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Sammanfattning
Bakgrund: Alzheimers är en långsam progressiv sjukdom och är den vanligaste
demenssjukdomen. Sjukdomen innebär försämrat närminne och begränsar
kommunikationsförmågan. Hur smärta uttrycks i jämförelse med friska personer i
samma ålder är oklart. Syfte: Syftet var att belysa hur personer med Alzheimers
sjukdom uttrycker sin smärta. Metod: Arbetet var en litteraturöversikt med
systematiska sökningar som gjordes i tre databaser. Resultat: Denna litteraturstudie
belyste tre olika kategorier: Variation av uttalad smärtintensitet, manifestation av
smärta och skattning av smärta. Slutsats: Det som framträdde var att hur personer
med Alzheimers sjukdom uttryckte sin smärta inte gick att generalisera, smärta
upplevdes olika för varje individ. Observerande skalor var att föredra framför
självskattningsskalor vid bedömning av smärta hos personer med Alzheimers
sjukdom.
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Abstract
Abstract: Alzheimer disease is a slow progressive disease that is the most common
type of dementia. The disease cause deterioration of cache and limit the ability to
communicate. How pain is expressed in comparison to healthy people of the same age
is unclear. Aim: The purpose was to highlight how people with Alzheimer's disease
expressed their pain. Result: This literature study has highlighted three different
categories: The variation of pain intensity, manifestation of pain and estimation of
pain. Conclusion: What emerged was how people with Alzheimer's disease expressed
their pain could not be generalized, pain was different for each individual. Observing
scales was preferable to self-assessment scales for pain assessment in people with
Alzheimer's disease.
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Inledning
Demens är benämningen på en grupp sjukdomar varav Alzheimers sjukdom är den
vanligast förekommande (World Health Organisation [WHO], 2017). Demens visar
sig genom ett försämrat minne, nedsatt tankeförmåga, beteendeförändringar samt en
nedsatt förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Idag är det över 50 miljoner
människor i världen som lever med en demenssjukdom varav Alzheimers sjukdom
står för 60–70% av de som insjuknat (WHO, 2017). Enligt Socialstyrelsen (2018) är
det 130 000–150 000 människor i Sverige som lever med en demenssjukdom och
eftersom medellivslängden ökar, spås en fördubbling av antalet till år 2050
(Socialstyrelsen, 2018). Alzheimers sjukdom är en långsamt progressiv sjukdom
(Ekman et al., 2011) och det finns i nuläget inget läkemedel som botar sjukdomen,
vilket leder till att personer i ett senare stadie blir aktuella för palliativ vård. Detta
ökar kraven på sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal i form av
resurser, kompetens samt forskning (Socialstyrelsen, 2018). Smärta är den vanligaste
orsaken till att personer söker sjukvård (Rydevik, 2012). Smärta är en subjektiv
upplevelse som skiljer sig från person till person (Swieboda, Filip, Prystupa & Drozd,
2013). Hur smärtan tolkas beror på hur stor smärtstimulansen är och vilken
individuell känslighet personen har. Werner (2010b) menar att smärttröskeln hos olika
personer är varierande såsom att en person upplever viss smärta som outhärdlig
medan en annan inte upplever någon smärta. Människor beskriver sin subjektiva
smärta på olika sätt och för personer med kommunikationssvårigheter kan det vara
svårt att beskriva sin smärta (Werner, 2010c). Dessa begränsningar i
kommunikationen betyder inte att personen ej upplever smärta eller inte är i behov av
smärtlindring. Vid vårdande av personer med Alzheimers sjukdom krävs det därför att
jobba personcenterrat (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008), för att mer adekvat
kunna bedöma uttryck och skattning av smärta.

Bakgrund
Alzheimers sjukdom
I början av 1900-talet grundades begreppet Alzheimers sjukdom (Gustafson & Brun,
2004). Det var den tyske psykiatrikern och neuropatologen Alois Alzheimer som gav
sjukdomen sitt namn då han vid en obduktion såg patologiska förändringar i hjärnan
hos en avliden person, som tidigare hade minnesstörningar. Sjukdomen blev känd i
Sverige år 1913 då Allmänna Svenska Läkartidningen för första gången skrev om
Alzheimers sjukdom (Gustafson & Brun, 2004).
Alzheimers sjukdom kommer med ett smygande förlopp och tiden från att en person
får sjukdomen till att personen avlider uppges vara mellan åtta till tio år (Ekman et al.,
2011). Alzheimers sjukdom leder till att etnicitet och kultur får en stor betydelse, då
personen går tillbaka till tidigare stadie i livet och glömmer sina senare erfarenheter.
Alzheimers sjukdom försämrar minnet, speciellt närminnet men även andra
funktioner påverkas som bland annat koncentrationsförmågan, språket och förmågan
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till vardagliga aktiviteter. Detta leder till att personen till slut blir helt beroende av
andra för att klara av vardagen. Ett tidigt tecken på sjukdomen kan exempelvis vara
att personen glömmer vad hen åt till frukost på morgonen eller vart bilen parkerades
tidigare samma morgon. Det är vanligt att i denna fas vara medveten om sina problem
och därför försöker personen ofta använda olika metoder för att komma ihåg saker
lättare såsom exempelvis genom att skriva lappar och påminnelser till sig själv.
Jobbsituationen kan bli ett problem i denna fas då arbetet som personen utför tar
längre tid att genomföra. Detta kan göra att kollegor och andra människor personen
träffar på i arbetet börjar förstå vad som händer. Eftersom Alzheimers sjukdom är
progressiv blir symtomen värre ju längre sjukdomsförloppet pågår. När sjukdomen är
i ett senare stadie menar Ekman et al. (2011) att det blir allt svårare att klara av
vardagen och yrkeslivet. Även om det skrivs lappar och påminnelser blir det allt
svårare för personen då de i denna fas ofta får problem att orientera sig. Språket är en
annan del som påverkas i denna fas såsom svårigheter i att hitta ord, uttrycka sig, men
även förändrad kroppsuppfattning. Sjukdomsförloppets sista stadie är när sjukdomen
pågått en längre tid, personen med Alzheimers sjukdom blir mer och mer begränsad i
kommunikationen. Även talet blir osammanhängande, hen blir svårare att få kontakt
med och kan bli nästintill helt sängliggande på grund av svårigheter att gå. Här
behövs det mycket stöd och en god omvårdnad från sjuksköterskor och annan
vårdpersonal samt att de i denna fas brukar bli erbjudna en plats på gruppboenden
eller vårdhem (Ekman et al., 2011).
Patofysiologi
Amyloid precursor protein finns i hjärnans cellvägg där de bryts ner och sedan
vanligtvis transporteras bort (Ekman et al., 2011). Vid Alzheimers sjukdom blir det
fel i denna process och det blir istället en ansamling av en nedbrytningsprodukt som
kallas “Beta-amyloid”. Ansamlingarna av beta-amyloid har en giftig effekt på
nervcellerna (Archer et al., 2006). Efter att ansamlingarna har pågått en längre tid
samlas beta-amyloiden ihop så kallad plackbildning, samtidigt som nervcellernas inre
struktur förändras (Ekman et al., 2011). Denna onormala nedbrytning gör att
nervcellerna dör, vilket leder till att hjärnan minskar i vikt. Ett specifikt område i
hjärnan som drabbas vid Alzheimers sjukdom är hippocampus som finns i
tinningloben, vilket har en stor inverkan på språk och minnesfunktionen då den
förbinder hjärnans olika delar (Covington & Duff., 2016).
Smärta
Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse (Werner,
2010c). Alla människor har olika erfarenheter av smärta och den är alltid subjektiv. I
det kliniska sammanhanget skiljs det på akut och långvarig smärta, men även om
smärtan är nociceptiv eller neuropatisk (Rydevik, 2012). Nociceptiv smärta betyder
skada i vävnaden och denna smärta uppkommer när nociceptorer reagerar på något
som hotar att skada eller har orsakat en skada. Werner (2010b) menar att
smärtreceptorer finns i princip i hela vår kropp och särskilt många finns det i de organ
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som verkar skyddande mot yttre hot. Hud, hornhinnan, trumhinnor och slemhinnor är
exempel på skydd. Neuropatisk smärta beskrivs av Werner, (2010b) som smärta efter
skada i nervsystemet. Skadan kan vara lokaliserad i både det centrala eller i det
perifera nervsystemet. Det finns inga blodprov, röntgenundersökningar eller andra
tester som kan bevisa om någon har ont eller inte. Däremot har sjuksköterskor och
annan vårdpersonal som uppgift att ta reda på vad smärtan beror på för att kunna
behandla den på bästa sätt. Smärta förekommer även hos personer med Alzheimers
sjukdom, men om dessa personer upplever smärta på samma sätt som friska i samma
ålder är oklart, eftersom sjukdomen påverkar individen i olika grad (Strang, 2010).
Omvårdnad vid smärta
Sjuksköterskan har som uppgift att utföra personcentread vård för alla patienter
(Ekman & Norberg, 2013). Vid tillämpning av personcentrerad vård innebär det att
fokus flyttas från sjukdomen och istället riktas på personen. En förutsättning för att
sjuksköterskan ska kunna bedriva personcentrerad vård är att ha förmågan att kunna
kommunicera med sina patienter, men också att de finns en respekt mellan
sjuksköterska och patient. För att fortsätta kunna utveckla personcentrerad vård är
utgångspunkten att kunna lyssna, för att förstå patientens egna kunskap om sig själv.
När sjukvårdpersonalen inte kan förstå patienten eller inte kan kommunicera måste
indirekta metoder användas, som exempelvis observationer (Ekman & Norberg,
2013). Vid omvårdnad av personer med Alzheimers sjukdom finns det en risk att
endast grundläggande fysiska behov behandlas, då det kan ta tid för sjuksköterskan att
bygga upp en relation med personer med Alzheimers sjukdom (Edvardsson, Winblad
& Sandman, 2008). För att kunna skapa en relation mellan dessa krävs det därför att
sjuksköterskan jobbar personcentrerat, och ger det tid. En viktig del i arbetet med
personcentrerad vård kan vara i personens omgivning. Omgivningar som påminner
om personens hem har visat positiva effekter på humör och beteende hos personer
med Alzheimers. Är det möjligt att involvera anhöriga i den personcentrerade
omvårdnaden kan detta vara ett annat sätt att skapa trygghet för personen.
Kommunikationssvårigheter är enligt Strang (2010) ett stort problem vid
symtomlindring av smärta. En orsak till att det blir felbedömningar inom hälso- och
sjukvård är att sjuksköterskor värderar graden av kognitiv svikt fel hos patienter,
vilket kan bli ett stort problem hos personer med Alzheimers sjukdom. När det
kommer till bedömning av smärta, är personens egen förmåga till självskattning en
fördel (Werner, 2010a). Det finns olika skattningsinstrument, som sjuksköterskor och
annan sjukvårdspersonal kan använda för att personer ska kunna skatta sin smärta.
Några exempel på dessa är Visuell analog skala (VAS) och numeriska
skattningsskalor (NRS). Dessa skattningsskalor fungerar som så att personen skattar
sin smärta genom att gradera sin smärta från ingen smärta till värsta tänkbara smärtan.
På detta sätt kan sjuksköterskor få en uppfattning av vilken smärtintensitet personer
känner (Werner, 2010a). Ett problem i smärtbedömning för personer med Alzheimers
sjukdom, är den förändrade kroppsuppfattningen. Det kan innebära svårigheter att
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tolka sinnesintryck även kallat agnosi och oförmåga att utföra viljemässiga rörelser
som kallas apraxi (Strang, 2010).

