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Sammanfattning 

Ett ansvarsområde för sjuksköterskor är att identifiera smärta och smärtlindra för att 

minska lidande. Sjuksköterskor har en viktig roll i att bemöta personer med 

demenssjukdom och deras behov. Detta görs genom lyhördhet, öppenhet och genom 

att försöka förstå även det som inte sägs. Personer med demenssjukdom 

upplever smärta på samma sätt som innan sjukdomens debut. Däremot har de svårt att 

verbalt beskriva och förmedla sig samt att lokalisera smärtan vilket innebär en större 

risk att bli underbehandlade. Därför har sjuksköterskor ett stort ansvar att vara extra 

uppmärksam på känsloyttringar runt personer med demenssjukdom. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att smärtbedöma 

personer med demenssjukdom. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. 

Tio resultatartiklar valdes ut då de svarade till studiens syfte. Efter gemensam 

granskning skapades kategorin Samverkan i team med subkategorierna Hierarkiska 

glapp och Tillit och gemenskap. Den andra kategorin var Detektivarbete med 

subkategorierna Tolka patientens ledtrådar och Tidskrävande. Mest centralt i 

resultatet var att smärtbedömning av personer med demenssjukdom behövde baseras 

på personens icke verbala ledtrådar samt att det var ett tidskrävande moment för 

vårdpersonalen. 
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Abstract 

Nurses have a responsibility to identify and relieve pain in order to reduce suffering. 

They play an important role in facing the needs of a person with dementia. This is 

accomplished through sensibility, openness and by trying to understand non-verbal 

clues. Persons with dementia still experience pain to the same extent as they did 

before the disease. They find it hard to verbally express themselves and to locate their 

pain, therefore they are at risk of being undertreated. Nurses therefore have a major 

responsibility to notice persons with dementia’s emotions and expressions. The aim of 

the study was to describe the nursing staff´s experiences of pain assessment for 

persons with dementia. The study was conducted as a general literature study. The 

search resulted in ten articles. They were reviewed and two categories were identified. 

The first category was Collaboration in a team with subcategories Trust and solidarity 

and Hierarchical flaws. The second category was Detective work with subcategories 

Interpret the patient’s clues and Time-consuming. The key findings were that pain 

assessment of persons with dementia needed to be based on non-verbal cues and it 

required a lot of time from the nursing staff.  
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Inledning 

Femtio miljoner människor i världen uppskattas leva med demenssjukdom och 

sjukdomen är den femte ledande dödsorsaken (World Health Organizations, 2019).  

Främst äldre personer över 60 år drabbas av sjukdomen men det anses inte vara en 

naturlig del av åldrandet att insjukna i demenssjukdom. Sjukdomen yttrar sig genom 

försämring av minne och beteendeförändringar. Förmågan att klara av dagliga 

aktiviteter blir gradvis sämre (World Health Organizations, 2019). Sjukdomen är 

obotlig och själva sjukdomsförloppet är oundvikligt. Samhället strävar därför efter att 

personer med demenssjukdom trots sin situation ska uppleva livskvalité, bibehålla sin 

självständighet och känna sig tillfreds i sin vardag (Van Der steen et al., 2014). 

Sjuksköterskor har en viktig roll i att bemöta personer med demenssjukdom och deras 

behov (Söderlund, Kronqvist, Norberg, Ternestedt & Hansebo, 2016).  Detta görs 

genom att vara lyhörd, öppen och försöka förstå även det som inte sägs. 

Problematiken i vårdandet av personer med demenssjukdom är att de ofta inte klarar 

av att uttrycka sig fullt adekvat. Därför har sjuksköterskor ett stort ansvar att vara 

extra uppmärksamma på känsloyttringar runt personer med demenssjukdom 

(Söderlund et al., 2016). Antalet personer som kommer att insjukna i demenssjukdom 

beräknas nå 82 miljoner år 2030 och 152 miljoner år 2050 (World 

Health Organizations, 2019). Demenssjukdom har en social, psykisk, fysisk och 

ekonomisk påverkan i samhället. Det är inte bara personen som insjuknar i 

demenssjukdom som är drabbad utan även dess omgivning, såsom familj och vänner 

(World Health Organizations, 2019). I Sverige lever 130 000-150 000 män och 

kvinnor med diagnosen demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017). Ungefärligt antal 

som insjuknar varje år är 20 000-25 000 personer och antalet beräknas öka efter år 

2020 då den stora generationen födda på 1940-talet når högre åldrar. Syftet med 

hälso-och sjukvården samt socialtjänsten i Sverige när det gäller personer med 

demenssjukdom är att skapa en så bra vardag som möjligt och försöka uppnå en god 

livskvalité. En viktig prioritering är att lindra symtom och sätta personen i fokus 

framför sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017).   

 

Bakgrund  

Hälso- och sjukvården idag strävar efter en vård på lika villkor som ska ges med 

respekt för individen (SFS 2017:30). Målet är att patienten ska uppnå en god hälsa. 

Verksamheten ska vara av god kvalité och tillfredsställa patientens behov av säkerhet, 

kontinuitet och trygghet. Vården skall vara lättillgänglig och kontakten mellan 

vårdpersonal och patient ska vara god (SFS 2017:30).  

Sjuksköterskors ansvar att smärtlindra och minska lidande 

Enligt Ferrell och Coyle (2008) har sjuksköterskor en central roll att i sitt arbete 

hjälpa de som lider. I professionen möter sjuksköterskor personer som är sårbara och i 

behov av stöd. En del av deras vardag är att se lidande som kan ta olika uttryck, 

exempelvis genom smärta. Det är viktigt att skapa en förståelse för varje individs 

lidande genom att sätta sig in i individens situation och försöka förstå grunden till 
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lidandet. Att lida är inte en synonym till att känna smärta men det är nära förknippat 

med varandra. Smärta som förblir kvar utan orsak eller mening blir till lidande 

(Ferrell & Coyle, 2008). Ett forskningsresultat visade att sjuksköterskor ofta känner 

en skyldighet att upptäcka smärta i tid och smärtlindra för att minska onödigt lidande 

för sina patienter (Fry, Chenoweth & Arendts, 2015). Enligt Dillane och Doody 

(2019) krävs utbildning och träning i praktiken för att kunna bedöma smärta och få så 

breda erfarenheter som möjligt. Sjuksköterskor behöver vara öppna för ny kunskap 

för att kunna tolka och känna igen olika uttryck av smärta (Dillane & Doody, 2019). 

Det finns olika smärtbedömningsverktyg för att identifiera smärta hos patienter. Två 

av dessa är visuell analog skala (VAS) och numerisk skala (NRS). De båda mäter 

smärtans intensitet och hur ont patienten har i stunden (Breivik et al., 2008). Enligt 

Herr (2011) bör det noteras om patienten har nedsatt hörsel eller syn, dysfasi eller 

kognitiv svikt. Detta eftersom det kan ha betydelse i trovärdigheten av 

smärtbedömningen samt påverka valet av smärtbedömingsverktyg. För icke 

svensktalande personer och personer med kognitiv svikt kan en skala i form av olika 

ansiktsuttryck hjälpa till i bedömningen av smärta. Smärtan speglas i ansiktsuttrycket 

och visar vilken grad av smärta patienten känner. För att utföra en komplett 

smärtbedömning krävs en detaljerad undersökning av patientens smärta samt 

sjukdomshistoria (Herr, 2011). Utöver smärtbedömningsverktyg kan sjuksköterskor 

använda sig av olika frågor som de kan ställa till patienten som upplever smärta 

(Breivik et al., 2008). Frågorna hjälper dem att få en tydlig bild av patientens 

smärthistorik. Frågorna kan ge svar på bland annat var smärtan är lokaliserad, hur den 

känns, hur och när den uppkom samt om något lindrar eller förvärrar smärtan (Breivik 

et al., 2008). I den etiska koden för sjuksköterskor anges två huvudsakliga 

ansvarsområden som är att lindra lidande och främja hälsa (International 

Council of Nurses, 2012). Alla sjuksköterskor förses med en legitimation vilket 

innebär att det endast är dessa personer som har de kunskaper som krävs för att utöva 

yrket. Sjuksköterskor har ett självständigt ansvar för sitt handlande och för de beslut 

som fattas (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskors omvårdnadsansvar 

omfattas av olika kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Två av 

dessa är personcentrerad vård och samverkan i team. Personcentrerad vård bedrivs 

genom att patient och närstående känner sig förstådda och sedda. Sjuksköterskor bör 

ha en förståelse för att alla är olika med individuella behov. Patienters värderingar och 

förväntningar av vården kan skilja sig. Samverkan i team innebär att samtliga i teamet 

använder sig av varandras kompetenser och att alla arbetar utifrån patientens behov. 

Sjuksköterskor ska på ett respektfullt, empatiskt och lyhört sätt kunna kommunicera 

med patienter, anhöriga och kollegor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Smärta 

och smärtlindring är en del av omvårdnadsansvaret (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Det är sjuksköterskors skyldighet att veta vad det finns för alternativ av 

smärtlindring och hur det ska administreras. De behöver vara uppdaterade om ny 

forskning och ha medvetenhet om vilka risker samt biverkningar som föreligger 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Holley, McMillan, Palacios och 

Rosenberg (2005) kan sjuksköterskor i många situationer uppleva att de står ensamma 

i vissa beslut med ett stort ansvar. Det är viktigt att sjuksköterskor litar på sina 
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erfarenheter och de kunskaper som de besitter för att även i de mest svårtolkade och 

problematiska situationer kunna identifiera smärta och lindra lidande (Holley et al., 

2005).   

Konsekvenser av att leva med demenssjukdom   

När en person insjuknar i någon form av demenssjukdom förändras relationen till sig 

själv, till andra och till omvärlden (Van Wijngaarden, Alma & The, 2019). I början av 

sjukdomsförloppet kan kroppen stundvis kännas främmande. Det kan ses som en 

kamp mellan individen och sjukdomens yttring. Mot den egna viljan tar sjukdomen 

över kropp, sinne och personlighet. Personer med nydiagnostiserad demenssjukdom 

kan till en början känna en osäkerhet över oförklarliga fysiska och psykiska 

beteenden. De isolerar sig lätt från de vardagliga aktiviteter som de tidigare utfört. 

Relationen till andra medmänniskor förändras och personer med demenssjukdom kan 

uppleva att andra fokuserar mer på sjukdomen än på dem som individer. Människor i 

omgivningen kan omedvetet ha förutfattade meningar och därmed hota integriteten 

hos personer med demenssjukdom. De som drabbas av sjukdomen genomgår flera 

typer av förluster under sjukdomsförloppet, såsom att inte kunna utöva sitt yrke, 

förlora sitt körkort och tvingas avstå från tidigare hobbys och intressen. Med 

sjukdomens utveckling kan personer med demenssjukdom känna att omgivningen blir 

allt mer främmande och begränsad (Van Wijngaarden et al., 2019). Melander, 

Sävenstedt, Wälivaara och Olsson (2017) menar att demenssjukdom gör att många 

situationer och sammanhang upplevs som obekanta, vilket ger upphov till rädsla. I en 

situation där personen med demenssjukdom inte förstår sin omgivning krävs stöd för 

att bilda en relevant uppfattning av miljön, sin roll och plats i sammanhanget. Känner 

sig personen med demenssjukdom trygg och säker kan tankar och känslor hanteras 

mer adekvat (Melander et al., 2017).     

