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Handledare: Ellinor Edfors 

Litteraturstudie 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Smärta som kan vara ett ständigt problem i många äldres dagliga liv, förenad med 

bland annat fysiska och sociala handikapp, depression samt dålig livskvalitet. 

Demenssjukdom innefattar skador i hjärnan som ofta är förknippade med hög ålder. 

Kommunikationssvårighet är en av sjukdomens konsekvenser, vilket tydliggör 

vårdpersonalens roll i att upptäcka och bedöma smärta. Syfte: Syftet var att sammanställa 

kunskap om hur vårdpersonalen kan identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. 

Metod: En systematisk litteraturstudie, där datainsamling genomfördes via manuella och 

databassökningar. Databaser Cinahl, Pubmed och elektronisk tidskriften Vård i Norden 

användes. Resultat: Resultatet visade att smärtidentifiering kan förbättras genom att känna 

till hur smärta speglar sig i olika uttryck genom fysiska och psykosociala reaktioner. 

Vårdpersonalens kunskap och förståelse var grundläggande förutsättningar för att uppnå 

adekvat bedömning och behandling av smärta. Viktigt var det också att kunna se samband 

mellan kognitiv funktion och smärtupplevelse samt att ha tillgång till 

smärtskattningsinstrument som är anpassade efter individers behov och möjligheter.  

Slutsats: Att leva med ständig smärta kan leda till onödigt lidande och försämrad livskvalitet. 

Det är viktigt att vara uppmärksam på förändringar i beteende, vanor och mönster i det 

dagliga livet. För att kunna ge en god omvårdnad, krävs det kunskap samt engagemang i 

vårdande av personer med demenssjukdom. 

Nyckelord: Smärta, demenssjukdom, vårdpersonal, smärtbedömning, 

smärttecken. 
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Abstract  

Background: Pain can be a constant problem in many older people's daily life, associated 

with particular physical and social disability, depression and poor quality of life. Dementia 

diseases are often associated with old age. Communication difficulties are one of the 

consequences of the disease, which clarifies the role of nursing staff in detecting and 

assessing pain. Objective: The aim was to compile knowledge about how nursing staff can 

identify pain in people with dementia. Method: A systematic literature review, where data 

were collected through manual and database searches. Databases Cinahl, Pubmed and 

electronic journal Health in the Nordic countries were used. Results: The results showed that 

pain-identification can be improved by knowing how the pain is reflected in different forms 

through physical and psychological reactions. Nursing staff knowledge and beliefs were 

essential for reliable pain assessment. It was also important to be able to see the relationship 

between cognitive function and pain perception, and to have access to pain assessment tools 

adapted to individual conditions. Conclusion: Living with constant pain can lead to 

unnecessary suffering and reduced quality of life. It’s important to be alert to changes in 

behaviours and habits of daily life. To provide good care, requires knowledge and 

engagement in caring for people with dementia.  

 

Keywords: pain, dementia, nursing staff, pain assessment, pain indications. 
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BAKGRUND 

Inledning 

Smärta som kan vara ett ständigt problem i många äldres dagliga liv, är förknippad med bland 

annat fysiska och sociala handikapp, depression samt dålig livskvalitet. Olika studier visar att 

mellan 50-86 procent av äldre vuxna upplever smärta, varav 32-53 procent som lider av en 

demenssjukdom upplever smärta dagligen (Horgas, Elliott & Marsiske, 2009). Äldre utgör en 

grupp som riskerar att få sin smärta otillräckligt bedömd, och detta är ett ännu större problem just 

för personer med demenssjukdom. Något som är viktigare än bedömning och behandling av 

smärta hos personer med demenssjukdom, är att den först och främst kan identifieras (Mc Auliffe 

et al. 2008). På grund av kommunikationssvårigheter till följd av sjukdomen kan det vara svårt 

för vårdpersonalen att kunna tolka och förstå smärta hos dessa personer. Därför har vårdpersonal 

behov av kunskap om hur smärta hos personer med demenssjukdom tar sig i olika utryck och hur 

detta kan identifieras. 

 

Fenomenet smärta definieras enligt The International Association for Study of Pain (IASP) på 

följande sätt; 

 

”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med 

vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan 

skada”(IASP, 1979).  

 

Smärta är en subjektiv upplevelse. Olika faktorer som till exempel fysiska, sociala och 

existentiella faktorer samt kulturella skillnader formar individers sätt att uppleva och utrycka 

smärtan (Svensson & Lundell, 2003).   

 

Från att ha betraktats som ett homogent fenomen, har smärta med tiden blivit indelad i olika 

typer, eftersom olika typer av smärta behöver behandlas på olika sätt. En indelning av smärta kan 

göras utifrån tidslängden, då den kan definieras som akut eller långvarig smärta (Jakobsson, 

2007).  

 

”Akut smärta definieras som smärta med ett väl avgränsat tidsförlopp och en 
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hyperaktivitet i det autonoma nervsystemet (sympatikus). Långvarig smärta 

definieras ofta som smärta som kvarstår efter det att den primära orsaken till 

smärtan (oftast vävnads skada) skulle ha läkt ut/försvunnit”( a.a. ss. 15-16).  

 

Begreppet demens innefattar sjukdomar och skador i hjärnan som oftast är förknippade med hög 

ålder. Diagnosen demens ställs efter huvudsymtomen minnesstörning, försämring av intellekt, 

försämring av abstrakt tänkande, förlust av inlärda färdigheter, störd tidsuppfattning samt 

svårigheter att känna igen föremål och personer. Enligt diagnos kriterier ska dessa 

funktionshinder utgöra en begränsning i arbete och i det sociala livet samt att symtomen kvarstår 

mer än sex månader (Lundell & Svensson, 2003).  

 

” Dementia is a loss of mental ability severe enough to interfere with normal 

activities of daily living, lasting more than six months, not present since birth, 

and not associated with a loss or alternation of consciousness” (Medical 

Encyclopedia, 2006).  

 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demenssjukdom 2010 finns det cirka 148 000 

personer i Sverige som lider av någon typ av demenssjukdom och dessa siffror beräknas öka i 

takt med ökningen av antalet äldre i befolkningen. Alzheimers sjukdom är den vanligaste 

demenssjukdomen som utgör 50-60 procent av alla diagnostiserande demenssjukdomar. Cirka 20 

-25 procent av demensfallen utgörs av vaskulär demens och övriga sjukdomar som orsakar 

demens är olika neurologiska sjukdomar som till exempel Parkinsonssjukdom. Varje år får cirka 

24000 personer i Sverige diagnosen demens och ungefär lika många dör i sjukdomen. I dagsläget 

finns det inget som tyder på att dessa siffror har förändrats under senare år (Socialstyrelsen, 

2010). 

