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                                           smärtbedömningsinstrument. 

Sammanfattning Bakgrund: Patienter med en demenssjukdom har en 

nedsättning av den kognitiva förmågan och svårigheter att 

kommunicera. Detta resulterar i att denna patientgrupp har 

svårigheter i att förmedla sin smärta till sjuksköterskan, vilket 

försvårar smärtbedömningen.  

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans möjligheter till att 

utföra individuell smärtbedömning av patienter med en 

demenssjukdom.  

Metod: Studien var en litteraturstudie. 12 artiklar 

inkluderades varav 3 artiklar var kvalitativa och 9 artiklar var 

kvantitativa. Alla artiklar granskades och analyserades och 

svarade mot studiens syfte. 

Resultat och konklusion: Det är en utmaning att bedöma 

smärta hos patienter med en demenssjukdom. Sjuksköterska 

bör observera patientens uttryck och beteenden för att finna 

tecken på smärta. Ett helhetsintryck av den enskilde 

individens smärtuttryck är avgörande för att sjuksköterskan 

ska kunna utföra en korrekt smärtbedömning. Med hjälp av 

olika smärtbedömningsinstrument kan smärtbedömningen 

underlättas. Sjuksköterskan bör avgöra vid varje enskilt 

patientfall, vilket bedömningsinstrument som lämpar sig bäst.  

Implikation: Sjuksköterskor bör enligt yrkesprofessionen 

uppdatera sin kunskap med aktuell forskning och sprida 

kunskapen vidare till arbetskollegor. Mer forskning om 

smärta och smärtbedömning är nödvändigt, samt att tydliga 

riktlinjer utformas så att sjuksköterskan kan utföra en korrekt 

smärtbedömning. 
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Abstract  Background: Patients with dementia have a reduction in 

cognitive ability and difficulty communicating. The result is 

that this patient group has difficulty in communicating their 

pain to the nurse, which complicates pain assessment. 

Aim of the study: the aim of the study was to illuminate the 

nurse opportunities to perform an individual pain 

measurement of patients with dementia.  

Method: the study was a literature review. 12 articles were 

included, 3 articles were qualitative and 9 articles were 

quantitative. All articles were reviewed and analyzed and met 

the study’s purpose.  

Results and conclusions: It is a challenge to assess pain in 

patients with dementia. Nurses should observe the patient's 

expressions and behaviors in order to find signs of pain. An 

overall impression of the individual's pain expression is 

essential for the nurse to perform an accurate pain 

assessment. With the help of various pain measurement tools 

can pain-assessment be facilitated. The nurse should 

determine in each individual patient, which assessment 

instruments that are best suited 

Implication: Nurses should according to their profession, 

always update their knowledge of current research and 

disseminate knowledge on to colleagues. More research on 

pain and pain assessment is necessary, and that clear 

guidelines are designed so that the nurse can perform an 

accurate pain assessment. 
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Inledning  
 

I Sverige år 2010 beräknades det leva cirka 140 000 personer med en demenssjukdom 

(Werner och Leden, 2010). Enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU] (2006) leder en demenssjukdom till konsekvenser för den drabbade 

personen, hans/hennes närstående, sjukvården och kommuner. Kostnaderna för det 

svenska samhället är höga och enligt Socialstyrelsen (2007) uppgick kostnaderna i 

Sverige år 2005 till 50,1 miljarder kronor för att vårda personer med demens. Enligt en 

rapport av SBU (2006) finns det många olika områden inom demenssjukdomar som är i 

behov av vidare och förbättrad forskning så som forskning om individanpassade 

åtgärder.  

 

Smärta är en obehaglig subjektiv upplevelse som är unik för varje människa (Werner & 

Leden, 2010). Hawthorn och Redmond (1999) anser att enskilda personer kan drabbas 

av liknande smärtor, men trots detta kan smärtan upplevas olika. Det är betydelsefullt 

att ha detta i åtanke vid smärtbedömning och smärtlindring. Intensiteten av smärtan kan 

variera från att vara lindrig till olidlig och drabba flera olika funktioner av människan. 

Werner och Leden (2010) menar att smärta berör inte enbart den fysiska delen av 

människan utan även den andliga, intellektuella och emotionella dimensionen kan 

beröras. Hawthorn och Redmond (1999) skriver att toleransen för smärta är olika för 

alla individer oavsett om personerna drabbas av samma smärtåkomma. Personer kan 

också reagera olika på den smärtbehandling de får.  

 

Förmågan att uthärda smärtsamt stimulus är ofta lägre hos äldre personer än hos yngre 

personer (Werner & Leden, 2010). Detta kan bero på deras kroniska hälsoproblem så 

som muskuloskeletala åkommor och perifer kärlsjukdom (While & Jocelyn, 2009).  

Hawthorn och Redmond (1999) skriver att kommunikationsproblem så som nedsatt 

hörsel, försämrad syn, kognitiva funktionsnedsättningar, förvirring och demenssjukdom 

kan medföra svårigheter för vårdpersonalen att utföra smärtbedömning. Werner och 

Leden (2010) anser att detta avser framför allt människor som har en demenssjukdom 

eftersom de kan ha svårigheter i att verbalt uttrycka sin smärta till sina vårdare. Enligt 

Ragneskog (2011) är det därför väsentligt att sjuksköterskan är uppmärksam på om 

patienten med demens har ont. Hawthorn & Redmond (1999) anser att en framgångsrik 

smärtlindring uppnås genom en så god smärtbedömning som möjligt. Olika typer av 

smärta kräver sin egen strategi för hur den skall bedömas och behandlas och för att 

kunna bedöma smärta hos en patient finns det flera olika strategier som kan tillämpas. 

En väl fungerande dialog mellan sjukvårdare och patient är en av de viktigaste 

strategierna. Socialstyrelsen (2005) skriver att sjuksköterskan bör ha förmåga att kunna 

kommunicera med patienter och närstående och genom att sjuksköterskan ger stöd och 

vägledning kan en god delaktighet skapas i vården. Det är också av betydelse att 

observera patienten och skatta hans/hennes smärta för att få en så bra smärtbedömning 

som möjligt. Hawthorn och Redmond (1999) menar att vid 

kommunikationsnedsättningar och kognitiva funktionsnedsättningar är observation av 

smärtbeteenden särskilt viktiga för att kunna bedöma smärta hos patienter med dessa 

nedsättningar.  
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Bakgrund 

Demens 

År 2010 levde 35.6 miljoner människor med demens i världen (Alzheimer’s Disease 

International [ADI], 2010). I Sverige är demens en av de största folksjukdomarna 

(Ragneskog, 2011). Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2011) är demens en 

obotlig sjukdom som leder till en successiv tillbakagång i både den kognitiva förmågan 

och funktionsförmågan. Sjukdomen orsakar ett stort lidande för patienter och 

närstående. Att lindra lidande är ett av sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, som även anger att 

sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007).  

Demens är en sjukdom som ger hjärnskada och ett samlingsnamn för en grupp 

sjukdomar, vilka alla yttrar sig genom minnessvårigheter och personlighetsförändringar 

(Ragneskog, 2011). Förmågan att kommunicera, förstå och att kunna tolka sin omvärld 

försämras vid denna sjukdom vilket till största sannolikhet leder till en känsla av oro 

och otrygghet.  Primär och sekundär demens är de två huvudgrupper som demens 

brukar delas in i. De primära demenssjukdomarna har ett smygande förlopp med en 

gradvis försämring och utvecklingen av demenssjukdomen kan ta lång tid. Dessa 

sjukdomar beror på en tillbakabildning av hjärnans celler. Sekundär demens kallas de 

demenssjukdomar som bland annat kan orsakas av infektioner, skador av kemikalier, 

hjärntumörer, förgiftningar, blödningar eller proppar i hjärnan. De vanligaste formerna 

av sekundär demens är olika typer av vaskulär demens.  

I de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom har Socialstyrelsen 

(2010) delat upp demenssjukdom i olika stadier och dessa är mild, måttlig och svår 

demenssjukdom. Mild demenssjukdom innebär att personen befinner sig i ett tidigt 

skede av sjukdomen och kan klara sig utan större hjälp från hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. När personen behöver hjälp för att kunna klara sina vardagliga sysslor 

har han/hon en måttlig demenssjukdom. Vid svår demenssjukdom behöver personen 

hjälp med allt som innefattar den dagliga livsföringen.  

 

De vanligaste demenssjukdomarna 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är de vanligaste demenssjukdomarna Alzheimers 

sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens, Lewy-Body demens och blanddemens. 

Blanddemens innebär en Alzheimerssjukdom då hjärnan blivit utsatt för nedsatt 

cirkulation, vilket har lett till en hjärnskada. Ragneskog (2011) menar att Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste formen av primär demenssjukdom och drabbar var åttonde 

person över 65 år. Vid denna sjukdom är hjärnbarken påverkad av sjukliga förändringar 

i varierande grad och hjärnans gråa substans förändras och minskas. Detta resulterar i att 

hjärnans vikt minskar och så småningom halveras. Vid det normala åldrandet förloras 

nervceller och senila plack bildas. Vid Alzheimers sjukdom är förlusten av nervceller 

större och senila plack är mer frekventa. Kommunikation mellan olika nervceller är 

också begränsat och beror på en minskad halt av olika signalsubstanser. Nedsatt 

orienteringsförmåga, minnesstörningar, brister i språket och svårigheter att strukturera 

och organisera vardagen är symtom som kännetecknas av en Alzheimerssjukdom. Bland 

de primära demensformerna ingår även Picks sjukdom, kortikaldemens och 
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frontallobsdemens. Frontallobsdemens drabbar den främre delen av hjärnan så som 

pannloben och tinningloben men risken att drabbas av denna demensform är relativt låg. 

Vid frontallobsdemens kan personlighetsförändring och aggressivitet uppträda (ibid.). 

Den vanligaste formen av sekundär demenssjukdom är vaskulär demens (Ragneskog, 

2011). Denna sjukdom innebär att människan har utvecklat en demenssjukdom på grund 

av förändringar i hjärnans blodkärl, vilket leder till hjärninfarkt och dess följder blir 

skador på hjärnvävnaden. När sjukdomen väl har utvecklats finns det inte någon 

vedertagen behandling. 