Problemformulering
Alzheimers sjukdom är den vanligast förekommande demenssjukdomen. Det är en
progressiv sjukdom där kommunikationsförmågan hos den som insjuknat går i
regression. Hur smärta upplevs skiljer sig från individ till individ och eftersom smärta
är en subjektiv upplevelse kan en person med denna sjukdom ha svårigheter att
kommunicera och skatta sin egna smärta.

Syfte
Syftet var att belysa hur personer med Alzheimers sjukdom uttrycker och skattar sin
smärta.

Metod
Denna litteraturöversikt grundar sig på artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats
och genomfördes enligt Roséns (2017) beskrivning, vilket innefattar att sammanställa
forskningsresultat inom ett visst valt ämne. Initialt genomfördes en första sökning i
olika databaser med syfte att skapa en förståelse för vilka källor som var relevanta att
söka i samt för att få en första uppfattning om ämnet (Östlundh, 2017). Detta följdes
upp med den egentliga informationssökningen, sökningarna gjordes systematiskt i tre
vetenskapliga databaser, vilka var PubMed, CINAHL och PsycINFO.
För att mäta den vetenskapliga kvaliteten granskades resultatartiklarna enligt Carlsson
& Eimans (2003) granskningsmall. Artiklar bedömdes utifrån bedömningsmallen till
grad I, grad II eller grad III där grad I betyder högsta vetenskapliga kvalitet (Carlsson
& Eiman, 2003).
Datainsamling
Först gjordes en sökning i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) för att kontrollera
att inga andra uppsatser skrivits om det valda ämnet under de senaste fem åren. När
det var kontrollerat påbörjades sedan sökningarna. Sökorden i den egentliga
informationssökningen som användes var Alzheimer´s disease, pain och pain
assessment. Den booleska operatorn AND användes för att få fram artiklar som
innehöll alla tre valda sökord (Karlsson, 2017). Inklusionskriterier var att artiklarna
till resultatet var publicerade mellan 2013 och 2018 och att artiklarna var skrivna på
engelska, artiklarna skulle även vara peer-reviewed och originalartiklar. Artiklarna,
som valdes att ta med till resultatet, skulle även ha minst grad II efter att ha blivit
granskad i Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. Exklusionskriterier omfattade
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artiklar, som riktade sig mot medicinsk forskning, då det inte ansågs relevant till
litteraturstudiens syfte.
Databassökning i PsycINFO
En systematisk databassökning utfördes 2018-10-15. Datumen som valdes var artiklar
som publicerats mellan 2013-10-15 till 2018-10-15. Alla artiklar var inte skrivna på
engelska så även en avgränsning till endast engelska artiklar gjordes. De valda
sökorden var Thesaurus Alzheimers´ Disease AND Pain AND Pain Assessment,
sökningen gav 55 artiklar. Titlar på samtliga träffar lästes och 26 abstract lästes då
resterande inte ansågs svara till syftet. Nio artiklar lästes och granskades sedan i sin
helhet (Carlsson & Eiman, 2003). Av dessa nio artiklar valdes sju ut till resultatet. De
två artiklar som valdes bort ansågs inte svara till syftet.
Det gjordes ytterligare en sökning 2018-11-23 där Alzheimer´s Disease användes som
Thesaurus tillsammans med sökorden pain och pain assessment, med den booleska
operatorn AND mellan. Detta gjordes för att undersöka att inga relevanta artiklar
missats. Sökningen gav sjutton artiklar, dock var alla artiklar dubbletter som funnits
vid tidigare sökningar och inga nya artiklar hittades.
Databassökning i PubMed
Databassökningen utfördes 2018-10-15. Sökorden, som användes var samma som i de
andra databaserna. Publikationsdatum ändrades till de fem senaste åren och sedan
genomfördes sökningen. Sökningen gav 63 artiklar. Av dessa 63 så var åtta
dubbletter, de hittades redan vid sökningen i PsycINFO. Nitton nya abstract lästes för
att ta reda på vilka som svarade mot syftet. Åtta artiklar ansågs relevanta till syftet,
därför lästes och granskades dem (Carlsson & Eiman, 2003). Av dessa åtta artiklar
valdes två bort då de inte svarade till syftet, resterande ansågs relevanta till syftet och
inkluderades som resultatartiklar.
En ytterligare sökning gjordes 2018-11-23 där Alzheimer´s Disease användes som
MeSH Term, tillsammans med pain och pain assessment samt den booleska termen
AND mellan. Denna sökning gjordes för att undersöka att inga väsentliga artiklar
missats. Sökningen gav 38 artiklar, ingen av dessa var nya artiklar utan samtliga hade
funnits redan i den tidigare sökningen.
Databassökning i CINAHL
Sökningen genomfördes 2018-10-15 och med samma sökord som i de andra
databaserna. Publikationsår ändrades till mellan 2013 och 2018 samt avgränsades till
endast engelska artiklar. Sökningen gav sedan åtta artiklar varav tre var dubbletter,
som funnits i tidigare databassökningar. Fyra nya abstract till artiklar lästes, ingen av
dessa fyra artiklar ansågs relevanta till studiens syfte och dessa exkluderades.
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Det gjordes även i denna databas en ytterligare sökning 2018-11-23, detta för att
undersöka att inga relevanta artiklar missats. Alzheimer´s Disease användes som
Major Heading tillsammans med pain och pain assessment. AND användes mellan
orden för att kombinera dessa. Sökningen gav åtta artiklar, där inga nya artiklar
visades utan samtliga hade funnits vid tidigare sökning.
Databearbetning
Initialt lästes alla resultatartiklar utifrån syftet i sin helhet individuellt, vilket följdes
av en granskning av den engelska versionen och som därefter översattes till svenska
för att få en bredare förståelse av dem (Forsberg & Wengström, 2016). Sedan
diskuterades dessa för att få en gemensam förståelse samt uppnå konsensus.
Förförståelsen diskuterades vilket innebar en viss begränsad erfarenhet av att vårda
personer med Alzheimers sjukdom. Erfarenheterna visar att det är svårt att hitta
strategier för att kommunicera med dessa personer och att det inte fanns något
generellt beteende vid sjukdomen. Erfarenheterna visade också att det uppstod
problem vid skattning av smärta hos denna patientgrupp. Artiklar sammanfattades
sedan utifrån land, databas, syfte, metod, urval, datainsamling, dataanalys, bortfall,
slutsats och vetenskaplig kvalitet, vilket kan ses i Bilaga C. Detta följdes upp med att
mindre delar av artiklarna delades upp i koder för att finna likheter och skillnader.
Därefter parades de likvärdiga koderna ihop med varandra. Kodningen som gjordes
ledde till tre kategorier som blev: variation av uttalad smärtintensitet, manifestation
av smärta och skattning av smärta.
Forskningsetiska överväganden
Forskningsetikens syfte är att skydda människan (Kjellström, 2012).
Helsingforsdeklarationen är ett forskningsetiskt direktiv som godkändes av World
Medical Association [WMA] (2013) år 1964. Deklarationen finns för att värna om
den enskilda människan inom forskning, där forskaren hela tiden måste vara
medveten om risker och fördelar i arbetet och dessa måste utvärderas kontinuerligt.
Är riskerna större än nyttan skall det ske en värdering om forskningsprocessen
ska fortsätta, ändras eller direkt avslutas. Lag (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor, beskriver att samtycke ska vara frivilligt för alla
människor som deltar i studier, att individen ska ha blivit informerad övergripande om
syftet, metoden och risker med studien. Personen ska ha blivit informerad om att
forskningen är frivillig och att de när som helst kan avbryta medverkan i
forskningen. Dataskyddsförordningen [GDPR] (2016) är något som skall tas i
bejakelse vid forskning, denna syftar att se till att människans personuppgifter är
korrekta, att det inte behandlar mer personuppgifter än vad som krävs för ändamålet i
studien samt att skydda så att obehöriga inte får tillgång till personuppgifter.
I samtliga resultatartiklar var det ett krav att de skulle vara etiskt godkända av
en etisk kommitté. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser
människor, menar att forskning får genomföras utan samtycke på grund av sjukdom,
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psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något annat liknande förhållande, samt
att studien är till nytta för personen eller andra människor som lever med likande
sjukdom eller störning. Studien ska utformas så det innebär en minimal risk för skada
för personen som deltar. Kan personen själv inte ge sitt samtycke kan samtycke till
deltagande i en studie ske med hjälp av anhöriga till personen eller en så kallad god
man eller förvaltare. Detta är en nödvändig metod att använda sig av när det handlar
om personer med kognitiv svikt (Kjellström, 2012).

