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Sammanfattning Bakgrund: svårigheter uppstår med kommunikationen mellan 
patient och sjuksköterskan vid insjuknande i Alzheimers 
sjukdom vilket leder till hinder i smärtbedömning av personer 
med Alzheimers sjukdom jämfört med bedömningen av 
personer utan kognitiv nedsättning.  
Syfte: syftet med litteraturstudien var att belysa vikten av 
korrekt smärtbedömning hos patienter med Alzheimers 
sjukdom. 
Metod: studien var en litteraturstudie, 12 artiklar samtliga 
kvantitativa som svarade mot studiens syfte har granskats och 
analyserats 
Resultat och konklusion: bedömning av smärta hos patienter 
med Alzheimers sjukdom är komplex, slutsatsen är tvetydig 
då resultatet visar dels att personer med Alzheimers sjukdom 
har mer smärta respektive mindre smärta än personer utan 
kognitiv nedsättning. Bedömningsinstrumenten som 
undersöktes i studien visade sig vara relevanta men ansvar 
och kunskap från sjukvårdspersonalen som använder 
instrumentet var ett krav för att kunna utesluta felkällor av 
tecken på smärta så som onormala rörelser, beteende och 
ljud. 
Implikation: vidare forskning bör göras där fokus ligger på de 
enskilda diagnoserna istället för gruppen demenssjukdomar 
samt ökad kunskap hos sjukvårdspersonal på smärta i relation 
till Alzheimers sjukdom. 
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Abstract  Background: difficulties with communication is shown in 
the progress of Alzheimer’s disease which leads to a 
difference in assessment of pain in persons with 
Alzheimer’s disease compared to persons without a 
cognitive impairment.  
Aim of the study: the aim of the study was to illuminate 
the importance of correct pain assessment in patients with 
Alzheimer’s disease 
Method: the study was a literature review, 12 quantitative 
articles which met the study’s purpose was reviewed and 
analyzed. 
Results and conclusions: pain assessment in patients with 
Alzheimer’s disease is complex, the conclusion is 
ambiguous since the results show that people with 
Alzheimer’s disease has more in some studies and less 
pain in others in comparison with people without a 
cognitive impairment. The pain assessment tools that were 
examined in this study were shown to be relevant, but it 
was important that the staff using the instruments had to 
be able to rule out confounders of pain such as unusual 
movements, behaviour and sounds. 
Implication: further research should focus on the the 
separate diagnoses that are included in the dementia genre. 
Also an increased knowledge and awareness in the staff 
about pain in correlation with Alzheimer’s disease. 
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Inledning  

Idag har cirka 150 000 personer en demenssjukdom i Sverige (Langworth, 2010) varav 
ungefär 60 % har diagnosen AD (Alzheimer’s Disease), de utgör en stor del av äldre 
inom vården och dessa grupper förutspås att öka inom de närmsta 40 åren. De första 
symptomen på Alzheimers sjukdom (Blennow, Marcusson, Skoog & Wallin, 1995) 
yttrar sig som minnessvårigheter, svårighet att uttrycka sig i ord samt svårt att förstå 
olika ord och texter. Orsakerna till sjukdomen är inte upptäckta men en viss kunskap om 
sjukdomsförloppet (Blennow, Marcusson, Skoog & Wallin, 2002) finns. I samhället 
uppskattas kostnader för demenssjukdomar till runt 45 miljarder kr/år (2002), dels 
direkta som till exempel hemsjukvård, institutionsvård, mediciner samt indirekta där 
bland annat anhörigas insatser, akuta omhändertaganden ingår. Detta kan jämföras med 
försvarsdepartementet som erhöll 41 miljarder kr av regeringen 2002. 
 
Smärta är en subjektiv känsloupplevelse (Andersson et al., 2009b) som kan vara en 
inledande orsak för en individs lidande. Smärta är det vanligaste symptomet som 
människor söker för i sjukvården och upplevelsen av smärta varierar och varje tillfälle 
är unikt då olika faktorer har betydelse såsom sociala, kulturella, fysiologiska och 
psykologiska. Smärta kan ibland feltolkas av patienten och lokalisation av smärtstimuli 
kan uppges vara i till exempel handen när den faktiska skadan sitter i axeln, i dessa fall 
är det viktigt att kunna se och bedöma smärta på ett adekvat sätt. Smärtbedömning kan 
då vara komplicerat, speciellt vid vård av personer med nedsatt kognitiv förmåga vilket 
är fallet vid AD. 
 
Det kan vara svårt för en person med AD att göra sig förstådd (Blomqvist, 2007) samt 
att sjuksköterskan inte tror på de närstående och hemtjänstpersonal när de uppger att 
personen har smärta. Detta kan vara ett hinder för att upptäcka smärta hos en människa 
med AD och eventuella missförstånd kan uppstå och bli ett problem vid kommande 
utvärdering av smärtlindring. 
 
Det är personalens och sjuksköterskans uppgift att tolka de beteendeförändringar som 
personer med AD uppvisar (Spjuth, Lundell, & Bergh, 2006). Medmänsklighet och 
närvaro kan inte ersättas av läkemedel däremot kan detta användas som en del i 
behandlingen av personer med demenssjukdom. På grund av hinder i kommunikationen 
vid AD så som svårigheter att uttrycka smärta samt söka hjälp för smärta ökar vikten av 
utbildad personal som ser tecken på smärta och har en kunskap kring smärta vid 
demenssjukdom för att ge en så god vård som möjligt. 
 
Det nämns i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen 
2005) att de bör ha en förmåga att observera, värdera, prioritera, dokumentera och vid 
behov åtgärda och hantera förändringar i patientens fysiska och psykiska tillstånd. Då 
krävs även att uppmärksamma patienter som inte själva kan uttrycka sitt behov av 
information. 
 

 



 

 

 

 2 

Bakgrund  

Alzheimers sjukdom 

AD ingår i demensdiagnoserna (Andersson, et al., 2009a) och sjukdomen utgörs av att 
hjärnan gradvis bryts ned vilket till slut leder till döden. I vissa fall kan sjukdomen 
inträda tidigt redan vid 40 års ålder, över 90 års ålder är insjuknandegraden låg dock är 
insjuknandegraden som högst mellan 80-90 år. När en person med misstänkt AD 
upptäcks (Blennow, et al., 2002) påbörjas en utredning, där ingår anamnes som 
innehåller hur många år de har haft symptom sedan påbörjas frågor som täcker 
funktioner i hjärnan som är påverkade inklusive dysfasi (svårighet att finna ord), 
dyspraxi (svårighet att utföra motoriska handlingar), visuell dysgnosi (svårighet att 
läsa), visuospatial störning (svårigheter att orientera sig i okänd miljö) och även 
generellt kognitiva symptom som logik (svårigheter att följa ett normalt tankemönster). 
Detta uppföljs med en somatisk status (ibid.) samt blodprover för att 
differentialdiagnosticera eventuell sekundär demens där till exempel hyperkalcemi, 
B12-brist och hypotyreos kan orsaka demenssymptom även undersöks ifall 
bakomliggande sjukdomar så som normalt åldrande, depression, alkoholdemens, andra 
demenssjukdomar, Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och akut konfusion kan orsaka 
symptomen.  
 
Vid insjuknande av AD (Blennow, et al., 2002) ses ofta vida fåror av hjärnbarken och 
utvidgade ventriklar samt en förlust av nervceller börjar påvisas. Vidare har senil plack 
(beta-amyloid-plack) samt neurofribriller en betydande roll i nedbrytning av 
nervcellerna. Dessa återfinns i normalt åldrande men i större grad vid AD. Sjukdomen 
delas in i 3 faser, lindrig, medelsvår och svår demens som kännetecknas av olika tecken 
och symptom. Inledningsvis beskrivs svårigheter med närminnet, där framförallt 
episodiskt minne är påverkat. Den lindriga fasen kännetecknas av 
koncentrationssvårigheter samt lätt dyspraxi, dysfasi, dysgnosi samt psykiatriska 
symptom som depressivitet och ångest. Efter några år fortskrider sjukdomen in i en 
medelsvår fas där en grövre minnesstörning uppkommer och visuospatiala störningar 
förekommer, då kan det vara aktuellt med äldreboende eller stort stöd hemma för 
hushållsarbetet kan utgöra en fara på grund av de förvärrade symptomen som att till 
exempel glömma att spisen är igång. I den sista fasen uppkommer svåra 
parietallobssymptom (dyspraxi, dysfasi, dysgnosi) samt en emotionell avtrubbning 
inleds samt minnestörningar ses tydligt då patienten kanske inte känner igen hemmiljön 
och anhöriga. Detta leder till att vård dygnet runt behövs då uppgifter som att stiga upp, 
klä på sig samt att äta är besvärliga och hanteras därför ofta av personal eller anhöriga 
vilket leder till att äldreboende med demensvård är att rekommendera i denna fas. 
 