  

Smärta i relation till demenssjukdom   

Under historiens gång har äldre personers smärta generellt sett inte blivit väl 

uppmärksammad och därav också underbehandlats (Dillane & Doody, 2019). Enligt 

Fry et al. (2015) går äldre personer igenom fysiologiska förändringar i relation till det 

naturliga åldrandet, vilket förändrar förutsättningarna för att smärtlindra samt minskar 

alternativen av smärtlindring. Det sker en degenerering i lever- och njursystemet som 

påverkar nedbrytningsprocessen och absorptionsförmågan av smärtlindrande 

läkemedel. Det påverkar i sin tur vilken dos som bör administreras och val av 

administreringssätt (Fry et al., 2015). Personer med demenssjukdom 

upplever smärta på samma sätt som innan sjukdomens debut (Dillande & Doody, 

2019). De har svårt att verbalt förmedla den upplevda känslan och löper därmed större 

risk att bli underbehandlade. Genom att förlora sin förmåga att uttrycka sig språkligt 

är det svårt att beskriva smärtan. För personer med demenssjukdom kan kroppen 

kännas främmande och annorlunda, därför medföljer svårigheter att kunna lokalisera 

smärtan (Dillane & Doody, 2019). Tarter, Demiris, Pike, Washington och Parker 

Oliver (2016) menar att den kognitiva svikten bidrar till en försämrad förståelse för 

verkligheten och vad som händer runt omkring. Kontakten med människor kan många 
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gånger bli problematisk och vårdpersonalens initiativ till att hjälpa kan tolkas som 

fientlig eller farlig. Personer med demenssjukdom kanske därav avvisar försöket till 

smärtlindring, och kan ha glömt bort att de tidigare hade ont (Tarter et al., 2016).   

 

Lidande 

Lidande har olika former och är ett svårdefinierat begrepp (Eriksson, 1994). Ordet 

patient betyder i grunden den som lider, uthärdar och är i behov av vård (Eriksson, 

1994). Enligt Arman och Rehnsfeldt (2011) kopplas begreppet ofta till smärta eller 

sjukdom. Begreppet lidande är centralt inom vården och används inte som 

vardagsspråk i övriga delar av samhället då det anses vara ett för laddat ord. Lidande 

används när någon varit med om något fruktansvärt som inte går att beskriva med ett 

annat ord (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Lidandet delas in i tre former: 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1994).  

 

Sjukdomslidande är ett lidande som kopplas till sjukdom och behandling. Många 

sjukdomar orsakar smärta, vilket kan resultera i ett lidande. Eftersom smärta och 

lidande många gånger hör ihop, kan smärtlindring också lindra lidandet. 

Sjukdomslidande kan ta uttryck i kroppslig smärta kopplat till sjukdomen. 

Sjukdomslidande kan också visa sig genom själsligt och andligt lidande som orsakas 

av upplevelser av skam, förnedring och skuld relaterat till att vara sjuk (Eriksson, 

1994).  

 

Vårdlidande innebär ett lidande orsakat av vården eller på grund av utebliven vård. 

Det kan uppstå genom att patientens värdighet kränks, exempelvis om vårdpersonalen 

inte har ett etiskt förhållningssätt (Eriksson, 1994). Fördömelse och straff är en del av 

vårdlidandet som sker genom att vårdpersonal bestämmer vad som är rätt och fel för 

patienterna. Straff kan vara att vårdpersonal nonchalerar patienter i vissa 

vårdsituationer som resulterar i en känsla av förnedring för patienterna. Ett exempel är 

att strunta i att torka munnen på patienten efter måltiden. När vårdpersonal missbrukar 

sin makt skapar det ett vårdlidande för patienterna. Maktutövande kan ske genom att 

vårdpersonal tvingar patienter till handlingar de inte vill utföra. Patienter kan känna 

en maktlöshet när vårdpersonal inte tar dem på allvar. Eriksson (1994) menar att 

vårdlidande även kan uppkomma av utebliven vård, som uppstår genom slarv eller 

medvetet av vårdpersonal. Ett exempel på utebliven vård i en vårdsituation är när 

vårdpersonal inte svarar på patientens larmning eller medvetet tar lång tid på sig innan 

de svarar (Eriksson, 1994) 

 

Livslidande är när ohälsa, sjukdom och att vara patient påverkar personens 

livssituation. Det självklara i livet är inte längre en självklarhet. Personen står inför ett 

lidande relaterat till en rubbning i vardagen och livssituationen (Eriksson, 

1994). Arman och Rehnsfeldt (2011) skriver att lidande och frågor om livet har en 

koppling då patienter kan känna sig extra sårbara och tankspridda. Det är vanligt att 

reflektera över livsfrågor när exempelvis sjukdom hotar livet. Det är viktigt att 

vårdpersonal möter patienternas lidande för att de ska känna sig sedda och förstådda. 
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Om detta inte sker kan patienternas lidande öka och försvåra möjligheterna till god 

vård (Arman & Rehnfeldt, 2011). Enligt Eriksson (1994) bör onödigt lidande 

elimineras i högsta möjliga mån, då allt lidande inte kan lindras. För att kunna lindra 

lidande krävs rätt förutsättningar, en vårdkultur där patienterna känner sig 

respekterade, välkomna och vårdade. Personen bakom sjukdomen ska känna rätten att 

få utrymme till att vara patient. För att patienternas lidande ska lindras krävs en ärlig 

upplevelse av medlidande och respekt samt att patienterna har en känsla av värde som 

människor (Eriksson, 1994).   

 

Problemformulering  

Smärta är en subjektiv upplevelse och det är sjuksköterskans ansvar med hjälp av 

övrig vårdpersonal att kunna identifiera smärta och smärtlindra för att minska lidande. 

Det blir problematiskt för vårdpersonal att bedöma smärta hos personer med 

demenssjukdom relaterat till deras svårigheter att uttrycka sig verbalt. Denna 

litteraturstudie ska därför fördjupa sig i vårdpersonalens erfarenheter av 

smärtbedömning hos personer med demenssjukdom. Vårdpersonal innefattar 

sjuksköterskor, undersköterskor samt läkare.  

  

Syfte  

Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att smärtbedöma personer med 

demenssjukdom.   
 

Metod  

Design   

Denna studie är en allmän litteraturstudie med vägledning av Forsberg 

och Wengström (2015). 

 

Datainsamling   

Enligt Östlundh (2017) ska en avgränsning göras gällande informationssökningen för 

att endast få fram artiklar som berör studiens intresse. Inklusionskriterier var 

publicering mellan 2014-2019, engelska som språk och artiklarna skulle uppnå grad I 

eller II i vetenskaplig kvalité enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 

Sökresultaten skulle endast bidra med vetenskapligt granskade (peer-reviewed) 

artiklar för att få pålitliga källor till det material som ska användas i denna 

litteraturstudie (Wallengren & Henricson, 2012). 

Exklusionskriterier var översiktsartiklar och artiklar som handlade om annat än 

vårdpersonalens erfarenheter av smärtbedömning hos personer med demenssjukdom, 

exempelvis anhörigas erfarenheter.  
 

  

Sökningar i CINAHL   

Första sökningen gjordes genom en fritextsökning i databasen 

Cumulative index of nursing and allied health (CINAHL), som är en databas med 

inriktning omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Artiklarna i databasen är 
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publicerade från 1981 och framåt. Publiceringstidpunkt för första sökningen 

begränsades till år 2014–2019 för att få ta del av relativt ny forskning. Artiklarna 

skulle vara empiriska studier med vetenskaplig grund (Karlsson, 2012). I databasen 

användes booleska operatorer, i detta fall AND (Karlsson, 2012). Enligt Karlsson 

(2012) så finns alla sökord som används i sökningen med i sökresultatet om man 

använder sig av AND mellan respektive sökord. Sökorden var demenssjukdom, 

erfarenhet, kvalitativ, omvårdnad och smärtbedömning. Sökorden översattes till 

engelska; dementia, experience, qualitative, nursing och pain assessment. Trunkering 

användes på sökordet kvalitativ, för att få fram kvalitativa studier. Enligt Karlsson 

(2012) innebär trunkering att man får träffar med samma rot. Qual* (trunkering) 

användes och kan ge resultat som kvalitativ och kvalité. Sökningen gav 12 träffar vars 

titlar lästes igenom och därefter beslutades det om de var relevanta för syftet. Om 

titeln väckte ett intresse granskades också abstraktet. Fyra abstrakt lästes igenom. 

Utifrån abstraktet skapades en klarare bild av artikelns innehåll. Därefter utsågs tre 

artiklar som valdes att granskas djupare. Samtliga tre artiklar användes till resultatet.   

  

Andra sökningen i form av en fritextsökning utgjordes av sökorden demenssjukdom, 

kvalitativ, omvårdnad och smärta. Begreppen översattes till engelska; dementia, 

qualitative, nursing och pain. Årtalen begränsades till 2014–2019 och artiklarna skulle 

vara vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Trunkering användes på sökorden 

omvårdnad och kvalitativ för att få ett bredare resultat av artiklar. Totalt gav 

sökningen 100 träffar varav 16 abstrakt lästes. Utav dessa 16 valdes 15 artiklar att 

granskas vidare. Två artiklar utsågs till resultatartiklar.   

  

Den tredje fritextsökningen bestod av sökorden demenssjukdom, erfarenhet 

omvårdnad och smärta. På engelska blir det dementia, experience, nursing och pain. 

Trunkering användes på sökorden omvårdnad och erfarenhet, då resultatet skulle 

kunna bli både erfarenhet och erfarenheter samt omvårdnad, sköterskor och sköterska. 

Sökningen gav 52 träffar och 11 abstrakt granskades. Utav dessa var det nio som 

granskades helt. Därefter valdes en som resultatartikel.   

  

Sökningar i Pubmed  

Public medline (Pubmed) är en databas med specialisering inom omvårdnad, 

medicin och tandvård. Artiklarna sträcker sig från 1966 till nutid (Karlsson, 2012). En 

fritextsökning utfördes med sökorden demenssjukdom, erfarenhet, kvalitativ, 

omvårdnad och smärtbedömning. Sökorden översattes till engelska; dementia, 

experience, qualitative, nursing och pain assessment. Trunkering användes på 

sökordet kvalitativ för att få ett högre utbud av artiklar. Årsbegränsningen var fem 

år. Resultatet blev 34 träffar. Samtliga titlar granskades och utifrån dessa utsågs tio. 

