mfl. 2009).
Forskning viser også at eldre med nedsatt kognitiv funksjon får mindre potent
smertelindrende medikament og rapporterer sjeldnere smerte og lavere smerteintensitet enn
eldre med god kognitiv funksjon (Torvik mfl. 2009). Dette kan delvis skyldes mangelfull
smertekartlegging. Det finnes flere barrierer for god smertelindring hos pasienten selv,
helsepersonell og som rammefaktorer. Hos personen selv kan det for eksempel være
fysiologiske aldersforandringer, redusert kognitiv funksjon, redsel for bivirkninger og at den
gamle tror at smerte er noe som hører alderdommen til. Kunnskaper, ferdigheter og
holdninger hos helsepersonell kan også være barrierer for optimal smertelindring til gamle
mennesker. Rammefaktorer som hindrer god smertelindring til eldre kan være lav bemanning
med for lite kompetanse og lite fokus på smerte.
Studier viser også at sykepleiere og leger føler usikkerhet i forhold til å bruke
kartleggingsverktøy, skille mellom uttrykk for smerte og andre problemer som delirium og
demens og gi smertelindrende medikamenter til eldre med nedsatt kognitiv funksjon (Horgas
og Tsai 1998, Mezinskis mfl 2004, Kaasalainen 2007). Skauge (1998) viste i sin studie at
leger og sykepleiere synes smertekartleggingsverktøy er nyttig, men bruker de i liten grad.
Hun påpeker at det er viktig med gode rutiner og opplæring av nye medarbeidere i forhold til
smertekartlegging og smertebehandling. Smertekartlegging danner grunnlaget for en god
smertelindring og er en selvstendig sykepleiefunksjon. Vi har ingen retningslinjer for
smertekartlegging av eldre i Norge, men det finnes amerikanske retningslinjer i samarbeid
med IASP og engelsk retningslinjer (Hadjistravropoulos mfl 2007, British Pain Society and
British Geriatrics Society 2007)
Det er ulike måter å kartlegge smerter på hos eldre, men gullstandarden er
selvrapportering. Hvis pasienten ikke er i stand til å selvrapportere smerte kan et
observasjonsbasert smertekartleggingsverktøy brukes. Vi har to observasjonsbaserte
smertekartleggingsverktøy som er oversatt til norsk; Doloplus-2 som er et fransk skjema som

kartlegger kroniske smerter og Sjekkliste for Nonverbale Smerteindikatorer som kartlegger
akutte smerter (Lefebvre-Chapiro 2001, Feldt 2000). I tillegg har Bettina Husebø (2009)
konstruert et nytt smertekartleggingsskjema basert på observasjoner – Mobid-2. Det er viktig
at observasjonsbaserte smertekartleggingsverktøy bare brukes til pasienter som ikke er i stand
til å selvrapportere smerte og kun som et supplement til klinisk vurdering. Smerte er en
subjektiv opplevelse som ikke kan etterprøves og den enkelte gamle kan ha ulike
”smertesignaturer”.
Den Norske Legeforening utga i 2009 norske retningslinjer for smertelindring (Den
norske legeforening 2009). Disse retningslinjene omfatter i liten grad elder personer og
omhandler i vesentlig grad medikamentell smertelindringsmetoder. Den Amerikanske
Geriatriske foreninger har utgitt mer omfattende retningslinjer for både akutt og kronisk
smerte som omhandler både medikamentell og ikke medikamentell retningslinjer (AGS Panel
on Persistent Pain in Older Persons 2002, American Geriatrics Society Panel on chronic pain
in older persons 1998).
Det kan synes som om helsepersonell mangler kunnskap om smerte, smertekartlegging og
smertebehandling hos eldre. Det er gjort noen få studier der en har kartlagt forekomsten av
smerte blant sykehjemspasienter og brukere av hjemmetjenester i Norge. Det er imidlertid
ikke gjennomført noen studier der en har kartlagt kunnskap, ferdigheter og holdninger blant
helsepersonell som jobber i sykehjem og hjemmebaserte tjenester angående smerte og
smertebehandling. Da dette kan ha stor betydning for den smertebehandlingen som gis finner
vi det nødvendig å gjennomføre en studie der vi ønsker å kartlegge dette. For å få avgrenset
studien ønsker vi å se på kunnskaper, ferdigheter og holdninger angående smerte og
smertelindring til eldre personer over 64 år. De fleste beboerne på sykehjem og brukerne av
hjemmebaserte tjenester er også over 64 år, som også er i henhold til aldersgrensen for
Verdens Helseorganisasjons definisjon av eldre på verdensbasis (WHO 1999).
I tillegg ønsker vi å gjennomføre en litteraturstudie der vi kartlegger best praksis for
smertekartlegging av skrøpelige eldre med ulik grad av kognitiv funksjon.

2.