 

Alzheimers sjukdom är starkt åldersrelaterad och drabbar framför allt personer över 65 års 

ålder. Alzheimers sjukdom börjar smygande vilket gör det svårt i de flesta fall att veta 

exakt när den debuterat. Alzheimers sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som till en 

början kan visa sig i form av minnessvårigheter som gör att man till exempel inte kan 

komma ihåg var man har lagt sina nycklar eller vad man har ätit till middag. I takt med en 
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successiv försämring av sjukdomen, får patienten omfattande svårigheter med att samordna 

rörelser, känna igen personer och föremål samt muskelryckningar som så småningom leder 

till att patienten blir totalt beroende av vård. Idag finns det viss farmakologisk behandling 

som eventuellt kan bromsa sjukdomens utveckling och troligen fördröjer behovet av 

vårdhem (Marcusson et al. 2003). Vaskulär demens som är den mest förekommande 

demenssjukdomen efter Alzheimerssjukdom, orsakas av cerebrovaskulära sjukdomar som 

till exempel hjärninfarkt och subkortikala ischemiska vitsubstansskador. Det förekommer 

även de fallen där man inte kan utesluta om det är Alzheimerförändringar eller vaskulära 

förändringar som dominerar. Då talar man om Alzheimerssjukdom med cerebrovaskulär 

skada, med ett annat namn blanddemens (a.a.). 

 

Den traditionella synen om att äldre med demenssjukdom upplever smärta i mindre 

utsträckning, stöds idag inte av aktuella forskningar. Något som många empiriska studier 

kommer fram till, är att personer med demens fysiologiskt upplever lika mycket smärta som 

andra äldre. Däremot verkar de ha bristande förmåga att meddela smärtan verbalt. När det gäller 

smärtbedömning hos äldre personer med demens, är självrapportering från patienter något som 

vissa studier stödjer. Men enligt experterna inom området är enbart självrapportering 

otillräckligt, eftersom sjukdomen förorsakar bland annat försämrat minne, bristande omdöme 

och inskränkt verbal kommunikation. Detta kan leda till underbehandling av smärtan (Horgas, 

Elliott & Marsiske, 2009). När sjukdomsbilden inte möjliggör en fullkomlig kommunikation 

mellan vårdpersonalen och personen med demens, krävs det att vårdpersonalen är observanta, 

empatiska och behärskar kunskap för att kunna läsa av och förstå tecken på smärta hos den 

demenssjuke (Lundell & Svensson, 2003). 

Omvårdnads teoretikern Ida Orlando menar att omvårdnadens mening är  att tillfredställa 

patientens behov och lindra besvär som är förenade med till exempel att en patient har 

nedsatt förmåga att identifiera eller/och kommunicera sitt behov av hjälp. Varje patients 

behov ska ses som unika och omvårdnaden ska utgå från den enskilda individens önskemål.  

Enligt Orlando ska sjuksköterskans omvårdnadshandlingar grunda sig på begrepp som 

perception, tanke, känsla och handling. Utifrån detta är de grundläggande frågor som 

sjuksköterskan bör ha med sig i varje omvårdnadssituation: Dessa är; 

1. Vad ser du? 
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2. Vad tänker du? 

3. Vad känner du? 

4. Hur handlar du? (Rooke, 1995). 

 

I denna studie definieras vårdpersonal (nursingstaff, sjuksköterska eller undersköterska) som: 

sjukvårdspersonal som har arbetsuppgifter med största fokus på omvårdnad och arbetar närmast 

patienten i mötet. Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) bör en 

sjuksköterska ha förmåga att observera, prioritera, dokumentera, åtgärda och hantera förändringar 

i patientens fysiska och psykiska tillstånd. Sjuksköterskan ska vara uppmärksam på och kunna 

möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande samt ska så lång som möjligt lindra dessa 

genom adekvata omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan ska också vara speciellt uppmärksam på 

patienter som har speciellt uttalade behov eller har svårigheter i att själva uttrycka sina behov 

(Socialstyrelsen, 2005). Undersköterska ska vara uppmärksam på behov och eventuella 

förändringar hos patienten för att kunna rapportera och dokumentera. Omvårdnadsyrkesutövning 

ska utgå ifrån patientens upplevelse och livskvalitet. Undersköterskan ska kunna bemöta patienter 

som har smärta, oro, ångest och aggressivitet. Han/hon ska vara uppmärksam, förstå, tolka och 

bemöta behov hos de patienter som inte kan uttrycka det själva (Spjuth, Lundell & Bergh, 2006). 

 

Äldre personer som utgör en svag- och lågprioriterad grupp i samhället, kommer troligen 

att representera en större del av vårdtagare i framtiden. Personer med olika 

demenssjukdomar är en grupp av patienter som kan påträffas på olika vårdavdelningar. 

Dessa patienter har kommunikationssvårigheter på grund av demenssjukdomens 

konsekvenser, vilket påverkar deras förmåga att söka hjälp. Det är viktigt att ge en 

tillmötesgående vård även till denna grupp av patienter, vilket kan möjliggöras genom att 

man behärskar kunskap om demenssjukdomar och dess påverkan på patienten i olika 

omvårdnadssituationer. Att vara subjektiv innebär att man har alltid en viss förförståelse 

som man inte kan komma ifrån, och en förförståelse i det här arbetet är att det finns ett 

behov av mer kunskap om smärta hos patienter med demenssjukdomar.  
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SYFTE 

Syftet med denna litteratur studie var att sammanställa kunskap om hur vårdpersonal kan 

identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. 

 

METOD 

Studien har utförts som en systematisk litteratur studie. I en systematisk litteraturstudie utgår 

forskaren ifrån en tydlig frågeställning som besvaras genom en planmässig genomgång av 

relevanta studier inom valt område. Det innebär att de ingående studierna granskas, analyseras, 

värderas samt sammanställs på ett strukturerat sätt (Forsberg & Wengström, 2008). Ett 

flödesschema inspirerad av Polit & Beck (2004), har använts för att ge en tydligare beskrivning 

av tillvägagångssättet i de olika faserna av litteraturstudien.  