Efter att ha läst igenom tio abstrakt valdes sex att granskas vidare. Utav dessa sex 

ansågs fyra vara lämpliga att använda till resultatet.   
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Databearbetning   

Inledningsvis lästes samtliga tio artiklar igenom i sin helhet och därefter skapades 

en artikelöversikt (se bilaga C). Detta gav en tydligare bild av 

artiklarnas uppbyggnad, struktur och användbarhet för litteraturstudiens syfte.   

  

Den följande databearbetningen följde Forsberg och Wengströms (2015) instruktioner 

om innehållsanalys. En innehållsanalys genomfördes enligt följande steg; (1) Texten 

lästes igenom ett flertal gånger individuellt för att få en bekantskap med innehållet, 

(2) Därefter skapades en förståelse för vad texten handlade om och det mest centrala i 

materialet antecknades, (3) Anteckningarna jämfördes och formades till lämpliga 

kategorier och subkategorier, (4) Likheter och skillnader studerades och kategorierna 

bildade teman, (5) Sedan diskuterades det som framkommit. Kategorier med 

subkategorier blev (se tabell 1); (1) Samverkan i team med subkategorierna 

Hierarkiska glapp och Tillit och gemenskap, (2) Detektivarbete med subkategorierna 

Tolka patientens ledtrådar och Tidskrävande. 

 

 

Tabell 1: Artiklarnas representativitet i resultatet 
Kategorier:  Samverkan i team Detektivarbete 

Subkategorier:  Hierarkiska glapp Tillit och 

gemenskap 

Tolka patientens 

ledtrådar 

Tidskrävande 

Artiklar:  

De Witt Jansen 

et al. (2017a)  

  

              X  

  

             X  

  

                 X 

  

                

Karlsson et al. 

(2015)  

  

                

  

             X 

        

                 X  

  

                 X  

Brorson et al. 

(2014)  

      

                X 

  

                   

De Witt Jansen 

et al. (2017b)  

  

              X  

  

              X  

    

                    

Krupić et al. 

(2018)  

                    

                 X 

  

                    

Dowding et al. 

(2015)  

      

                 X  

  

                   X  

Lichtner et al. 

(2016)  

      

                 X  

  

                   X  

Midtbust et al. 

(2018)  

      

                X 

  

                    

Monroe et al. 

(2015)  

      

                X 

  

                    

Corbett et al. 

(2016)  

      

                  X 
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Forskningsetiska överväganden  

Av resultatartiklarna var nio av tio godkända av en etisk kommitté. Forsberg och 

Wengström (2015) skriver att det är viktigt att få ett etisk godkännande innan en 

studie inleds. 

 

Enligt Kjellström (2012) är forskningsetik olika överväganden som görs inför och 

under en vetenskaplig studie. För att forskare ska kunna tillämpa de etiska kraven så 

krävs kunskap om värderingar, normer och principer. Regering, riksdag, 

forskarsamhälle samt internationella organisationer har skapat riktlinjer för 

vägledning. Etiska principer finns för att säkerhetsställa deltagarnas rättigheter i en 

vetenskaplig studie (Kjellström, 2012). I svensk lagstiftning finns etiska principer 

med stort inflytande i forskningsetik. Det finns lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) där syftet med lagen är att skydda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning. En annan lag är dataskyddsförordningen 

(SFS 2018:218) vars syfte är att skydda människors personuppgifter.  

 

Department of Health, Education and Welfare (2018) beskriver de tre etiska principer 

i Belmontrapporten som är respekt för personen, göra-gott-principen och 

rättviseprincipen. Respekt för personen grundar sig i att det ska finnas ett informerat 

samtycke. Ofta ett skriftligt sådant som dokumenteras 

(Department of Health, Education and Welfare, 2018). I åtta av tio resultatartiklar 

framgick det att deltagarna gett ett skriftligt eller muntligt samtycke till att delta i 

studierna. Göra-gott-principen tillämpas genom att forskarna i studien gör en 

riskanalys och väger forskningens nytta mot deltagarnas risker. Forskare behöver ta 

ställning till hur stort krav studien har på människan och hur det kan påverka 

personen i fråga om studien genomförs (Department of Health, Education and 

Welfare, 2018). Den risk som finns i denna litteraturstudie är att alla resultatartiklar är 

skrivna på engelska vilket försvårar bearbetningen av innehållet då engelska inte är 

modersmålet. Det i sin tur kan leda till att litteraturstudiens resultat inte presenteras i 

enlighet med resultatartiklarnas budskap. Litteraturstudiens nytta är 

uppmärksammandet av det befintliga problemet, vilket är svårigheten av att 

smärtbedöma personer med demenssjukdom. Rättviseprincipen innehåller regler som 

bidrar till att deltagarna behandlas lika. Utnyttjande av sårbara populationer får inte 

ske i vetenskapliga studier (Department of Health, Education and Welfare, 2018).  

   

Den europeiska kodexen för forskningens integritet innehåller principer som vägleder 

forskare i deras vetenskapliga studie (All European Academis, 2018). Syftet med 

principerna är att ge forskare stöd i praktiska, etiska och intellektuella problem som 

kan uppstå inom forskning. Dessa principer är tillförlitlighet, ärlighet, respekt och 

ansvarighet. Tillförlitlighet kan bedömas utifrån forskningens kvalité som kan visa sig 

i studiens uppbyggnad. Ärlighet innebär att forskaren ska genomföra, utveckla, 

granska, rapportera och informera om forskningen. Detta ska ske på ett rättvist, öppet, 

fullständigt och neutralt sätt. Respekt ska tillämpas för forskningsdeltagare, kollegor, 

samhälle, ekosystem, miljö och kulturarv. Forskaren har ett ansvar från studiens 
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början till studiens slut och när den publiceras. Forskningens konsekvenser och 

följder blir forskarens ansvar (All European Academies, 2018).  

 

Resultat     

Samverkan i team 

Samverkan i team blev tydligt i tre av artiklarna. Det handlade om hierarkiska glapp 

samt tillit och gemenskap. Hierarkiska glapp handlade om hierarkisk ordning som 

försvårade kommunikationen mellan den smärtbedömande personen och den som 

beslutar om åtgärder. Tillit och gemenskap handlade om relationen mellan 

vårdpersonal och vad som krävdes för ett bra samarbete i teamet.  

Hierarkiska glapp  

Samarbete sker i flera led mellan vårdpersonal i teamet. Undersköterskor rapporterade 

till ansvarig sjuksköterska när personer med demenssjukdom upplevde smärta (De 

Witt Jansen et al., 2017b). Sjuksköterskan kunde i sin tur ta upp ärendet med ansvarig 

läkare om behovet fanns. Rapporteringen skiljde sig i detalj beroende på vilka 

attityder och relationer som fanns i teamet. Upplevdes det finnas en hierarki på 

arbetsplatsen blev avståndet mellan professionerna och yrkesgrupperna större och 

följden blev att kommunikationen brast. Hierarkin kunde ge upphov till dåligt 

samarbete då de olika professionerna och yrkesgrupperna kunde ha ett nedvärderande 

synsätt på varandra istället för att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter 

(De Witt Jansen et al., 2017b). Om vårdpersonal inte kände uppskattning från de 

övriga i teamet, kunde det resultera i en otillräcklig rapportering av den utförda 

smärtbedömningen. Oavsett vilken profession eller yrkesgrupp, var det de som 

jobbade nära personerna med demenssjukdom som hade störst förutsättning att utföra 

en trovärdig smärtbedömning (De Witt Jansen et al., 2017b). Enligt De Witt Jansen et 

al. (2017a) kunde kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare vara bristande. 

Viktiga detaljer kring demenssjuka personers upplevelser av smärta kunde därmed 

falla bort i rapporteringen. Därför fanns en risk att deras smärta blev underbehandlade 

eller helt obehandlade. Samtliga professioner och yrkesgrupper inom vården var 

beroende av varandra och fanns det inte ett bra samarbete i teamet resulterade det i att 

personer med demenssjukdom blev lidande (De Witt Jansen et al., 2017a).  

  

Tillit och gemenskap  

Ett bra samarbete innebar att alla i teamet blev bekräftade, respekterade och stöttade i 

sitt arbete (De Witt Jansen et al., 2017b). Kommunikation mellan professioner och 

yrkesgrupper i vården var en viktig del för att bedriva en god vård för personer med 

demenssjukdom. Fanns ett bra samarbete blev kommunikationen tydligare gällande 

demenssjuka personers behov av smärtlindring och åtgärder sattes in fortare. När 

kommunikationen mellan dessa aktörer var tydliga och togs på allvar påskyndade det 

processen i att personer med demenssjukdom blev smärtlindrade (De Witt Jansen et 

al., 2017b). Enligt Karlsson, Bravell, Ek och Berg (2014) hade professioner och 

yrkesgrupper olika kompetenser och arbetsuppgifter. Därav var det viktigt att lita på 
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varandras omdömen. De olika erfarenheterna låg till grund för hur smärtbedömningen 

utfördes och tolkades. Undersköterskor var exempel på en yrkesgrupp som jobbade 

nära personer med demenssjukdom. De kunde observera och lägga märke till 

förändringar i deras beteenden som kunde tolkas som smärta. Sjuksköterskor var 

beroende av en god kommunikation med undersköterskorna för att få ta del av viktig 

information. Informationen kunde vara avgörande i bedömningen av smärta samt om 

behov av smärtlindring fanns (Karlsson et al., 2014). De Witt Jansen et al. (2017a) 

menade att det också behövde finnas en ömsesidig respekt och ett gott förtroende 

mellan läkare och sjuksköterskor för att demenssjuka personers smärta skulle tas på 

allvar. Enligt Brorson, Plymoth, Örmon och Bolmsjö (2014) behövde läkare lita på 

sjuksköterskornas omdömen om att personer med demenssjukdom upplevde smärta. 

Tillsammans kunde de sedan diskutera smärtlindrande åtgärder (Brorson et al., 2014). 

  

Detektivarbete  

Detektivarbete handlade om att tolka patienternas ledtrådar som var mer än verbal 

kommunikation och om vårdpersonalens erfarenheter av att smärtbedömningen var 

tidskrävande. 

 

Tolka patientens ledtrådar  

Att kommunicera med personer med demenssjukdom upplevdes problematiskt och 

utmanande för vårdpersonalen (Brorson et al., 2014; Corbett et al., 2016; Krupic et 

al., 2018; Midtbust, Einang, Gjengedal & Lykkeslet, 2018; Monroe, Parish & Mion, 

2015). Sjukdomen gjorde det svårt att veta hur personer med demenssjukdom bäst 

skulle tilltalas och vårdpersonalen använde olika strategier. Många hade olika 

kunskaper kring sjukdomstillståndet och därför kunde kommunikationen variera 

(Krupic et al., 2018). Kommunikation delades in i icke verbal och verbal. 