 

Basal utredning av demenssjukdomar   

 I de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 

2010) fastställs att om en person misstänks ha en demenssjukdom är det betydelsefullt 

att hälso- och sjukvården utför en basal demensutredning. Enligt Demensförbundet 

(u.å.) påverkas flera av hjärnans funktioner vid en demenssjukdom och för att kunna 

ställa en säker diagnos räcker inte ett symtom så som minnesförlust. Vidare skriver 

Socialstyrelsen (2010) att en demensutredning är komplex och innefattar en rad olika 

undersökningar för att kunna fastställa en diagnos. Utredningen innefattar en 

strukturerad anamnes, uppskattning av det psykiska och fysiska tillståndet samt 

intervjuer med anhöriga. Under utredningen bedöms även den kognitiva förmågan, 

vilket utförs med hjälp av kognitiva test. En strukturerad bedömning av funktions- och 

aktivitetsförmåga utförs också och för att utesluta andra tillstånd som kan orsaka 

kognitiv svikt utförs provtagningar av olika slag. För att kunna identifiera kognitiv svikt 

utförs en strukturell hjärnavbildning med hjälp av datortomografi. Den basala 

utredningen är dock inte alltid tillräcklig för att få klarhet i om personen i fråga har en 

demenssjukdom och då gemförs en så kallad utvidgad demensutredning av hälso- och 

sjukvården. En fortsatt utredning innehåller en eller flera av undersökningarna så som 

neuropsykologiska test, strukturell hjärnavbildning med magnetkamera, lumbalpunktion 

och en funktionell hjärnavbildning.  

 
 

Smärta  

Smärta innebär i vardagligt tal en känslomässig reaktion från smärtstimuli som ger 

kroppen eller sinnet lidande (Cunningham, McClean & Kelly, 2010; Sand, Sjaastad, 

Haug & Bjålie, 2007). International Association for the Study of Pain (IASP) beskriver 

smärta som ”en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som orsakas av faktiskt 

eller hotande potentiell vävnadsskada eller som av patienten tolkas i dessa 

termer”(Werner och Leden, 2010 s.63). Enligt Sand, et al. (2007) är det autonoma 

nervsystemet sammankopplat med kroppens smärtsinne, vilket innebär att vid stimuli av 

smärtsinnet höjs pulsen och blodtrycket samt att blodcirkulation till huden minskar. 

Smärtsinnet är det enda av människans sinnen som upplevs som negativt och 

skrämmande och för att inte människan skall skada sig finns smärtsinnet som skydd. 

Smärtreflexen skyddar kroppens extremiteter genom att dra undan den kroppsdel som är 

utsatt för smärta. Om smärtsinnet är underutvecklat, skadat eller förändrat på grund av 

en demenssjukdom eller helt saknas, kan livshotande skador ske i vardagen. 

Lägesändringar efter ensidigt och långvarigt sittande eller liggande kroppsställning är 

betydelsefulla för att återfå blodcirkulation i de områden som belastats eftersom dessa 

ställningar trycker ihop kroppsvävnaden och cirkulation blir försämrad. Genom att 
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ändra kroppsställningen undviks varaktiga vävnadsskador, men hos individer som 

saknar denna funktion kan vävnadsskador och livsfarliga infektioner uppstå (ibid.).   
Kronisk smärta innebär att smärtan har varat i mer än en, tre eller sex månader 

(Cunningham, et al., 2010). Vid kronisk smärta sänder det centrala nervsystemet ut 

fortsatta signaler om den upplevda smärtan trots att vävnadsskador inte längre ligger till 

grund för smärtan. Sand, et al. (2007) menar att samma smärtpåverkan kan ge olika 

smärtupplevelser hos olika individer. Faktorer som påverkar smärtupplevelsen är bland 

annat hur individen tidigare har upplevt smärta och vad personen har för social och 

kulturell bakgrund. Cunningham, et al. (2010) skriver att en kognitiv- och känslomässig 

reaktion på smärta bestäms av individens genetiska bakgrund och det nuvarande 

emotionella tillståndet påverkar även smärtan. Depression kan därför ligga till grund för 

smärtans uppkomst eller förstora smärterfarenheten och hos äldre personer kan 

ensamhet och depression bidra till ytterligare obehag eller smärta.  

I västvärlden uppfattades smärta som något naturligt och ofrånkomligt i livet och 

historiskt sett accepterades detta som normalt (Hawthorn & Redmond, 1999). Under de 

senaste hundra åren har den västerländska världen börjat använda sig av allt fler 

mediciner vilket har medfört att smärttoleransen minskat och förväntningar på att bli fri 

från smärta ökat. Det västerländska samhället använder sig av analgetika och avancerad 

apparatur som till exempel Transkutan Elektrisk Nerv Stimulering (TENS) för att lindra 

smärta. Sand, et al. (2007) menar att inställningen till smärtlindring är avgörande för hur 

väl behandlingen kommer att fungera. Finns det ett optimistiskt synsätt till 

behandlingen hos den smärtdrabbade personen kan även ett icke-verksamt läkemedel ge 

effekt, men är synsättet pessimistiskt kan smärtupplevelsen förvärras. Enligt Werner 

och Leden (2010) kan smärta visa sig genom både uttryck som visas verbalt och 

kroppsligt och orsaken till uttrycken grundar sig i att individen vill signalera sitt lidande 

till omgivningen. Hawthorn och Redmond (1999) skriver att smärtans intensitet eller 

kvalitet inte alltid visas genom tydliga beteenden. Verbalisering anses vara det 

viktigaste förfarandet för en individ att uttrycka förekomst av smärta. Människor som 

har nedsatt kommunikationsförmåga, till exempel personer med demens har svårigheter 

att uttrycka smärta med ord. Enligt Larsson och Rundgren (2010) kan personer med 

demens uttrycka smärtan på olika sätt och den kan upptäckas genom fysiska tecken vid 

observation av ansiktet, att patienten har en stirrande eller matt blick, tårögd, blek eller 

röd i ansiktet eller är spänd och har rynkad panna. Kroppsliga yttre tecken på smärta kan 

yttra sig genom att patienten är stel och har en orörlig kroppshållning, spänner kroppen 

eller är slapp och ihopsjunken. Patienten kan även ha nedsatt rörlighet, ändra 

kroppsställningar ofta och använda sig av skyddande rörelser.  

 

 

Smärtbedömning 

Smärtbedömning i allmänhet 

Det är viktigt att en korrekt smärtbedömning genomförs innan en smärtbehandling ges 

så att behandlingen blir framgångsrik. Smärtbehandlingen bör därefter utvärderas för att 

se behandlingens resultat (Hawthorn & Redmond, 1999). Orsakerna till patientens 

symtom måste först kartläggas annars blir det mycket svårt att hitta vilka insatser som är 

mest lämpliga för den enskilde individen. Patienter kan vara drabbade av olika typer av 

smärta och sjukvårdspersonalen bör därför genomföra specifika bedömningar och 

behandlingar beroende på vilken smärttyp patienterna lider av. Smith och Shaw (2007) 
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skriver att patientens egen verbala beskrivning av sin smärta är känd som ”gyllene mått” 

för smärtbedömning. Werner och Leden (2010) anser att patientens förmåga att bedöma 

sin smärta är den viktigaste parametern inom smärtbedömning. Det är dock inte alltid 

möjligt om patienten är medvetslös, har kognitiva svårigheter eller afasi. Hawthorn och 

Redmond (1999) menar att flerdimensionell smärtbedömning är att sträva efter. Detta 

möjliggör att flera olika faktorer kan identifieras som kan inverka på patientens 

erfarenhet och uttryck för smärta. Utförs en flerdimensionell smärtbedömning av 

sjuksköterskan blir det lättare att fastställa realistiska behandlingsmål och åtgärder som 

är lämpliga att vidta för att maximal smärtlindring ska uppnås. Vid smärtbedömning bör 

flera olika strategier tillämpas där en välfungerande dialog är en av de viktigaste 

strategierna. Det är framför allt viktigt hos patienter som länge levt med sin smärta 

eftersom dessa patienter är specialister på sin smärta. Dessa patienter har kunskap om 

hur intensiv smärtan är och även hur den påverkar deras liv och hur de gör för att 

handskas med sin situation.  Det är viktigt att lyssna på patienten och ställa tydliga 

frågor och tro på vad patienten berättar. Om patienten är oförmögen att uttrycka sig på 

grund av nedsatt kognitiv funktion, litet ordförråd, grav fysisk utmattning eller 

talsvårigheter försvåras kommunikationen. Vid kommunikationssvårigheter är det 

betydelsefullt att observera smärtbeteenden för att kunna göra en bedömning. Beteenden 

som patienten visar är dock inte alltid klara budskap för smärtupplevelsen (ibid.).  

 

Hjälpmedel vid smärtbedömning 

Det finns olika smärtbedömningsinstrument och dessa är betydelsefulla eftersom de 

upprätthåller kontinuitet i vården (Hawthorn & Redmond, 1999). Mätinstrumenten ger 

vårdpersonalen information om patientens smärta och gör det lättare att bedöma 

effekten av olika behandlingar.  

 

Ett vanligt smärtbedömningsinstrument är visuell analog skala (VAS) (Werner & 

Leden, 2010). Detta verbala instrument är enkelt att tillämpa och poängsätta . Skalan 

består av en 10 centimeters linje som utgår från 0 (ingen smärta) till 10 (värsta tänkbara 

smärta). Patientens smärta skattas genom att patienten markerar på skalans linje. 

Markerar patienten en hög siffra på linjen, innebär det att patienten upplever mycket 

smärta. Instrumentet kan användas för att se smärtans variation över dygnets timmar 

och kan vara till hjälp för att redogöra om behandlingen har haft någon effekt. 

Hawthorn och Redmond (1999) anser att skalan kan användas både vertikalt och 

horisontellt, men att skalan kan vara svår för patienter att använda då den endast mäter 

en dimension av smärtan. Smärtans lokalisation och utbredning är viktig att utröna då 

patienten kan erfara smärta från olika kroppsdelar (Hawthorn & Redmond, 1999). 

Werner och Leden (2010) menar att det kan underlättas genom smärtritning av 

människokroppen. Personalen eller patienten kan fylla i en anatomiskiss för lokalisering 

samt för att beskriva smärtan. Fördelen med denna typ av skala är att den är enkel att 

använda och ger tydlighet om smärtans lokalisering och utbredning. Smärtritningen bör 

användas vid uppföljning av patientens smärta och bör därför följa med patientens 

journal.  
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Smärtbedömning hos patienter med en demenssjukdom 

Att bedöma smärta hos personer med en demenssjukdom är en utmaning (Ragneskog, 

2011). Personer med en demenssjukdom lider av minnesstörning och nedsatt 

kommunikationsförmåga, vilket försvårar smärtbedömningen. Använder personer med 

demens dessutom läkemedel, har infektioner och en sänkt medvetandegrad försvåras 

bedömningen ytterligare. Enligt Zwakhalen, Hamers, Huijer- Abu-Saad och Berger 

(2006) måste individen som ska skatta sin egen smärta ha förmågan att förstå syftet och 

kunna förmedla smärthändelsen. Detta försvåras för patienter med demens eftersom 

bedömningen kräver en abstrakt tankeförmåga. En observationsskala bör användas då 

det fastställts att personer med demens saknar förmågan till självrapportering.  