 
Riskfaktorer 

Riskfaktorer för sjukdomen är framförallt ålder (Blennow, et al., 2002), utöver detta har 
man hittat ytterligare riskfaktorer med mindre betydelse som till exempel 
förstagradssläkting med sjukdomen, låg utbildning, Downs syndrom samt diabetes 
mellitus. Flera studier har påvisat fler riskfaktorer men dessa har inte erhållit ett 
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generaliserbart resultat. För att minska risken för insjuknande av AD beskrivs det vara 
bra att ha sociala kontakter och vara fysiskt aktiv för att bevara kognitiv funktion i 
senare ålder som därmed reducerar risken för AD. 
 

Behandling och Vård 

Vid behandling av Alzheimerssjuka patienter kan acetylkolinesterashämmare användas i 
den lindriga till medelsvåra fasen (Larsson & Rundgren, 2010; Socialstyrelsen, 2009). 
Detta läkemedel hämmar nedbrytning av acetylkolin i hjärnan som tillfälligt förbättrar 
kognitionen hos patienterna. Den behandlingen med störst effekt för patienter med AD 
anses vara god professionell omvårdnad där bemötandet är i fokus. Det beskrivs att 
uppmärksamma patienten som en enskild individ och arbeta individanpassat är en 
central roll i vårdandet samt att ha en säker och trygg miljö som patienten kan orientera 
sig i med minimering av risk för olyckor. Vid måttliga-svåra symptom beskrivs att 
memantin är läkemedlet som används, dessa läkemedel är endast för symtomatisk 
behandling och för tillfället finns ingen kurativ behandling för AD. Vidare beskriver 
Armanius Björlin et al. (2002) att god vård vid Alzheimers är ett abstrakt begrepp men i 
grunden är en humanistisk människosyn utgångspunkten med fokus på mötet mellan 
vårdgivare och vårdtagare. 
 
Ekman, et al. (2007) beskriver fortsättningsvis grunden i god omvårdnad för personer 
med AD att skapa en bra relation baserad på tillit och trygghet samt att se patientens 
förmåga och vara lyhörd för behoven som uppstår vid vården av kognitivt nedsatta 
personer. Största fokus ligger inom kommunikation och relationer mellan vårdare och 
vårdtagare där vårdare i största möjliga mån ska ge patienten det kognitiva och 
praktiska stöd som behövs för att kunna leva med en kognitiv funktionsnedsättning. 
Vidare beskrivs (Armanius Björlin, et al., 2002) fyra etiska principer att är värda att 
belysa i vården av personer med demenssjukdomar: autonomiprincipen, “inte skada - 
göra gott”-principen som är relaterad till autonomiprincipen som utgår ifrån patientens 
bästa då till exempel bedömning av patientens tillstånd kunna göra beslut som strider 
emot patientens vilja men är för patientens bästa. Rättviseprincipen där vårdarens 
bedömning är i fokus med prioritering med vård efter behov. Livets helighet är den sista 
principen där fokus ligger på patientens hantering psykologiskt av sjukdomen, i ett 
tidigt skede av sjukdomen kan sjukdomsbeskedet ge ångest och vidare i sjukdomsskedet 
när medvetenheten minskar är de ofta inte medvetna om sjukdomsförloppet. 
 
 

Smärta   

Smärta är en obehaglig emotionell och sensorisk känsla (Bååth, 2008) som kommer 
ifrån en möjlig eller verklig vävnadsskada. Smärta är en subjektiv upplevelse, det är 
alltid patientens upplevelse som är korrekt. Smärta delas in i olika kategorier: 
nociceptiv, neurogen, psykogen och idiopatisk. 
 
Nociceptiv smärta uppkommer vid vävnadsskada (Andersson, et al., 2009b) som kan 
ske vid en olycka, ett kirurgiskt ingrepp eller från vissa sjukdomar i huden och i 
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rörelseorganen. Smärtreceptorerna kan reagera på mekaniska, kemiska och 
temperaturmässiga retningar i vävnadsskadan. Smärtreceptorerna skickar då signaler 
vidare till thalamus genom nervtrådar. I thalamus bildas själva smärtupplevelsen. 
 
Neurogen smärta uppkommer från en skada som skett i nervsystemet (Werner & Strang, 
2005). Skadan kan uppstå av infektioner, trauma, ämnesomsättningsrubbningar eller 
växande tumörer. Skador på nervsystemet kan leda till att en extra nervimpuls sker på 
fel ställe vilket leder till risk finns för ökad retning i nociceptiva banor som då skickar 
signalerna vidare till thalamus. Neurogen smärta kan beskrivas på olika sätt som 
skärande, brännande eller elstötsliknande smärta som ofta upplevs som intensiv. 
 
Psykogen smärta uppstår av psykiska orsaker (Lyngstam, 2010) det kan vara att 
kroppen inte är i harmoni så som ångest, depression, psykos och ouppklarad sorg eller 
att kroppen helt enkelt är utarbetad. Den smärtsamma känslan som känns hänger 
samman med depression (Bjerneroth & Lindström, 2007). Det är ingen som riktigt vet 
vad som händer i kroppen vi den här smärtan, det som spekuleras vid nu är att det blir 
rubbningar i hjärnans signalsubstanser speciellt de som kan påverka signalerna i 
smärtbanorna som till exempel serotonin och noradrenalin.  Dessa två ämnen påverkar 
även uppkomsten av depressioner. En psykogen smärta är svår att definiera det är svårt 
att säga exakt var det gör ont utan det kan vara smärta utan adekvat lokalisation. 
 
Idiopatisk smärta är när smärtan är oidentifierad (Norsell, 2009) eller smärtan inte har 
relevans till bakomliggande orsak. Personer med denna typ av smärta måste först ha 
genomgått en noggrann smärtutredning för att utesluta andra smärtkategorier. Personer 
med idiopatisk smärta strävar efter att nå en diagnos (Ring, Kadzielski, Malhotra, Lee, 
& Jupiter, 2005) och att inte få en förklaring kan leda till onödiga, skadliga 
behandlingar och operationer. Författarna i studien (ibid.) beskriver vidare att det finns 
psykologiska egenskaper som skiljer idiopatisk smärta från de övriga smärtkategorierna. 
Personer med idiopatisk smärta upplevde sin smärta mer allvarlig och visade även högre 
andel ångest, rädsla för smärtan och mer hjälplöshet. Vid försämring av smärttillståndet 
uppmärksammade informanterna ökad oro, oro i sin tur leder till ökad risk 
ångestrelaterade sjukdomar. Diagnoser har inflytande på en persons vardag då bland 
annat arbetsplats och försäkring kräver en orsak till smärtan vid sjukskrivning med 
mera. Detta kan vara ett problem för de personer som lever med smärta utan 
bakomliggande orsak. 
 

Bedömning av smärta 

Sjuksköterskan har till uppgift att se och reflektera över de uttryck patienten ger för 
smärta (Hawthorn & Redmond, 1999). Vikten av uttrycken som patienter uttrycker 
beror på hur lyhörd och erfaren sjuksköterskan är. Faktorer som kan påverka en felaktig 
smärtbedömning är otillräckligt utbildning, myter och missuppfattningar om smärta 
samt en icke korrekt struktur i organisationen. Det finns olika strategier för att bedöma 
smärta, det avgörande är en bra och fungerande dialog mellan sjukvårdspersonal och 
den person som bär på smärtan, för att erhålla detta beskrivs vikten av att lyssna och 
ställa raka frågor under smärtanamnesen. Det finns flera faktorer som kan störa denna 
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dialog som till exempel oförmåga att uttrycka sig på grund av kognitionsstörningar, 
begränsat ordförråd, talsvårigheter eller fysisk utmattning. Fler strategier är observation 
och smärtskattning där observationer har en extra betydelse hos personer med nedsatt 
kognitiv funktion eller hos de personer som har svårt att uttrycka sig verbalt. 
 
Hawthorn och Redmond (1999) beskriver att det finns olika smärtinstrument som 
sjuksköterskan kan ta hjälp av, dessa ska endast ses som komplement till den kliniska 
blicken och de subjektiva data sjuksköterskan fått av patienten. För att hitta de olika 
faktorer som spelar in i en person med smärtas upplevelse och uttryck för smärta 
behöver bedömningen vara vinklad från flera håll. Att ha i tankarna under en 
smärtbedömning är att de beteenden som framkommer vid smärta inte är samma 
beteende som framkommer då en person försöker kontrollera smärtan som till exempel 
att en patient ligger stilla efter en operation kan vara ett tecken på kontroll av smärta 
snarare än att han är smärtfri. Det finns även här en risk för misstolkning av patientens 
tecken då de personer som inte känner tilltro till sjukvården undviker vanligen att delge 
sin smärtupplevelse. En korrekt smärtbedömning är avgörande för att patienten ska få 
en framgångsrik och adekvat behandling och då smärtbedömning inte sker korrekt är det 
en svårighet att ge bästa vård och behandling för patienten. 
 