Kommunikation var en viktig del i smärtbedömningen, vilket sattes på prov i 

samband med demenssjukdom eftersom kommunikationen ofta brast relaterat till den 

kognitiva svikten (Corbett et al., 2016). Personer med demenssjukdom som hade kvar 

förmågan till verbalt språk, gav ofta en svårtolkad och opålitlig beskrivning av sin 

smärta. En konsekvens blev att vårdpersonalen hade svårt att konstatera demenssjuka 

personers smärta (Midtbust et al., 2018). Även om vårdpersonalen gjorde sitt yttersta 

vid smärtbedömning av personer med demenssjukdom så fanns alltid en osäkerhet 

kring smärtbedömningens tillförlitlighet (Monroe et al., 2015).   

  

Vårdpersonalen valde ofta att inte använda sig av smärtbedömningsverktyg (Dowding 

et al., 2015). Många av dessa smärtbedömningsverktyg kändes svåra att följa när det 

gällde identifiering av smärta hos personer med demenssjukdom. Resultaten från 

smärtbedömningsverktygen upplevdes som opålitliga. Vårdpersonalen valde istället 

att lita på sitt förnuft och sina tidigare erfarenheter för att utföra smärtbedömningen 

(Dowding et al., 2015). Att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom 

beskrevs som ett detektivarbete. Eftersom personer med demenssjukdom själva inte 

kunde uttrycka sin smärta med säkerhet, blev det vårdpersonalens uppgift att leta efter 

tecken som kunde tyda på smärta (Monroe et al., 2015). Smärtbedömning hos 
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personer med demenssjukdom utfördes genom att vårdpersonalen visuellt skapade sig 

en uppfattning om smärttillståndet. Det som var utmärkande var främst kroppsspråk 

och förändring av beteendet. Personer med demenssjukdom uttryckte sin smärta 

genom rastlöshet, aggression, ångest och förändringar i ansiktsmimiken (Dowding et 

al., 2015; Karlsson et al., 2014; Krupic et al., 2018). Det var av betydelse att notera 

förändringar i beteendet hos personer med demenssjukdom, såsom förändrat 

rörelsemönster (Dowding et al., 2015). Det kunde leda till färre initiativ till att 

självständigt utföra olika moment. Vårdpersonalen hade stor nytta av att tidigare 

vårdat personer med demenssjukdom. Erfarenheterna gjorde det möjligt att förutse 

vad som behövde uppmärksammas (Brorson et al., 2014).   

  

Det var ett stort stöd för vårdpersonalen att känna till demenssjuka personers förflutna 

när de skulle göra en smärtbedömning. En bra kommunikation med anhöriga gjorde 

det möjligt för vårdpersonalen att lättare tolka demenssjuka personers ledtrådar. De 

fick ta del av viktig information om personer med demenssjukdom som kunde vara 

till hjälp vid bedömningen av smärta (Brorson et al., 2014; Karlsson et al., 2014). Om 

vårdpersonalen visste vem personen var bakom sjukdomen och vilka erfarenheter 

personen hade, kunde de lättare tolka signaler och få en djupare förståelse av 

demenssjuka personers beteende (Brorson et al., 2014). Utförande av personcentrerad 

vård var väsentligt för att identifiera signaler på smärta och för att se smärtrelaterade 

förändringar hos personer med demenssjukdom. Anhöriga till personer med 

demenssjukdom kunde bli upprörda när vårdpersonalen inte kunde uppfylla deras 

viljor och önskningar om hur vårdandet skulle ske. Vårdpersonalen upplevde att en 

konflikt med anhöriga lätt kunde uppstå under bedömning och hantering av smärta 

(Corbett et al., 2016). Det kändes problematiskt för vårdpersonalen att inte kunna 

balansera familjens önskemål med vad som ansågs bäst för personen med 

demenssjukdom. Vårdpersonalen hade inte bara ett ansvar att tillgodose den 

demenssjuka personens behov, utan även se till att anhöriga kände sig bekväma med 

den vård som utfördes (Monroe et al., 2015).    

 

Tidskrävande  

Smärtbedömning av personer med demenssjukdom var tidskrävande, då de många 

gånger inte verbalt kunde uttrycka sin smärta. Brist på tid var något som 

vårdpersonalen ofta upplevde i sitt dagliga arbete (Karlsson et al., 2014; Lichtner et 

al., 2016). Bidragande faktorer var hur många anställda som fanns och vilka resurser 

arbetsplatsen hade (Lichtner et al., 2016). Det fanns en medvetenhet hos 

vårdpersonalen att personer med demenssjukdom behövde mer tid för att 

kommunicera om sin smärta, samtidigt som tiden inte fanns i praktiken. Tidsbristen 

var ett orosmoment för vårdpersonalen (Lichtner et al., 2016). Vårdpersonalen 

behövde ta sig tid att lyssna och visa personer med demenssjukdom att de var 

närvarande. Blev vårdsituationer stressiga kunde personer med demenssjukdom 

istället visa tecken på ångest och bli oroliga. Brist på tid kunde resultera i att 

vårdpersonalen inte uppmärksammade viktiga tecken på smärta (Karlsson et al., 

2014). En sjuksköterska kunde ha hand om väldigt många patienter under ett 
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arbetspass och det kunde vara svårt att hinna lägga tillräckligt med tid hos varje 

patient. Sjuksköterskor behövde tid för att gå igenom journalanteckningar för att få en 

tydligare bild av personen med demenssjukdom, vilket sedan kunde underlätta 

smärtbedömningen (Dowding et al., 2015). Vårdpersonalen tvingades till att ha korta 

möten med sina patienter, vilket krävde att personer med demenssjukdom skulle vara 

redo att svara på olika frågeställningar samt komma ihåg sina upplevelser av smärta 

(Lichtner et al., 2016). Dessa möten kunde ske i samband med att personer med 

demenssjukdom ägnade sig åt annat som att äta eller sova, vilket kunde skapa 

distraktion. På många sjukhus och boenden fanns ett larm med funktionen att tillkalla 

vårdpersonal. Personer med demenssjukdom hade svårigheter att förstå larmets syfte 

och kunde ha glömt bort att larmet fanns tillgängligt. Personer med demenssjukdom 

fick då svårt att förmedla sin smärta. Vårdpersonalen kunde svara på larmning och 

personer med demenssjukdom glömde ibland anledningen till varför de tillkallat 

vårdpersonal. Det handlade ofta om att vårdpersonalen inte hade tid att direkt svara på 

larmningen (Lichtner et al., 2016).  

  

  

Diskussion  

Metoddiskussion  

I ett forskningsarbete är det enligt Wallengren och Henricson (2012) författarna till 

studien som har ansvar att tillgodose den vetenskapliga kvalitén. Aktuell 

litteraturstudies kvalité bör ses som ett förstagångsarbete med endast grundläggande 

metodkunskaper inom vetenskapligt skrivande. Under litteraturstudiens gång har 

riktlinjer följts med stöd av kurslitteratur, samt en kontinuerlig kontakt med ansvarig 

handledare för vägledning och kvalitetssäkring (Wallengren och Henricson, 2012). 

Eftersom det utfördes en tydlig presentation av inklusion- och exklusionskriterier ökar 

bekräftelsebarheten i denna litteraturstudie (Henricson, 2017). Ett inklusionskriterium 

var att resultatartiklarna inte skulle vara äldre än fem år eftersom forskning ständigt 

utvecklas. Samtliga sökträffar skulle vara på engelska, då majoriteten av vetenskapligt 

material är skrivet på engelska (Henricson, 2017). Det ger ett bredare utbud än om 

sökningarna begränsats till det svenska språket. Under bearbetning av 

resultatartiklarna, översattes de till svenska vilket kan påverka tillförlitligheten av 

innehållet. Begränsad förståelse för det engelska språket kan ha påverkat 

trovärdigheten. De tio valda resultatartiklarna är från Sverige (tre), Norge (en), 

Storbritannien (fyra) och USA (två). Eftersom fyra av tio studier var utförda i norden 

ökar överförbarheten då Sverige har ett liknande vårdkontext som de övriga nordiska 

länderna. Sökningarna skulle ge enbart vetenskapligt granskade artiklar och de skulle 

vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2017). Enligt Henricson (2017) 

påverkar resultatartiklarnas vetenskapliga kvalité pålitligheten i resultatdelen. En 

vetenskaplig granskning utfördes enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

för att säkerhetsställa artiklarnas kvalité. Minst grad II skulle uppnås för att artikeln 

skulle bedömas lämplig att ha med som resultatartikel. Fem resultatartiklar nådde 

grad I i vetenskaplig kvalité och fem grad II. Enligt Östlundh (2017) ökar 
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trovärdigheten ifall granskningen utförs gemensamt. Kvalitetsgranskningen delades 

upp och utfördes individuellt, i viss mån kan det ha minskat litteraturstudiens 

trovärdighet. Databaserna som valdes var CINAHL och PubMed, då dessa enligt 

Östlundh (2017) innehåller vetenskapligt material inom omvårdnad och medicin. Att 

söka i flera databaser ökar trovärdigheten enligt Henricson (2017). I denna 

litteraturstudie användes enbart två databaser. För att ytterligare belysa ämnet bör 

flera databaser genomsökas i ett eventuellt nästa steg. Databearbetningen utfördes 

med instruktioner från Forsberg och Wengströms (2015) steg av en innehållsanalys 

för att säkerställa ett strukturerat förhållningssätt.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet presenterades vårdpersonalens erfarenheter av att smärtbedöma personer 

med demenssjukdom. Det mest representativa i resultatet var att smärtbedömningen 

krävde tid av vårdpersonalen eftersom smärtan inte kunde uppmärksammas via verbal 

kommunikation (Karlsson et al., 2014; Lichtner et al., 2016). Istället fick 

vårdpersonalen genom sina tidigare kunskaper och erfarenheter skapa sig en visuell 

och intuitiv uppfattning om smärttillståndet (Dowding et al., 2015). 

 

En kategori som framkom var samverkan i team med subkategorin hierarkiska glapp. 