 
Sökord 

identifierades 

utifrån syftet 

 

 

→ 

Artikelsökning 

på tillgängliga 

databaser 

börjades 

 

 

 

→

Första 

urvalet 

gjordes via 

syftet och 

abstract 

 

 

→

Sökningar 

resulterade i 

14 artiklar, 

för vidare 

läsning 

 

 

→

Naiv läsning 

påbörjades, 

koder 

identifierades 

utifrån 

likheter och 

skillnader 

 

 

→ 

Sammanställning 

av 

meningsbärande 

enheter, 

kategorier 

bildades 

 

 

→

Det slutliga 

materialet 

presenterades 

     

      

       

      

Även manuella sökningar 

gjordes 

 Efter kvalitets granskning föll 

fyra artiklar bort. 

 

Figur 1.Schematisk beskrivning av studiens olika faser, inspirerad av Polit & Beck (2004, ss. 105).  

  

 

Datainsamling och urval 

Processen startade med fria sökningar inom området på tillgängliga databaser på Högskolan 
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Kristianstad. Antalet träffar begränsades genom att lägga till eller ta bort de använda sökorden. 

De databaser som användes var Cinahl, PubMed, och den elektroniska tidskriften Vård i Norden. 

De sökorden som användes var smärta, demens, vård, observation, pain, elderly, dementia, pain 

indicators, pain expressions, pain behavior, pain assessment, pain measurement,  suffer, 

expression of pain, nursing staff och cognitively impaired. Boolesk sökteknik (AND och NOT) 

och trunkering av sökorden användes i olika kombinationer (Friberg, 2006). Materialet som kom 

att användas för att bygga upp arbetet, var baserat på dels manuella och dels på elektroniska 

sökningar. Manuella sökningar innebär att till exempel referenser på de tidigare gjorda arbetena 

och olika litteratur studeras (a.a.). Artikel sökning med de använda sökorden har presenterats i 

form av ett sökschema (bilaga 1). Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att de 

skulle handla om demens och smärta. Studier som användes för att bygga upp litteraturstudien 

skulle vara baserade på empiriska material. De använda artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och svenska samt ha Peer Reviewed avgränsning. De skulle vara publicerade efter år 2000. Detta 

för att kunna ha tillgång till aktuell forskning. En annan inklusionskriterie var att artiklarna skulle 

ha genomgått en etisk granskning (Friberg, 2006). De artiklar som handlade om missbruks 

relaterade demenssjukdomar och artiklar som berörde tandhälsovården har exkluderats.  

 

Analys 

Inledande sortering av artiklarna gjordes genom läsning av syfte och abstract som resulterade i 

fjorton artiklar för vidare bearbetning. När valet av artiklar gjordes lästes de igenom noggrant för 

att kunna genomföra en grundlig analys. Artiklarna lästes av båda författare var och en för sig, 

för att arbetet skulle berikas genom att de olika tolkningarna diskuteras fram. En 

kvalitetsgranskning av artiklarna genomfördes för att senare kunna sätta samman i form av en 

artikelöversikt (Bilaga 2). De valda artiklarna utifrån de använda sökorden bedömdes och 

dokumenterades med hjälp av en checklista för både kvalitativa och artiklar, utformat av 

Forsberg och Wengström (2008). Denna checklista består delvis av ja eller nej frågor, om 

innehållet i artiklarnas olika delar samt öppna frågor som möjliggör en mer utförlig granskning 

(Forsberg & Wengström, 2008). Under analys av artiklarna lades stor vikt på bland annat den 

metodologiska delen, om studierna presenterar några slutsatser samt självkritik, där brister och 

styrkor diskuteras (a.a.). Att sammanställa dessa artiklars syfte, de olika tillvägagångssätt samt 

urvalen, ger enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) en översikt som är ett värdefullt 
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hjälpmedel i den fortsatta processen av analysen och en viktig del av resultatet av studien 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). De ingående artiklarna sorterades och numrerades efter 

publicerings år. Detta för att underlätta identifiering av artiklarnas innehåll i relation till varandra. 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna resulterade i att de fick olika koder utifrån en 3 gradig skala, 

där 1 stod för högt, 2 stod för medel och 3 stod för lågt (Forsberg & Wengström, 2008). Dessa 

artiklar lästes igenom av författarna var och en för sig, och sedan diskuterades tillsammans vilket 

ledde till att tio artiklar kunde inkluderas. Den naiva läsningen av artiklarnas innehåll innebar att 

kunna förstå övergripande vad de handlade om, och utifrån detta kunde de meningsbärande 

enheter identifieras och kodas. När artiklarna lästes igenom en gång till kunde dessa texter läsas 

utifrån likheter och skillnader. Efteråt kunde de olika delar sättas ihop utifrån dess innehåll, under 

olika rubriker och underrubriker. Den slutliga texten bearbetades, strukturerades och knöts ihop 

till en helt ny sammanhängande helhet för att sedan kunna presentera (Friberg, 2006).  

 

Etiska överväganden  

Det är viktigt att omvårdnadsforskning följer de grundläggande etiska principer som är  

autonomiprincipen, godhets- och icke skada principen samt rättviseprincipen (Stryhn, 

2007). Etiska överväganden i en litteraturstudie innebär att de artiklar som används har gått 

igenom en etisk prövning och att forskarna beskriver utförligt om de olika 

tillvägagångssätten. Trovärdigheten stärks genom att skribenterna strävar efter material som 

svarar mot syftet under hela arbetsprocessen. Enligt Stryhn (2007) kan trovärdigheten i en 

forskning stärkas genom att både negativa och positiva resultat presenteras, vilket gör att 

senare arbeten inom området tar även hänsyn till de framkomna negativa resultaten (a.a.). 

 

RESULTAT  

Analys av de valda artiklarna resulterade i fyra olika huvudkategorier som är ” Att känna igen 

olika tecken på smärta”, som är indelad i underkategorier; fysiska reaktioner och psykosociala 

reaktioner”, ” Att ha kunskap om smärta och demenssjukdom”, ”Att kunna se samband mellan 

kognitiv funktion och smärtupplevelse” och ” Att använda olika smärtskattningsmetoder” (tabell 

1). 
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Tabell 1: Översikt av resultat 

Huvudkategori Underkategori Kod  

Att känna igen olika tecken 

på smärta 

Fysiska 

reaktioner 

Ansiktsuttryck; Stirrande och trött blick, biter ihop och 

gör mun grimaser, spänd och ospecificerad mimik, röd 

eller blek hudfärg. Kroppsspråk; Stel, orörlig, slapp 

eller hopsjunken kroppsställning. 