 

Smärta och smärtbedömning vid Alzheimers sjukdom 

I Sverige har ungefär 75 % (Blomqvist, 2010) av de äldre inom äldrevården har en 
smärtproblematik i vardagen. Patienter med Alzheimers sjukdom har svårigheter att 
kommunicera verbalt och icke-verbalt som leder till att smärtbedömningen av patienten 
försvåras för personalen. International Council of Nurses:s (ICN) etiska koder (2007) 
beskriver att vården inte ska begränsas av bland annat ålder, sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Blomqvist (2007) beskriver i sin forskning att smärtinstrumenten 
som finns är mer inriktade på rent observerbara beteenden men detta är till viss del fel 
då i en individanpassad vård är varje patient unik och beteenden måste ses och tolkas i 
sitt sammanhang för att inte missbedöma smärtsymptomen som till exempel oro och 
ångest. En trygg och säker miljö beskrivs som en utav de viktigare 
omvårdnadshandlingar vårdgivare kan göra vid smärta, en otrygg miljö kan skapa oro 
vilket kan förstärka upplevelsen av smärtan. 
 
Vid smärtbedömning hos personer med AD kan faktorer påverka bedömningen som 
leder till att informationen blir ofullständig och kan misstolkas. Blomqvist (2007) 
beskriver att överrapporteringar från undersköterska till sjuksköterska till 
läkemedelsordination av läkare innebär en risk för feltolkning av smärta. Teamarbete 
eftersträvas för att utnyttja olika professioners kompetens samt närståendes kunskaper 
kring personens beteende för att skapa en bredare bedömning av personens 
smärttillstånd. För att lättare kunna lindra smärta hos personer med AD beskrivs vikten 
av en närmare relation där personen bakom sjukdomen uppmärksammas, som då ger en 
mer korrekt bild av förändringar i beteendet vid smärta. Ökad medvetenhet kring 
problematiken med smärta och demens kan ge en mer individanpassad och adekvat 
smärtlindring. 
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Vi anser att det är relevant i samband med smärtbedömning av patienter med AD att ha i 
beaktande att vi som sjuksköterskor ska lindra lidande, som är ett av de fyra 
grundläggande ansvar i sjuksköterskans profession, detta ska även fungera för de med 
svårigheter att uttrycka smärta. 
 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vikten av korrekt smärtbedömning hos 
patienter med Alzheimers sjukdom med hjälp av följande frågeställningar: 
 
Hur skiljer sig smärta mellan personer med Alzheimers sjukdom jämfört med personer 
utan kognitiv nedsättning? 
 
Vilka bedömningsinstrument finns för en adekvat bedömning av smärta hos personer 
med Alzheimers Sjukdom? 
 
 

Metod 
En litteraturstudie har genomförts enligt Friberg (2006) och sökningar gjordes i två 
vetenskapliga databaser (Cinahl och PubMed) samt specifika sökningar. I dessa 
databaser gjordes sökningar utan parametrar för kvalitativ eller kvantitativ ansats i 
studierna och analys av artiklarna gjordes med hjälp av Carlsson och Eiman (2003). 
Studierna präglade arbetet vilket ger en induktiv ansats genom arbetets gång. 
 
 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes sökningar i databaserna SveMed, Cinahl, PubMed med blandade 
parametrar där dels sökningar med ämnesord, titel/abstrakt och fritext användes för att 
få en helhet hur ämnet var utforskat samt hur den riktade artikelsökningen skulle 
utformas. Sökordsöversikten (Tabell 1) beskriver vilka sökord som användes i den 
slutliga artikelsökningen som gjordes i Cinahl och PubMed. Under sökningen gav 
headings respektive MeSH-termer inte ett stort nog underlag vilket gjorde att sökningen 
skedde även i fritext respektive abstrakt för att inte missa relevanta artiklar då många 
artiklar har demens som ämnesord där Alzheimers ingår i själva studien. Då en 
författare framkom som huvudförfattare på flertalet artiklar som var relevanta för ämnet 
gjordes en manuell sökning på författarna som skrivit dessa artiklar och i resultatet 
framkom fyra artiklar som ingick i en avhandling av huvudförfattaren. Genom manuell 
sökning hittades avhandlingen som då var relevant till syftet i föreliggande studie, 
denna avhandling innehöll 4 artiklar varav 3 användes i resultatet och avhandlingen 
användes senare i diskussionen. Parametrar för databassökningarna inkluderade 
engelskt språk, abstrakt tillgängligt/research article, samt senaste 5 åren respektive 10 
åren då sökningen i PubMed erhöll studier gjorda på djur och därmed angavs 
parametern Humans i sökningen. Detta kan ses i sin helhet i Tabell 2: Sökhistorik 
(Bilaga 1). 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl Headings PubMed MeSh 

Alzheimers sjukdom Alzheimer’s Disease Alzheimer Disease 

Smärta Pain Pain 

Smärtbedömning Pain Assesment Pain Measurement 

 

Inklusionskriterier för artikeln var relevans till syftet, i studierna skulle smärta vara 
undersökt vid AD. Artiklar som var ingående på framtida medicinsk forskning 
exkluderas samt artiklar som innehöll forskning på framtida läkemedel då smärtlindring 
inte var relevant för syftet. 
 
Till urval 1 sorterades dubbletter och reviewartiklar ut och 25 unika artiklar lästes 
igenom och granskades samt graderades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall, en av artiklarna hade grad 3 enligt granskningen men inkluderades i 
studien då den var relevant och erhöll lågt resultat i bedömningsmallen på grund av 
andra brister än dess vetenskapliga grad. Totalt valdes 12 artiklar ut till urval 2, 13 
artiklar blev exkluderade då relevans till ämnet var tveksamt samt att reviewartiklar 
förekom. I urval 2 lades avhandlingen genom manuell sökning till då den var relevant 
till syftet samt att den var baserad på 3 av artiklarna som användes i urvalet. Samtliga 
artiklar i urval 2 var kvantitativa och de länder som studierna gjorde i var Australien, 
Norge, Kanada, Schweiz, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, USA, 
 
 

Databearbetning 

Först lästes artiklarna utifrån syftet i sin helhet och sedan granskades artiklarna flertalet 
gånger dels i engelsk text samt översatt för att få förståelse kring resultatet, därefter 
gjordes en sammanfattning av metod/urval, syfte, slutsatser (Tabell 3: Artikelöversikt, 
Bilaga II). Utifrån granskning samt läsning av artiklarna fram kom tre olika kategorier 
som återspeglade helheten i vad de undersökte: smärta vid lindrig form av Alzheimers 
sjukdom, smärta vid svår form av Alzheimers sjukdom och smärtbedömningsinstrument.  
Dessa tre kategorier återspeglas sedan i resultatet. 
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Resultat 
Forskningen visar att upplevelsen av smärta vid AD är komplex och inget 
generaliserbart resultat finns huruvida de upplever mer eller mindre smärta vid samma 
stimuli. Cole, et al. (2006) beskriver smärtfysiologin vid AD jämfört med personer med 
normalt kognitiva funktioner, under liknande former av smärtintensitet så syns större 
aktivitet i de smärtrelaterade områdena i hjärnan vid Alzheimers sjukdom än vid normal 
kognitiv förmåga, studier har visat (Scherder, et al. 2008; Lints-Martindale, 
Hadjistavropoulos, Barber & Gibson. 2007) och en generell uppfattning finns att 
personer med AD har mindre påverkan av smärta, detta kan därmed vara inkorrekt och 
snarare motsatt. Istället kan personer med AD uppleva större smärta vid samma 
smärtstimuli. Det är dock fortfarande under utredning huruvida den smärtfysiologiska 
processen har klinisk påverkan och kan överföras till patientens situation. 
 

Smärta vid Alzheimers sjukdom 

Vid mild till måttlig AD är studier inte entydiga om smärtan skiljer sig mellan personer 
med AD jämfört med personer utan kognitiv nedsättning, Scherder, et al. (2008) 
beskriver att ju större handlingsförmåga som patienten har desto mer smärta upplevs, i 
klartext betyder det att det finns en korrelation mellan upplevd kronisk smärta och 
handlingsförmåga vid mild till måttlig AD. En annan studie (Shega, et al. 2008) med 
liknande syfte visar att personer med kognitiv nedsättning visar mer smärtbeteenden vid 
smärtstimulering än kognitivt intakta personer. Vid bedömning gjord av 
undersköterskor överskattades smärtan (Scherder & Van Manen, 2005) hos de med 
försämrad kognition och där visade även resultatet mot att förståelse av 
självskattningsskalor hos informanterna var 95 % vid användning av Colored Analog 
Scale (CAS) och 65 % vid användning av Faces Pain Scale (FPS). 
 
Vid mild till måttlig AD har smärttrösklarna undersökts (Lints-Martindale, 
Hadjistavropoulos, Barber & Gibson, 2007) och hur stor stimulering som behövs för att 
erhålla reaktioner på ansiktsmusklerna genom Facial Action Coding System (FACS). 
Resultatet visar att de personerna med AD har lite högre smärttröskel i samtliga 
kategorier vilket var: Just notifieable pain (JNP), Weak Pain, Moderate Pain men 
signifikant skillnad fanns endast i JNP och Weak Pain. 
 