Fanns det hierarkiska glapp i teamet och vårdpersonalen inte lyssnade till varandra 

kunde en konsekvens bli att smärtlindring till personer med demenssjukdom uteblev 

(De Witt Jansen et al., 2017a). Tidigare forskning av Fry et al. (2015) stärker det 

faktum att relationerna inom teamet påverkar om personer med demenssjukdom får 

smärtbehandling eller inte. Enligt Corley (2002) skapades moralisk stress när 

sjuksköterskan inte kunde utföra sina arbetsuppgifter, i detta fall att inte kunna 

smärtlindra personer med demenssjukdom. Moralisk stress kunde i sin tur leda till 

utbrändhet, depression, mardrömmar och uppsägning av arbete. När sjuksköterskor 

upplevde moralisk stress kunde det gå ut över personer med demenssjukdom genom 

onödigt lidande, smärta och längre sjukhusvistelser (Corley, 2002). Personer med 

demenssjukdom kan drabbas av ett vårdlidande, ifall deras behov av smärtlindring 

inte tillfredsställs (Eriksson, 1994). Patientlagen (SFS 2018:821) beskriver 

personcentrerad vård som en stor del i vad lagen eftersträvar av hälso- och 

sjukvården. Det blir till viss del svårt att tillgodose patientlagen då hierarkiska glapp 

kan försvåra utförandet av personcentrerad vård och därmed smärtbedömningen. För 

att det inte ska förekomma några hierarkiska glapp inom vårdteam, bör arbetsplatser 

fokusera på teambuilding för att uppnå ett gott samarbete och en bra arbetsmiljö.  

 

En annan kategori var detektivarbete med subkategorin tolka patientens ledtrådar. 

Enligt Monroe et al. (2015) behövde vårdpersonalen kunna tolka ledtrådar som 

indikerade på smärta för att minska lidande för personer med demenssjukdom. Även 

om vårdpersonalen gjorde sitt yttersta vid en smärtbedömning, fanns alltid en 

osäkerhet kring om personen med demenssjukdom upplevde smärta eller inte och i 

vilken grad (Monroe et al., 2015). Tidigare forskning av Fry et al. (2015) menade att 

smärtbedömningsverktyg inte var pålitliga relaterat till demenssjuka personers 
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kognitiva svikt. Istället letade sjuksköterskor efter synliga tecken på smärta, 

exempelvis ansiktsuttryck och inaktivitet. De föredrog att förlita sig på vitala 

parametrar vid identifiering av smärta, såsom blodtryck, puls och andningsfrekvens 

(Fry et al., 2015). I resultatet framkom det att vårdpersonal hade fördel av att känna 

personen med demenssjukdom (Brorson et al, 2014). Därav kunde anhöriga vara till 

stor hjälp vid smärtbedömning då de kände personen med demenssjukdom väl och 

bäst kunde tolka personens ledtrådar (Brorson et al., 2014). Detta bekräftas i en 

tidigare studie av Paulson, Monroe och Mion (2014) som betonar värdet av en god 

kommunikation med anhöriga för att lättare finna ledtrådar som indikerar på smärta. 

Tidigare forskning av Veal et al. (2018) menar också att det är av stor fördel att känna 

personen med demenssjukdom för att kunna veta vilka tecken som kunde tyda på 

smärta. När en smärtbedömning inte kan bekräftas av personen med demenssjukdom 

kanske vårdpersonalen avstår från att smärtlindra relaterat till deras ambivalens. Det 

är möjligt att vårdpersonalens ovisshet i om de har gjort rätt eller fel kan leda till 

moralisk stress.  

 

Den andra subkategorin till detektivarbete var tidskrävande. Vårdpersonalen hade en 

medvetenhet om att smärtbedömning av personer med demenssjukdom var extra 

tidskrävande (Lichtner et al., 2016). En tidigare studie av Rantala, Kankkunen, Kvist 

och Hartikainen (2014) påpekades det att tiden var viktig för att kunna hantera smärta 

hos personer med demenssjukdom. Det ställdes ständigt etiska krav på 

vårdpersonalen. Med låga förutsättningar att uppfylla dessa, såsom brist på tid, kan 

konsekvensen bli att vårdpersonalen upplever moralisk stress (Cronqvist, Theorell, 

Burns & Lützén K, 2004).  

 

Konklusion och implikation  

I litteraturstudien framkommer det att kommunikationen med personer med 

demenssjukdom upplevdes som svår för vårdpersonalen. Samverkan i team var 

väsentligt för att smärtbedömningen skulle leda till att personer med demenssjukdom 

skulle få smärtlindring. Hierarkiska glapp kunde förekomma inom teamet vilket 

innebar att avståndet mellan professioner och yrkesgrupper blev större. 

Konsekvenserna blev dåligt samarbete i teamet, en otillräcklig rapportering av 

smärtbedömningen eller att inga smärtlindrande åtgärder utfördes. Tillit och 

gemenskap var viktigt för att kunna samverka i ett team. Det innefattar att samtliga 

professioner och yrkesgrupper skulle visa respekt för varandra och tillsammans ta 

hjälp av varandras kunskaper och erfarenheter. Smärtbedömning av personer med 

demenssjukdom krävde mycket tid eftersom de inte verbalt kunde förmedla sin 

smärta. Vårdpersonalen var medvetna om att personer med demenssjukdom krävde 

mer tid men tiden fanns inte i praktiken. För att få en förståelse för demenssjuka 

personers upplevelse av smärta beskrevs smärtbedömningen som ett detektivarbete. 

Den verbala kommunikationen sattes ur fokus eftersom personer med demenssjukdom 

ofta signalerade smärta genom andra tecken, såsom beteendeförändringar och 

kroppsspråk. Vårdpersonalen valde därför att inte använda sig av 
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smärtbedömningsverktyg, istället litade de på sitt förnuft och sina tidigare 

erfarenheter.  

Litteraturstudiens resultat påvisar att det krävs kunskaper och erfarenheter i hur man 

smärtbedömer personer med demenssjukdom. Det är av stor vikt att i framtida 

forskning fokusera på problematiken i att smärtbedöma personer med 

demenssjukdom. Vårdverksamheter bör satsa på utbildning gällande smärtbedömning 

av personer med demenssjukdom, för att vårdpersonal ska känna sig trygga och säkra 

vid genomförandet av en smärtbedömning. 
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BILAGA A  

 

Tabell 2: Sökordsöversikt 

 

Sökord  CINAHL Pubmed 

Smärtbedömning  Pain assessment  Pain assessment  

Demenssjukdom  Dementia  Dementia  

Omvårdnad  Nursing  Nursing  

Erfarenhet   Experience  Experience  

Kvalitativ  Qual*  Qual*  

Sköterska   Nurs* 
 

Smärta   Pain 
 

Erfarenhet  Experienc*  
 



BILAGA B  

 

 Tabell 3: Sökhistorik 

 

Datum  Databas  Sökord/Limits/  

Boolska operatorer  

Antal 

träffar  

Lästa 

abstrakt  

Granskade 

artiklar  

Resultat 

artiklar  

 

191001  

 

CINAHL  

 

Pain assessment AND Dementia AND 

Nursing AND Experience AND Qual*  

Limits: 2014-2019  

Peer reviewed   

 

12  

 

4   

 

3  

 

3  

 

191001 

 

Pubmed Pain assessment AND Dementia AND 

Nursing AND Experience AND Qual* 

Limits: 2014-2019  

 

34 

 

10  

 

6 

 

4  

 

191007  

 

CINAHL  

 

Dementia AND Nurs* AND Pain AND 

Qual*  

Limits: 2014- 2019  

Peer reviewed   

 

100  

 

16  

 

15   

 

2  

 

191007  

 

CINAHL  

 

Dementia AND Nurs* AND 

Experienc* AND Pain  

Limits: 2014-2019  

Peer reviewed   

 

52  

 

11  

 

9   

 

1 

 

 

 



BILAGA C  

 

Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens  Brorson, H., Plymoth, H., Örmon, K. & Bolmsjö, I. (2014). Pain Relief at the 

End of Life: Nurses’ Experiences Regarding End-of-Life Pain Relief in 

Patients with Dementia. Pain Management Nursing, 15(1), 315–

323. doi:10.1016/j.pmn.2012.10.005   
Land  

Databas  

Sverige  

CINAHL  

Syfte  Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter gällande smärtlindring i livets 

slutskede hos patienter med demenssjukdom.  

Metod:  

Design  

Kvalitativ ansats  

Fenomenologisk studie  

Urval  Sju kvinnliga legitimerade sjuksköterskor i södra Sverige i åldrarna 26-52 deltog i studien. 

Valet baserades på deras kunnigheter inom palliativ omvårdnad samt erfarenheter av 

smärtlindring vid livets slutskede hos patienter med demenssjukdom.  
Datainsamling  Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer med en tolkande ansats. 

Öppna- och slutna frågor ställdes enligt en förberedd lista. Innan första intervjun utfördes en 

pilotintervju, där syftet var att se hur deltagaren ställde sig till frågorna. Varje intervju 

inleddes med att deltagaren fick ta del av syftet till studien. Intervjuerna ägde rum på 

sjuksköterskornas arbetsplats. Varje intervju varade i mellan 30-40 minuter och blev 

inspelade. Deltagarna gav ett informerat samtycke. 
Dataanalys  Datainsamlingen delades upp och transkriberades. Sedan jämfördes och analyserades 

materialet. Forskarna transkriberade hälften av den inspelade intervjun innan de bytte med 

varandra. Därefter lästes den transkriberade texten igenom samtidigt som de lyssnade på 

inspelningen. Sedan läste forskarna igenom all transkriberad text flertal gånger. Därefter fick 

varje forskare skriva ner en lista med kategorier som speglade intervjuerna. Tillsammans 

valdes två huvudkategorier med fyra respektive fem subkategorier efter att ha jämfört och 

diskuterat alla alternativ.     
Bortfall  Ytterligare två sjuksköterskor fick förfrågan om att delta i studien, men valde att inte 

medverka på grund av hög arbetsbelastning samt tidsbrist.   
Slutsats  Två huvudkategorier var sjuksköterskors erfarenhet av svårigheter vid smärtlindring och 

sjuksköterskors erfarenhet av resurser gällande smärtlindring. Subkategorier till första 

huvudkategorin var känsla av maktlöshet, etiska dilemman i mötet med individen, känsla av 

att inte räcka till och känsla av att inte kunna nå patienten. I andra huvudkategorin framkom 

följande subkategorier som var förmågan att kunna förstå patientens behov, relationen med 

patienten, samarbete med fokus på individen, känsla av tillfredställelse att lyckas smärtlindra 

med farmakologiska smärtlindringsalternativ och känsla av tillfredställelse av att smärtlindra 

med icke farmakologiska smärtlindringsalternativ. I resultatet framkom det att samtliga 

sjuksköterskor stötte på etiska dilemman och känslomässiga hinder. De kände maktlöshet 

relaterat till att de inte hade förutsättningarna att smärtlindra tillräckligt utifrån patientens 

behov. Många upplevde det problematiskt att nå fram till patienten. Sjuksköterskorna i 

studien betonade vikten av god kommunikation med anhöriga. De fick en klarare bild av vem 

patienterna var bakom deras sjukdom, vilket underlättade arbetet.   
Vetenskaplig  

kvalitet  

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 85,1%, grad I av vetenskaplig kvalitet.  

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens  Corbett, A., Nunez, K., Smeaton, E., Testad, I., Thomas, A. J., Closs, S. J., … Lawrence, V. 