Resultat
I resultatet framkom tre kategorier: Variation av uttalad smärtintensitet där det
beskrevs hur personer med Alzheimers sjukdom skattade olika smärtintensitet,
manifestation av smärta där olika reaktioner på smärtstimuli beskrevs. Den tredje
kategorin var skattning av smärta, där det beskrevs hur personer med Alzheimers
sjukdom skattade sin smärta med hjälp av olika skattningsskalor.
Variation av uttalad smärtintensitet
Personer med Alzheimers sjukdom skattade sin smärta lägre än friska personer när de
utsattes för samma smärtstimuli (Monroe et al., 2017; Santos & Castanho, 2014).
Både via självskattningsskalor och vid observerande skalor skattade friska personer
sin smärta högre än personer med Alzheimers sjukdom i samma ålder. Även det
omvända kunde ses, att personer med Alzheimers skattade sin smärta högre än friska
äldre personer (Monroe et al., 2016; Jensen-Dahm et al., 2014). Personer med
Alzheimers sjukdom uppvisade en lägre smärttröskel än personer i samma ålder utan
sjukdomen, det vill säga att de beskrev smärtintensiteten mer smärtsam än friska. Det
visade sig emellertid att personer med Alzheimers sjukdom inte uttryckte någon
skillnad när smärtintensiteten ökades utan skattade sin smärta likvärdig både vid mild
och måttlig smärtintensitet. Det fanns inga skillnader i smärta mellan personer med
Alzheimers sjukdom jämfört med personer i samma ålder utan sjukdomen (JensenDahm et al., 2015). Däremot var personer med Alzheimers sjukdom mindre
smärttåliga vid smärtstimulans över tid, så att den blev ohållbar efter två minuter. Det
visade sig också att kvinnor uttalade både mild och måttlig smärta mer påtaglig än
män, medan män inte uttryckte smärta utan snarare beskrev ett obehag vid samma typ
av smärtstimuli (Cowan et al., 2017).
I jämförelser mellan personer som var i tidigt stadie av Alzheimers sjukdom och de
som var i ett sent stadie, visades att de som var i ett tidigt stadie skattade sin smärta
högre än personer i senare stadie. I jämförelse med friska personer, visade att personer
i senare stadie av Alzheimers sjukdom skattade sin smärta lägre än friska personer
medan de i tidigt stadie skattade sin smärta högre än friska (Beach, Huck, Miranda,
Foley & Bozoki, 2015a).
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Manifestation av smärta
Det fanns skillnader i hur personer med Alzheimers sjukdom kunde reagera vid olika
smärtstimuli (Monroe et al., 2016; Sampson et al., 2015). Ett samband kunde ses
mellan smärta och ångestsymtom i form av ängslan och oro när de utsattes för smärta,
både vid vila och aktivitet (Sampson et al., 2015). Resultatet visade emellertid även
att det inte fanns några samband mellan depressiva symtom och smärtstimulans
(Monroe et al., 2016). Smärta kunde observeras vid Alzheimers sjukdom och det
fanns samband mellan smärta, ansiktsuttryck och kroppsspråk (Beach et al., 2015a).
Grimaser och kroppsspråk kunde tyda på upplevd smärta hos personer med
Alzheimers sjukdom på grund av kognitiv svikt. Det fanns även ett samband mellan
smärta och agitation hos personer med Alzheimers sjukdom då ett aggressivt beteende
kunde vara ett tecken på smärta (Sampson et al., 2015).
Skattning av smärta
För personer med Alzheimers sjukdom var det svårt att använda självskattningsskalor,
då de hade svårt att uttrycka sin smärta (Atee, Hoti, Parsons & Hughes, 2017; Beach,
Huck, Miranda & Bozoki, 2015b; Malara, et al., 2016). Hos dessa personer kunde
istället så kallade observerande smärtskalor användas. Personer med Alzheimers
sjukdom kunde inte uttrycka sin smärta genom kommunikation i samma grad som
friska personer på grund av kognitiv svikt (Beach et al., 2015b). Personer med
Alzheimers sjukdom kunde också ha svårt att förstå självskattningsskalor (Beach et
al., 2015a). Studier är utförda med självskattningsskalor och observerande skalor
vilka utomstående använder för att skatta smärtan hos personer med Alzheimers
sjukdom (Malara et al., 2016). Det visade sig också att sjukdomen ledde till att
personen fick svårare att skatta smärtsamma situationer (Oosterman et al., 2014).
Mindre än hälften av personer med sjukdomen förstod hur självskattningsinstrument
fungerade (Malara et al., 2016). Skalan Pain Assessment In Advanced Dementia
Scale (PAINAD) var en observerande skala som hälso- och sjukvårdspersonal kunde
använda sig av vid smärtskattning hos personer med Alzheimers sjukdom och annan
kognitiv svikt. Utifrån andning, ansiktsuttryck, språk, kroppsspråk och vakenhet
skattade vårdpersonalen smärtan hos personer med Alzheimers via observationer.
Denna skala gav ett trovärdigare resultat än vad självskattnigsskalor gjorde. Hur svår
kognitiv svikt personen hade gjorde också skillnad, ju mer kognitiv svikt en person
hade desto svårare blev det att svara via självskattningsskalor. Närstående uppfattade
smärtan hos sina anhöriga med Alzheimers sjukdom tre gånger lägre än personens
egenskattade smärta (Santos & Castanho, 2014). Genom tolkning av ansiktsuttryck
och kroppsspråk fick de skatta hur ont de uppfattade att sina närstående hade. Detta
gjordes även hos äldre personer utan Alzheimers, och det visade att de närstående till
de friska äldre skattade smärtan snarlikt den egenskattade smärtan.
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Resultatet visade även att med den teknologi som utvecklas testas även nya
smärtskattningsinstrument (Atee et al., 2017). Med smärtskattningsskalan electronic
Pain assessment tool (ePat) används en kamera uppkopplad till en applikation i
telefonen, där personen med Alzheimers sjukdom filmas. Genom applikationen
avläses ansiktsuttryck, kroppsspråk, röst och beteende av och sedan skattas resultatet.
ePat har visat sig vara ett användbart hjälpmedel hos personer som inte kan uttrycka
sin smärta verbalt. Skalan har jämförts med tidigare använda skalor och visat sig vara
ett komplement till dessa (Atee et al., 2017). Abbey Pain Scale är en liknande skala,
som också är användbar, där en utomstående person observerar personens röst,
ansikte, kroppsspråk, beteende, fysiologiska och kroppsliga förändringar. Genom att
skatta dessa kategorier visar det sedan om personen med Alzheimers upplever smärta.
Abbey Pain Scale och ePat har testats mot varandra och resultatet visade att poängen
på skalorna stämde överens. Algoplus är en annan observerande skala, som via fem
områden skattar smärtan och det som skiljer sig från tidigare skalor är att även grad av
agitation observeras. Algoplus har visat sig vara användbar vid smärtbedömning hos
personer med Alzheimers sjukdom, som inte kan uttrycka sin egen smärta verbalt
Monacelli et al., 2017).