En expertpanel för ihållande smärta hos äldre personer undersökte belägg för 

tillförlitligheten av de observationer som sjuksköterskor använder för att ställa en 

diagnos av smärta hos individer med avancerad demens och 

kommunikationsnedsättningar (American Geriatric Society [AGS], 2002). Det framkom 

sex olika områden som bör observeras och rapporteras för att kunna ställa en 

smärtdiagnos hos denna patientgrupp. Patienterna kan visa sin smärta genom olika 

ansiktsuttryck och uttrycka sig genom negativa läten, men samtidigt kan förändringar 

ske i kroppsspråket och rörelsemönstret. Förändringar i patientens rutiner, förändringar i 

mellanmänskliga möten och patientens psykiska status är också observationer som 

sjuksköterskan bör ha i beaktning vid smärtbedömning. Ragneskog (2011) anser att 

sjuksköterskan bör vid ett första möte med patienten skapa en bild av patientens 

beteenden vilket lättast görs genom observation av beteendet.  
 

Problemformulering  

En demenssjukdom innebär en försämring av minnet, den kognitiva förmågan och 

kommunikationsförmågan, vilket leder till att många patienter inte kan rapportera sin 

smärta. Det är därför väsentligt att sjuksköterskan utför en individuell smärtbedömning, 

eftersom det ingår i sjuksköterskans profession att se till patientens hela 

sjukdomsupplevelse och att lindra patientens lidande. En korrekt smärtbedömning följt 

av smärtlindring leder till förbättrad livskvalité för patienten. 

 

 

Syfte 
 

Syftet var att belysa sjuksköterskans möjligheter till att utföra individuell 

smärtbedömning av patienter med en demenssjukdom.  

 

 

Metod  
 

Litteraturstudien genomfördes enligt Fribergs modell (2006) med en induktiv ansats. 

Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i vårdbaserade databaser för att sedan 

analyseras.  
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Datainsamling  

Till en början genomfördes en pilotsökning på ämnet smärtbedömning för att undersöka 

vad som fanns skrivet om ämnet. Därefter genomfördes sökning av artiklar som 

handlade om smärtbedömning hos patienter med en kognitiv nedsättning. Denna 

sökning var dock för bred, då ett flertal patientkategorier blev inkluderade i sökningen, 

vilket hade inneburit att resultatet blivit för brett. Av den anledningen valdes syftet att 

ändras och därefter inriktades sökningens huvudämnen mot demens och 

smärtbedömning. Sökning efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna 

Cinahl, Pubmed och SweMed+ eftersom dessa var omvårdnadsinriktade. Efter en 

grundlig sökning framkom det att SweMed+ inte innehöll några artiklar som 

motsvarade syftet. För att få fram giltiga MeSH-termer användes Svenska MESH och 

den inledande sökningen innefattade smärtbedömning, men gav inget resultat. Därefter 

genomfördes en sökning på sökordet smärta, där den engelska översättningen blev pain. 

Sökningen fick även fram smärtbedömning där den engelska översättningen blev pain 

measurement, som blev det första huvudämnet. Demens var det andra huvudämnet som 

inkluderas i syftet och det var betydelsefullt att finna en MeSH-term även till detta 

sökord. I Svenska MESH gav sökningen demens en engelsk översättning till dementia, 

vilket också valdes som MeSH-term. I databasen Cinahl användes sökord som 

motsvarade syftet: pain measurement, dementia och nursing care. Dessa ord söktes som 

major concept och som explode ämnen. Vid en av sökningarna användes ordet 

qualitative som fritextsökning eftersom tidigare sökningar gett begränsat antal 

kvalitativa artiklar. I databasen Pubmed användes sökorden pain measurement, 

dementia och nurs* som MeSH-termer.  I Pubmed valdes att använda sjuksköterskan 

med trunkering eftersom denna typ av sökning inkluderar sjuksköterskan i det valda 

ämnet. Denna sökning gav dock inga nya artiklar som motsvarade syftet och valdes 

därför bort. Begränsningarna som användes i Cinahl var Peer reviewed, och att 

artiklarna skulle vara publicerade på engelska. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 

åren 2006-2011, samt att sammanfattningar skulle vara tillgängliga. Vid en av 

sökningarna valdes en avgränsning till full text och vid en annan sökning användes 

endast begränsningarna Peer reviewed och att sammanfattningar skulle var tillgängliga. 

Begränsningar som användes i Pubmed var endast artiklar med sammanfattningar och 

var utgivna på svenska och engelska samt att de publicerats inom de senast fem åren. De 

exklusionskriterier som användes i denna litteraturstudie var Huntingtons sjukdom och 

delirium. Inklusionskriteriet var att patienterna skulle vara diagnostiserade med en 

demenssjukdom. Efter sökningen på huvudämnena pain measurement och dementia 

lästes alla rubriker. De rubriker som motsvarade vårt syfte låg till grund för vilka 

artiklar som valdes att läsa abstrakten ur. Totalt lästes 63 sammanfattningar och till 

urval 1 valdes 19 artiklar och av dessa gick 12 vidare till urval 2. Abstrakten 

genomlästes för att se om de motsvarade syftet.  I resultatet användes totalt tolv 

vetenskapliga artiklar varav nio stycken var kvantitativa och tre var kvalitativa. 

Artiklarna som användes var från Kanada, Norge, Holland, Tyskland, Schweiz, 

Storbritannien och USA. Artiklarna tog upp de bärande begreppen i syftet vilka var 

sjuksköterskans roll vid smärtbedömning, smärtbedömning och demens. De artiklar som 

gick vidare till urval 1 granskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Bedömningarna graderades efter hög, medel och låg vetenskaplig kvalitet. För att få 

fram vilken vetenskaplig kvalitet artiklarna hade räknades poängsättningen ut till 

procentsats där ≥ 70 % stod för Hög, ≥50 % stod för medel och < 50 % stod för låg 

vetenskaplig kvalitet. De artiklar som fick hög vetenskaplig kvalitet gick vidare till 
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urval två men även två artiklar som erhöll medel vetenskaplig kvalitet gick också vidare 

till urval två.  

 

 

Databearbetning 

För att få en överblick av materialet lästes samtliga artiklar igenom för att vara helt 

säkra på att de överensstämde med syftet. Därefter fylldes tabellerna till 

artikelöversikten i där den kvantitativa artikelöversikten innefattade 9 artiklar medan 

den kvalitativa artikelöversikten innefattade 3 artiklar. Samtliga artiklar lästes ännu en 

gång för att kunna dra slutsatser om vad de kommit fram till i sina studier. 

Sammanfattningar skrevs ned på samtliga artiklar för att se kontentan av dem. Likheter 

och skillnader markerades med olika färgmarkeringar och sammanställdes därefter i ett 

dokument för att få en överskådlig blick över likheter och skillnader av de olika 

artiklarna. Samtliga artiklar riktade sig mot äldre personer med en demenssjukdom. En 

likhet som upptäcktes var att flertalet artiklar redogjorde för reliabiliteten och 

validiteten av olika smärtbedömningsinstrument. Andra likheter som belystes ur 

somliga artiklar var olika smärtuttryck och förmågan till självrapportering hos patienter 

med demens. Samtliga kvalitativa artiklar belyste sjuksköterskans upplevelser gällande 

smärtbedömning.  

 

Resultat  
 

Efter bearbetning av resultatartiklarna framkom fem olika kategorier: smärtförekomst, 

självrapportering, smärtbedömningsinstrument, smärtuttryck och sjuksköterskans 

förutsättningar att utföra en individuell smärtbedömning. Under kategorin 

smärtförekomst belystes dementa patienters smärta, dess förekomst och hur smärta 

påverkar denna patientgrupp.  Under kategorin självrapportering behandlades vilken 

förmåga patienter med demens har till att självrapportera sin smärta. Under kategorin 

smärtbedömningsinstrument förklarades de olika bedömningsinstrumenten och deras 

tillvägagångssätt. Under kategorin smärtuttryck beskrevs uttryck vid smärta hos 

patienter med demens. Under den femte och sista kategorin, sjuksköterskans 

förutsättningar att utföra en korrekt smärtbedömning belystes sjuksköterskans 

möjligheter för att kunna utföra en individuell smärtbedömning.  

 

 

Smärtförekomst   

Upptäckt av smärta hos patienter med långt gången demenssjukdom var utmanande, 

menade Kovach, Griffie, Muchka, Noonan och Weissman (2000). Enligt Zwakhalen, 

Koopmans, Geels, Berger och Hamers (2009) hade hälften av patienterna med demens 

en hög smärtförekomst som upplevdes intermittent. Dock visade sig 

smärtintensitetspoängen av de boende som upplevde smärta under omvårdnaden på 

morgonen var mild till måttlig. Det visade sig även att smärta var förknippad med 

genus, där det visade sig att kvinnorna hade större risk för att uppleva smärta än 

männen. Andra smärtfaktorer som påverkade smärtförekomsten var flertalet 

komorbiditeter och användning av analgetika. Det största sambandet av smärtförekomst 
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var användning av smärtstillande läkemedel och patienterna som använde smärtstillande 

läkemedel hade 15 gånger större benägenhet att uppleva smärta. I Pautex, et al. (2006) 

studie framkom att ungefär häften av patienterna rapporterade smärtförekomst och de 

som inte hade fått någon smärtlindring var ungefär en fjärdedel av dessa patienter. 

Jordan, Hughes, Pakresi, Hepburn & O’Brien (2011) beskrev att 16 % av patienterna 

med svår demens hade smärta under åtminstone en av de tre observationerna. I studien 

av Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren (2010) framkom att bäcken och 

könsorgan gav de högsta poängen och huden gav lägst poäng, där höga poäng 

indikerade på hög smärtförekomst och låga poäng visade ingen smärta.  