(2016). The landscape of pain management in people with dementia living in care homes: a 

mixed methods study. International Journal of Geriatric Psychiatry, 31(12), 1354–

1370. doi:10.1002/gps.4445  
Land  

Databas  

Storbritannien   

CINAHL  

Syfte  Syftet var att utforska den nuvarande situationen gällande smärtbehandling hos personer 

med demenssjukdom som bor i vårdhem.   
Metod:  

Design  

Mixad metod  

Triangulering    
Urval  Totalt 38 personer deltog i studien; sjuksköterskor, assistenter inom hemsjukvård och 

anhöriga som utför vård. Assistenter inom hemsjukvården rekryterades genom ett nätverk 

som hette Care Home Research Network, som låg i södra London. Chefer inom 

hemsjukvård nominerade lämplig vårdpersonal som hade ansvar för patienter med 

demenssjukdom till att delta i studien. Anhöriga som vårdare rekryterades 

genom Alzheimer´s Society´s Research Network.   
Datainsamling  Datainsamlingen utfördes genom fokusgruppsdiskussioner. Diskussionerna syftade till att 

utbyta ideér och utforska frågor tillsammans gällande smärtbehandling, utmaningar och 

praktiska lösningar. Deltagarna uppmuntrades till att beskriva negativa och positiva 

upplevelser inom området. Anhöriga som vårdade bjöds in via mejl till att vara med i 

en onlineundersökning, då de inte kunde delta i fokusgruppsdiskussionerna. 

Undersökningen bestod av tio frågor med ja/nej och fritextsvar. Svaret på dessa 

presenterades i procent. Diskussioner i fokusgrupperna spelades in av en koordinator och 

transkriberades av ett externt företag kallat TranscribeMe. Transkriptet granskades och 

gjordes därefter anonymt.    

Dataanalys  Forskarna använde tematisk analys av transkripten och svaren från onlineundersökningen, 

för att kunna identifiera teman och tolka uppgifterna. En jämförelsemetod utnyttjades för att 

hitta likheter och skillnader för att sedan kunna skapa subteman. Materialet bedömdes 

utifrån validitet och relevans. En grupp av forskare samlades för att sammanställa och 

diskutera alla teman och komma överens om innebörden var relevant i förhållande till syftet 

i studien. Alla teman var baserade på två frågor som skulle besvaras; “Hur ser den 

nuvarande situationen ut gällande smärtbehandling hos personer med demenssjukdom i 

hemsjukvården?” och “Vad finns det för hinder och vilka är möjligheterna till förbättring?”. 

Forskarna hade ett möte innan man påbörjade datainsamlingen med en grupp som var 

experter inom demenssjukdom, smärta och hemsjukvård för att få vägledning och tillgång 

till riktlinjer. Denna grupp specialister fick sedan förfrågan att granska studien och gav 

respons och återkoppling på materialet.   

Bortfall  Nämns ej.   

Slutsats  Nio teman togs fram i studien och dessa var kvalitégranskning av befintliga 

smärtbedömningsinstrument, värdet av icke farmakologiska behandlingar, känna personen, 

kommunikation som viktig del i smärthantering, medvetenhet av smärta och behovet av 

träning, ansvar av smärthantering och styrkor hos vårdpersonalen, följder utav vården samt 

expertpanelens rekommendationer. Det gjordes en utvärdering av olika 

smärtbedömningsverktyg och det fanns väldigt få smärtbedömningsverktyg anpassade till 

demenssjukdom. De som var anpassade till demenssjukdom var inte lämpliga att använda i 

hemsjukvård. Istället för att använda smärtbedömningsverktyg identifierades smärta genom 

observationer av beteendeförändringar, kroppsspråk och temperament. Den enda skala som 

användes som smärtbedömningsverktyg var Abbey Pain Scale, som de flesta tyckte 

fungerade bra. Familjer till patienterna önskade att vårdpersonalen skulle använde icke 

farmakologisk smärtlindring såsom massage, värme, kyla och musik. Personcentrerad vård 

var nyckeln till att kunna identifiera och behandla smärta. Det var viktigt att ta sig tid att 

lära känna patienten för att kunna upptäcka individuella tecken på smärta. Vårdpersonalen 

kunde då veta vem som svarade bäst på vilken behandling och vem av patienterna som 

exempelvis inte kunde svälja tabletter. En god relation och ett gott samarbete med 

familjerna till patienterna var viktigt för att kunna ge patienterna bästa möjlig vård. 
Vetenskaplig kvalitet  Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 79%, grad II av vetenskaplig kvalité. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens  De Witt Jansen, B., Brazil, K., Passmore, P., Buchanan, H., Maxwell, D., McIlfactrick, S. J., 

… Parsons, C. (2017a). Nurses’ experiences of pain management 

for people with advanced dementia approaching the end of life: 

a qualitative study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 26(9–10), 1234–

1244. doi:10.1111/jocn.13442  
Land  

Databas  

Storbritannien  

Pubmed  

Syfte  Syftet var att utforska erfarenheter hos sjuksköterskor inom palliativ vård, akutsjukvård och 

hemsjukvård gällande smärtbedömning av patienter med demenssjukdom under deras sista tid 

i livet.   
Metod:  

Design  

Kvalitativ ansats  

Fenomenologisk studie   

Urval  Totalt 24 sjuksköterskor deltog i studien varav sex stycken var från en palliativ vårdenhet, 12 

från hemsjukvården och sex från en akutvårdsavdelning. Alla skulle ha haft hand om patienter 

med demenssjukdom i ett palliativt skede. Av dessa var 23 kvinnor. Åldrarna var mellan 25-

59 år och erfarenheterna varierade mellan tre månader och 34 år. Deltagarna fick förfrågan 

om att delta i studien genom sin arbetsgivare och alla som tackade ja fick delta i studien. 

Samtliga vårdenheter var registrerade i Nordirland.   

Datainsamling  Semistrukturerade intervjuer utfördes tillsammans med respektive sjuksköterska. Intervjuerna 

ägdes rum på sjuksköterskornas arbetsplatser. Öppna- och slutna frågor användes med olika 

samtalskategorier. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Intervjuerna varade från 

31-45 minuter och datainsamlingen gjordes mellan juni 2014 till september 2015.   
Dataanalys  Tematisk analys utfördes med inspiration av Braun och Clarke vilket var den huvudsakliga 

metoden för dataanalysen. Transkriberingen lästes flertal gånger där man jämförde tankar, 

känslor, perspektiv och erfarenheter mellan de olika intervjuerna. För att se om deras olika 

arbetsplatser påverkade resultatet så delades de in i grupper baserade på deras arbetsplatser. 

Därefter jämfördes dessa grupper genom en korstabell.   

Bortfall  Nämns ej.  

Slutsats  Det framkom tre huvudteman och dessa var svårigheter att administrera smärtlindrande 

preparat, relationen mellan sjuksköterska och läkare samt teoretiskt och praktiskt lärande. 

Inom palliativ vård finns rekommendationer gällande verktyg vid smärtbedömning. 

Sjuksköterskorna i studien upplevde svårigheter att följa dessa gällande patienter med 

demenssjukdom. Deras utvecklingspotential och tillgången till praktisk träning var mycket låg 

bland alla vårdenheter. Efterfrågan av litteratur om demensvård hade expanderat de senaste 

åren. Det resulterade i att vårdpersonal fick ta del av empiriskt godkända rekommendationer 

som belyste vikten av personcentrerad vård hos patienter med demenssjukdom. Oftast var det 

välutbildad vårdpersonal inom området demenssjukdom som kunde utföra denna typ av 

vård.   
Vetenskaplig  

kvalitet  

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 83,3%, grad I av vetenskaplig kvalitet.  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens  De Witt Jansen, B., Parsons, C., Brazil, K., Passmore, P., Buchanan, H., Maxwell, D., … 

Watson, M. (2017b). Exploring healthcare assistants’ role and experience in 

pain assessment and management for people with advanced dementia towards the end of life: 

a qualitative study. BMC Palliative Care, 16, 1–11. doi:10.1186/s12904-017-0184-1  
Land  

Databas  

Storbritannien  

CINAHL  

Syfte  Syftet var att utforska undersköterskans roll, perspektiv och erfarenhet av hantering och 

smärtbedömning hos patienter med avancerad demenssjukdom i ett palliativt skede, på 

palliativ enhet, inom akutvård och i hemsjukvården.   
Metod:  

Design  

Kvalitativ ansats  

Fenomenologisk studie  

Urval  Det var 14 undersköterskor från Nordirland som deltog i studien med ålder 20 - 64 år och 13 

av deltagarna var kvinnor. Erfarenhet av vårdande var 1-27 år. Nio stycken var från 

hemsjukvården, två stycken från akutavdelning på sjukhus och tre från palliativ enhet. Urvalet 

skulle vara varierande gällande ålder, utbildning och erfarenhet.   
Datainsamling  Datainsamlingen pågick mellan juni 2014 till september 2015. Genom semistrukturerade 

intervjuer fick deltagarna beskriva sina erfarenheter och deras åsikter kring frågan och själva 

ämnet. Där var totalt tio frågor och dessa var noggrant utvalda och granskade. Samtalen 

spelades in och intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplatser i enrum. Deltagarna fick en 

muntlig sammanfattning om studien och studiens syfte. Alla deltagare fick sedan ge ett 

skriftligt samtycke om att delta i intervjuerna samt studien.   
Dataanalys  Innehållet transkriberades och analyserades av en forskare i forskningsgruppen. All kvalitativ 

data analyserades utifrån en modell av Braun och Clarke. Genom denna modell kunde 

intervjuerna delas in i teman som beskrev deltagarnas erfarenheter. Metoden av dataanalysen 

och innehållet diskuterades och godkändes av en projektgrupp som hade det högsta ansvaret 

för studien.   
Bortfall  Nämns ej.  

Slutsats  Teman som framkom var känna igen smärta, känna patienten, observation och tolkning av 

beteende och icke verbala tecken på smärta, rapportera smärta, negativt arbetsrelaterade 

identiteter och relationer & kompetensutveckling. Smärtbedömning och smärtlindring inom 

denna patientgrupp var av högsta prioritet men också det mest utmanande för vårdpersonalen. 

Hur stämningen var i arbetsgruppen visade sig påverka rapporteringen av patienternas 

mående. Kände inte sig undersköterskorna respekterade och betrodda av övrig vårdpersonal 

så uteblev viktig information. Eftersom undersköterskor jobbade nära patienten, borde de 

prioriteras med stöd, vidareutbildning, träning och upplärning för att få en högre kvalité på 

vården och vårdandet.   
Vetenskaplig  

kvalitet  

Enligt Carlsson och Eiman (2003) så uppnår artikeln 81,25%, grad I av vetenskaplig kvalité.  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens  Dowding, D., Lichtner, V., Allcock, N., Briggs, M., Swarbrick, C. & Closs, S. J. 