Diskussion
Metoddiskussion
Litteraturöversiktens styrkor och svagheter diskuterades och bedömdes utifrån
begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Henricson &
Wallengren, 2017).
PsycINFO, PubMed och CINAHL ansågs vara relevanta databaser att söka i kopplat
till studiens syfte samt har omvårdnadsfokus. Detta stärker trovärdigheten i studien,
eftersom det ökar möjligheten att hitta relevanta artiklar (Henricson, 2017). Genom att
sökningen genomfördes i flera olika databaser och att dubbletter hittades stärker
validiteten. Vid starten av litteraturstudien fanns endast en begränsad förförståelse för
hur systematiska sökningar utförs. Detta kan ha påverkat datainsamlingen negativt
och minska studiens pålitlighet (Henricson, 2017).
En inledande bred sökning gjordes med syfte att testa såväl databaser som sökord.
Sökorden som valdes var Alzheimer´s disease, Pain och Pain Assessment. Den
booleska operatorn AND användes mellan varje sökord. Detta gjordes för att få med
alla de tre valda sökord då de bedömdes viktiga. En avgränsning med artiklar från år
2013 och framåt gjordes, detta för att trovärdigheten i litteraturstudien skulle bli så
stor som möjligt (Henricson & Wallengren, 2017). De booleska operatorerna OR och
NOT valdes att inte användas. OR testades i den inledande sökningen, men
sökningarna ansågs bli mer breda än utan den booleska operatorn. Även NOT testades
vid den inledande sökningen för att exkludera artiklar som riktade sig mot medicinsk
forskning. Efter att ha testat att använda NOT valdes det att inte användas på grund av
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att sökningen exkluderade andra artiklar, som ansågs relevanta. Istället exkluderades
dessa artiklar manuellt efter sökningarna. Trunkering valdes att inte användas efter att
ha testat det i den inledande sökningen, då det inte ansågs förbättra sökningen. MeSH,
Headings eller Thesaurus användes inte i den systematiska sökningen, därför gjordes
en sökning med dessa ämnesord senare för att kontrollera att inga relevanta artiklar
missats. Efter att ha gjort sökningen med ämnesorden visade det att endast dubbletter
hittades. Detta är en styrka i arbetet då det visar att området är väl genomsökt
(Henricson & Wallengren, 2017). Trots att sökorden bedömdes vara relevanta gav
sökningen ändå artiklar som inte upplevdes svara till syftet. Istället för att använda
den booleska operatorn NOT eller lägga till något sökord valdes att irrelevanta
artiklar manuellt exkluderades. Detta för att det bedömdes vara många lämpliga och
relevanta artiklar och därför ville inte någon av dessa sållas bort.
För att säkerställa en god vetenskaplig kvalitet i resultatet, granskades samtliga
utvalda resultatartiklar utifrån Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.
Granskning av artiklarna enligt mallen delades upp mellan författarna, detta sänker
enligt Henricson (2017) reliabiliteten i studien. Ett inklusionskriterie var att
resultatartiklarna skulle vara minst grad II enligt Carlsson och Eimans (2003)
granskningsmall för att öka trovärdigheten i litteraturöversikten. Efter att ha granskat
alla resultatartiklar var alla minst grad II enligt granskingsmallen och därför behövde
inte någon sållning genomföras. Resultatartiklarna var skrivna på engelska och lästes
på originalspråk, enstaka ord översattes till svenska för att förstå innehållet och
begränsa risken för feltolkningar. Alla artiklar, som valdes ut för analys granskades,
först bearbetades artiklarna separat där viktiga ord skrevs upp samt förslag till
kodningar skapades. Efter det diskuterades och jämfördes tolkningarna av artiklarna
tills konsensus uppnåddes. Tanken med att göra på detta sättet var att triangulering
skulle utföras och på så sätt stärka trovärdigheten i litteraturöversikten (Henricson &
Wallengren, 2017).
Resultatartiklarna, som valdes var från olika världsdelar, vilket stärker
överförbarheten till andra delar i världen (Henricson & Wallengren, 2017). Dock var
inga av resultatartiklarna ifrån Asien, Afrika eller Sydamerika. Hade det funnits
studier från dessa världsdelar, hade överförbarheten ökat ännu mer. Ingen av studierna
var gjorda i Sverige, men personer med Alzheimers sjukdom finns över hela världen
och deras symtom är desamma. I många av artiklarna där samma sorts stimuli skulle
mätas hos personer med Alzheimers sjukdom jämfört med friska personer, användes
liknande mätinstrument. Det som användes i flera studier var värme och kyla test,
vilket ökar reliabiliteten i studien.
Genom grupphandledning där kritiska kamrater samt handledare läst och diskuterat
arbetet kan litteraturstudiens trovärdighet och pålitlighet styrkas enligt Henricson &
Wallengren, (2017). Litteraturöversikten struktur är kontinuerligt diskuterad med
handledare och studiekamrater, vilket stärker bekräftelsebarheten.
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Resultatdiskussion
Studiens syfte var att belysa hur personer med Alzheimers sjukdom uttrycker sin
smärta. Vid bearbetning av resultatet framkom tre kategorier: variation av uttalad
smärtintensitet, manifestation av smärta och skattning av smärta.
Det går inte att generalisera hur personer med Alzheimers sjukdom uppfattar smärta.
Resultatet visade att personer med Alzheimers sjukdom kunde både ha en lägre och
högre smärtgräns än friska personer i samma ålder utan sjukdomen (Jensen-Dahm et
al., 2014; Monroe et al., 2016; Monroe et al., 2017; Santos & Castanho, 2014).
Tidigare forskning (Werner, 2010c) menar att smärta alltid är en subjektiv känsla,
vilket stämmer överens med resultaten, som visade att personer med Alzheimers
sjukdom skattade sin smärta olika (Jensen-Dahm et al., 2014; Jensen-Dahm et al.,
2015; Monroe et al., 2016; Santos & Castanho, 2014). Då det inte går att generalisera
uppfattad smärta kan det bli svårt för sjuksköterskor att följa tydliga riktlinjer vid vård
av personer med Alzheimers sjukdom, detta kräver istället personcentrerad vård. Vid
personcentrerad vård är det den enskilda personen i fokus då varje individ är unik,
tillämpas personcentrerad vård sker då smärtbedömningen individuellt anpassat för
personen. Däremot visade resultatet att personer med Alzheimers sjukdom var mindre