Sjuksköterskorna i Martin, Williams, Hadjistavropoulos, Hadjistavropoulos och 

MacLean (2005) studie rapporterade att även de mest basala aktiviteterna av det dagliga 

livsförandet så som att tvätta sig, klä sig och städa försvårades när patienten upplevde 

smärta. Kronisk smärta tvingade många äldre med demens att söka stöd och assistans 

med vardagliga aktiviteter. Några av patienterna med demens avstod från sådana 

uppgifter vilket ledde till att patienterna förlorade sin självständighet eller blev en börda 

för vänner eller familjemedlemmar. Effekten av smärtförekomsten påverkade 

livskvalitén och kunde orsaka negativa humörskiftningar och förlust av självständighet.  

 

 

Självrapportering  

Självrapporteringen hos patienter med en demenssjukdom var komplex (Lillekroken & 

Slettebø, 2010; Kunz, Mylius, Scharmann, Schepelman & Lautenbacher, 2009; Horgas 

Lee Nichols, Schapson & Vietes, 2007). Sjuksköterskorna i Kovach, et al. (2000) studie 

ansåg att patienter med svår demens inte hade en kognitiv förmåga till att uttrycka 

smärtan verbalt. Självrapporteringsbetyg är ett av de fyra teman som undersöks i Kunz, 

et al. (2009). Patienter med demens betygsatte elektrisk stimulering av måttlig intensitet 

lika smärtsamt som friska kontrollpersoner gjorde. 

En självrapporteringsskala kunde användas tillförlitligt av nära två tredjedelar av 

patienterna som led av en svår demenssjukdom (Pautex, et al., 2006). Detta motsades av 

Kunz, Scharmann, Hemmeter, Schepelmann och Lautenbacher (2007) som fann ett 

starkt samband mellan graden av kognitiv nedsättning och förmågan till 

självskattningsrapportering, det vill säga personer med grav demenssjukdom hade stora 

svårigheter att självrapportera sin smärta. Pautex, et al. (2006) hävdade att patienter med 

svår demens kunde hantera en självrapporteringsskala om en anpassad terminologi till 

instrumentet utformades. Denna terminologi kunde utformas av neuropsykologer och 

demensspecialister. 

Patienter med demens självrapporterade och betygsatte smärtstimuli som mild till 

måttlig smärtintensitet, vilket även de friska kontrollpersonerna rapporterade (Kunz, et 

al., 2007). Martin, et al. (2005) beskrev att sjukvårdpersonalen ansåg att äldre med mild 

till måttlig demens borde självrapportera sin smärta, men att detta måste kompletteras 

med observationsmetoder av vårdpersonalen.  

 

 

Smärtbedömningsinstrument  

Smärtbedömningsskalan Mobilization-Observation- Behavior-Intensity-Dementia Pain 

Scale (MOBID) och Mobilization-Observation- Behavior-Intensity-Dementia Pain 

Scale 2 (MOBID-2) avsåg att delvis bedöma patienternas smärtintensitet och 
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sjuksköterskan använde då en numerisk skala (NRS) mellan 0-10 poäng. Skalorna 

utvärderade också nociceptisk smärta genom aktivt guidade rörelser av kroppen och 

extremiteterna, vilket genomfördes under omvårdnaden som ägde rum under morgonen 

(Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren, 2009; Husebo, et al., 2010). 

Patienterna observerades under fem aktivt guidade rörelser: öppnade händerna, sträckte 

händerna mot huvudet, sträckte och böjde anklarna, knäna och höfter, vände runt till 

båda sidorna i sängen samt satt på sängkanten. Sjuksköterskorna observerade 

beteendena och registrerade smärtljuden, ansiktsuttrycken och patientens försvar. 

Smärtbeteendet observerades omsorgsfullt och de rörelser som gjorde att smärtan ökade 

undveks. Innan smärtbedömningsinstrumentet kunde användas kontrollerade 

sjuksköterskan patienternas kognitiva förmåga och bedömde alldaglig livsföring (ADL-

förmågan). Under observationerna videofilmades patienterna, vilket var till hjälp för 

bedömningen av patienternas rörelser och ansiktsuttryck. Vid användning av MOBID 

och MOBID-2 krävdes att patienterna kunde utföra diverse motoriska rörelser. MOBID 

och MOBID-2 visade sig vara reliabla mätinstrument för sjuksköterskor vid 

bedömningen av smärta (Husebo, et al., 2009; Husebo, et al., 2010). 

MOBID-2 var en vidareutveckling av smärtbedömningsinstrumentet MOBID (Husebo, 

et al., 2010).  Del två av MOBID-2 innefattade observationer av andra typer av smärta 

som kunde härledas från huvudet, munnen, nacken, hjärtat, lungorna, bröstet, buken, 

bäckenet, könsorganet och huden. Patienternas smärtbeteenden observerades av 

sjuksköterskorna under en dag upp till en veckas tid och på så vis kunde 

sjuksköterskorna konstatera om smärtan härleddes från de inre organen. MOBID-2 var 

den första smärtskalan för personer med demens som förespråkade användning av 

smärtritning vid bedömningen av smärtan. Smärtritningen bestod av en framsida och en 

baksida av en människokropp som innefattade 45 olika regioner. Sjuksköterskan 

markerade ett eller flera kryss på smärtritningen för att tydliggöra vart på kroppen 

patienten uppvisade smärta. En poängmall användes vid bedömningen av 

smärtritningen, vilket baserades på sjuksköterskans observationer av smärtbeteendet.   
Innan bedömningen ägde rum fick sjuksköterskor grundläggande information om 

demens och fakta om smärta från det muskuloskeletala systemet, inre organ, huvudet, 

huden, smärtbeteenden samt smärtritningar (Husebo, et al., 2010). Vid användning av 

MOBID-2 visade det sig vara hög överensstämmelse mellan läkarens kliniska 

bedömning och sjuksköterskans bedömning av smärtintensiteten.  

I Kunz, et al. (2009) och Kunz, et al. (2007) användes olika typer av stimulering hos 

deltagarna för att senare observera deras smärtuttryck. Efter varje stimulering ombads 

patienterna med demens och den friska kontrollgruppen att ge självrapporteringspoäng 

med hjälp av en 6-poängs verbal skala som innefattade: ingen smärta, mild smärta, 

måttlig smärta, svår smärta, väldigt svår smärta och extremt svår smärta. Med hjälp av 

videoinspelningar kunde sjuksköterskorna analysera patienternas smärtuttryck i ansiktet 

med hjälp av skalan Facial Action Coding System (FACS). Skalan baserades på 44 

olika ansiktsmuskler. När några av dessa muskler aktiverades visade patienten olika 

ansiktsuttryck och dessa kunde tyda på att patienten hade smärta. Ansiktsuttrycken som 

personerna uppvisade bedömdes enligt ett specialdesignat dataprogram. 

Smärtintensiteten bedömdes enligt en 5-poängsskala (A-E) där A stod för minsta 

intensiteten av stimuleringen och E stod för maximal smärtintensitet. Innan 

bedömningen ägde rum hade deltagarna inte intagit något smärtstillande läkemedel.  

 

Deltagarna i de båda studierna var patienter med en svår demenssjukdom (Schuler, et 

al., 2007; Jordan, et al., 2011). Beteenden som observerades med hjälp av Pain 
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Assessment in Advanced Dementia Scale (PAINAD) och Pain Assessment in Advanced 

Dementia Scale – a German version (PAINAD-G) under en omvårdnadshandling av 

sjuksköterskorna var: andning, vokalisering, ansiktsuttryck, kroppsspråk- och rörelser 

samt behov av tröst. Dessa aktiviteter provocerade fram smärtreaktioner endast hos de 

individer som tidigare led av antingen akut eller kronisk smärta. Sjuksköterskorna som 

deltog i studien fick träning i hur skalan skulle användas vid bedömningarna.  

Deltagarna i Jordan, et al. (2011) studie observerades av sjuksköterskor vid tre olika 

tillfällen under ett kort tidsintervall, där PAINAD användes vid varje observation. Efter 

varje observation diskuterade sjuksköterskorna orsaken till de olika observerade 

beteendena som möjligen berodde på smärta eller andra orsaker. Vid användning av 

smärtbedömningsinstrumentet PAINAD var sannolikheten hög att instrumentet 

upptäckte smärta hos patienter med svår demens. Instrumentet kunde dock ge ett högt 

positivt falskt värde vilket innebar att PAINAD ofta upptäckte psykosocialt lidande. 

Instrumentet användes också i utvärderingssyfte för att utröna effekten av behandlad 

smärta (Jordan, et al., 2011). PAINAD-G, en tysk version av PAINAD, användes under 

observation som varade i två minuter och utfördes vid två tillfällen (Schuler, et al., 

2007). PAINAD-G kunde möjligen bli ett steg närmare en mer adekvat 

smärtbedömning hos personer med svår demens. Instrumentet visade sig vara reliabelt 

för att kunna mäta smärta, men kunde dock inte bedöma intensiteten av smärtan.  

Smärtbedömningsinstrumentet, Non-comminicative Patient´s Pain Assessment 

Instrument (NOPPAIN) användes vid bedömning av smärta hos icke kommunikativa 

personer med svår demens (Horgas, et al., 2007). Sex smärtrelaterande beteenden 

undersöktes av sjuksköterskorna och sjuksköterskestudenterna. Dessa var smärtord, 

smärtljud, ansiktsuttryck vid smärta, gnidning av den smärtdrabbade kroppsdelen, om 

patienten spände sig och var rastlös. Beteenden som observerades var att patienten satt, 

stod, låg på en säng, gick och förflyttade sig mellan de olika aktiviteterna. Smärtan 

utvärderades genom bedömning av intensiteten och närvaron av smärtan. Patienterna 

fick svara ja eller nej när sjuksköterskan frågade om patienten hade smärta och 

intensiteten bedömdes genom användning av NRS, där 0 stod för ingen smärta till 5 

som kännetecknade värsta tänkbara smärtan. Sammanfattningsvis var NOPPAIN ett 

lätthanterligt instrument och krävde lite kunskap. Innan sjuksköterskorna använde 

instrumentet fick de se en video som introducerade sjuksköterskorna i vad de senare 

skulle observera hos patienterna. Videoinspelningar av patienterna användes av 

sjuksköterskorna i utvärderingssyfte av smärtbeteendet. Instrumentet visade sig vara 

reliabelt och valitt (ibid.).  