Aptitlöshet, illamående, kräkning och ojämnt 

andningsmönster. 

Psykosociala 

reaktioner 

Rastlöshet, upprördhet, ilska, slåss, kasta saker, skrika, 

rivas spotta, stönande, förvirrande och 

osammanhängande prat, otålig, hjälpsökande, 

ångestfylld, orkeslös, klagande, rädsla, tillbakadragen, 

nedstämdhet, ökad känslighet för sinnesintryck, 

försämrad sömn och inaktivitet i det dagliga livet. 

Att ha kunskap om smärta 

och demenssjukdom 

 Kunskap och inställning präglas av utbildningsnivå. 

Mer utbildning om demenssjukdom, smärta och 

smärtbedömningsinstrument. 

Att kunna se samband 

mellan kognitiv funktion och 

smärtupplevelse 

 Samband mellan hög kognitiv funktion och stort intag 

av smärtstillande. Personer med mildare kognitiv 

nedsättning anses ha högre smärta. Samband mellan 

svår demens och smärtrapportering. Samband mellan 

smärtupplevelse och smärtintensitet i förhållande till 

olika grader av demens. 

Att använda olika 

smärtskattningsmetoder 

 Mobib-2, CAS,FPS, CNPI 

Att ha den kliniska blicken med sig. 

 

 Att känna igen olika tecken på smärta 

Fysiska reaktioner 

För att kunna se om personer med demenssjukdom upplever smärta kan vissa fysiska reaktioner 

observeras, som kan iakttas genom bland annat ansiktsutryck. De karakteristiska uttrycken kan 
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visa sig i form av att personen med demenssjukdom har stirrande, trött blick, slutna ögon, biter 

ihop, gör mun grimaser har spänd och uttryckslös mimik samt har blek eller röd hudfärg 

(Blomqvist & Hallberg, 2001; Svensson & Lundell, 2003). 

Andra fysiska reaktioner som kan observeras genom kroppsliga uttryck kan vara att den 

demenssjuke personen har en stel, orörlig, spänd, slapp eller hopsjunken kroppshållning. Det 

kan också förekomma försämrade gångrörelser samt motorisk oro som kan visa sig i form av 

lägesändringar i sängen. Vissa fysiologiska tecken såsom aptitlöshet, illamående, kräkning samt 

ojämnt andningsmönster som också kan vara indikationer på smärta hos denna grupp av 

patienter (Blomqvist & Hallberg, 2001; Lundell & Svensson, 2003). Studier gjorda av Husebo 

et al. (2009) och Kunz et al. (2007) hade kommit fram till att det vanligaste smärtuttrycket var 

ansiktsuttryck hos personer med demenssjukdom (Husebo et al. 2009; Kunz et al. 2007).  

 

Psykosociala reaktioner 

Reaktioner som kan indikera på smärta kan även vara av psykosocial art. Beteenden som då kan 

observeras är att personen är rastlös, upprörd, stönar, pratar osammanhängande, är förvirrad 

samt skriker (Lundell & Svensson, 2003). 

Dessa reaktioner benämns av Blomqvist och Hallberg (2001) även som ett paralingvistiskt 

språk. De beskriver vidare att personen med demenssjukdom kunde uttrycka sin smärta både på 

ett tydligt sätt; ”she says, my heels –would you please massage my heels because they hurt” och 

på ett otydligt sätt;“ you must not, you must not, let go, let go”(Blomqvist & Hallberg, 2001, s. 

310). Personen med demenssjukdom kan även uppträda som otålig, hjälpsökande, ångestfylld, 

orkeslös, klagande, förvirrad, visar en upplevelse av rädsla samt drar sig tillbaka från det 

dagliga livets aktiviteter. Smärta kan också orsaka försämrad sömn och nedstämdhet vilket kan 

göra att personen drar sig ännu mer från det dagliga livets aktiviteter. Andra reaktioner på 

smärtupplevelse kan vara att personen visar ilska bland annat genom att slåss, kasta saker, 

sparka, riva, spotta samt visar ökad känslighet för sinnesintryck såsom ljud, ljus och beröring 

(Blomqvist & Hallberg, 2001; Svensson & Lundell, 2003).”When he is in severe pain, he 

screams, screams awfully” (Blomqvist & Hallberg, 2001, ss. 310).  

 

I Husebo et al. (2009) har smärtbedömning utförts av bedömare som inte hade någon bekantskap 

med personer som ingick i undersökningen. Det visade sig att det vanligaste smärtuttrycket bland 
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de fysiska och psykosociala reaktionerna var ansiktsuttrycket hos personen med demenssjukdom. 

Sedan kunde det visa sig i form av olika smärtljud. Sist kom försvaret då personen vill skydda 

den kroppsdelen som smärtar. Vid upprepade mätningar uppvisade det dock sig att 

ansiktsuttrycken förändrades mest, medan de olika smärtljuden inte visade någon märkbar 

skillnad. Försvar som var minst observerat kunde förklaras med att det är svårt att avgöra om 

personen med demenssjukdom skyddar sig på grund av smärtor eller om denne helt enkelt 

motsätter sig till att flyttas. En sannolik förklaring till förändringar i de olika uttrycken vid olika 

mätningstillfällen kunde enligt författarna vara att bedömare var utomstående. En svårighet som 

upplevdes under registrering av smärta hos personer med demenssjukdomar, var när vissa tecken 

på smärta har setts i samband med uttryck som till exempel förvåning, ansträngning eller rädsla 

(Husebo et al. 2009). För att kunna fånga upp de olika uttrycken, har personer med 

demenssjukdomar observerats i samband med mobilisering av armar och ben, då de flesta 

smärtutryck och därmed högsta smärtintensitet kunde noteras (a.a.). 