Vid studier kring svår form av AD visades (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & 
Aarsland, 2008) att 37 % av de kognitivt intakta patienterna med smärta fick 
smärtstillande läkemedel medan endast 24 % av patienterna med AD fick smärtstillande 
läkemedel. De patienter med AD delades in i olika grupper beroende på vilken grad av 
AD de befann sig i samt en kontrollgrupp med kognitivt intakta personer. Mellan dessa 
grupper upptäcktes inga skillnader i smärtintensitet, smärtlokalisation eller vid 
behandling med smärtstillande läkemedel. Patienterna med AD hade fler diagnoser med 
smärta som symptom enligt International Classification of Diseases – 10 (ICD-10) än de 
kognitivt intakta patienterna, ändå så hade kontrollgruppen mer smärtlindrande 
läkemedel än de patienterna med AD. De patienterna med en svår grad av AD som hade 
en behandling med opioider relaterat till sin smärta ansågs ha en högre smärtintensitet 



 

 

 

 9 

än de friska patienterna. Efter en jämförelse som gjordes i studien mellan 
kontrollgruppen och patienter med AD framkom det att patienterna med AD hade en 
starkare upplevelse av sin smärta än de i kontrollgruppen. Patienter med måttlig till svår 
AD erhåller mindre läkemedel för kronisk smärta än kognitivt intakta (Pickering, Jordan 
& Dubray, 2006). Kontrollgruppen fick ca 66 % mer motsvarande mängd paracetamol 
än gruppen med AD vid kronisk smärta. Vidare beskriver författarna (ibid.) 
administrering av läkemedel vid akut smärta mellan grupperna, liknande värden 
påvisades och därmed finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 
 

Smärtbedömningsinstrument 

De smärtbedömningsinstrument som kan vara adekvata för bedömning av smärta hos 
personer med AD utgår ifrån att personen antingen förstår självskalor eller att personal 
använder en skala med observationella parametrar. För att se förståelsen av några 
smärtbedömninginstrument utifrån en Alzheimers sjuk patient så undersöktes 3 olika 
självskattningsinstrument (Pautex, et al. 2006). FPS (Bilaga III:2) här var det upp till 
patienten att peka ut det ansikte som var relativ till den smärta som de upplever. Det var 
49 % som förstod innebörden av detta instrument. När VRS skalan (Verbal Rating 
Scale) testades var det upp till patienterna att markera det ord som stämde mest överens 
med den smärta de kände. Detta uppfattades som lite svårare då det var 39 % som 
förstod innebörden. Sist så testades VAS skalan (Visuell Analog Skala) och patienterna 
skulle då sätta en markör på en 10cm lång sticka där de upplevde deras smärta. Här var 
det bara 29 % som förstod innebörden. Det var 61 % av de deltagande som förstod 
minst ett utav själskattningsinstrumenten, hos dessa patienter visades att 
tillförlitligheten för dessa självskattningsinstrument var bra när retest utfördes. 
 
Undersökningar har även gjorts på smärtbedömningsinstrument med observationella 
parametrar så som Mobilization Observation Behaviour Intensity Dementia (MOBID) 
(Bilaga III:4), MOBID-2 (Bilaga III:5) och Pain Assessment in Advanced Dementia-
German (PAINAD-G) (Bilaga III:1) dessa instrument är utformade för personer som har 
en demenssjukdom som till exempel AD. Under en jämförelse som gjordes mellan 
kognitivt intakta personer och personer med AD så visades ingen skillnad i 
smärtintensitet i det stora hela dock var det en liten skillnad på den totala 
smärtupplevelsen (Husebo, et al. 2007). När en jämförelse gjordes på mer specifika 
smärtpunkter så fanns det en skillnad mellan grupperna i smärtintensiteten, det sågs att 
en person som hade mer smärtbeteende hade även en högre smärtintensitet. Av de 7 
ursprungliga kategorierna som fanns i MOBID så var det 5 som ansågs hålla en hög 
validitet, dessa 5 utformade den slutliga versionen av MOBID. 
 
MOBID-2 är en utveckling av MOBID och är uppdelad i 2 delar där den ena delen 
bedömer nociceptiv smärta där det i undersökningen (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, 
Husebo & Ljunggren, 2010) visade att mobilisering var det mest smärtsamma rörelsen 
där prevalensen av ansiktsuttryck med smärtkaraktär var högst därefter kom 
smärtsamma ljud och till sist försvar så som avvärjning. I andra delen av instrumentet 
mäts andra delar av kroppen där det är fem uppdelade kategorier, minst smärta fanns i 
kategorierna: ”smärta från inre organ”, ” huvud” och ”hud” och mest smärta visades i 
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kategorierna: ”smärta lokaliserat från bäcken/könsorgan”, ” lokalt kring hjärtat, lungor 
och bröstkorg”. MOBID-2 ansågs vara ett smärtbedömningsinstrument som även var 
lätt att hantera för sjukvårdspersonalen samt hade hög tillförlitlighet via ett retest. 
Instrumentens styrka ansågs vara att identifiera muskelsmärta, smärtintensiteten var inte 
lika lyckad med detta instrument, att ca 55 % av de deltagande har fått smärtstillande 
läkemedel dagligen kan vara en orsak till att smärtintensiteten var svår att utläsa. 
 
PAINAD-G är en tysk version av PAINAD (Schuler, et al. 2007) där observationerna 
fokuserar på andning, ansiktsuttryck, ljud, kroppsspråk och tröst, alla utom kategorin 
tröst placerades högre på skalan hos de som hade smärta än de som inte hade smärta. 
Smärtintensiteten som sjuksköterskorna hade observerat överensstämde inte med de 
smärtbeteenden som framkom av PAINAD-G. Ett signifikant samband mellan 
PAINAD-G och demensskalan Mini-Mental State Examination (MMSE) påvisades i de 
fallen då patienterna led av akut smärta. 
 
Ett smärtbedömningsinstrument som är under utveckling är Mahoney Pain scale (Bilaga 
III:3) (Mahoney & Peters 2008). Instrumentet är uppbyggt av 8 observerbara kategorier 
där de första fyra riktar sig mot beteende, de tre efterföljande kategorierna är till för att 
skilja oro från smärta och en sista fråga angående tidigare sjukdomar. Utav detta 
uppkommer en siffra från kategorier 1-4 och en från kategorierna 5-8 som sedan räknas, 
utifrån resultatet kan då göras en bedömning om oro ska ingå i smärtbedömning eller 
inte är relaterat till smärtan i sig. Instrumentet visade hög reliabilitet mellan 
sjuksköterskor i kategorierna: förekomst av smärta, intensitet av smärta, förekomst av 
oro, intensitet av oro. 
 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Tanken med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskan ska observera 
smärtbeteenden hos personer med AD samt vilka kunskaper som sjuksköterskor 
behöver för att observera de betydelsefylla tecknen på smärta för att senare kunna göra 
en korrekt smärtbedömning. Efter att ha granskat de artiklar som valts ut för att 
användas så formades problemformuleringen till: "Hur skiljer sig smärta mellan 
personer med Alzheimers sjukdom jämfört med personer utan kognitiv nedsättning?" 
och "Vilka bedömningsinstrument finns för en adekvat bedömning av smärta hos 
personer med Alzheimers Sjukdom?". Resultatet är baserat på artiklar med kvantitativ 
karaktär, detta kan ses som en styrka då vi inte eftersöker upplevelsen av smärta utan 
observerbara tecken och symptom samt utvärdering av smärtinstrument. 
 
I sökningarna som gjordes innehöll alla sökordet ”Alzheimer Disease” respektive 
”Alzhimer’s Disease” därefter delades sökorden in i två kategorier då MeSH-termen 
skilde sig från Cinahl Headings. Sökningarna som redovisas i tabell 2 (Bilaga 1) är inte 
strikt systematiskt genomförda då vi har inkluderat fritext och title/abstrakt i 
sökningarna, detta kan ses som en svaghet men detta kan även ses som en styrka då ett 
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bredare perspektiv samt urval av artiklar erhålles. I studien användes endast två 
databaser och detta kan det ses som en svaghet men Cinahl och PubMed är de största 
databaserna för omvårdnadsforskning vilket gör antalet databaser är mindre relevant. 
Sökningarna begränsades till senaste 5 respektive 10 åren i enskilda sökningar vid lågt 
antal träffar, i resultatet var det framförallt artiklar inom de senaste 5 åren som användes 
så det kan ses som en styrka. Avhandlingen som användes i diskussionen speglade väl 
till syftet i föreliggande studie och är baserad på 4 artiklar varav 3 användes i resultatet 
vilket kan ses som en styrka. Genomgående präglas många av artiklarna med söktermen 
demens och det ingår ofta i artiklarna med andra demenstyper än AD, i många fall är 
resultatet redovisat med begreppet AD vilket tyder på att det framförallt är baserat på 
just AD. Samtliga studier är gjorda i Europa, Nordamerika och Australien.  Vidare visar 
artiklarna precis som beskrivet icke generaliserbara resultat vilket stämmer överens med 
konsensus kring smärta vid AD vilket kan styrka den kulturella kopplingen och 
resultatet i sig. 