smärttåliga över tid (Jensen-Dahm et al., 2015), vilket kan bli ett problem vid
långvarig smärta hos dessa personer. Resultatet visade att män inte uttryckte smärta
på samma sätt som kvinnor utan männen beskrev istället ett obehag (Cowan et al.,
2017). Det innebär att om inte kommunikationsförmågan heller fungerade kan det bli
svårt för sjuksköterskan att tolka om männen känner smärta eller bara obehag. Vidare
visade resultatet att personer med Alzheimers sjukdom inte kände någon skillnad på
mild och måttlig smärta utan uppfattade smärtan likvärdig trots ökad smärtintensitet
(Jensen-Dahm et al., 2014). Detta kan skapa problem för sjuksköterskor då
bedömningen av hur ont personen har kan bli svår. Bristande smärtbedömning kan få
konsekvenser inom hälso- och sjukvården, som till exempel vid uppkomsten av ett
trycksår. Om en sängliggande patient utvecklar ett trycksår och känner måttlig smärta,
kunde det enligt resultatet bli så att smärtan inte uppmärksammades av patienten
innan smärtan övergick till svår smärta (Jensen-Dahm et al., 2014). Bara för att
personer inte kan förstå sin smärta betyder det inte att upplevelsen av smärta inte
finns där och detta ställer ett krav på sjuksköterskor. Vid omvårdnad av personer med
Alzheimers sjukdom är det därför viktigt att utgå från personcentrerad vård. Detta för
att varje person är unik och att omvårdnad ska anpassas till den person omvårdnaden
avser (Ekman & Norberg, 2013). Detta omfattar dessutom vikten av att dokumentera
så att patienternas status avseende smärta och resultatet av olika behandlingar av
smärta noggrant följs upp.
Anhöriga behöver vara delaktiga i smärtbedömning när personen har framskriden
Alzheimers sjukdom. Resultatet visade att ju längre sjukdomen hade pågått, desto
svårare fick personenen att skatta sin egen smärta (Beach et al., 2015a), vilket
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relaterar till mer utvecklande kognitiva besvär. Resultatet visade även att anhörigas
smärtbedömningar inte stämde överens med den egenskattade smärtan av personen
med Alzheimers sjukdom (Santos & Castanho, 2014). När personen inte kunde
beskriva sin smärta själv krävdes det istället att sjuksköterskan hade strategier och
relevanta metoder för att på så sätt kunna ha möjlighet att optimera smärtlindringen
(Werner, 2010b). Eftersom Alzheimers sjukdom leder till personlighetsförändringar
kan detta leda till att de reagerar annorlunda på smärta än när de var friska (Ekman et
al., 2011). Detta kan förklara resultatet av att de anhörigas smärtskattning skiljde sig
ifrån självskattningen (Santos & Castanho, 2014). Som sjuksköterska kan det vara
viktigt att involvera anhöriga vid omvårdnad av personer med Alzheimers. Eftersom
den kognitiva svikten leder till att deras smärta kan komma att uttryckas annorlunda
kan anhöriga vara mer observerande på andra tecken och uttryck som kan tyda på
smärta. Utifrån ett sådant personcentrerat förhållningssätt kan personer med
Alzheimers få bättre smärtbehandling och att anhöriga involveras mer i omvårdnaden.
Psykisk ohälsa kan i varierande grad kopplas till smärta hos personer med Alzheimers
sjukdom. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan smärta, ångest och oro
hos personer med Alzheimers sjukdom (Sampson et al., 2015). Däremot sågs inte
några samband mellan smärta och depression hos personer med Alzheimers sjukdom
(Monroe et al., 2016). Det visade sig att personer med Alzheimers kunde bli agiterade
när de utsattes för smärtsamma situationer, medan andra visade sin smärta genom
grimaser och kroppsuttryck (Beach et al., 2015b; Sampson el al., 2015). Detta stärker
tidigare kunskap om att smärta är en subjektiv upplevelse och baseras på tidigare
erfarenheter (Werner, 2010c). Eftersom reaktioner på smärta hos personer med
Alzheimers sjukdom varierar, behöver sjuksköterskan vara uppmärksam på både
psykiska och kroppsliga tecken som kan tyda på smärta. Det stärks av Ekman &
Norberg (2013) som pekar på att sjuksköterskan har som uppgift att bedriva
personcentrerad vård, vilket är särskilt viktigt i vården av personer med Alzheimers
sjukdom.
Kognitiv funktionsnedsättning ger bristande förmåga till självskattning av smärta.
Resultatet visade att personer med Alzheimers sjukdom hade svårt för att använda
självskattningsskalor vid bedömning av sin smärta, vilket kunde bero på att de inte
förstod hur skalorna fungerade (Atee et al., 2017; Beach et al., 2015a; Malara et al.,
2016). Hälften av personerna med kognitiv svikt förstod inte hur
självskattningsskalorna fungerade (Malara et al., 2016). Detta stämmer överens med
tidigare forskning som har beskrivit att självskattningsskalor inte alltid är tillförlitliga
hos personer med Alzheimers sjukdom (Strang, 2010). Eftersom Alzheimers sjukdom
drabbar hippocampus och leder till kognitiv svikt, påverkas personens förmåga till
självskattning (Covington & Duff, 2016). Tidigare forskning menar att personens
egenförmåga till självskattning underlättar vid smärtbedömning (Werner, 2010a). När
hälso- och sjukvårdspersonalen inte kan förstå sina patienter eller inte kan
kommunicera med dem, behöver alternativa metoder användas, som exempelvis
observationer (Ekman & Norberg, 2013). En orsak till att det blir felbedömningar
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inom vården är att sjuksköterskor missbedömer graden av kognitiv svikt hos sina
patienter (Strang, 2010). Resultatet i denna studie visade att personer med Alzheimers
sjukdom istället med fördel kunde använda sig av observerande skalor för att uttrycka
smärta (Atee et al., 2017; Beach et al., 2015a; Malara et al., 2016). I tidigare
forskning framkom det att hur hälso- och sjukvårdspersonal uttryckte sig verbalt mot
patienter hade en stor betydelse för hur väl självskattningen fungerade (Strang, 2010).
Detta kan betyda att resultatet i denna studie där personer med kognitiv svikt i studie
inte förstod hur de skulle använda självskattningskalan (Malara et al., 2016) till viss
del kunde bero på otydlig beskrivning av hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta
påvisar vikten att av jobba personcentrerat, att sjuksköterskor tar hänsyn till kognitiv
funktionsförmåga och förklarar på ett sätt så att personen förstår hur självskattning av
smärta fungerar.