Mål

Bedre smertelindringen til eldre skrøpelige personer med ulik grad av kognitiv funksjon.
Følgende problemstillinger vil bli belyst
1. Best praksis for smertekartlegging av skrøpelige eldre med ulik grad av kognitiv
funksjon som kan selvrapportere smerte
2. Best praksis for smertekartlegging av skrøpelige eldre med sterkt nedsatt kognitiv
funksjon som ikke kan selvrapportere smerte
3. Kartlegge kunnskap, ferdigheter og holdninger angående smerte og smertelindring til
eldre skrøpelige personer hos helsepersonell i hjemmebasert omsorg og sykehjem i
Midt Norge.

3.

Metode

Studiet er todelt der første del vil være en litteraturgjennomgang for å finne best praksis for
smertekartlegging av skrøpelige eldre med ulik grad av kognitiv funksjon. Andre del vil være
en tverrsnittsstudie der ansatte i hjemmebasert omsorg og sykehjem vil besvare et
spørreskjema, for å kartlegge deres kunnskaper, ferdigheter og holdninger til smertelindring
av eldre.

Tverrsnittsstudien
Spørreskjemaet
Vi vil benytte et spørreskjema for å kartlegge kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos
helsepersonell i hjemmebasert omsorg og sykehjem i Midt Norge. Skjemaet bygger på
spørreskjema som er brukt ved tidligere studier (Skauge mfl 1998, Rognstad mfl
2012).Spørreskjemaet består av tre deler; bakgrunnsopplysninger til informantene, kunnskap
om smertelindring hos eldre og hvordan avdelingen behandler smerte hos de eldre.
Inkludering
Alle ansatte med ansvar for medikamenter fra 11 kommuner i Midt Norge vil inkluderes i
studiet. Det vil bli inkludert 3 små kommuner, 4 middels store kommuner og 4 store
kommuner i Midt Norge.
Utvelging av sykehjem
For å sikre representativiteten vil en bruke ”forskningskommunene” til Senter for
Omsorgsforskning, Midt Norge, som er utvalgt i forhold til representativitet etter
kommunestørrelse. Det vil bli inkludert ansatte fra både sykehjem og hjemmebaserte
tjenester. Inkluderingen vil bli foretatt i nært samarbeid med kontaktpersonen til Senter for
Omsorgsforskning, Midt Norge i de respektive kommuner.
Inkluderingsprosedyrer:
Senter for Omsorgsforskning Midt Norge’s kontaktperson i de respektive
”forskningskommuner” informerer kommunen og ansatte om studien og innhenter tillatelse
fra ledelsen i kommunene i samarbeid med prosjektleder. Ansatte informeres muntlig om
studien og at all deltakelse i studien er frivillig. Spørreskjemaene besvares anonymt og det
skal ikke på noe tidspunkt være mulig å gjenkjenne enkelte respondenter.

4.

Analyse og artikler

Det vil bli skrevet en HiNT rapport fra hele studien og 2-3 artikler fra materialet. Det er
tidligere gjennomført en lignende studie blant sykepleiere og leger i postoperative avdelinger
på norske sykehus og denne studien vil derfor være sammenlignbar med denne studien.
Artiklene vil derfor omhandle best praksis på smertekartlegging blant skrøpelige eldre med
ulik grad av kognitiv funksjon på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester i Norge. I tillegg vil
det bli publisert en artikkel som omhandler kunnskap, holdninger og ferdigheter angående
smerte og smertelindring til skrøpelige eldre hos ansatte i sykehjem og hjemmetjenesten i
Midt Norge. Det vil også bli publisert en artikkel der en sammenligner kunnskaper,
ferdigheter og holdninger angående smerte og smertelindring til skrøpelige eldre hos ansatte i
sykehjem og hjemmetjenesten i Midt Norge med data fra sykehusstudien i Norge.

5.

Etiske konsekvenser

Målet med studien er kartlegge kunnskap, ferdigheter og holdninger angående smerte og
smertelindring til eldre blant ansatte i sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Midt Norge.
Data vil bli behandlet på gruppenivå og det vil ikke på noe tidspunkt være mulig å identifisere
enkelte avdelinger eller ansatte.
Vi vil informere de ansatte muntlig at det er frivillig å delta i studien, og regner det
som frivillig samtykke når de har fylt ut og levert spørreskjemaet. Spørreskjemaet fylles ut
anonymt og oppbevares i lukket konvolutt på avdelingen til de leveres samlet til prosjektleder.

REK har tidligere opplyst at det ikke er nødvendig med REK behandling av denne
type studier, men det vil bli søkt om tillatelse fra datatilsynet for registrering og oppbevaring
av spørreskjemadataene.
Data fra spørreskjemaundersøkelsen vil bli oppbevart på frittstående PC og
papirkopien vil bli oppbevart i et låsbart, brannsikkert skap. Dataene vil bli oppbevart i 5 år i
henhold til Norske forskrifter for dataoppbevaring i forskning (REK).

6.
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