De tre självbedömningsinstrumenten Verbal Rating Scale (VRS), Horizontal visual 

analog scale (HVAS) och Face Pain Scale (FPS) förklarades för patienterna innan 

användning (Pautex, et al., 2006). VRS var en 6-poängsskala som innehöll en lista av 

adjektiv som beskrev olika nivåer av smärta och patienterna ombads att peka på det 

adjektiv, som bäst överensstämde med deras nuvarande smärta. HVAS innehöll en 10-

centimeters linje förankrad med två ytterligheter, ingen smärta till extrem smärta. 

Patienterna uppmanades förflytta markören på skalan så att de kunde markera vart på 

skalan deras smärtupplevelse bäst motsvarades. FPS innehöll en ritning av sju ansikten 

som uttryckte smärta som successivt ökade, där 0 stod för ingen smärta och 6 stod för 

maximal smärta. Sjuksköterskorna kontrollerade om patienterna hade förstått skalorna 

genom att patienterna gav en förklaring om hur instrumentet skulle hanteras. De tre 

bedömningsinstrumenten visade sig vara lika tillförlitliga, men VRS och FPS kunde 

förstås bättre av patienterna än vad HVAS kunde (ibid.).   
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I Zwakhalen, et al. (2009) studie bedömdes smärta genom användning av den 

holländska versionen av Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to 

Communicate – a Dutch version (PACSLAC-D), vilken var användbar för äldre 

individer med minskad kommunikationsförmåga. PACSLAC-D var en kortfattad 

version av Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate 

(PACSLAC) som innefattade 24 olika mätvärden med 3 underskalor. Dessa mätvärden 

innefattade ansikts- och vokalisationsuttryck, motstånd/försvar och sociala- och 

känslomässiga aspekter. Patienterna hade maximal smärta om patienterna uppgav 24 

poäng och uppgav patienterna minst 4 poäng utav 24 möjliga innebar det att patienten 

hade smärta. Innan utförandet fick sjuksköterskorna genomgå en kort instruktion av hur 

PACSLAC-D skulle användas. Patienterna observerades vid ett tillfälle under 

omvårdnaden som ägde rum på morgonen. Efter observationen poängsattes 

observationerna med hjälp av PACSLAC-D. Patienternas eventuella läkemedel kunde 

registreras på skalan efter bedömningen ägt rum. Sjuksköterskorna var inte medvetna 

om patienternas eventuella komorbiditeter och medicinering innan observationen, 

eftersom detta kunde ge en felaktig bedömning. PACSLAC-D visade sig vara särskilt 

användbar vid upptäckt av smärta hos de patienter med minskad 

kommunikationsförmåga som hade hög risk för smärta.  

 

 

Smärtuttryck  

Smärta hos dementa patienter kunde enligt, Lillekroken och Slettebø (2010) ta sig olika 

uttryck hos olika individer, som var svårtolkade. Beteendena som kunde tyda på smärta 

kunde i själva verket vara uttryck för andra beteenden så som ångest, aggression eller 

utåtagerande beteenden. Sjuksköterskorna i studien av Kovach, et al. (2000) upplevde 

att ansiktsgrimasering, rastlösa kroppsrörelser, minskad aptit och aggressivt beteende 

var vanliga symtom då patienterna upplevde obehag. Slag mot vårdpersonalen kunde 

även användas av patienterna med en kognitiv nedsättning, som ett försök att hålla 

smärtan borta. Enligt Lillekroken och Slettebø, 2010; Kovach, et al. (2000) uttrycktes 

även att förändringar i beteendet hos patienter med demens kunde upptäckas enbart av 

personal som arbetade kontinuerligt med patienten och som sökte efter subtila 

förändringar i beteendet. I Martin, et al. (2005) studie ansåg sjuksköterskorna att 

kommunikationssvårigheter och smärta hos patienterna med demens ledde till 

svårigheter av upptäcka smärta. Äldre personer med demens blev underbehandlade av 

smärtlindring jämfört med andra äldre individer, vilket resulterade i en ökad risk för 

förvärring av symtom och att patienten kunde bli aggressiva och oroliga. 

De båda smärtbedömningsinstrument MOBID och MOBID-2 visade att ansiktsuttryck 

var det mest förekommande smärtbeteendet vid observationerna, medan försvar var den 

minst förekommande observationen vid bedömning av smärtbeteenden (Husebo, et al., 

2009; Husebo, et al., 2010). Även Kunz, et al. (2007) skrev i sin studie att förändringen 

i ansiktsuttryck som svar på tryckstimulering visade sig vara tydligare hos patienter med 

demens jämfört med en frisk kontrollgrupp. Kunz, et al. (2007) skrev att bedömning av 

ansiktsuttryck var ett fullgott alternativ för att kunna tolka patientens smärta.  

 

 



 

 

 

 

13 

 

Sjuksköterskans förutsättningar att utföra en individuell 

smärtbedömning 
 

Det var betydelsefullt att ha kunskap om patienternas bakgrund, rutiner och behov för 

att kunna utvärdera patienternas smärta (Lillekroken & Slettebø, 2010; Kovach, et al., 

2000). Sjuksköterskorna kunde upptäcka obehag hos patienter med demens genom att 

uppmärksamma olika tecken som patienten uppvisade (Kovach, et al., 2000). 

Lillekroken och Slettebø (2010) ansåg att arbetskollegor och anhöriga borde dela 

erfarenheter och samarbete och sjuksköterskorna beskrev det som att ”Jag har kunskap 

om smärta, och du har kunskap om demens” (Lillekroken & Slettebø, 2010 s. 9). 

Sjuksköterskorna kunde på så vis komplettera varandra med sina erfarenheter. Vidare 

skrev författarna att anhöriga spelade en väsentlig roll i smärtutvärderingen och att de 

kunde bidra med mer kunskap om patienterna och deras ansiktsuttryck eftersom de 

flesta kände sina anhöriga väl. Sjuksköterskorna uttryckte att de kunde skaffa sig 

mycket kunskap om patienternas tidigare liv och sjukdomshistoria genom en positiv och 

öppen dialog med anhöriga. Detta ledde i sin tur till att de kunde tolka patienternas 

uttryck som eventuella tecken på smärta. Kovach, et al. (2000) ansåg att genom att 

sjuksköterskorna kände patienterna kunde de upptäcka förändringar i patienternas 

beteenden och kunde uppmärksamma möjliga symboliska tecken för beteendet. Detta 

gav möjlighet för sjuksköterskorna att upptäcka obehag hos denna patientgrupp, vilket 

kunde grunda sig i obehandlad smärta. 

 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans möjligheter till att utföra 

individuell smärtbedömning av patienter med en demenssjukdom. Sökningarna 

genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och SveMed+ eftersom dessa är 

omvårdnadsinriktade databaser. Databasen SveMed+ uteslöts eftersom sökningen i 

databasen inte gav några träffar som motsvarade syftet. Vid sökning i Cinahl användes 

huvudsakligen Cinahl Headings, där sökorden demens och smärtbedömning användes i 

alla sökningarna. Detta ansågs relevant och är en styrka för studien eftersom sökorden 

motsvarar syftet. Vid en sökning användes nurs* och vid en annan sökning användes 

nursing care+. Detta kan också ses som relevant och som en styrka eftersom 

sjuksköterskan skulle belysas i litteraturstudien. Vid en sökning användes full text som 

en begränsning eftersom det upplevdes tidskrävande att få de beställda artiklarna från 

biblioteket. En svaghet i studien är dock att fler artiklar skulle kunna finnas vid denna 

sökning om inte denna begränsning hade använts. För att få en korrekt översättning från 

svenska till engelska av sökorden valdes Svensk MESH för detta ändamål. Vid sökning 

i databasen Pubmed användes dessa översatta ord i Mesh i Pubmed.  Major concept och 

explode användes i databasen Cinahl, därmed fick artiklarna de utvalda sökorden som 

ämnesord vilket innebär en styrka i studien. Tre artiklar var från Norge, tre från 

Tyskland, två från USA och resterande fyra var från Storbritannien, Schweiz, Holland 

och Kanada. Detta kan ses som en styrka eftersom dessa kan tänkas jämföras med 

svenska förhållanden. Artiklarna har sitt ursprung i både Europa och Nordamerika och 
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detta kan ses som en svaghet då enbart två världsdelar är representerade och att dessa 

har västerländsk kultur. Det hade varit intressant att inkludera övriga världsdelar i 

studien för att se hur resultatet skulle påverkas. En del av artiklarna var skrivna av 

samma författare vilket kan ses som både en styrka och en svaghet. Svagheten är att det 

möjligen hade gett större bredd i studien om artiklarna hade haft olika författare, men 

det kan ses som en styrka eftersom författarna är väldigt insatta i ämnet. Huvudsakligen 

söktes artiklar som publicerats mellan åren 2006-2011 eftersom önskan fanns om en så 

färsk vetenskaplig forskning som möjligt. Tre artiklar utan sökbegränsning i årtalen 

valdes. Två av dessa var äldre än sju år, men valdes att användas eftersom dessa 

motsvarade syftet, hade hög vetenskaplig kvalitet och var kvalitativa. I studien användes 

nio kvantitativa artiklar och tre kvalitativa. Bland de kvantitativa artiklarna fanns det två 

artiklar som använder sig av ett identiskt mätinstrument, där den ena artikeln använde 

sig av den tyska versionen av mätinstrumentet. Detta kan ses som en styrka eftersom de 

använder sig av samma bedömningsinstrument, användes i olika länder och urvalet var 

olika i studierna. Kvalitativa artiklar är dock underrepresenterade i studien vilket kan 

vara en svaghet då denna form av artiklar fångar upp sjuksköterskors syn och 

upplevelser av smärtbedömning. I en av de kvalitativa artiklarna togs både 

sjuksköterskornas och patienternas syn på smärta upp vilket är en styrka. 

 

Resultatdiskussion 

De kvalitativa och kvantitativa resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Tio av artiklarna bedömdes vara av hög 

vetenskaplig kvalitet, medan två av artiklarna bedömdes vara av medel vetenskaplig 

kvalitet. Studierna av Schuler, et al. (2007) och Husebo, et al. (2009) bedömdes vara av 

medel vetenskaplig kvalitet eftersom studierna inte var randomiserade. Dessa två 

artiklar valdes med i litteraturstudien trots deras lägre vetenskaplighet. Studien av 

Schuler, et al. (2007) innehöll smärtbedömningsinstrumentet PAINAD-G som 

bedömdes vara intressant att inkludera till resultatet, eftersom studien utfördes i ett 

annat land än studien av Jordan, et al. (2011) vilka beskrev mätinstrumentet PAINAD. 