(2015). Using sense-making theory to aid understanding of the recognition, assessment and 

management of pain in patients with dementia in acute hospital settings. International 

Journal of Nursing Studies, 53, 152-162. doi:1016/j.ijnurstu.2015.08.009  

Land  

Databas  

USA  

Pubmed  

Syfte  Syftet var att leverera en bearbetad och begriplig modell som baserades på teorier om 

förnuft gällande beslutfattande kring smärtbedömning och hantering av smärta hos patienter 

med demenssjukdom.  
Metod:  

Design  

Kvalitativ ansats  

Etnografisk studie  

Urval  Det var 87 personer som deltog i studien med placering på fyra sjukhus i norra England, 

södra England och Skottland. Totalt 31 patienter observerades, 52 stycken från 

vårdpersonalen blev intervjuade och fyra anhöriga som var vårdare 

intervjuades. Patienterna var diagnostiserade med demenssjukdom och var över 65 år. Alla 

intervjupersoner ombads att skriva på ett skriftligt kontrakt. Deltagarna förblev anonyma.  
Datainsamling  Datainsamlingen innehöll icke deltagande observationer av patienter. De tog del av 

anteckningar om patienternas smärta samt läkemedelslista för utskriven analgetika. De fick 

tillgång till patienternas journaler och utförde semistrukturerade intervjuer av personal och 

anhöriga. Intervjuerna varade i 15-60 minuter och spelades in. Ett företag anlitades för att 

transkribera det insamlade materialet.  
Dataanalys  Datainsamlingen organiserades genom en speciell programvara (Nvivo v10). Det 

analyserades både induktivt och deduktivt genom en tematisk metod för att få fram centrala 

teman i materialet. Transkriptet lästes om flertal gånger av både den aktuella 

forskningsgruppen och av två forskare från en annan forskningsgrupp. Därefter sorterades 

materialet till lämpliga kategorier.  

Bortfall  Nämns ej.   
Slutsats  Tre huvudteman framkom i studien och var smärtans natur och bedömning av smärta hos 

patienter med demenssjukdom, kontexten av identifiering, bedömning och hantering av 

smärta, bedömning och hantering som en process mellan individer och som sker över en tid. 

En slutsats som dras är att kunskaper, erfarenheter och upplevelser av olika sociala 

sammanhang påverkade personers individuella kognitivitet. Beslutsfattande genom förnuft 

var något som utvecklades genom tid och med erfarenhet. Smärtbedömning och hantering 

av smärta var inte enbart en individuell kognitiv aktivitet, utan det var också en 

samarbetsprocess mellan många individer som uppstod över tid och i speciella 

organisationskulturer.  
Vetenskaplig  

kvalitet  

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 77%, grad II av vetenskaplig kvalitet.   

 

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens  Karlsson, C. E., Ernsth Bravell, M., Ek, K. & Bergh, I. 

(2015). Home healthcare teams’ assessments of pain in care recipients living with dementia: 

a Swedish exploratory study. International Journal of Older People Nursing, 10(3), 190–

200. doi:10.1111/opn.12072   

Land  

Databas  

Sverige  

CINAHL   

Syfte  Syftet var att utforska hemsjukvårdens erfarenheter av att bedöma smärta hos patienter med 

demenssjukdom.  
Metod:  

Design  
Kvalitativ ansats    
Hermeneutisk studie  

Urval  En grupp på 23 deltog i studien. Det var 21 legitimerade sjuksköterskor som blev tillfrågade 

och utav dessa valde 13 att delta. Även 20 sjuksköterskeassistenter tillfrågades om att delta i 

studien och tio valde att delta. Av de deltagande var 21 kvinnor och två män. Deltagarna 

jobbade i västra Sverige i en medelstor kommun. Kraven för att delta i studien var minst ett 

års erfarenhet av hemsjukvård. Alla deltagande fick muntlig information om studien på 

arbetsplatsen. Deltagarna fick lämna ett skriftligt samtycke och blev informerade om att de 

under studiens gång kunde välja att avbryta. 

Datainsamling  Individuella intervjuer med öppna- och slutna frågor genomfördes under maj till augusti 

2012. Öppna- och slutna frågor användes för att skapa ett naturligt sätt för deltagarna att 

prata fritt om sina erfarenheter. Intervjuerna varade från 28-65 minuter och allt spelades in. 
Materialet transkriberades av en forskare i forskningsgruppen. Transkriberingen granskades 

av ett författarbolag som hjälpte till att få texten till engelska. Därefter har forskarna till 

studien läst igenom den engelska versionen för att bekräfta att den har samma innebörd.   
Dataanalys  Alla intervjuer analyserades genom metodologiska principer för att klargöra vad som ligger 

bakom texten och vad som vill framföras till läsaren. Metodologiska principer innebar 

öppenhet för texten och att egna erfarenheter kunde påverka förståelsen och tolkningen av det 

som sades. Forskarna skulle växla från sin naturliga insikt till en reflekterande och 

vetenskaplig strategi för att förstå intervjuernas innehåll och inte dra egna slutsatser. Texten 

lästes flera gånger av varje forskare och egna anteckningar skrevs. Materialet diskuterades 

för att uppnå en bredare förståelse, vilket är en del av den hermeneutiska cirkeln. Därefter 

lästes texten av alla från början till slut och lämpliga teman skapades.  

Bortfall  Det fanns 18 stycken som utöver de deltagande blev tillfrågade om att delta i studien men de 

var inte intresserade.   

Slutsats  Teman som framkom var behovet av förtroendefullt samarbete, användandet av flera 

strategier, bibehålla personal och ha en kontinuitet i arbetet samt behovet av längre tid för att 

kunna bedöma smärta. I studien framkom det att hemsjukvårdspersonal kunde bedöma 

smärta hos patienter med demenssjukdom genom att uppmärksamma förändringar sensoriskt, 

kognitivt, emotionellt och i beteendet. Det var en komplex situation när evidensbaserade 

smärtbedömningsverktyg inte var aktuella. Istället baserades bedömningen på egna 

erfarenheter. En stressig arbetsmiljö kunde resultera i att smärtbedömningen inte blev 

pålitlig. Tillämpning av personcentrerad vård var grunden till att kunna smärtbedöma en 

patient med demenssjukdom.   
Vetenskaplig  

kvalitet  

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 93,75%, grad I av vetenskaplig kvalité.  

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens  Krupić, F., Sadić, S., Seffo, N., Bišćevic, M., Fazlić, M., Čustović, S. & Samuelsson, K. 

(2018). Experience of registered nurses in assessing postoperative pain in 

hip fracture patients with dementia. Medicinski Glasnik, volume 15, 75-

80. doi:10.17392/942-18   
Land  

Databas  

Sverige   

Pubmed   

Syfte  Syftet var att undersöka legitimerade sjuksköterskors erfarenheter av 

att smärtbedöma patienter med höftfraktur och demenssjukdom i ett postoperativt skede.  

Metod:  

Design  

Kvalitativ ansats   

Demografisk studie  

Urval  Det var 51 legitimerade sjuksköterskor som deltog i studien med öppna frågor i form av 

ett formulär. Formuläret skickades till 60 legitimerade sjuksköterskor och det skickades 

tillbaka 51 ifyllda frågeformulär (85%). Åldern på de deltagande varierade mellan 35-55 

år. Alla som deltog hade jobbat mellan 6- 28 år som legitimerade sjuksköterskor. Ett krav 

för att få delta i studien var minst fem års erfarenhet av ortopedpatienter med 

demenssjukdom.  

Datainsamling  Datainsamlingen pågick mellan augusti 2016 till juni 2017 genom självadministrerande 

frågeformulär. Formuläret innehöll 23 ämnen kopplade till demografi och sociala 

uppgifter såsom ålder, kön, utbildning och år av erfarenhet som legitimerad sjuksköterska 

och kandidatexamen. Med öppna frågor ombads de beskriva sina erfarenheter och sitt 

tillvägagångssätt.  
Dataanalys  En kvalitativ analysmetod valdes för att tolka och analysera datan. Denna metod kunde 

användas för att skära ner stora mängder data till ett begränsat antal huvudkategorier, 

teman, underkategorier och koder.   

Bortfall  Nio legitimerade sjuksköterskor utöver de 51 deltagande fick möjligheten att medverka i 

studien men valde att inte delta.   

Slutsats  En huvudkategori var visuell bedömning av smärta. Subkategorier var kroppsspråk, 

förändring av beteende och ansiktsuttryck. Den andra huvudkategorin var kommunikation 

och subkategorier var kommunikation om smärta, rapportera smärta, förslag till 

förbättringar och få mer information om demenssjukdom. I resultatet framkom det att 

sjuksköterskan började sin smärtbedömning genom att observera patienten och sedan 

kommunicera med patienten. Majoriteten av patienterna med demenssjukdom visade mer 

ansiktsuttryck som påvisade smärta än patienter utan demenssjukdom. När 

demenssjukdomen var långt gången var ansiktsuttrycken oklara och mer svårbedömda. 

Kroppsspråket var det vanligaste sättet för patienter med demenssjukdom och höftfraktur 

att uttrycka sin smärta. Alla sjuksköterskorna i studien var överens om att icke verbal 

kommunikation var svårtolkad. Ingen av sjuksköterskorna hade gått någon kurs om 

smärtbedömning av patienter med demenssjukdom och behövde mer information och 

kunskap för dessa patienters behov. I studien kom man också fram till att 

informationsutbytet mellan avdelningarna på sjukhuset behövde bli bättre.  
Vetenskaplig  

kvalitet  

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 81,25%, grad I av vetenskaplig kvalité.  

 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens  Lichtner, V., Dowding, D., Allcock, N., Keady, J., Sampson, E. L., Briggs, M., … Closs, S. 