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie användes Carlsson och Eiman:s (2003) bedömningsmallar för att 
göra en vetenskaplig kvalitetsbedömning av de artiklar som ligger till grund för studiens 
resultat. De artiklar som användes hade grad I och II samt en artikel av graden III. Vi 
anser att Carlsson och Eimans:s bedömningsmallar är relevanta till viss grad, dock är 
några av artiklarna vi har valt inte utformade enligt samma mall som bedömningarna 
mäter vilket ger ett resultat som kan vara missvisande om man enbart går efter gradering 
enligt Carlsson och Eiman:s bedömningsmallar. Samtliga studier var kvantitativa vilket 
kan betyda att resultatet är generaliserbart, dock var studierna gjorda på en liten grupp 
av personer då undersökningarna ofta var djupgående med observationer kring till 
exempel ansiktsuttryck vid smärtstimuli vilket leder till att ett större urval blir för tids- 
och ekonomiskt krävande, detta kan ses som en svaghet i studierna då resultatet kan 
vara svårt att generalisera. Etiskt godkännande fanns i samtliga studier då 
undersökningarna gjordes med nära kontakt till informanterna, dock är etiken 
ifrågasättbar då några av artiklarna utförde experiment på personer med AD som till 
exempel smärtstimulering med mekaniskt och elektriskt stimuli och i artikeln tas inte en 
etisk diskussion upp angående utförandet av experimentet. Det saknades ett resonemang 
kring etiken i samtliga och det som belystes i artiklarna var godkännande av en etisk 
kommitté. 
 
Smärtbedömning vid AD är en komplex process där resultatet tyder på skillnader mellan 
mild till måttlig demens och svår demens. Vid mild till måttlig demens är 
forskningsresultaten tvetydiga då några tyder på att gruppen med mild till måttlig form 
av AD upplever mindre smärta än personer utan kognitiv nedsättning (Scherder, et al. 
2008) vid liknande smärtstimuli och andra tyder på att de upplever lika mycket smärta 
eller mer smärta (Shega, et al. 2008). Vidare visar resultaten att vissa 
självbedömningsinstrument för smärta är möjlig vid mild till måttlig form av AD 
(Pautex, et al. 2006; Scherder & Van Mannen, 2005). Individualisering av 
smärtbedömningen bör ske då förståelse och tolkning av smärtbedömningsinstrumenten 
och självskattningsskalorna skiljer mellan personer, då vissa personer med AD själva 
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kan uppskatta sin smärtupplevelse, vilket Blomkvist (2007) beskriver med 
individanpassad vård för personer med Alzheimers sjukdom. De som inte har den 
kognitiva förmågan till att använda självskattningsskalorna ska då erhålla hjälp från 
sjuksköterskan som då använder observationsskalor för att få en korrekt 
smärtbedömning. 
 
Vid svår grad av AD visas i Cole, et al.:s (2006) studie att denna patientgrupp erhåller 
mindre mediciner mot smärta än deras friska motparter samtidigt visar studier på 
smärtfysiologi vid AD att en ökad aktivitet i smärtrelaterade områden i hjärnan. 
Huruvida detta har en påverkan på patienternas upplevda smärta är dock oklart, men 
resultaten är emotsägande vilket kan tyda på att smärtbedömning vid patienter med svår 
AD kan vara ofullständig. Sjuksköterskorna har ett ansvar att uppdatera och söka efter 
det mest relevanta och korrekta bedömningsinstrumentet för att få en så korrekt 
smärtbedömning som möjligt för att kunna ge en adekvat behandling för personen med 
AD.  
 
Flera smärtbedömningsinstrument har blivit analyserade och i en av studierna (Pautex, 
et al. 2006) nämns tre stycken självskattningsinstrument (FPS, VRS, VAS). Studien 
visade att av dessa tre så förstods innebörden av minst ett instrument av 61% i AD-
gruppen. Faktorer som kan påverka förståelsen av instrumentet är inte redovisat, dock 
kan eventuella slutsatser dras från fysiologin (Blennow, et al., 2002) kring AD där den 
nedsatta kognitiva förmågan påverkar kroppslig självuppfattning samt dysfasi. 
Självskattning av smärta är att föredra hos dem som förstår innebörd av instrumenten, 
men då kognitiv förmåga för självskattning inte finns så är smärtinstrument med 
observerbara faktorer ett alternativ. 
 
Ett smärtinstrument som är utformat för att passa personer med bland annat AD 
(Husebo, et al., 2007) är MOBID. Då instrumentet bedömer stora delar av kroppen 
under mobilisering samt svar i fyra kategorier kring smärta så känns instrumentet som 
en heltäckande bild av smärtintensiteten. När mätningar undersöktes så fanns det inga 
skillnader mellan olika grader av AD däremot när undersökningen gjordes på specifika 
smärtpunkter framkom skillnader, detta kan då visa att instrumentet är designat för att 
mäta smärtintensitet på enskilda punkter under mobilisering. Senare studier har gjort en 
utveckling på MOBID som kallas MOBID-2 här delas instrumentet delas upp i 2 delar 
(Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren, 2010), första delen är samma som 
MOBID del två inriktar sig på hud, inre organ, bröstkorg/hjärta, hjärna samt 
bäcken/genitalier, här finns det 5 frågor men endast en linje med en skala från 0-10 där 
0 är minsta tänkbara smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. Detta kan ses som en 
svaghet då samma uttryck som fanns i del ett smärtljud, ansiktsuttryck och avvärjning 
även hade kunnat finnas med i del två. Det är även svårt att smärtbedöma inre organ, 
hjärna och så vidare då personer med AD har svårt att lokalisera deras egen smärta samt 
att smärta kan utmärka sig på andra ställen än det faktiska smärtområdet. Detta kan leda 
till att sjuksköterskorna bedömer fel smärtställe samt fel smärtintensitet då det endast 
finns en skala att relatera till. 
 
Ett annat observationsinriktat smärtinstrument är PAINAD-G (Schuler, et al. 2007) och 
det mäter genom ansiktsuttryck, smärtljud och kroppsspråk samt andning och tröst. Att 
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ha flera observationskategorier är en styrka då personer med AD har en komplex 
smärtbild och smärtupplevelse. Användning av flera observationskategorier visar en 
större helhet i smärtupplevelsen och smärtintensiteten för att sedan lättare kunna ge en 
mer korrekt bedömning av smärta för patienten. 
 
Mahoney Pain Scale (Mahoney & Peters, 2008) är det sista instrumentet som belyses i 
resultatet och är baserat på 8 frågor, det beskrivs som mest effektivt då kontinuitet finns 
från vårdpersonalen och den utgår ifrån att man observerar patienten och sedan 
utvärderar smärta och oro enligt instruktioner. Det som skiljer denna skala från de andra 
skalorna är framförallt att specifika parametrar bestämmer om oro ska betraktas som ett 
symptom eller om oron på grund av smärtan. Instrumentet har parametrar som utgår 
ifrån personkännedom och då majoriteten av litteraturen stödjer att personkännedomen 
är väsentlig vid bedömning av smärta hos patienter med nedsatt kognitiv funktion så 
detta fångas upp väl i smärtbedömning med Mahoney Pain Scale. 
 
I föreliggande studie beskrivs två kategorier av smärtbedömningsinstrument, instrument 
med observerbara parametrar och självskattningsskalor. Det framkommer att 
självskattningsskalor är möjliga i många fall i tidigt stadium av sjukdomsbilden, vid 
senare stadium när sjukdomen fortskrider är ofta den kognitiva nedsättningen så stor att 
förståelsen av självskattningsinstrumentet minskar och gör instrumentet blir mindre 
tillförlitliga. Vid all bedömning med kognitivt nedsatta patienter är det väsentligt att se 
förändringar i patientens beteende. Då smärtbedömning med observationsinstrument 
görs så beskrivs (Husebo, 2008) att en nackdel med observerbara parametrar är att 
personalen ofta påverkas psykiskt av att se lidande vilket kan leda till överskattning av 
smärtan och samtidigt beskrivs tidigare i föreliggande studie att patienter med AD 
erhåller smärtstillande läkemedel vid kronisk smärta (Pickering, Jordan & Dubray, 
2006) vilket kan ses som paradoxalt vilket också ses genomgående i studierna där ofta 
motsägande resultat erhålles. Upplevelsen av smärta hos personer med AD har inget 
generaliserbart resultat utan det som återkommer i majoriteten av studierna är att 
bedömning av smärta skall göras individuellt och vårdaren borde känna till patienten 
och dess ursprungliga beteende för att se förändringar i beteendet som kan vara smärta. 
 
Genusperspektiv tas inte upp i föreliggande studies resultat då artiklarna som ligger till 
grund för studien inte redovisar ett resultat som skulle påvisa en skillnad mellan kön. En 
fråga som framkommer är ifall resultatet har en påverkan av genus, skiljer sig 
smärtbedömning av patienterna beroende på om sjuksköterskan är kvinnlig eller 
manlig? 
 
I föreliggande studie visas att bedömning av smärta sker i relation till individen själv 
och kontinuitet från vårdaren ger en mer korrekt smärtbedömning då de kan 
uppmärksamma förändringar i beteendet. 
 