Det var av intresse för resultatet att även inkludera MOBID smärtbedömningsskala, 

eftersom en annan artikel av Husebo, et al. (2010) i litteraturstudien beskrev 

smärtskalan MOBID-2, en vidareutveckling av MOBID. En annan anledning till att 

studien av Husebo, et al. (2009) valdes till litteraturstudien var för att studien utfördes i 

Norge, vilket är en styrka i studien eftersom norska förhållanden kan antas 

överensstämma med svenska förhållanden. Samtliga kvantitativa studier hade ett högt 

antal deltagare vilket kan ses som en styrka i studien. De tre kvalitativa studierna 

innehöll färre deltagare men dessa studier tillförde ett djup till resultatet eftersom 

studierna genomfördes i form av djupgående intervjuer. Det höga antalet kvantitativa 

artiklar i litteraturstudien anses vara en styrka i studien eftersom denna typ av studie kan 

bäst redovisa smärtbedömningsinstrumenten. I de samtliga studierna framgår inget 

bortfall vilket kan antas att inget bortfall har skett i studierna. Elva av de tolv studierna 

hade ett etiskt godkännande från olika kommittéer. I en av artiklarna framkom dock 

inget godkännande från någon etisk kommitté, men det framkom att sjuksköterskorna 

som deltog godkände att bli intervjuade. I de kvalitativa artiklarna är sjuksköterskorna 

syn på smärtbedömning framför allt representerade, vilket kan grunda sig i att patienter 

med demens har en nedsatt kognitiv förmåga. I artiklarna framkom att det var en 

överrepresentation av kvinnor, vilket kan ha påverkat resultatet eftersom kvinnor och 
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män kan uppfatta smärta på olika vis. Överpresentationen av kvinnliga patienter i 

studierna kan förklaras av att den förväntade livslängden för män i Sverige är idag 78,7 

år medan det för kvinnor är 82,9 år (Ragneskog, 2011). Det hade varit intressant om 

deltagandet i studierna var likt fördelat mellan män och kvinnor för att se eventuell 

påverkan på resultatet. Inklusionskriterierna som valts i artiklarna för 

sjuksköterskeinformanterna var att de skulle ha kunskap och erfarenhet om 

smärtbedömning av dementa patienter och lång erfarenhet inom geriatrik och 

äldreomsorgen. Inklusionskriterierna för diagnostiserade patienterna med olika grader 

av demens varierade i studierna och patienterna skulle vara över 60 år, regelbunden 

familjebesökare eller ha en godman, och de patienter som vårdades inom långvården 

skulle haft smärta i mer än tre månader, samt att de vårdades palliativt. Olika 

exklusionskriterier som togs upp i studierna var delirium, psykos och/eller att de vårdats 

på boendet mindre än fyra veckor. Om de hade något tillstånd som kunde påverka 

smärtupplevelsen och smärtrapporteringen så som diabetes, hypertension, perifer och 

central neuropati, patienter fick inte heller vara drabbade av neurologiska eller 

psykologiska sjukdomar. Resultatartiklarnas inklusions- och exklusionskriterier kan om 

möjligt påverkat resultatet i litteraturstudien. Det var en styrka att studierna exkluderade 

patienter med delirium och psykos, eftersom dessa tillstånd kan tänkas påverka 

patienternas beteenden. Beteenden som patienten uppvisar vid dessa tillstånd kan i 

själva verket vara uttryck för något annat än smärta och patienten kan få fel behandling. 

 

Enligt Lillekroken och Slettebø (2010), Kunz, et al. (2009) och Horgas, et al. (2007)  

var självrapportering hos dementa patienter komplext. Werner och Leden (2010) 

påpekade att patientens förmåga att skatta sin smärta är den viktigaste parametern inom 

smärtbedömning. Det är dock inte alltid möjligt om patienten är medvetslös, har 

kognitiva svårigheter eller afasi. Detta styrks av Zwakhalen, et al. (2006) som menade 

att det fanns svårigheter för patienter med demens att fullfölja en smärtskala. Detta 

kunde förklaras av att individen inte hade förmåga att förstå syftet och kunde därmed 

inte förmedla smärthändelsen. Detta försvårade bedömningen eftersom det krävde en 

abstrakt tankeförmåga. Om det fastställdes att personer med demens saknade förmåga 

till självrapportering borde en observationsskala användas (Zwakhalen, et al., 2006). 

Enligt Socialstyrelsen (2005) är det sjuksköterskans uppgift att upptäcka patienter som 

inte själva kan uttrycka behov av information eller de som har speciellt 

informationsbehov. I studien av Pautex, et al. (2006) användes tre 

självrapporteringsskalor VRS, HVAS och FPS, där det framkom att nära två tredjedelar 

av patienterna med svår demens kunde använda sig av en självrapporteringsskala på ett 

tillförlitligt sätt. En anpassad terminologi för självrapporteringsskalan som var utformad 

av specialister inom neuropsykologi och demens underlättade självrapporteringen 

eftersom patienterna på så vis lättare kunde förstå skalan. Martin, et al. (2005) beskrev 

att sjuksköterskorna i studien ansåg att äldre personer med mild till måttlig demens 

borde självrapportera sin smärta. Vidare skrev författarna att självrapporteringen måste 

kompletteras med observationsmetoder och det kunde antas att självrapportering av 

smärtan hos dementa patienter kunde leda till ökad delaktighet. Det är väsentligt som 

sjuksköterska att låta vårdtagaren vara så delaktig som möjligt i sin omvårdnad och inte 

ta ifrån dem sysselsättningar som de fortfarande är kapabla till att utföra. Enligt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskan ha 

förmåga att tillvarata det friska hos patienten (Socialstyrelsen, 2005). Det är 

betydelsefullt att sjuksköterskan låter patienter rapportera sin smärta så långt som det är 

möjligt. Anser däremot sjuksköterskan tillsammans med övrig vårdpersonal och 
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närstående att patienten inte är förmögen till att rapportera sin smärta är det enligt 

Kompetensbeskrivningen sjuksköterskans uppgift att utföra observationer, bedömningar 

och att utvärdera patientens vård (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Smärta kunde ge olika uttryck hos människor, så som verbala uttryck, kroppsrörelser 

och ansiktsuttryck (Hawthorn & Redmond, 1999). Panelen för ihållande smärta hos 

äldre personer fann sex olika områden som borde observeras och rapporteras vid 

smärtdiagnostisering hos patienter med smärta vid avancerad demens och 

kommunikationsnedsättning (American Geriatric Society [AGS], 2002). Några av dessa 

olika smärtuttryck var ansiktsuttryck, negativa läten och förändringar i kroppsspråket. 

Dessa uttryck fann även sjuksköterskorna i studien av Kovach, et al. (2000) som 

upplevde att patienterna vid obehag visade sin smärta genom ansiktsgrimasering, 

rastlösa kroppsrörelser och aggressiva beteenden. Det är väsentligt att sjuksköterskan 

kan urskilja aggressivitet, som grundar sig i smärtförekomst eftersom patienten kan 

uppträda aggressivt på grund av obehandlad smärta. Vårdtagaren kan också uppträda 

aggressivt trots avsaknad av smärta och det är därför av stor vikt att undersöka vad 

beteendet grundar sig i. Lillekroken och Slettebø (2010) och Kovach, et al. (2000) ansåg 

att personalen som kontinuerligt arbetade med patienter med demens kunde upptäcka 

förändringar i beteendet. Sjuksköterskan bör också analysera patientens beteenden för 

att kunna förstå vad patienten med demens uttrycker. Detta kan uppnås genom att 

sjuksköterskan jobbar kontinuerligt med patienten och har patientens behov i fokus. 

Detta leder till att sjuksköterskan kan lära känna patientens normala beteenden när 

smärtan inte är närvarande. Enligt Socialstyrelsen (2010) ska all vård och omsorg för 

patienter med demens byggas på ett patientfokuserat förhållningssätt och att arbetet 

utförs i team med flera professioner involverade. 

 

I Kunz, et al. (2009) och Kunz, et al. (2007) användes skalan FACS som baserades på 

44 olika ansiktsmuskler. När några av patientens muskler i ansiktet aktiverades kunde 

olika ansiktsuttryck urskiljas och dessa uttryck kunde tyda på att patienten hade smärta. 

De ansiktsuttryck som patienten uppvisade bedömdes med hjälp av ett specialdesignat 

dataprogram. Larsson och Rundgren (2010) hävdade att vid observation av 

ansiktsuttryck kunde sjuksköterskan urskilja uttryck som kunde tyda på att patienten 

med demens uppvisade smärta. Dessa uttryck kunde yttra sig genom att patienten hade 

stirrande blick, var tårögd, blek eller röd i ansiktet, var spänd samt att patienten hade 

rynkad panna. Sjuksköterskan kan observera patientens ansikte för att kunna upptäcka 

möjliga tecken på smärta. Sjuksköterskan kan använda sig av 

smärtbedömningsinstrumentet FACS som en underlättning för att bedöma smärta 

eftersom instrumentet visar 44 olika ansiktsuttryck som kan förekomma vid smärta. 

Dataprogrammet som användes i de båda studierna av Kunz, et al. (2009) och Kunz, et 

al., (2007) kan antas underlätta bedömningen av de olika ansiktsuttrycken.  

Sjuksköterskan kan dock inte använda sig av detta dataprogram eftersom det lämpar sig 

enbart för deras studier. Patientens ansiktsuttryck kan bedömas med hjälp av FACS men 

den måste utföras manuellt av sjuksköterskan, vilket möjligen kan försvåra 

bedömningen. Instrumentet kan också användas som vägledning för att ge fler förslag 

till sjuksköterskan om vilka ansiktsuttryck patienten kan visa vid smärta. Instrumentet 

kan möjligen kompletteras med andra bedömningsinstrument för att få en helhetsbild av 

smärtan.  
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De båda smärtbedömningsinstrumenten MOBID och MOBID-2 visade att 

ansiktsuttryck var ett vanligt förekommande smärtbeteendet vid observationerna 

(Husebo, et al., 2009; Husebo, et al., 2010). Även Kunz, et al. (2007) beskrev att 

ansiktsuttryck vid tryckstimulering visades tydligare hos patienter med demens jämfört 

med en frisk kontrollgrupp. Vidare ansåg Kunz, et al. (2007) att bedömning av 

ansiktsuttryck var ett fullgott alternativ för att kunna tolka patientens smärta. Dessa 

resultat stöds av Manfredi, Breuer, Meier och Libow (2003) vilka ansåg att 

ansiktsuttryck hos svårt dementa patienter var en giltig och tillförlitlig indikator vid 

smärtförekomst. Sjuksköterskorna som deltog i studien av Lillekroken och Slettebø 

(2010) ansåg att anhöriga kunde vara till stor hjälp för att få en förbättrad kunskap om 

patientens ansiktsuttryck. Anhöriga kunde ha kunskap om patientens tidigare liv, 

smärtuttryck och sjukdomshistoria eftersom de flesta kände sina anhöriga väl. Detta 

kunde leda till att sjuksköterskorna kunde tolka patientens uttryck som tecken på 

smärta. Sjuksköterskan bör arbeta nära och kontinuerligt med patienten för att kunna 

upptäcka ansiktsuttryck som tecken på smärta. Finner sjuksköterskan svårigheter i att 

tolka patientens ansiktsuttryck kan patientens anhöriga vara till hjälp. Vid 

ankomstsamtal kan det vara lämpligt att fråga patientens anhöriga om hur 

smärtproblematiken tidigare har sett ut och hur smärtan har behandlats. Det är väsentligt 

att knyta en god kontakt med anhöriga för att senare kunna använda deras kunskap i 

patientens fortsatta vårdförlopp.  