Konklusion och implikation
Smärta relaterat till Alzheimers sjukdom kan inte generaliseras. Resultatet visade att
hur smärtan upplevs förändrades under sjukdomsförloppet där personer i ett sent
stadie av sjukdomen upplevde mindre smärtstimuli än personer i ett tidigt stadie.
Självskattningsinstrument är inte att föredra vid smärtskattning hos personer med
Alzheimers sjukdom, då de upplevdes svåra att förstå och inte gav ett pålitligt resultat.
Istället bör hälso- och sjukvårdspersonal använda sig av observerande skalor då dessa
är mer tillförlitliga. Sjuksköterskor behöver ha ett personcentrerat förhållningssätt vid
vård av personer med Alzheimers sjukdom, som ger förutsättningar för att bedriva en
säker och god omvårdnad.
För att sjuksköterskor ska kunna ge en personcentrerad omvårdnad krävs det
kunskaper om hur personer med Alzheimers sjukdom kan uppleva, reagera och
kommunicera vid smärta, vilket även kan bidra till förbättrad smärtbehandling. Då
forskning främst är riktat mot fysisk smärta, behöver framtida forskning riktas mot
existentiell och psykisk smärta, relaterat till personer med nedsatt kognitiv
funktionsförmåga.
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BILAGA A

Tabell 1: Sökordsöversikt
Sökord

PsycINFO

PubMed

CINAHL

Alzheimers sjukdom

Alzheimer´s disease
(fritext)
Alzheimer´s disease
(Thesaurus)

Alzheimer´s disease
(fritext)
Alzheimer´s disease (MeSH
Term)

Alzheimer´s disease
(fritext)
Alzheimer´s disease (Major
Heading)

Smärta

Pain (fritext)

Pain (fritext)

Pain (fritext)

Smärtbedömning

Pain assessment (fritext)

Pain assessment (fritext)

Pain assessment (fritext)

I

Tabell 2: Sökhistorik
Datum

Databas

20181123

CINAHL

20181123

PubMed

20181123

PsycINFO

20181015

CINAHL

20181015

PubMed

20181015

PsycINFO

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

Alzheimer´s Disease [Major
Heading] AND pain AND pain
assessment. Limits: Language
English, Published in the last 5
years, only peer-riviewed articles.
Alzheimer´s Disease [Major MeSH
Terms] AND pain AND pain
assessment. Limits: Language
English, Published in the last 5
years, only peer-reviewed articles.
Alzheimer´s [Thesaurus] Disease
AND pain AND pain assessment.
Limits: Language English,
Published in the last 5 years, only
peer-reviewed articles
Alzheimer´s disease [fritext] AND
pain AND pain assessment.
Limits: Language English,
Published in the last 5 years, only
peer-reviewed articles.
Alzheimer´s disease [fritext] AND
pain AND pain assessment.
Limits: Language English,
Published in the last 5 years, only
peer-reviewed articles.
Alzheimers Disease [fritext] AND
pain AND pain assessment. Limits:
Language English, Published in the
last 5 years, only peer-reviewed
articles.

(*) = Dubbletter

II

Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Granskade
artiklar

Resultat
artiklar

8(8*)

0

0

0

38(38*)

0

0

0

17(17*)

0

0

0

8(3*)

4

0

0

63(8*)

19

8

6

55

26

9

7

Tabell 3: Artikelöversikt

Artikel 1
Referens

Atee, M., Hoti, K., Parsons, R. & Hughes, J. D. (2017) Pain assessment in dementia: Evaluation of
a point-of-care technological solution. Journal of Alzheimer's disease, 60, 137-150. doi:
10.3233/JAD-170375

Land
Databas

Australien.
PsycINFO.

Syfte

Syftet var att undersöka hur väl ePAT kan skatta smärta vid kognitiv svikt samt jämföra denna
med Abbey pain scale.

Metod:
Design

Kvalitativ studie.
Prospektiv observationsstudie.

Urval

Deltagarna skulle klara av ett antal olika kriterier. De skulle vara äldre än 60 år, bo på ett
demensboende, ha demens, ha mindre än 19 i MMSE (Mini-mental state examination) samt ha en
dokumenterad historia med kronisk smärta.

Datainsamling

Datan samlades in under en period av 13 veckor hos två grupper som hade de två olika
instrumenten. De utförde sin smärtskattning varje dag för att samla in data.

Dataanalys

Samtlig validitet bedömandes med hjälp av Pearson korrelationskoefficienten mellan totala
smärtan som tilldelades av APS och ePAT.

Bortfall

0%

Slutsats

Studien visar att ePat har egenskaper som gör den användbar för personer med mild och svår
kognitiv svikt. Den är jämförd med Abbey pain scale som är en av de vanligaste skalorna och
resultatet menar att ePat visat sig vara lika effektiv.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

III

Artikel 2
Referens

Beach, P. A., Huck, J. T., Miranda, M. M., Foley, K. T. & Bozoki, A. C. (2015a). Effects of
Alzheimers Disease on the Facial Expression of Pain. Clin J Pain, 00, 1–10. doi:
10.1097/AJP.0000000000000302

Land
Databas

USA.
PsycINFO.

Syfte

Syftet var att undersöka ansiktsuttryck vid smärta hos patienter med Alzheimers sjukdom
och sambandet med subjektiv självskattning.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.

Urval

35 patienter med Alzheimers sjukdom (AD) och 33 stycken seniorer utan sjukdomen (HS).

Datainsamling

AD patienter rekryterades genom olika vårdhem och Cognitive & Geratic Neurlogy clinic
på Michigan State Univerity.
HS rekryterades genom annonser i tidningar samt hos stödgrupper för anhöriga till personer
med Alzheimers sjukdom.