 

Att ha kunskap om smärta och demenssjukdom 

Smärtbedömning hos personer med demenssjukdom är mycket komplex. Därför krävs det att 

vårdpersonalen har specifik kunskap om smärta och hur demenssjukdomen inverkar på 

smärtupplevelsen för att smärtbedömningen ska vara tillförlitlig. Som vårdpersonal är det viktigt 

att inte underskatta svårigheterna med att upptäcka smärta, och att inte överskatta sina egna 

möjligheter till bedömning och hantering av smärta. Detta kan enligt Zwakhalen et al. (2007) leda 

till en ovilja i organisationen att satsa på utbildning om smärta hos demenspatienter (Zwakhalen 

et al. 2007). För att kunna upptäcka smärta hos personer med nedsatt kognitiv förmåga, krävs det 

att alltid ha den kliniska blicken med sig genom att se, lyssna och att vara uppmärksam. Det är 

även av stor vikt att försöka tolka olika situationsaspekter. I vissa fall är smärtigenkännande 

kopplat till specifika situationer som till exempel när de äldre vidrörs vid aktivitet eller under 

vila. När man tolkar smärta hos äldre personer, är det viktigt att försöka ta reda på orsaken till 

smärta och motivet bakom ett visst uttryck. Detta för att kunna urskilja vilka tecken som kan vara 

kopplade till smärtupplevelser och vilka som har med demenssjukdomen att göra (Blomqvist & 

Hallberg, 2001).  

 

Vårdpersonalens kunskap och inställning till smärta och demens präglas oftast av deras 
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utbildningsnivå. Detta har Zwakhalen et al. (2007) kommit fram till i en studie där både 

sjuksköterskor som hade specifik utbildning om smärta och övrig vårdpersonals kunskap och 

uppfattningar om smärta hos äldre med demenssjukdomar presenterades (Zwakhalen et al. 2007). 

Det framkom att vårdpersonal som hade mer specifik utbildning var mer medvetna om smärta 

som en viktig del av omvårdnadsprocessen, medan vårdpersonal som saknade specifik utbildning 

om smärta inte ens brukade använda sig av befintliga smärtskattningsskalor. För det mesta var 

deras smärtbedömning baserad på egna subjektiva tolkningar, och ibland kunde det byggas på ren 

gissning (a.a.). Det fanns dock ett intresse bland vårdpersonalen att få lära sig mer om fenomenet 

smärta hos personer med demenssjukdomar (Lundell & Svensson, 2003). 

 

Smärtskattning hos personer med demens riskerar ofta både att underskattas och överskattas av 

vårdpersonalen. Detta bekräftas av Cohen-Mansfield (2005), då det förekom att äldre uppgav 

högre smärta än vad deras vårdgivares bedömning visade (a.a.). Skillnader i smärtskattningen var 

ibland tvärtom, då vårdpersonalens smärtskattning hos personer med Alzheimerssjukdom talade 

för högre smärta än vad patienterna själva uppgav oberoende om det var under vila eller efter 

någon fysisk aktivitet. Att personalen överskattar smärta hos de äldre kan bero på att de vill visa 

att de berörda personerna verkligen får en god omvårdnad på boendet. Denna attityd kan dock 

leda till onödiga och skadliga biverkningar som dessutom orsakar höga kostnader för samhället 

samt hälso- och sjukvården (Scherder & Van Manen, 2005).  

 

Något som påverkas till följd av vårdpersonalens under- eller överskattning av patientens smärta, 

är smärtlindring (Zwakhalen et al. 2007). Bland vårdpersonal med lägre utbildning dominerade 

en allmän uppfattning om att de äldre personer med demens bör ges smärtlindring vid behov samt 

endast ges till dem som lider av svår smärta. De var istället mer oroliga för läkemedlens olika 

biverkningar och beroendeframkallande effekter. Bland vårdpersonal med specifik utbildning om 

smärta fanns det en inställning som talar om det motsatta. De tyckte istället att de äldre bör ges 

analgetika efter en regelbunden läkemedelslista (Zwakhalen et al. 2007; Zwakhalen et al. 2009). 

Bättre utbildning och större kunskap om samband mellan olika typer av demens och dess 

bakomliggande neuropatologiska påverkan kan vara en förutsättning för en tillförlitlig 

smärtbedömning (Scherder & Van Manen, 2005). Detta framgick även i studien av Husebo et al. 

(2008), där det tydliggörs att det inte räcker att ha allmän kunskap om smärtbedömning och 
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behandling. Vårdpersonalen bör även ha mer specifik kunskap om smärta vid demenssjukdom 

(a.a.). 

Att kunna se samband mellan kognitiv funktion och smärtupplevelse 

Hög kognitiv förmåga och stort intag av smärtstillande är oftast associerad med en ökning av 

smärtupplevelse. Personer som hade mildare kognitiv nedsättning ansågs ha högre smärta än de 

med grav kognitiv nedsättning, vilket kunde vara en trolig förklaring till att det skiljer sig i 

förmågan att självrapportera sina symtom i olika grader av kognitiv nedsättning. Personer med 

svår demenssjukdom har oftast svårt att själva uppge smärta och detta begränsar även 

vårdpersonalens möjligheter att fånga upp smärtuttrycket (Cohen-Mansfield, 2005; Kunz et al. 

2007). I studien av Scherder och Van Manen (2005), framkom det att personer med 

Alzheimerssjukdom upplever avsevärt mindre smärta och hade mindre smärtintensitet än 

personer utan någon demenssjukdom. Detta ansågs bero på de neuropatologiska konsekvenser 

med Alzheimerssjukdomen, som kan påverka den faktiska smärtupplevelsen. Dessa personer 

använde mindre smärtstillande än andra personer utan kognitiv nedsättning (Scherder & Van 

Manen, 2005). Detta konstateras även av Husebo et al. (2008), där personer med 

Alzheimerssjukdom visade sig ha mindre smärtintensitet än personer med vaskulär demens och 

blanddemens. Däremot verkar det inte finnas någon skillnad i smärtupplevelsen och 

smärtintensiteten hos personer som befinner sig i de olika graderna av demens (Husebo et al. 

2008; Pautex et al. 2006). Att personer med Alzheimerssjukdomar verkar uppleva mindre smärta 

än personer med andra typer av demens såsom vaskulär demens stöds inte av en studie, gjort av 

Zwakhalen et al. (2009), där det framkom att personer med Alzheimerssjukdom visar högre 

smärta vid smärtbedömning (a.a.). I en fall-kontroll studie av Kunz et al. (2007), där smärta hos 

personer med demenssjukdomar och äldre personer utan demenssjukdomar, har framkallats 

genom att utsätta kroppen för belastning av varierande tyngder. Dessa tyngder hängdes på 

patienters armar i sittande ställning. Därefter har de framträdande smärtuttrycken observerats 

samt dokumenterats. Resultatet visade att smärtuttrycken blev tydligare i takt med ökningen av 

belastningen. Frekvensen och intensiteten av ansiktsuttrycken ökar avsevärt hos personer med 

demenssjukdomar (a.a.). 