 

I studien av Pautex, et al. (2006) användes bedömningsinstrumenten VRS, FPS och 

HVAS. HVAS var det instrumentet som kunde förstås sämst av patienterna. Enligt 

Pautex, et al. (2006) användes HVAS horisontellt, medan Hawthorn och Redmond 

(1999) menade att VAS skalan kunde användas både vertikalt och horisontellt. Werner 

och Leden (2010) ansåg att VAS var ett vanligt smärtbedömningsinstrument. Hawthorn 

och Redmond hävdade att patienter kunde uppleva svårigheter vid användningen av 

skalan eftersom den endast mätte en dimension av smärta. En flerdimensionell 

smärtbedömning var att sträva efter då detta möjliggjorde att flera olika faktorer kunde 

identifieras, som kunde inverka på patientens erfarenheter och uttryck för smärta. Detta 

underlättade framtagningen av realistiska behandlingsmål och åtgärder som var 

lämpliga att vidta för att maximal smärtlindring skulle uppnås. Vid användning av VAS 

skalan kan sjuksköterskan gå miste om helhetsintrycket av smärtproblematiken, då 

skalan endast mäter en dimension av smärta. Sjuksköterskan bör även ha i åtanke vid 

smärtbedömning av patienter med demenssjukdom att VAS skalan kan vara 

svårförståelig för denna patientgrupp, eftersom skalan är i litet format och kan bli svår 

att användas av patienter med synnedsättning. Vid situationer då patienten har 

svårigheter att använda VAS skalan och sjuksköterskan är i behov av att mäta flera 

dimensioner av smärta kan ett mer utförligt bedömningsinstrument användas. 

Förslagsvis anses MOBID och MOBID-2 vara lämpliga smärtbedömningsinstrument att 

tillämpas vid dessa situationer. Enligt Husebo, et al. (2009) och Husebo, et al. (2010) 

användes MOBID och MOBID-2 genom utförda standardiserade rörelser och 

observation av smärtbeteenden. Instrumenten visade sig vara tillräckligt tillförlitliga för 

sjuksköterskor att använda för att upptäcka smärtintensitet relaterat till det 

muskuloskeletala systemet. Husebo, et al. (2010) menade att MOBID-2 visade sig vara 

den första smärtskalan för dementa personer där sjuksköterskor använde sig av 

smärtritningar vid lokalisering av smärtan, vilket baserades på beteendeobservationer. 

Den visade sig även kunna upptäcka smärta från inre organ, huvudet och huden. Werner 

och Leden (2010) ansåg att lokalisering av smärta och dess utbredning kunde 
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underlättas genom användning av smärtritningar av människokroppen, eftersom 

patienten kunde uppleva smärta från olika kroppsdelar. Vid användning av 

smärtritningar hos dementa patienter kan sjuksköterskan uppmana patienten att 

färglägga den del på kroppsbilden där de anser att smärtan befinner sig. Patienten kan 

även markera med färgpennor hur stark smärtintensiteten är. Förslagsvis kan ljusa färger 

representera ingen till måttlig smärta och mörka färger representera svår till extrem 

smärta. Denna smärtbedömningsmetod skulle kunna ge en god dokumentation och kan 

användas i utvärderingssyfte av smärtlindring.  

 

Resultatet av Zwakhalen, et al. (2009) studie visade att hälften av patienterna med 

demens hade smärta och det största sambandet som författarna fann var att patienterna 

som använde smärtstillande läkemedel hade 15 gånger högre risk för att uppleva smärta. 

Hawthorn och Redmond (1999) skrev att under de senaste hundra åren har den 

västerländska kulturen börjat använda sig av allt fler läkemedel, vilket har medfört att 

toleransen av smärta har minskat och att förväntningarna från att bli fri från smärta har 

ökat. Slutsatsen som kan dras utifrån detta är att patienter har smärta trots att de har fått 

läkemedel för sin smärta, vilket kan tyda på att patienter får fel smärtbedömning. Detta 

kan leda till att patienter får fel sorts läkemedel eller i för liten dos. Sjuksköterskan kan 

genom att utför en individuell smärtbedömning möjliggöra så att patienten blir adekvat 

smärtlindrad. Sjuksköterskan bör även efter given smärtlindring utvärdera om 

läkemedlet har gett patienten den förväntade effekten.  

 

 

Konklusion 
 

Att upptäcka smärta hos patienter med långt gången demenssjukdom är utmanande. 

Patienter med demens har en försämrad förmåga att uttrycka sig verbalt och kan 

använda andra uttrycksformer för att förmedla smärta. Det är väsentligt som 

sjuksköterska att observera patientens smärtljud, smärtord, ansiktsuttryck och 

kroppsrörelser för att bilda sig ett helhetsintryck av den enskilde individens smärta. 

Dessa observationer leder till en korrekt smärtbedömning. Smärta påverkar patientens 

dagliga livsföring negativt och försämrar livskvalitén. Detta kan ge upphov till negativa 

humörsvängningar och förlust av självständighet. Artiklarna i denna litteraturstudie 

visade ett tvetydigt resultat gällande självrapportering hos patienter med en 

demenssjukdom. En del av studierna hävdade att patienter med demens inte hade 

kapacitet att rapportera sin smärta, medan en del av studierna påpekade att patienter 

borde självrapportera sin smärta, men borde dock kompletteras med 

observationsmetoder av sjuksköterskan. En del av bedömningsinstrumenten är mer 

utvecklade än de andra och fokuserar på att bedöma olika aspekter. Sjuksköterskan bör 

därför avgöra vid varje enskilt patientfall, vilket bedömningsinstrument som lämpar sig 

bäst. För att underlätta bedömningen av patientens smärta är det väsentligt att 

sjuksköterskor delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper till varandra. Anhöriga 

har även en viktig roll vid smärtbedömningen, eftersom patientens närstående ofta har 

kunskap om patientens bakgrund, rutiner och behov.  
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Implikation  

Det är väl känt att många patienter med demenssjukdom lider av oupptäckt smärta, 

eftersom denna patientgrupp har svårigheter att uttrycka sin smärta verbalt. Okunskap 

om smärtbedömning hos patienter med demens leder till onödigt lidande för patienten. 

Grundläggande kunskap om smärta och demens som erhålls under 

sjuksköterskeutbildningen, skapar goda förutsättningar och trygghet för kommande 

sjuksköterskor att utföra god omvårdnad hos patienter med en demenssjukdom. 

Sjuksköterskor bör enligt yrkesprofessionen uppdatera sin kunskap med aktuell 

forskning och sprida kunskapen vidare till arbetskollegor. Mer forskning om smärta och 

smärtbedömning är nödvändigt, samt att tydliga riktlinjer utformas så att sjuksköterskan 

kan utföra en korrekt smärtbedömning. Vidarutbildningar och diskussioner på 

arbetsplatsen kan också bidra till en korrekt smärtbedömning och smärtlindring hos 

denna patientgrupp. Förslagsvis kan en specialistsjuksköterska inom demens föreläsa på 

avdelningen.  
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borde inte betraktas som fullständig 
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I studien deltog 42 patienter 

med demens och 54 friska 

kontrollpersoner över 65 år. 

Studien utfördes genom att 

deltagarna fick mekanisk 

tryckstimulering för att orsaka 

experimentell smärta. Trycket 

och tiden varierade för att nå 

maximal intensitet. Inga av 

deltagarna hade intagit 

smärtstillande medel 24 h innan 

testet. Testet utfördes för att 

utvärdera deltagarnas 

ansiktsuttryck i momentet.   

 

Ansiktsuttryck av mekanisk 

tryckstimulering ökade 

markant hos patienter med 

demens och kunde fungera, 

som en alternativ 

smärtindikator hos patienter 

med demens. Hos patienter 

med allvarliga kognitiva 

funktionsnedsättningar och 

personer med nedsatt 

förmåga till 

självrapportering var 

ansiktsuttryck ett bra sätt för 

att upptäcka smärta.  

 

Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod  

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Tyskland 

Pubmed  

 

Kunz, M., Mylius, 

V., Scharmann, 

S., Schepelman, 

K., & 

Lautenbacher, S.  

 

Influence of dementia 

on multiple 

components of pain.  

 

Syftet med studien 

var att utvärdera flera 

smärtkomponenter 

parallellt med en frisk 

kontrollgrupp. Men 

också utröna vilka 

effekter elektronisk 

stimulering hade på 

patienter med 

demenssjukdom.   

 

Kvantitativ metod med en 

observationsstudie som design.  

I studien deltog 35 patienter med 

demens och 46 friska 

kontrollpersoner ≥ 65år. Deltagarna 

hade inte intagit smärtstillande 

läkemedel minst 24 timmar före 

studien. Deltagarna fick genomgå 

bedömning av sin neurologiska status 

och smärttröskel innan den elektriska 

stimuleringen. Vid den elektriska 

stimuleringen bedömdes SRS, FACS, 

NFR, SSR och ECG. Stimulus 

intensiteten anpassades till den 

enskilda NFR tröskeln. Under 

momenten satt deltagarna upprätt och 

en elektrod blev fäst på den vänstra 

vaden, vilken gav elektrisk 

stimulering. 

Inget bortfall framkom i studien.   

 

Demens påverkade olika 

smärtkomponenter på 

olika vis. 

Smärtbedömningen hos 

patienter med demens 

borde mäta flera 

smärtkomponenter och 

inte enbart baseras på 

subjektiv 

självrapportering.  