Dataanalys

Man använde sig av FACS för att mäta reliabilitet.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Både HS och AD visade likande smärta, ökat tryck medförde att AD visade mer
ansiktsuttryck än vad HS gjorde.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

IV

Artikel 3
Referens

Beach, P. A., Bozoki, A. C., Huck, J. T. & Miranda, M. M. (2015b). Autonomic, Behavioral, and
Subjective Pain Responses in Alzheimer´s Disease. Pain Medicine 2015. 16. 1930-1942. doi:
10.1111/pme.12769

Land
Databas

USA.
PsycINFO.

Syfte

Syftet var att jämföra autonomisk, beteendemässig och subjektiv smärta hos patienter med
Alzheimers sjukdom och hos friska äldre.

Metod:
Design

Kvantitativ metod.
Tvärsnittsstudie.

Urval

141 personer blev förfrågade om att delta i studien. På grund av olika anledningar blev det till slut
71 personer som deltog. 38 personer med Alzheimers sjukdom och 33 personer friska äldre. De
friska äldre blev kontaktade via reklam och personerna med Alzheimers var utvalda från
hemsjukvården.

Datainsamling

Tester gjordes för att undersöka autonomisk, beteendemässig och subjektiv smärta genom olika
stimulans. Testerna gjordes klockan 13 och 17 och tog mellan 1 och 1,5h. Testerna gjordes alla i
lugn miljö med tysta rum och utan tidsbegränsning.

Dataanalys

De analyserade personernas uttryck genom olika skalor och genom att mäta deras hjärtfrekvens.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Att beteendemässig och subjektiv akut smärta hos patienter med Alzheimers sjukdom bör tas på
allvar så dessa personer kan få adekvat smärtlindring.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

V

Artikel 4
Referens

Cowan, R. L., Beach, P. A., Atalla, S. W., Dietrich, M. S., Bruehl, S. P., Deng, J., Wang, J.,
Newhouse, P. A., Gore, J. C. & Monroe, T. B. (2017). Sex Differences in the Psychophysical
Response to Contact Heat in Moderate Cognitive Impairment Alzheimer´s Disease: A CrossSectional Brief Report. Journal of Alzheimer´s Disease 60, 1633-1640. doi: 10.3233/JAD-170532

Land
Databas

USA.
PubMed.

Syfte

Syftet var att undersöka psykosociala skillnader kopplat till kön vid smärta hos personer med
Alzheimers sjukdom.

Metod:
Design

Kvalitativ studie.
Tvärsnittsstudie.

Urval

14 män och 14 kvinnor som skulle vara äldre än 65 år deltog. Deltagarna valdes ut från en tidigare
större studie. MMSE utfördes och ett inklusionskriterie var att de skulle ha mindre än 25 poäng i
MMSE.

Datainsamling

Olika test som smärtkänslighet och deras samband med depression och ångest utfördes.

Dataanalys

Dataanalysen gjordes genom Chi-Square test för att jämföra grupperna. Dessa lades sedan in i
SPSS Version 23 gjord för statistik dokumentation.

Bortfall

0%

Slutsats

Kvinnorna upplever mer smärta än männen medans männen snarare upplever obehag än smärta.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

VI

Artikel 5
Referens

Jensen-Dahm, C., Werner, M. U., Dahl, J. B., Jansen, T. S., Ballegaard, M., Hejl, A-M. &
Waldemar, G. (2014). Quantitative sensory testing and pain tolerance in patients with mild to
moderate Alzheimer disease compared to healthy control subjects. International for the Study of
Pain, 155, 1439-1445. doi: 10.1016/j.pain.2013.12.031

Land
Databas

Danmark.
PsycINFO.

Syfte

Syftet var att undersöka reliabilitet på tre smärtstimulans test och undersöka smärttröskeln och
smärttoleransen hos personer med Alzheimers sjukdom.

Metod:
Design

Kvantitativ studie.

Urval

29 personer med Alzheimers sjukdom valdes ut från en klinik i Danmark. För att vara med i testet
gjordes olika undersökningar där de testade den kognitiva förmågan och den mentala förmågan.
29 personer valdes ut som kontrollgrupp. Inklusionskriterier var att de skulle ha haft någon
koppling med kliniken innan. De testades även så att de inte hade någon kognitiv svikt.

Datainsamling

Datainsamlingen gjordes under två dagar. Personerna utförde de olika testerna, sedan väntade de i
en timme och utförde testet igen. Sedan blev de tillfrågade om att komma tillbaka dagen efter för
en tredje mätning.

Dataanalys

Data samlades in och histogram gjordes och testades också genom Shapiro-Wilk test.

Bortfall

Alla var med på dag ett, men till dag två var det sex stycken med Alzheimers sjukdom och tre från
kontrollgruppen som inte var med. Detta på grund av sjukdom eller svårigheter att ta sig till
undersökningslokalen. Alltså föll nio stycken deltagare bort.

Slutsats

Personer med Alzheimers sjukdom var mer smärtkänsliga när de utsattes för mindre smärta
medans personerna i kontrollgruppen upplevde mer smärta vid mer smärtstimulans.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

VII

Artikel 6
Referens

Jensen-Dahm, C., Werner, M. U., Staehelin Jensen, T., Ballegaard, M., Bo Andersen, B., Högh, P.
& Waldemar, G. (2015). Discrepancy between stimulus response and tolerance of pain in
Alzheimers disease. American Academy of Neurology, 84, 1575-1581. doi:
10.1212/WNL.0000000000001465

Land
Databas

Danmark.
PubMed.

Syfte

Syftet var att undersöka om smärtupplevelsen blivit förändrad hos personer som insjuknat i
Alzheimers sjukdom.

Metod:
Design

Kvalitativ studie.
Fall-referent studie.

Urval

33 personer med Alzheimers och 32 stycken friska äldre personer valdes ut att delta. Patienterna
var från samma sjukhus i Danmark och kriterier för att vara med i studien var att testet MMSE
(Mini-mental state examination) var mellan 16 och 26.

Datainsamling

Testen utfördes i två delar. Första delen så testade de känsligheten hos de båda grupperna genom
ett värmetest. Andra delen bestod av ett mer uthållighetstest där de testade hur smärttåliga
grupperna var.

Dataanalys

Datan var testad av Shapiro-Wilk test och efter inspektioner av histogram.

Bortfall

0%.

Slutsats

Det finns ingen skillnad i hur personer med Alzheimers sjukdom och friska äldre upplever smärta
men personer med Alzheimers uppgavs mindre smärttåliga, utsatta för smärta i 120 sekunder.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.

VIII

Artikel 7
Referens

Malara, A., De Biase, G. A., Bettarini, F., Cervalo, F., Di Cello, S., Garo, M., Priano, F.,
Settembrini, V., Sgro, G., Spadea, F. & Rispoli, V. (2016). Pain assessment in Eldery with
Behavioral and Psychological Symtoms of Demetia. Journal of Alzheimer´s disease, 50, 1217–
1225. doi: 10.3233/JAD-150808

Land
Databas

Italien.
PsycINFO.

Syfte

Syftet var att definiera prevalensen av smärta vid demens på lång sikt genom användning av
självskattningsskalor, observation samt studera relationen mellan smärta och BPSD (Behavioral
and Psychological symtoms of dementia).

Metod:
Design

Kvantitativ metod.
Observationsstudie.

Urval

233 personer, 150 kvinnor och 83 män blev förfrågade och valde att delta i studien.

Datainsamling

Personerna utan kognitiv sjukdom använde sig av NRS och personerna med demens använde sig
av PAINAD.