Konklusion 
Smärta relaterat till demens och specifikt till AD är ett tvetydigt problem och resultaten 
är inte sammanstämmande vilket leder till att det inte kan generaliseras. Vidare visas att 
personer med AD ofta är undermedicinerade samt att smärtfysiologin förändras under 
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sjukdomsförloppet och ger en högre hjärnaktivitet i smärtrelaterade områden. Samtidigt 
beskrivs i andra studier att personer med AD har lägre smärta än personer utan kognitiv 
nedsättning och därmed uppstår ett problem huruvida den ökade hjärnaktiviteten i 
smärtrelaterade områden har klinisk relevans. 
 
Av bedömningsinstrumenten som studerades var flera av dem fortfarande i en 
evalueringsfas, detta gjorde att validitet, reliabilitet och intern korrelation var av stor 
vikt i studierna som undersöktes. Självskattningsinstrumenten beskrivs som 
undervärderade vid mild-måttlig grad av AD då många kunde använda åtminstone en 
skala av de tre som undersöktes, därmed kan ofta ett självskattningsinstrument användas 
istället för observationsskalor hos dessa personer. Vid observationsskalor är det 
elementärt att vårdaren har en grundläggande kunskap om patienten för att kunna 
utvärdera om beteende, rörelser och ljud är normala eller om det har relevans i 
smärtbedömning av patienten. 
 
 
 

Implikation  

I föreliggande studie beskrivs att forskning på observationsskalor, smärtintensitet och 
smärtupplevelsen vid AD är utforskat delvis men mer forskning behövs på ämnet då 
ingen generell konsensus mellan smärta och AD finns. Det är ett område att fortsätta 
forska inom då en stor del av de patienterna inom äldreomsorgen är drabbade av AD 
och siffran förutspås stiga inom de närmaste åren. Inom forskningen som görs idag är 
mycket inriktat på samlingssjukdomen demens, skillnaderna mellan de olika typerna av 
demens har påvisats och därmed borde studier göras på enskilda sjukdomar för att få en 
mer djupgående kunskap kring smärta relaterat till sjukdomarna. 
 
Kunskap kring AD och smärta i relation till varandra är av stor vikt för korrekt 
smärtbedömning, därmed bör sjuksköterskor ha en bra grund för smärtbedömning vid 
detta tillstånd då resultatet pekar på att vid okunskap kring hur AD yttrar sig kan en 
underskattning/överskattning av patientens smärttillstånd ske. Ur ett kliniskt perspektiv 
behövs mer kunskap kring AD och även kring smärtbedömning och 
smärtbedömningsinstrument. Kunskapen erhålls genom utbildning och användning av 
instrumenten. Under utbildningen bör det belysas kring fler observationella skalor som 
ett supplement till den traditionella VAS skalan skulle kunna ge en mer korrekt bild av 
hur smärta kan uttrycka sig då patienten själv inte är förmögen till att beskriva sina 
smärtor. 
 

 
“All pain is either severe or slight, if slight, it is easily endured; if severe, it 
will without doubt be brief”  
- Cicero (106 f.Kr – 43 f.Kr)



 

 

* betyder att artikeln har använts i resultatet. 
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Tabell 2, Sökhistorik    Bilaga I: 1 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 
träffar  

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 25/11 2010Alzheimer’s Disease/Pain. 
Limits: year:2000-2010, 
Abstract available, 
Language English, Research 
article 

25 18 12 4 

PubMed 25/11 2010(Alzheimer's 
Disease[Title/Abstract]) 
AND Pain[Title/Abstract]. 
Limits: Language English, 
abstract available, Published 
in the last 5 years. Humans 

101 20 13 7 

PubMed 7/12 2010 Alzheimer’s 
Disease(MeSH) AND Pain 
Assessment Limits: 
Abstracts only; Journal 
Article; Language English; 
Published in the last 5 years.

23 23 4 0 

Cinahl 9/12 2010 Manuellsökning på 
författare Husebo, B., 
Strand, L., Moe-Nilssen, R.,

4 4 3 1 

Frisökning 9/12 2010 Manuell sökning på 
författare Husebo, B  
(Avhandling) 

1 1 1 0 

 



 

 

 

 

 

Tabell 3, Artikelöversikt  Bilaga II: 1 

Publikatio
nsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskapl
ig grad 

2006 
Australien 
PubMed 

Cole, L., 
Farrel, M., 
Duff, E., 
Barber, J., 
Egan, G. & 
Gibson, S. 

Pain sensitivity 
and fMRI pain-
related brain 
activity 
in Alzheimer’s 
disease 

Att jämföra 
smärtkänslighet och 
supraspinal 
bearbetning av 
noiceptiva 
smärtsignaler på 
patienter med 
Alzheimers 
sjukdom och en 
kontrollgrupp utan 
kognitiv 
nedsättning. 

Kvantitativ studie där 16 patienter med 
Alzheimers sjukdom ingick och 16 
patienter utan kognitivt nedsatt funktion 
(representativt).  För att erhålla resultatet 
undersöktes patienter med fMRI, 
psykofysisk och hemodynamiskt för att se 
smärtfysiologiska skillnader. 
 

Studien visar att patienter med 
Alzheimers sjukdom har lika stor om 
inte mer smärtpåverkan fysiologiskt än 
de kognitivt intakta informanterna då 
smärtaktiviteten i de smärtrelaterade 
områdena i hjärnan hade högre 
aktivitet. 
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Bilaga II: 2 

Publikat
ions år  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetensk
aplig 
grad 

2008 
Cinahl 
Norge 

Husebo, B., 
Strand, L., 
Moe-Nilssen, 
R., Husebo, 
S., Aarsland, 
D. & 
Ljunggren, A. 

Who suffers 
most? Dementia 
and pain in 
nursing home 
patients: 
Across-sectional 
study 

Att utforska 
relationen mellan 
patienter på 
sjukhem som 
hade olika 
diagnoser av 
demens i olika 
grader och 
användning av 
smärtstillande 
medicin efter 
smärtintensitet 

En kvantitativ studie som utfördes på ett vårdhem i Norge 
och inklusionskriterierna var att patienten skulle ha bott där i 
minst 4 veckor, vara äldre än 65 år De skulle ha en 
regelbunden kontakt/ besök av familj eller förmyndare. Det 
fanns 215 patienter inne då studien gjordes av dessa 
exkluderades 20 patienter då de hade varit där kortare tid än 
4 veckor, 14 patienter hade fysiska och psykiska 
funktionsnedsättningar så även de exkluderades. Kvar blev 
det 181 patienter i åldrarna 65 – 103 år. Det var 4 läkare som 
undersökte patienterna samt insamlade information om 
smärta, dess plats och intensitet enligt en 
smärtbedömningsskala. Det ingick palpation, aktiva och 
passiva rörelser samt observation. Detta skedde strax innan 
patienten fick smärtlindrande läkemedel. De mediciner 
patienterna fick gick enligt analgetika stegen. 
Sjukvårdspersonal som fick utbildning i smärtbeteende och 
demens skulle observera smärtan hos patienterna under 
morgonvården då användes smärtinstrumentet MOBID-2. 
Sedan gjordes en jämförelse mellan de olika variablerna 
samt av olika grader av Demens och smärtstillande 
läkemedel.  

Studien visade att patienter 
med svår demens inte 
upplever mindre 
smärtintensitet än patienter 
med lindrigare demens. 
Patienter med demens som fått 
opioider visar högre 
smärtintensitet men fick ändå 
mindre smärtlindring. Det var 
ingen skillnad mellan 
demensgraderna vad det 
gällde smärtupplevelse. 
Undersökningen visade även 
att patienterna med speciellt 
svår demens hade en komplex 
smärtbild och var eventuellt 
också underbehandlade. 
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Bilaga II: 3 

Publikatio
nsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetensk
aplig 
grad 

2010 
Norge 
Cinahl 

Husebo, B., 
Strand, L., Moe-
Nilssen, R., 
Husebo, S. & 
Ljunggren, A. 

Pain in older 
persons with 
severe dementia. 
Psychometric 
properties of the 
Mobilization–
Observation–
Behaviour– 
Intensity–
Dementia 
(MOBID-2) Pain 
Scale in a clinical 
setting 

Var att undersöka 
psykometriska 
egenskaper hos 
MOBID-2 
smärtskala, som 
internbedömnings 
reliabilitet och 
test- retest, 
reabilitet, intern 
konsistens, så som 
ansikte, 
konstruktion och 
samtidig validitet. 

En tvärsnittsstudie från 5 demensboenden, 9 
äldreboende, en rehabiliteringsenhet och en 
palliativ vårdenhet. Data samlades in genom 
att 2 sjuksköterskor som kände till patientens 
vanor under minst 4 veckor gjorde en 
smärtbedömning. Sjuksköterskorna fick 2 
timmars genomgång och grundläggande 
information om smärta och demens.  
Inklusionskriterierna var att alla patienter 
skulle vara över 65 år, lida av svår demens.  
De skulle ha regelbunden kontakt/besök av sin 
familj eller förmyndare. Exklusionskriterierna 
var att patienterna inte skulle lida av delirium, 
psykos eller ha varit inneboende kortare tid än 
4 veckor. Vid studien var del 215 patienter 
registrerade i ålderdomshem och av dem så 
uppfyllde 77 patienter kriterierna för att delta.  