 

Att använda olika smärtskattningsmetoder 

Inom vården används olika smärtskattningsmetoder och utvärdering av dessa skalor visar att en 
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del är mer tillförlitliga än andra när det gäller smärtskattning hos personer med 

demenssjukdomar. 

Mobid -2 smärtskala (mobid pain scale) är en av dessa. Det är ett smärtbedömningsinstrument 

som visar sig ge gott resultat av smärtskattning hos framförallt personer med svår demens. Skalan 

är baserad på observationer av indikationer på smärtbeteende under aktiva förflyttningar av olika 

kroppsdelar. Det kan vara till exempel beteenden som kanske kan bero på smärta relaterad till 

inre organ eller huvud och hud (Husebo et al. 2008; Husebo et al. 2009). En förutsättning för att 

få en bra bedömning med denna skala anses vara att det utförs av vårdgivare som är mest bekanta 

med de vårdtagare, och känner till de vanliga beteenden som är förknippade med 

demenssjukdomen hos personer (Husebo et al. 2008). Några andra smärtskattningsskalor är CAS 

(Coloured analog scale), den färgade smärtskattningsskalan och FPS (Face pain score), 

ansiktssmärtskalan. Vid smärtskattning hos personer med Alzheimerssjukdom, där dessa två 

mätskalor har använts visade det sig att majoriteten av dessa personer har förstått hur CAS 

fungerar. Däremot var förståelsen av FPS på endast 65 % (13 av 20 personer) (Scherder & Van 

Manen, 2005; Pautex et al. 2006). 

 

Ett annat hjälpmedel för smärtskattning hos personer med demenssjukdomar är CNPI (Checklist 

Nonverbal Pain Indicators) som kan användas vid bedömning av icke verbala smärtindikationer 

såsom stönande, grimaser eller irritation under rörelser (Scherder & Van Manen, 2005). 

Smärtskattningsskalan, PACSLAC (Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability 

to Communicate) som också används för observation av smärtindikationer hos personer som inte 

har en fungerande verbal kommunikation kvar (Zwakhalen et al. 2008). 

Eftersom verbal rapportering är det vanligaste sättet att förmedla smärta, anses självrapportering 

det första att föredra av vårdgivarna. Självrapportering består av sex olika punkter som är ” No 

pain, mild pain, moderate pain, strong pain, very strong pain och extremly strong pain” (Kunz et 

al.,2007, ss. 223). 

 

Vid smärtskattningsmetoder, som är mer kvalitativa, försöker man fånga upp smärtrapporteringen 

som kan tänkas ligga närmast den subjektiva upplevelsen. Vid sådana mätningar kan termer som 

till exempel ” har ont, smärtsam eller ömhet samt vissa vardagliga uttryck såsom ” mindre 

smärta, inte så smärtsam, när det gör lite ont, ganska ont och mycket ont” användas för att mäta 
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och upptäcka smärta hos personer med demenssjukdomar (Blomqvist & Hallberg, 2001, s. 310). 

Ett smärtskattningsinstrument som har utarbetats av Lundell och Svensson (2003), har använts 

för att tolka smärta hos personer med demenssjukdomar. Instrumentet är i form av en folder som 

består av sex sidor, och där har det angivits bland annat olika fysiska, psykosociala tecken som 

kan indikera på smärta hos dessa personer. Vårdpersonalen har med hjälp av detta instrument 

observerat de äldre i olika omvårdnadssituationer. Vid beteendeförändringar används detta som 

underlag för analys av olika smärttecken. För att kunna följa upp varje patient i omvårdnaden på 

bästa möjliga sätt, ska alla uppgifter som vårdpersonalen samlar in dokumenteras och finnas 

tillgängligt för samtliga vårdpersonal (Lundell & Svensson, 2003). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det framkomna resultatet kan ha påverkats av en rad metodologiska faktorer. Artiklar som 

publicerades efter år 2000 föredrogs att använda, vilket sannolikt kan ha lett till att tidigare 

gjorda studier med relevans har fallit bort. Eftersom det verkar som om det inte bedrivs så 

mycket forskning just inom demens och smärta, så kan det vara en nackdel att begränsa 

publikationsperioden till senare än år 2000. Artiklar som handlade om missbruksrelaterade 

demenssjukdomar samt de som behandlade tandhälsovården har valts bort, vilket kan ha 

bidragit till att viktigt material till resultatet kan ha missats. Genom databassökningar 

visade det sig att ett antal tillgängliga artiklar som behandlade smärta relaterad till dålig 

tandstatus hos äldre personer med demenssjukdom. Den begränsade tidsramen som var 

avsedd för studien anses bidra till en fastlås fokus på just smärta och demens i början av 

processen.  

 

De flesta artiklarna var skrivna på engelska, vilket inte är ett förstahands språk för 

författarna. Detta förde med sig svårigheterna med att kunna tolka rätt och fånga upp vad 

ursprungsförfattarna till artiklarna verkligen menat. Detta kan innebära en risk för 

feltolkningar som vidare påverkar resultatet. På grund av tidspressen och begränsningar i 

språket kan materialet ha missförståtts. Genom att författarna i den första fasen gallrade 

material genom att koncentrera på abstrakt kunde viktiga artiklar ha missats på grund av 

missförståelse.  
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När sökningar påbörjades med olika sökord i olika kombinationer och begränsningar, så 

kom det fram många artiklar som verkade ha relevanta titlar och syften i förhållande till den 

egna studiens syfte.  Det första urvalet gjordes genom att abstrakten på dessa artiklar lästes 

igenom och därefter valdes de som verkade ha relevans för vidare läsning. Detta gjordes 

var och en för sig. Fördelen med att artiklarna först lästes individuellt, var att det kunde 

föras en givande diskussion kring olika tolkningar och uppfattningar angående att förstå 

tabeller och övriga innehåll. De delar som har tolkats olika har också diskuterats för att 

komma fram till en gemensam utgångspunkt. Detta är också ett sätt att bekräfta författarnas 

läsförståelse i det engelska språket, och om båda tolkar innehållet på ett liknande sätt. De 

artiklar som slutligen inkluderades, återkom vid upprepade sökningar med olika sökord i 

olika kombinationer. Detta styrker att det har genomförts en grundlig sökning genom att 

samtliga steg i sökprocessen såsom identifiering av sökorden, val av kriterierna, 

begränsningar samt att genomföra sökningarna i passande databaser (Forsberg & 

Wengström, 2008). Detta styrker även relevansen av de använda sökorden. 