Dataanalys

Deltagarna skattade sin smärta genom de olika skalorna och författarna observerade och skrev ner
resultaten i en tabell och i skrift.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Studien visar att självskattning av smärta inte ger ett troligt resultat hos äldre personer med
kognitiv svikt.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

IX

Artikel 8
Referens

Monacelli, F., Signori, A., Roffredo, L., Pace, K., Nencioni, A., Pickering, G., Nisolas, M., Odetti,
P. (2017). Algoplus® Scale in Older Patients with Dementia: A Reliable Real-World Pain
Assessment tool. Journal of Alzheimers disease, 56, 519-527. doi: 10.3233/JAD-160790

Land
Databas

Italien.
PsycINFO.

Syfte

Syftet var att undersöka Algoplus, där de jämfördes mot en tidigare använd skala, PAINAD.

Metod:
Design

Kvantitativ studie.
Prospektiv observationsstudie.

Urval

96 stycken personer med Alzheimers sjukdom eller kombinerad demenssjukdom valdes ut att
delta i studien.

Datainsamling

Författarna skattade deltagarna genom de två olika skalorna kontinuerligt under sex månaders tid.

Dataanalys

De använde sig av Spearmans rangkorrelation för att validera Algoplus.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Algoplus var ett användbart observationsinstrument för att övervinna kommunikationshinder hos
människor utan förmågan att skatta sin egna smärta.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

X

Artikel 9
Referens

Monroe, T. B., Beach, P. A., Bruehl, S. P., Dietrich, M. S., Rogers, B. P., Gore, J. C., Atalla, S.
W. & Cowan, R. L. (2017). The Impact of Alzheimer´s Disease on the Resting State Functional
Connectivity of Brain Regions Modulating Pain: A Cross Sectional Study. Journal of Alzheimer´s
disease, 57, 71-81. doi: 10.3233./JAD-161187

Land
Databas

USA.
PubMed.

Syfte

Syftet var att utforska effekter av värmes- & smärtstimulans hos personer med Alzheimers
sjukdom.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Tvärsnittsstudie.

Urval

23 personer med Alzheimers sjukdom och 23 personer utan sjukdomen valdes ut att delta i
studien.

Datainsamling

Personerna fick innan studiens start genomgå en timmes genomgång om hur testet skulle utföras,
sedan startade undersökningen där de undersökte hur de upplevde värme- och smärttimulans.

Dataanalys

Data summerades kontinuerligt och sedan jämfördes med Mann-Whitney test.

Bortfall

2 stycken personer föll bort.

Slutsats

Personer med Alzheimers sjukdom visade sig ha en högre smärttröskel vid både värme och mild
smärta än personerna utan sjukdomen.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

XI

Artikel 10
Referens

Monroe, T. B., Gibson, S. J., Bruehl, S. P., Gore, J. C., Dietrich, M. S., Newhouse, P., Atalla, S. &
Cowan, R. L. (2016). Contact heat sensitivity and reports of unpleasantness in communicative
people with mild to moderate cognitive impairment in Alzheimer´s disease: a cross-sectional
study. BMC Medicine, 1-9. doi: 10.1186/s12916-016-0619-1

Land
Databas

USA.
PubMed.

Syfte

Syftet var att jämföra psykosocial respons på smärta hos personer med Alzheimers sjukdom.

Metod:
Design

Kvantitativ.
Tvärsnittsstudie.

Urval

40 personer med Alzheimers sjukdom och 40 personer utan sjukdomen deltog i studien. 20 män
och 20 kvinnor i vardera gruppen.

Datainsamling

Alla undersökningspersoner deltog i en timmes undersökning där de bedömde psykosocial status.
Sedan utfördes själva huvudtestet vilket gjordes genom ett värme och kyla test.

Dataanalys

De har använt sig av Mann-Whitney test och Chi-Square test för att analysera datan.

Bortfall

0%

Slutsats

Det fanns inget samband mellan smärtstimulans och depressiva symtom hos personer med
Alzheimers sjukdom.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

XII

Artikel 11
Referens

Oosterman, J. M., Hendriks, H., Scott, S., Lord, K., White, N. & Sampson, E. L. (2014). When
Pain Memories Are Lost: A Pilot Study of Semantic Knowledge of Pain in Dementia. Pain
Medicine, 15, 751-757. doi: 10.1111/pme.12336

Land
Databas

Nederländerna/England.
PsycINFO.

Syfte

Syftet var att utforska smärtminne hos personer med en demenssjukdom och hur de rapporterar sin
smärta.

Metod:
Design

Kvalitativ studie.

Urval

26 personer med diagnostiserad demens och 13 personer i en kontrollgrupp deltog. Personerna
med sjukdomen kom från ett sjukhus i London.

Datainsamling

De fick göra ett test där de fick se 16 olika bilder på personer som gjorde olika grimaser. En del
bilder visade personer som upplevde smärta och en del bilder visade personer utan smärta.
Deltagarna i studien skulle då peka på de personerna på bilderna som de trodde upplevde smärta.

Dataanalys

Mann-Whitney U test användes för att undersöka skillnader och likheter vid minnestestet. Svaren
kodades sedan till kategorier.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Personer med demens hade svårare att känna igen smärtsamma situationer än personerna utan
någon kognitiv sjukdom.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

XIII

Artikel 12
Referens

Sampson, E. L., White, N., Lord, K., Leurent, B., Vickerstaff, V., Scott, S. & Jones, L. (2015).
Pain, agitation, and behavioural problems in people with dementia admitted to general hospital
wards: a longitudinal cohort study. International Association for the Study of Pain, 156, 675-683.
doi: 10.1097(j.pain.0000000000000095

Land
Databas

England.
PubMed.

Syfte

Syftet var att undersöka hur stor del av personerna med demens som lider av smärta på allmänna
sjukhus samt undersöka sambandet mellan smärta, beteende och psykosociala symtom.

Metod:
Design

Kvantitativ studie.
Longitudinell kohortstudie.

Urval

230 stycken med demens valdes ut på två stora sjukhus i London.

Datainsamling

Var fjärde dag utfördes olika tester, under dessa tester mättes smärta, agitation och andra
psykosocial beteenden.

Dataanalys

De använde sig av GEEs modell för att analysera datan.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Det var inte alla med demens som kunde förstå sig på självskattningsskalan. Detta jämfördes med
skattning via observationer vilket visade sig stämma överens i en stor utsträckning.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad II enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.

XIV

Artikel 13
Referens

Santos, S. & Castanho, M. (2014). The use of Visual Analog Scales to Compare Pain Between
Patients With Alzheimer´s Disease and Patients Without Any Known Neurodegenerative Disease
and Their Caregivers. American Journal of Alzheimer´s Disease & Other Dementias, 29(4), 320–
325. doi: 10.1177/1533317113517046

Land
Databas

USA.
PubMed.

Syfte

Syftet var att jämföra smärtintensitet hos personer med Alzheimers sjukdom och de utan
sjukdomen, samt att deras vårdgivare fick skatta hur ont de trodde sina närstående hade. Detta för
att se skillnader i hur personerna upplever smärta och hur deras anhöriga tolkar den.

Metod:
Design

Kvantitativ metod.

Urval

138 deltagare, 75 med Alzheimers sjukdom och 63 stycken utan någon känd kognitiv sjukdom.

Datainsamling

Kolmongorov- Smirnov test användes för att normaliteten av datan(P>.05).

Dataanalys

SPSS-PC programmet användes för att jämföra smärtintensitet.

Bortfall

Framkommer ej.

Slutsats

Gruppen med Alzheimers sjukdom rapporterade mindre smärta samt att de anhöriga inte hade
samma uppfattning då det klassade deras smärta i mindre grad. Studien visar att anhörigas
tolkning på sina närståendes smärta inte behöver vara rätt.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall.
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