Studien visade att patienter med 
svår demens hade en komplex bild 
av sitt smärtbeteende och att dessa 
patienter i regel blir 
underbehandlade. MOBID-2 
smärtskala sågs var mycket 
tillförlitlig. MOBID pain skalan 
hade ett högre Alfa värde än 
MOBID-2 Då frågor om huvud och 
hud var svårare att bedöma.  
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Bilaga II: 4 

Publikat
ions år  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenska
plig grad 

2007 
Norge 
Cinahl 

Husebo, B., 
Strand, L., 
Moe-Nilssen, 
R., Husebo, 
S., Snow, A & 
Ljunggren, A. 

Mobilization-
Observation-
Behavior-
Intensity- 
Dementia Pain 
Scale 
(MOBID): 
Development 
and Validation 
of a Nurse-
Administered 
Pain 
Assessment 
Tool for Use 
in Dementia 

Var att se 
utvecklingen 
av ett 
instrument 
för att 
bedöma 
smärta hos 
patienter 
med svår 
kognitiv 
nedsättning 
(SCI), 
genom ett 
förfarande 
av en aktiv 
och 
guidad 
rörelse.  

En kvantitativ studie där en sjuksköterska, en vårdare, två läkare, två 
sjukgymnaster och en psykolog ingick för att utforma ett smärtinstrument. 
Dessa deltagare skulle ha erfarenhet av smärtbedömning och psykometriska 
egenskaper, erfarenheter av vård och behandling av äldre. Gruppen kom fram 
till 4 punkter som skulle ingå i instrumentet. Som indikationer i 
smärtbeteendet valdes smärtljud, ansiktsuttryck och försvar ut då de var de 
vanligaste beteendena. Sjuksköterskor fick i uppdrag att observera patienter 
med kognitiv nedsättning under vissa delar i deras vård speciellt under vården 
på morgonen. De 174 patienter som ingick kom från 16 vårdenheter med 8-12 
patienter per enhet i Bergen. Inklusionskriterierna var att patienterna skulle 
vara över 65 år, vårdats en längre tid på enheten och ha diagnos med en 
kognitiv nedsättning och de skulle även ha regelbunden kontakt/besök av sin 
familj eller kontaktperson. Patienterna skulle även ha en misstänkt kronisk 
smärta med en trolig smärtintensitet mätt med ett smärtbedömningsinstrument. 
Exklusionskriterierna var Delirium, psykos, mottaglig afasi, grav 
hörselnedsättning, akut sjukdom eller akut smärta. 
Det var 30 patienter som inte tillbringade tillräckligt lång tid på vårdenheten 
eller ingick i det palliativa stadiet för cancersjuka. Kvar fanns det 144 
patienter utav dem så uppfyllde 26 de kriterier som fanns för att delta i 
studien. Det nya smärtbedömningsinstrumentet om smärta hos patienter med 
sjukdomen demens granskas av litteraturen samt användes under 
observationer i rörelser och observationerna utfördes under morgonvården 

Det framkom att 
MOBID var 
lämpad för att 
mäta 
muskelsmärta 
samt smärta vid 
provocerade 
rörelser. 
Sjukvårdspersonal 
som använder 
MOBID får en 
mer övergripande 
smärtupplevelse 
av patienten än 
om de endast hade 
observerat vid 
vanlig vård. 

 

GRAD II 

                                                                                                                             

 



 

 

 

 

 

 

  

Bilaga II: 5 

Publikat
ions år  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetens
kaplig 
grad 

2007 
Canada 
PubMed 

 
 

Lints-Martindale, 
A., 
Hadjistavropoulos, 
T., Barber, B. & 
Gibson, S. 

A Psychophysical 
Investigation of the 
Facial Action 
Coding System 
as an Index of Pain 
Variability among 
Older Adults with 
and without 
Alzheimer’s 
Disease 

Syftet skrivs med två 
hypoteser: 1) Att fler 
händelser enligt FACS 
(Facial Action Coding 
System) skulle ske vid 
ökat stimuli, 2) Att 
stimuli som behövs för 
att erhålla en rapport av 
JNP (Just Noticable 
Pain) inte skulle skilja 
mellan patienter med 
Alzheimers sjukdom 
och patienter utan 
kognitiv nedsättning. 

Genom diagnostisering valdes 27 
patienter ut med Alzheimers sjukdom 
för att säkerställa diagnosen, 
representativt valdes 36 patienter utan 
kognitiv nedsättning representativt mot 
gruppen som hade Alzheimers 
sjukdom, även gruppen med de 
patienterna utan kognitiv nedsättning 
blev testade för att vara kognitivt 
intakta. Experimentet gick ut på att 
under elektrisk och mekanisk 
stimulering videofilma och räkna ut 
antalet tecken på smärta enligt FACS 
och därmed se hur smärtan uttrycker 
sig vid olika stimulering mellan 
patienter med Alzheimers sjukdom och 
personer utan kognitiv nedsättning. 

 

Studien visar att känslighet för smärta 
inte är förändrad vid svag till måttlig 
stimulering i tidiga stadiet av 
Alzheimers Sjukdom jämfört med 
patienter utan kognitiv nedsättning. 
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Bilaga II: 6 

Publikati
ons år  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetens
kaplig 
grad 

2008 
Australien 
Cinahl 

Mahoney,  A. & 
Peters, L. 

The Mahoney Pain 
Scale: Examining 
Pain and Agitation 
in Advanced 
Dementia 

Att utvärdera 
psykometriska egenskaper 
och klinisk användbarhet 
av MPS (Mahoney Pain 
Scale), hypotesen är att 
instrumentet ska 
demonstrera en adekvat 
intern reliabilitet och 
kontinuitet. Samt att under 
en rörlig övning kommer 
smärta - och orosgruppen 
ha liknande grad på del 1-4 
av instrumentet men att på 
del 5-8 kommer 
smärtgruppen ha ett högre 
signifikant resultat. 

I från 16 äldreboenden rekryterades 135 patienter, 
patienterna hade diagnostiserats med måttlig-svår 
demens, 18 patienter dog under studien vilket 
lämnade 112 stycken kvar varav 17 % hade 
Alzheimers sjukdom. De delades in i 4 grupper en 
grupp utan större besvär av oro eller smärta, en 
grupp med smärtbesvär, en grupp med besvär av 
oro och en kombinerad grupp. 
Smärtbedömningarna gjordes av 30 sköterskor (28 
sjuksköterskor, 2 undersköterskor). 
Undersköterskor var inkluderade då de har den 
största kontakten med patienten och kan då ofta se 
tecken på smärta. Det gjordes en 2 timmar lång 
genomgång med sköterskorna om hur instrumentet 
fungerade och för varje bedömning av patienterna 
gjordes separat av två sköterskor. Vidare gjordes en 
kontroll av undersköterska senare under dagen utan 
vetskap av tidigare smärtskattning. 

Studien visar att MPS 
skiljer på kategorierna 
smärtintensitet, den 
upplevda smärtan och 
oron eller inget av de 
ovanstående. Vidare 
beskrivs att MPS är 
kliniskt relevant men 
vidare forskning 
behövs för 
generalisering. 

 

Grad III 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II: 7 

Publikat
ionsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenska
plig grad 

2006 
Schweiz  
PubMed 
 

Pautex, S., 
Michon, A., 
Guedira, M., 
Emond, H., Le 
Lous, P., 
Samaras, D., 
Michel, J-P., 
Herrman, F., 
Giannakopoul
os, P. & Gold, 
G. 

Pain in Severe 
Dementia: 
Self-
Assessment or 
Observational 
Scales? 

Att utvärdera 
resultaten av 
självskattningsska
lor hos patienter 
som lider av en 
demenssjukdom 
och jämföra de 
med 
observationsdata.  
 

En kvantitativ studie där de deltagande 
patienterna var fransktalande och över 65 år och 
de skulle ha diagnosen demens enligt MMSE 
skalan. Exklusionskriterierna var delirium, 
psykiatriska symtom, ingå i palliativ vård eller 
ha en svår sensorisk skada. Det var 129 
patienter som deltog. De skalor som användes i 
studien var VRS., VAS., FPS (bilaga III). 
Patienten fick närvara sittandes i ett tyst rum 
under utvärderingen, denna procedur 
upprepades flera gånger av olika observatörer 
för att se om liknande svar framkom. Samma 
dag som utvärderingen skedde så observerade 
sjukvårdspersonalen patienten enligt 
smärtbedömningsinstrumentet Doloplus-2 som 
är utvecklad för att mäta smärta hos patienter 
med kommunikationssvårigheter. Wilcoxon 
användes för att utvärdera om den observerbara 
skalan över- eller underskattade smärtan.     