J. (2016). The assessment and management of pain in patients with dementia in 

hospital settings: a multi-case exploratory study from a decision making perspective. BMC 

Health Services Research, 16, 1–15. doi:10.1186/s12913-016-1690-1   

Land  

Databas  

Storbritannien  

Pubmed  

Syfte  Syftet var att undersöka hur vårdpersonal uppmärksammar och hanterar smärta hos 

patienter med demenssjukdom i akutvårdsmiljöer.   
Metod:  

Design  

Kvalitativ ansats  

Etnografisk studie  

Urval  Totalt 31 patienter med åldrarna 75-99 deltog varav 11 var män och 20 var kvinnor. Fyra 

vårdenheter med inriktning akutvård valdes ut. Ett i södra England, två i norra England och 

ett i Skottland. Patienterna hade olika grad av demenssjukdom och de observerades i 71 

timmar. Från vårdpersonalen som vårdade dessa patienter var det 52 stycken som 

intervjuades. Två familjemedlemmar som var vårdare till patientgruppen 

intervjuades. Patienterna blev informerade om studien av Mental Capacity Act och 

the Adults with Incapacity Act som sedan gjorde en bedömning om patienternas förmåga att 

ta egna beslut. Samtliga personer som deltog gav ett skriftligt samtycke och blev 

informerade om att intervjuerna spelades in.   
Datainsamling  En forskare per vårdenhet hade hand om datainsamlingen, utom en vårdenhet där ansvaret 

låg hos två forskare i studien. Datainsamlingen var varierad genom intervjuer av 

vårdpersonal och familjemedlemmar. Observationer gjordes av vårdpersonal 

som antecknade eller så utfördes observationer genom teknisk utrustning. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes och varade mellan 15-60 minuter.  
Dataanalys  Materialet innehöll observationsresultat, fältanteckningar, journalanteckningar och 

intervjuer. Allt inspelat material transkriberades. En induktiv och deduktiv synvinkel 

riktades mot den insamlade datan. Alla i forskningsgruppen läste igenom allt material och 

därefter träffades forskarna på möten där de diskuterade och reflekterade över det insamlade 

materialet. Under bearbetningen utsågs olika teman som skulle belysa resultatet.   
Bortfall  Nämns ej.   

Slutsats  Fyra huvudteman identifierades och dessa var kommunicera om smärta med personer med 

demenssjukdom, kommunikation mellan vårdare och vårdpersonal, prövning av terapi och 

pussla ihop en bild. Vanligtvis hade vårdpersonalen riktlinjer och verktyg som stöd när det 

kommer till smärtbedömning av patienter. Men för patienter med långt utvecklad 

demenssjukdom, så blev kommunikationen ett hinder och det blev svårare för 

vårdpersonalen att upptäcka smärta. Därför behövde vårdpersonalen leta efter andra tecken 

på smärta, såsom beteendeförändringar, kroppsspråk och hur de uttryckte sig gentemot den 

som utförde vård. Brist på vårdpersonal och tid var bidragande faktorer till att all smärta 

inte upptäcktes och behandlades. Relationen mellan patienter och vårdpersonal var viktig 

för att uppnå bästa kommunikationsmöjlighet. Detta kunde ta tid och eftersom det jobbade 

många på vårdenheterna så var det svårt att skapa denna tillit och relation. Familj och 

vårdare till patienterna var en viktig nyckel till att kunna upptäcka smärta. Eftersom de hade 

en nära relation till patienten kunde de förse vårdpersonalen med viktig information som 

kunde underlätta deras arbete. All vårdpersonal uttryckte svårigheter att använda 

smärtbedömningsverktyg. 
Vetenskaplig  

kvalitet  

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 70,8%, grad II av vetenskaplig kvalitet.   
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Artikel 9 

Referens  Midtbust, M. H., Alnes, R. E., Gjengedal, E. & Lykkeslet, E. (2018). 

A painful experience of limited understanding: healthcare professionals’ experiences with  

palliative care of people with severe dementia in Norwegian nursing homes. BMC Palliativ

e Care, 1, 1-9. doi:10.1186/s12904-018-0282-8  
Land  

Databas  

Norge  

CINAHL  

Syfte  Syftet var att undersöka samt utöka kunskapen av vårdpersonalens erfarenheter av palliativt 

vårdande av patienter med långt gången demenssjukdom i vårdhem.    
Metod:  

Design  

Kvalitativ ansats  

Fenomenologisk studie   
Urval  Totalt 20 personer deltog i studien. Sju sjuksköterskeassistenter och 13 legitimerade 

sjuksköterskor från fyra olika vårdhem i mitten i mitten av Norge. Fem från respektive 

vårdhem valdes ut. De deltagande fick först en muntlig beskrivning av studien av sina 

chefer och sedan en skriftlig beskrivelse. Alla deltagande i studien var kvinnor mellan 

åldrarna 28-63 med en medelålder på 43 år. Medelerfarenheten av att ha arbetat med 

patienter med demenssjukdom var 18 år. För att få en variation i urvalet så valdes 

slumpmässigt två mellanstora vårdhem och två mindre vårdhem ut. Tre av de fyra utvalda 

vårdhemmen hade avskilda demensavdelningar. Forskarna valde att inkludera både 

sjuksköterskeassistenter och legitimerade sjuksköterskor i studien. De legitimerade 

sjuksköterskorna hade huvudansvaret men sjuksköterskeassistenterna hade en viktig roll i 

det patientnära vårdandet.   
Datainsamling  Datainsamlingen bestod av djupgående intervjuer med ett fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. En forskare i forskningsgruppen genomförde intervjuerna och ville få 

fram detaljerade och varierande beskrivningar av vårdpersonalens erfarenheter. För att 

hålla intervjun levande så ställdes öppna frågor. Vårdpersonalen gavs tid och utrymme att 

svara på frågan utan att bli avbrutna och de hade möjlighet till att ställa följdfrågor. En 

semistrukturerad intervjuteknik användes för att balansera fokus och öppenhet genom hela 

intervjun. Alla intervjuer utfördes i ett lämpligt rum på arbetsplatsen och pågick i cirka en 

timme. Intervjuerna spelades in och transkriberades av en forskaren. Alla deltagare gav ett 

skriftligt samtycke. 
Dataanalys  En del av analysen var en analysering av den fenomenologiska metoden. Först så läste 

forskarna intervjumaterialet flertal gånger för att få en känsla av huvudbudskapet. Sedan 

lästes intervjuerna igenom ytterligare gånger för att kunna dela upp texten i meningsfulla 

delar i relation till ämnet som studerades. Sedan skapades kategorier. Forskarna sökte sedan 

en djupare förståelse för texten och jämförde skillnader och likheter mellan alla 

intervjuerna. Processen handlade om att tolka och analysera texten för att sedan kunna 

omformulera. Alla forskare var aktiva genom hela processen.  
Bortfall  Nämns ej.  

Slutsats  Fem kategorier formades. Dessa var en smärtsam erfarenhet av begränsad förståelse, 

utmaningar relaterade till att läsa av patientens lidande, känslan av otillräcklighet, trots 

framgångar, lämna över patienten till främlingar och vara oense om vad som är bäst för 

patienten. I resultatet framkom det att vårdpersonalen upplevde en bedrövelse över att 

vårda patienter med demenssjukdom i ett palliativt skede. Detta i relation till deras 

begränsade kunskap om den enskilde patienten med demenssjukdoms behov i livets 

slutskede. Det vårdpersonalen i studien uppgav som mest smärtsamt med att hantera 

patienter med demenssjukdom i livets slutskede var att läsa av patienten för att upptäcka 

smärta, att patienten inte ville bli hjälpt, att lämna över patienterna till nya vårdgivare och 

att inte vara överens om vad som var det bästa för patienten.   
Vetenskaplig  

kvalitet  

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 75%, grad II av vetenskaplig kvalité.  
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Artikel 10 

Referens  Monroe, T. B., Parish, A. & Mion, L. C. (2015). 

Decision Factors Nurses Use to Assess Pain 

in Nursing Home Residents With Dementia. Archives of Psychiatric Nursing, 29(5), 316–

320. doi:10.1016/j.apnu.2015.05.007  
Land  

Databas  

USA  

CINAHL  

Syfte  Syftet var att undersöka hemsjukvårdens personal och identifiering och lindring av smärta 

hos patienter med demenssjukdom.   
Metod:  

Design  

Kvalitativ ansats  

Fenomenologisk studie  

Urval  Totalt 29 deltagare indelat i två fokusgrupper deltog i studien. Två vårdenheter med 

långtidsvård valdes ut i Nashville, Tennessee. Kraven för att få delta var att de skulle vara 

legitimerade sjuksköterskor eller sjuksköterskeassistenter. Ett ytterligare krav var att 

smärtbedömning och smärtlindring skulle vara en del av deras ansvar i arbetet. Deltagare 

exkluderades om deras ansvarsområde inte inkluderade detta. Samtliga i dessa 

fokusgrupper intervjuades och intervjuerna spelades in. Alla deltagare informerades om 

studien innan intervjun drogs igång. Samtliga fick ge sitt skriftliga samtycke till studien där 

de förblev anonyma. Ingen data samlades in om den på något sätt var identifierande såsom 

ålder, kön och plats.  

Datainsamling  Två forskare ansvarade för intervjun. Den ena forskaren höll i samtalet och den andra 

spelade in samtalet, förde anteckningar och uppmärksammade deltagarnas kroppsspråk. 

Syftet med studien förklarades innan frågorna ställdes. Semistrukturerade och öppna- och 

slutna frågor ställdes och fokuset låg på att deltagarna skulle berätta om förekomsten av 

smärta hos patienterna, hur det identifierades och hanterades.   
Dataanalys  Inspelningarna av intervjuerna transkriberades av ett företag som var helt oberoende av 

studien. Forskarna som utförde analyserna av datainsamlingen var doktorander och 

sjuksköterskor med specialisering av geriatrik. De hade tidigare erfarenhet av att 

analysera insamlad data från fokusgrupper. En teknik som hette sax och sort användes. De 

ansvariga för analysen läste först igenom allt transkriberat material, därefter gjordes en 

färgkodning på teman som liknade varandra. Sedan klipptes det ut och teman med samma 

färg sattes ihop. Därefter träffades alla forskare och identifierade större teman till studien. 

För att stärka dessa användes återspeglande citat till respektive tema.    

Bortfall  Nämns ej.  

Slutsats  Studien presenterade ett huvudtema samt fem subteman. Huvudtemat var pussla ihop ett 

komplex pussel för att optimera patientens bekvämlighet och subteman som följer var 

osäkerhet om smärterfarenheter hos patienter med demenssjukdom, vara en detektiv, 

klargörande faktorer, konfliktlösning och sjuksköterskans roll. I resultatet nämndes det av 

deltagarna att extra tid krävdes för att få en helhetsbild av patienter med demenssjukdom. 

Det kom in information från många håll såsom närstående, patienten själv, journaler och 

kollegor. Deltagarna förklarade det som ett stort pussel att lösa. Vårdpersonal som kände 

patienterna visste exakt vad de skulle leta efter, medan vårdpersonal från bemanning inte 

hade den förutsättningen. Ett stort ansvar låg på sjuksköterskorna. Sjuksköterskor behövde 

utnyttja sina bästa kunskaper och insikter för att kunna identifiera smärta hos patienterna. I 

vissa fall handlade det om psykisk smärta och den typen av smärta kunde inte lindras med 

smärtstillande. Vårdpersonalen fick då be läkarna att sätta in psykofarmaka. Nya 

sjuksköterskor uttryckte svårigheter att ge morfinpreparat till en patient som inte uttryckte 

sin smärta verbalt.   
Vetenskaplig  

kvalitet  

Enligt Carlsson och Eiman (2003) uppnår artikeln 72,9%, grad II av vetenskaplig kvalité.  
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