 

Under analysen av de ingående artiklarna har en mall för innehållsgranskning använts. 

Denna mall ansågs vara tidskrävande och svårt att jobba efter, eftersom den innehöll för 

många punkter. Samtidigt fick man en detaljerad insikt i innehållet av artiklarna, som var 

till hjälp till en utförlig kvalitetsbedömning. Artiklarna kunde sedan presenteras i form av 

en artikel översikt (bilaga 2). Fyra artiklar har förkastats på grund av att de handlade 

huvudsakligen om medicinsk behandling av smärta och olika klassificering av läkemedel.  

 

I en av artiklarna presenterades en undersökning som var gjort i Tyskland, där äldre 

personer med demens utsattes för tryckstimulering för att provocera fram smärta. Denna 

typ av metod anses inte vara lämplig, eftersom det inte är rätt ur forskningsetisk synsätt. 

Detta för med sig en diskussion om skillnader i människosyn i olika länder även om det 

inte finns något geografiskt avstånd. Det verkar finnas stora skillnader i hur långt man kan 

gå i forskningens namn. Majoriteten av deltagande personer i artiklarna utgjordes av 

kvinnor, vilket kan sannolikt förklaras med att kvinnor lever längre än män. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa kunskap om hur vårdpersonalen kan 

identifiera smärta hos personer med demenssjukdomar. Bearbetning av de utvalda artiklarna i 

arbetet resulterade i fyra centrala fynd. Dessa fynd som anses vara viktiga att ha med sig för att 

kunna identifiera och bedöma smärta på ett tillförlitligt sätt är vikten av att kunna tolka olika 

tecken på smärta hos personer med demenssjukdomar, vårdpersonalens kunskap och förståelse 

om smärta hos personer med demens, sambandet mellan kognitiv funktion och smärtupplevelse 

samt användning av smärtbedömningsmetoder som är anpassade för personer med 

demenssjukdomar. 

 

En av studiens viktiga fynd var de olika fysiska och psykosociala reaktioner som kan vara tecken 

på smärtnärvaro hos personer med demenssjukdomar. Det framkom i resultatet att smärta kan 

spegla sig i ansiktsuttrycken, i kroppshållningen eller i sinnesstämningen hos personer med 

demenssjukdom. För att kunna uppnå en lyckad smärtbedömning hos äldre personer med 

demens, krävs noggranna observationer under varje omvårdnadsmoment. Som vårdare är det av 

stor vikt att vara uppmärksam på specifik beteendemässiga tecken, ändrad kroppsställning eller 

ansiktsmimik (Smith, 2005; Davies et al. 2004). För att kunna tolka de olika smärttecken och 

kunna ge god omvårdnad, krävs det enligt Orlando (1995) en god observations förmåga hos 

vårdpersonalen. Detta har stor betydelse när man ska rapportera vidare och under dokumentation 

av det som anses utgöra underlag för omvårdnads åtgärder (Rooke, 1995). Det framkom även att 

det vanligaste smärtuttrycket var ansiktsuttrycket, vilket finner stöd av en studie, gjort av 

Manfredi et al.( 2003), där 8/9 personer med olika demenssjukdomar har observerats under 

trycksårs omläggningar. Det visade sig att ansiktsuttrycken hos patienterna var tillförlitliga som 

indikation på smärta, även när dessa patienter befinner sig utanför den kliniska miljön. Det kan 

förbättra vårdpersonalens möjligheter att upptäcka smärta hos denna grupp av patienter om olika 

ansiktsuttryck integreras i den kliniska miljön under till exempel en sjukdomsprocess. Det 

hävdades även att den kliniska tillförlitligheten av observationer av ansiktsuttrycken hos personer 

med demens kommer att vara korrekta med 80-90% med tiden (Manfredi et al, 2003). 

Omvårdnads teoretikern Hildegard Peplau lyfter sjuksköterskans observationsförmåga som hon 

tycker bör utgå ifrån intuition och ska baseras på erfarenhet. För att kunna ge god omvårdnad 

krävs det att sjuksköterskan ska vara noggrann, lyhörd samt att ha en fungerande relation i mötet, 
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även i situationer där han/hon inte får någon respons (Rooke, 1995).  

 

Resultatet visade även en bild av hur vårdpersonalens kunskap och förståelse om smärta hos 

personer med demens påverkas av deras utbildningsnivå. Bland vårdpersonal som saknade 

specifik kunskap om smärta och demenssjukdomar, härjade myter och missförstånd om äldres 

känslighet för smärta och biverkningar av smärtstillande. Smärtbedömning var även något som 

vårdpersonalen underskattade, genom att inte intressera sig för smärtbedömningsskalor. Denna 

underskattning kan enligt Akbarzadeh & Jakobsson (2007) bero på att vårdpersonalen inte 

använder metoder och rutiner för att uppnå en tillförlitlig smärtbedömning. I studien av Malloy 

och Hadjistavropoulos (2004), framkommer det att sjukdomen demens ofta har setts som 

representant till en ständig nedbrytning av personligheten och identiteten. Det finns ett dualistiskt 

synsätt där människan anses bestå av kropp och själ som existerar oberoende av varandra. När 

personligheten hos dessa personer är ifrågasatt, återstår då bara ”skalet”, vilket påverkar deras 

möjligheter till att få fullkomlig vård och värdighet. När den kognitiva försämringen förhindrar 

personer med demenssjukdom att verbalisera sina behov, krävs det av vårdpersonalen en djupare 

förståelse av patienten och att inte basera omvårdnaden på fastlåsta uppfattningar om demens och 

smärta (Malloy och Hadjistavropoulos, 2004). Smith (2005) fann att det förekom myter och 

missförstånd bland vårdpersonalen om att smärta är en ”naturlig” konsekvens av åldrandet som 

inte går att undvika. Det finns även en uppfattning om att äldre personer som inte klagar över 