Hos de patienter som visat förståelse 
för minst en skala ses att skalan är 
tillförlitlig. Sjukvårdspersonalen 
underskattade smärtan med hjälp av 
observationsinstrumentet jämfört med 
patienternas självskattningsskalor. 

 

GRAD II 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II: 8  

Publikatio
nsår  
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenska
plig grad 

2005 
Frankrike 
PubMed 

 
 

Pickering, G., 
Jourdan, D. & 
Dubary, C. 

Acute versus 
chronic pain 
treatment in 
Alzheimer’s disease 

Hypotesen är: om 
smärtintensitet 
minskar, så borde 
recept för 
analgetika samt 
akut administrerad 
analgetika: 1) vara 
lägre hos dementa 
patienter jämfört 
med icke-dementa 
2) minska med 
kognitiv funktion. 

Urvalet bestod av 300 (150 patienter med Alzheimers 
sjukdom, 150 patienter utan kognitiv nedsättning) från 11 
äldreboenden med både vanlig äldrevård och vård av 
personer som lider av en demenssjukdom. Utbildningsnivå 
testades och gruppen med de patienter utan kognitiv 
nedsättning valdes ut att vara representativ mot gruppen med 
patienter som lider av en demenssjukdom. Under 10 
månader utvärderades informanternas medicinlistor för att se 
hur mycket analgetika som skrivs ut dels för kronisk smärta 
och även för akut smärta. Detta jämfördes mellan de två 
grupperna. 
 

Studien visar att 
patienter med 
Alzheimers 
sjukdom erhåller 
mindre 
smärtlindring vid 
kronisk smärta än 
de patienterna 
utan kognitiv 
nedsättning. Vid 
akut smärta är 
skillnaden inte 
signifikant. 

Grad I 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II: 9 

Publikati
ons år  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenska
plig grad 

2008 
Nederländer
na 
PubMed 

Scherder, E., 
Eggermont, L., 
Plooij, B., 
Oudshoorn, J., 
Vuijk, P., 
Pickering, G. & 
Oosterman, J. 

Relationship 
between Chronic 
Pain and Cognition 
in Cognitively 
Intact Older 
Persons and in 
Patients 
with Alzheimer’s 
Disease 

Att undersöka 
förhållandet mellan 
kronisk smärta och 
kognition hos 
kognitivt intakta 
och Alzheimers 
sjuka patienter med 
kontroll för 
sinnesstämning. 

Urvalet bestod av 20 patienter utan 
kognitiv nedsättning och 19 patienter 
med Alzheimers sjukdom som befinner 
sig i tidigt stadium av sjukdomen. 
Slumpmässigt valdes informanterna ut 
från 500 äldre som levde på ett 
äldreboende, grupperna genomgick 
diverse tester för att utesluta påverkade 
faktorer. Efter detta användes flera 
olika mätinstrument för påverkan samt 
skalor för smärtan  

Studien visar att patienter med 
Alzheimers sjukdom lider mindre av 
smärta och bör behandlas varsamt. 
Generaliserbart resultat kan endast 
göras på patienter med Alzheimers 
sjukdom som lider av artrit och artros 
utan depression.  

Grad II 

                                                                      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II: 10                                                                                 

Publikatio
nsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenska
plig grad 

2004 
Nederländern
a 
Cinahl 

Scherder, E. & 
Van Manen, F. 

Pain in Alzheimer’s 
disease: nursing 
assistants’ and 
patients’ 
evaluations 

Att jämföra 
smärtbedömningar 
gjorda av 
undersköterskor på 
patienter med 
Alzheimers 
sjukdom för att öka 
undersköterskors 
kunskap och 
inflytande över 
upplevelsen av 
smärta hos patienter 
med demens. 

Patienterna blev utvalda från 2 
äldreboenden, 20 patienter med 
Alzheimers sjukdom och 17 patienter 
utan någon kognitiv nedsättning valdes 
ut via exklusionskriterier. I 
smärtskattningen användes 
självskattningsskala för att mäta dels 
smärtintensitet och dels påverkan av 
smärtan, FPS (Faces Pain Scale) där 7 
ansikten är uppskissade för att bedöma 
smärtan hos patienten och till sist en 
checklista för icke-verbala 
smärtindikatorer. 

Studien visade att överskattning av 
patientens smärta kan vara specifikt 
relaterat till Alzheimers sjukdom. 

 

Grad II 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga II: 11 

Publikations
år  
Land 
Databas 

Författar
e 

Titel Syfte Metod 
Urval  

Slutsats Vetenskap
lig grad 

2007 
Tyskland 
PubMed 

Schuler, M., 
Becker, S., 
Kaspar, R., 
Nikolaus, T., 
Kruse, A. & 
Basler, H. 

Psychometric 
Properties of the 
German 
“Pain 
Assessment in 
Advanced 
Dementia 
Scale” 
(PAINAD-G) in 
Nursing Home 
Residents 

Är att 
utvärdera 
psykometriska 
egenskaper i 
den tyska 
versionen av 
en skala  
för bedömning 
av smärta vid 
avancerad 
demens. 
 

Tvärsnittsstudie som skedde på 8 vårdhem, 99 
Patienter deltog och de skulle ha diagnosen 
demens/Alzheimers sjukdom. Exklusionskriterierna 
var att patienten inte fick lida av andra neurologiska 
och psykriariska sjukdomar som bland annat 
Parkinsons sjukdom eller schizofreni. För att 
definiera Alzheimers sjukdom gjordes en 
undersökning enligt kriterierna hos bland annat 
nationella institutet av neurologiska och 
kommunikativa sjukdomar. 
Smärtbedömningsinstrumentet som användes var 
PAINAD-G (Bilaga III) det riktar sig till 5 
observerbara områden. Patienterna fick betygssätta 
sin smärtintensitet enligt VRS skalan under en 
intervju. Sedan observerade sjuksköterskorna 
patienterna i 2 minuter under omvårdnaden på 
morgonen och kvällen detta videoinspelades. 

Studien visade att i bedömningen 
som gjordes att de som upplevde 
smärta hade högre betyg på skalan 
än de som inte upplevde någon 
smärta. Studien visade även att 
det inte fanns något samband 
mellan smärtintensitet och 
smärtbeteenden. 

 

GRAD II 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Bilaga II: 12 

Publikati
ons år  
Land 
Databas 

Författar
e 

Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenska
plig grad 

2008 
USA 
PubMed 

Shega, J., 
Rudy, T., 
Keefe, F., 
Perri, L., 
Telgarska, 
O. & 
Weiner, D. 

Validity of 
Pain 
Behaviors in 
Persons with 
Mild to 
Moderate 
Cognitive 
Impairment 

Att utvärdera 
giltigheten av 
traditionella 
smärtbeteenden 
(försvar, 
spänningar, 
gnugga, 
grimaserande 
och suckande) 
hos personer 
med och utan 
kognitiv 
nedsättning 
samt 
kronisk 
ländryggssmärta 
(CLBP). 
 

En kvantitativ studie där det ingick 37 patienter utan kognitiv 
störning och 40 med en kognitiv störning med eller utan kronisk 
ländryggssmärta. De deltagande patienterna var alla engelsktalande 
och var över 65 år, de skulle ha en långvarig ländryggssmärta, inte ha 
någon kognitiv störning alternativt ha lätt till medelmåttlig kognitiv 
störning med CLBP och några med lätt till medelmåttlig störning 
som då är smärtfria. De deltagande utan kognitivstörning valdes ut 
från Nationala Institutet Aging vid Universitetet i Pittsburgh och de 
med kognitiv störning valdes ut från ett smärtbehandlingsprogram i 
universitetet i Pittsburgh och vid en geriatrisk klinik i Chicago dessa 
patienter skulle ha diagnosen demens. Deltagarna fick genomgå en 
läkarundersökning för att kontrollera så att de som inte skulle ha 
någon smärta var smärtfria och att de som skulle ha smärta inte hade 
någon annan smärta än den i ländryggen. Exkulsionskriterierna var 
om de var beroende i rörlighet, svår balansstörning, ont i sina knän, 
höfter eller axlarna, större smärta i ryggen, eller haft en diagnos av 
depression. Undersökningen gick till så att det först var en kort 
intervju om smärta som avslutades med en belastning på patientens 
ländrygg, intervjuerna varade i 30 minuter och videoinspelades för att 
senare kunna analyseras  
 

Studien visar att genom 
bedömning av 
ansiktsuttryck ger en bra 
smärtbedömning hos 
Alzheimers sjuka 
patienter, däremot kan 
kategorin ”gnuggande” 
ifrågasättas. 
Vidare visas även att  
smärtfria personer hade 
mindre av de 
traditionella 
smärtbeteende än 
personer med smärta 
samt att de personer som 
hade en kognitiv 
nedsättning visade mer 
smärtbeteenden än de 
utan kognitiv 
nedsättning. 

 

GRAD II 



 

 

 

 

 

Bilaga III: 1 



 

 

 

 

 

Bilaga III: 2 

Självskattningsskalor 

 

Figur 1: VAS – skalan 
 

 

Figur 2: FPS – skalan 

 

Figur 3: VPS - skalan 
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