Ansiktsuttryck som svar 

på smärtstimulering 

visade sig vara 

signifikant ökat hos 

patienterna med demens.  

 

Hög 

 

 

                

 

 

                      



 

 

 

 

 

Bilaga B7 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskapli

g kvalitet 

2006  

Schweiz  

CINAHL  

 

Pautex, S., 

Michon, A., 

Guedira, M., 

Emond, H., Le 

Lous, P., 

Samaras, D., 

Michel, J.P., 

Herrmann, F., 

Giannakopoul

os, P., & Gold, 

G.  

 

Pain in severe 

dementia: self-

assessment or 

observational 

scales?  

 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

förmågan till att 

hantera 

självutvärderingssk

alor hos svårt 

dementa patienter 

och att jämföra 

dessa med 

observationer som 

genomförts i 

studien.  

 

Kvantitativ metod med en prospektiv klinisk 

studie som design. I Studien deltog 129 dementa 

patienter. Könsfördelning: Man/kvinna: 40/89. 

Patienterna var ≥65 år och var utredda enligt 

MMSE för att fastställa en demens diagnos.  

Tre verbala självutvärderingsinstrument 

användes för att patienterna själva skulle kunna 

bedöma sina smärtupplevelser. VRS beskrev 

smärtans olika nivåer med hjälp av diverse 

adjektiv. HVAS bestod av en 10 cm linje med 

ytterligheterna: ingen smärta till extrem smärta. 

Ansiktssmärtskalan, FPS hade 7 avbildade 

ansikten som uttrycker smärta från ingen till 

maximal smärta.   

Inga bortfall framkom i studien.  

Ungefär två tredjedelar av patienterna 

med svår demens kunde använda en 

självbedömningsskala på ett 

tillförlitligt sätt för att skatta sin 

smärta. Det ansågs väsentligt att ha 

en anpassad terminologi till 

instrumentet som denna patientgrupp 

kunde förstå. Denna var utformad av 

neuropsykologer och 

demensspecialister. Läkare behöver 

inte använda observationsskalor 

rutinmässigt eftersom många 

patienter med demens är kapabla till 

att självrapportera sin smärta.  

Hög 

2007 

Tyskland 

Pubmed  

 

Schuler, M.S., 

Becker, S., 

Kaspar, R., 

Nikolaus, T., 

Kruse, A., & 

Basler, H.D.  

 

Psychometric 

properties of the 

german ”Pain 

Assessment in 

Advanced 

Dementia 

Scale” 

(PAINAD-G) in 

nursing home 

residents. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

psykometriska 

egenskaper med 

hjälp av den tyska 

versionen av 

PAINAD för att 

bedöma smärta hos 

patienter med 

avancerad demens.  

 

Kvantitativ metod med en tvärsnittsstudie som 

design.  

99 invånare i 8 sjukhem med Alzheimers 

sjukdom eller någon annan typ av demens 

deltog i studien. Sjuksköterskorna iakttog deras 

smärtbeteenden under en två minuters period 

när de utförde rutinmässiga 

omvårdnadshandlingar, en gång på morgonen 

och en gång på kvällen. PAINAD-G bygger på 

observationer av 5 beteendemässiga typer av 

smärta: andning vokalisering, ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och behovet av tröst. Inga bortfall 

framkom 

PAINAD-G visade sig vara en 1-

dimensionel skala som visade god 

reliabilitet. Skalan kunde dock inte 

garantera validitet. Skalan kan dock 

vara ett steg närmare en adekvat 

smärtbedömning hos personer med 

nedsatt kommunikationssvårigheter 

på grund av en demenssjukdom.  

 

Medel 



 

 

 

 

 

                                  

Bilaga B8 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

Holland 

Pubmed  

 

Zwakhalen, S.M., 

Koopmans, R.T., 

Geels, P.J., 

Berger, M.P., & 

Hamers, J.P.  

 

The prevalence of 

pain in nursing 

home residents with 

dementia measured 

using an 

observational pain 

scale.  

 

Syftet med studien var att 

utforska smärtförekomsten 

hos dementa patienter på 

vårdhem, med hjälp av 

observationsskalan 

PACSLAC-D. Men också 

att identifiera samband 

mellan smärtförekomst och 

kognitiv status, kön, 

smärtstillande användning 

och komorbiditet.  

 

Kvantitativ metod med 

observationsstudie som 

design. PACSLAC-D 

användes som 

observationsskala hos 117 

patienter med demens. 20 % 

var män (n= 23) och 80 % 

var kvinnor (n=94).  

Patienterna smärta 

observerades och bedömdes 

under den personliga 

morgonvården. Skalan 

innefattade 24 olika 

parametrar med tre 

subskalor; Ansikts – och 

vokala uttryck, 

motstånd/försvar och social-

känslomässiga aspekter.  

Inga bortfall framkom.  

 

Smärtintensitetspoängen var 

relativt låga, dock upplevde 

hälften av deltagarna smärta i 

viss utsträckning. 

Komorbiditet och användning 

av smärtstillande läkemedel 

visade sig vara de mest 

betydelsefulla faktorer som 

hade störst inverkan på 

smärtan hos patienterna. 

PACSLAC-D visade sig 

kunna hjälpa 

sjukvårdspersonalen att 

identifiera och utvärdera 

smärta på ett reliabelt, valitt 

och enkelt sätt.  

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                  Bilaga C1 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig kvalitet 

2000 

USA 

CINAHL 

 

Kovach, C.R., 

Griffie, J., Muchka, 

S., Noonan, P.E., & 

Weissman, D.E.  

 

Nurses´ perceptions of 

pain assessment and 

treatment in the 

cognitively impaired 

elderly. It’s not a 

guessing game.   

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

bedömning och 

behandling av smärta 

hos patienter med en 

långt gången 

demenssjukdom.  

 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer som 

bandinspelades.  

Sjuksköterskorna (n=30) 

ombads att beskriva 

upplevelser gällande 

igenkännande, 

bedömning och 

behandling av smärta 

med narkotika och utan 

narkotika.  

Sjuksköterskorna fick 

också beskriva andra 

upplevelser av smärta 

hos patienter med 

demens. Inga bortfall 

framkom i studien.  

 

Sjuksköterskorna ansåg att 

ansiktsgrimaser, rastlösa 

kroppsrörelser, förändringar 

i beteenden, stönande och 

spända muskler var de 

vanligaste beteenden för att 

upptäcka obehag hos 

patienterna med demens.  

Sjuksköterskorna fann 

obehag hos dessa patienter, 

om de kände patienterna och 

observerade förändringar i 

beteendena. Om 

sjuksköterskorna 

uppmärksammade 

patienternas beteenden 

kunde de förstå vad 

patienterna ville förmedla. 

Sjuksköterskorna uppgav 

också att de ville bli mer 

undervisade om 

bedömningsprocessen och 

om gemensamma tecken och 

symtom på obehag hos 

denna patientgrupp.  

 

Hög 

 

 



 

 

 

 

 

                                            

 

Bilaga C2 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010  

Norge  

CINAHL 

 

Lillekroken, D., 

& Slettebø, Å.  

 

Pain in older 

patients with 

dementia -- 

assessment and 

interpretation 

[Norwegian]. 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser om 

smärtbedömning och 

tolkning av smärta hos 

äldre med demens och 

kommunikationsnedsättn

ingar.  

 

Kvalitativ metod med  

Fokusgruppsintervjuer 

som datainsamlingsmetod. 

I studien användes 

halvstrukturerade 

intervjuer som innefattade 

3 centrala teman: 

smärtbedömning, 

smärtlindring samt 

utvärdering med fokus på 

sjuksköterskans egna 

upplevelser av dessa 

teman. Totalt ingick 18 

sjuksköterskor från ett 

vårdhem och två 

geriatriska avdelningar 

från sjukhuset. 

Inget bortfall framkom i 

studien.  

 

Studien visade att smärtbedömning hos 

patienter med demens och 

kommunikationsnedsättning var 

utmanande. Grunden för 

smärtbedömning hos denna 

patientgrupp ligger i den dagliga 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna ansåg 

att närhet och kunskap om patienterna 

var väsentligt för att kunna utföra 

smärtbedömning. Det var väsentligt att 

samarbeta med kollegor och anhöriga 

för att kunna utföra en korrekt 

smärtbedömning. Sjuksköterskorna 

önskade mer kunskap inom området, 

vilket de kunde skaffa genom samtal 

och undervisning på arbetsplatsen. 

Detta kunde leda till effektiv 

smärtlindring hos denna patientgrupp.  

 

Hög 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

 
Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005  

Kanada  

CINAHL  

 

Martin, R., 

Williams, J., 

Hadjistavropoul

os, T., 

Hadjistavropoul

os, H.D., & 

MacLean, M.  

 

A qualitative 

investigation of 

seniors' and 

caregivers' views on 

pain assessment and 

management  

 

Syftet med studien 

var att samla 

information om 

bedömning och 

behandling av 

smärta hos äldre 

individer.  

 

Kvalitativ metod med 

fokusgruppsintervjuer.  

Urvalet innehöll sex olika 

fokusgrupper. Studien innehöll två 

grupper av äldre, de som bodde 

självständigt i samhället (n=8) och 

kognitivt intakta äldre som vårdades 

på vårdhem (n=4). Det fanns en 

grupp av informella vårdgivare 

(n=8) och slutligen bildades två 

grupper av sjukvårdspersonal (n=9, 

n=10) och den tredje bestod av 

arbetsledare och administratörer 

(n=6) från vårdhemmen. Forskarna 

utvecklade förutbestämda öppna 

frågor om bedömning och 

behandling av smärta. Fyra allmänna 

ämnen identifierades: 

smärtbedömning bland äldre, 

smärtbehandling bland äldre, 

effekter av smärta av seniorers 

livskvalité, dessa gäller särskilt för 

seniorer med demens.   

 

I studien framkom att 

vårdpersonalen ansåg att äldre 

med milt till måttlig demens 

borde självrapportera sin 

smärta, men att det måste 

kompletteras med 

observationsmetoder av 

vårdpersonalen. Det framkom 

också att det fanns brister av 

smärtbedömning hos äldre 

patienter med nedsatt 

kommunikationsförmåga. 

Denna kunskapsbrist 

understryker behovet av 

fortsatt personalutbildning 

inom detta område. Mer 

uppmärksamhet borde läggas 

på alternativa metoder vid 

smärtlindring, så som kognitiva 

och beteendemässiga strategier 

och egenvårdsstrategier.  

 

Hög 

 