smärta bedöms automatiskt som smärtfria. Detta enligt författaren kan vara ett bidragande orsak 

till underbehandling av smärta (Smith, 2005). För att förbättra smärtidentifiering hos dessa 

personer krävs det av vårdpersonalen att ha en tanke om möjligheten för smärtförekomst under 

varje vårdkontakt med äldre personer med demens. Personer med demens ska rutinmässigt 

tillfrågas om smärtnärvaro även om man inte får något till svar samt vara medveten om beteenden 

som kan indikera på underliggande smärta (Blomqvist, 2002; Collet et al. 2007 ). Ett viktigt mål i 

vårdandet av personer med demenssjukdomar är att förbättra och behålla livskvalitet hos dessa 

personer (Brummel-Smith et al. 2002). Fenomenet smärta leder till lidande och är förknippad 

med försämring av många andra hälsotillstånd såsom nedsatt fysisk funktion, sömnstörningar, 

risk för depression samt ökade kostnader för samhället (Davies et al. 2004). 
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Det framkom i resultatet att hög kognitiv förmåga i kombination med förbrukning av 

smärtstillande kopplas automatiskt till en ökning av smärtupplevelse. Vidare framkom det att 

personer med Alzheimerssjukdom upplever mindre smärta än de utan demenssjukdomar. 

Däremot var det inga skillnader i smärtupplevelsen och smärtintensiteten mellan personer som 

befinner sig i olika grader av demens. Davies et al. (2004) kom fram till att äldre personer med 

demenssjukdomar upplevde svårigheter i smärtrapportering, på grund av försämring i språk och 

kommunikations färdigheter. I takt med denna försämring uppstår även hinder i att kunna 

bedöma och behandla smärta (a.a.). En Studie av Shega et al.(2006) kom fram till at personer 

som hade otillräckligt smärtlindring verkade vara äldre, hade måttligt till svår demens samt hade 

fysiska nedsättningar (a.a.). Ytterligare faktorer som skapar förhinder för smärtbedömning hos 

dessa personer är enligt Smith (2005) uppfattningar om att det inte finns något mer att göra för 

individer med demens och att dessa personer inte upplever någon smärta. Därför behövs det 

varken medicinska eller andra interventioner (a.a.).  

 

Det framkom vidare att olika smärtskattningsskalor som visade sig vara mer eller mindre 

anpassade till att användas för smärtskattning av personer med demenssjukdomar. Det visade sig 

att den färgade smärtskattningsskalan CAS), förstods av de flesta personer med 

demenssjukdomar, vilket styrks även av Collett et al. (2007) och Davies et al. (2004) där man har 

kommit fram till att denna skala visar sig vara väl förstådd av Alzheimerspatienter som befinner 

sig i ett tidigare stadie av sjukdomen. Självrapportering som anses vara det vanligaste sättet för 

smärtbedömning kan fungera även hos personer med måttligt till svår demens, med 

förutsättningen att extra hjälp och passande metoder erbjuds till dessa personer med 

självrapporteringen. Detta bör skötas av special utbildad personal (Collet et al. 2007; Davies et al. 

2004). Detta lyfts även av Herr et al. (2006), som anser att verbal rapportering av smärta kan vara 

möjlig för bara personer med mild/måttlig demens, eftersom förmågan till självrapportering 

försvinner i takt med den kognitiva försämringen (a.a.). Vid testning av instrumentet CNPI 

(Checklista för icke verbala smärtindikationer), där både personer med demens och de utan 

demens som hade höft fraktur smärtskattades, visade resultatet en bild av att skalan hade hög 

tillförlitlighet både under vila och i rörelse (Smith, 2005). Collet et al. (2007) betonar vikten av 

att använda en observationell smärtskala av smärtbeteenden under situationer, där olika 

procedurer kan utlösa smärta hos personer med demens. Författarna tar vidare upp 
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smärtskattningen skiljer sig mellan olika individer, vilket gör att det bör inkludera insikt från 

vårdpersonal som är närmast de berörda personer, för att kunna tolka innebörden med de olika 

beteendena. När en passande skattningsskala har integrerats, ska bedömningar helst göras med 

hjälp av samma skala för att lättare kunna utvärdera effekten av behandlingen (Blomqvist, 2002; 

Collet et al. 2007). Enligt Blomqvist (2002), ska smärtskattningsmetoder bygga på enkla 

instruktioner och vardagliga ord som till exempel värk och ont. Eftersom demenssjukdomen 

orsakar minnessvårigheter hos patienten, verkar den bästa tidpunkten för smärtbedömning vara 

då patienten har smärtnärvaro (a.a.). Brummel-Smith et al. (2002) hävdade att användning av 

smärtbedömningsinstrument minskade i takt med försämringen av demenssjukdomen. Detta kan 

enligt författaren bero på vårdpersonalens uppfattningar, intresse och brist på kunskap om 

demenssjukdomar och smärtproblematik (a.a.). 

Konklusion 

Tabell 2: översikt av konklusion 

Svårigheter i att upptäcka smärta hos 

personer med demenssjukdomar 

Myter och missförstånd om kopplingen mellan smärta och hög 

ålder. 

Missuppfattningar hos vårdpersonalen om de äldres känslighet för 

smärta. 

De äldre personers uppfattning om sig själva samt deras tänkande 

om att de måste lära sig att leva med smärta. 

För att kunna upptäcka smärta hos 

personer med demens 

 

Att ha tillgång till anpassade smärtbedömningsinstrument 

Kunskap om demenssjukdomar och dess olika komplikationer i 

olika faser. 

Att vara uppmärksam på förändringar i beteende, vanor och 

mönster. 

Att kunna skilja på smärttecken och avvikande beteende kopplade 

med sjukdomen. 

Att ha ett intresse för vårdande av personer med demenssjukdom. 

 

För att kunna förbättra/behålla livskvalitet 

 

Lyckad smärtbedömning och adekvat smärtbehandling. 

Omvårdnadsåtgärder för att förhindra/förminska lidande hos 

patienter med kommunikationssvårigheter. 

Att ha tillräcklig med resurser. 
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Personer med demenssjukdom utgör en grupp som är begränsade i kommunikationen, 

vilket kan leda till att de inte får sin smärta tillräckligt bedömd och får utstå onödig lidande. 

För att kunna upptäcka smärta hos personer med demenssjukdom, krävs det av 

vårdpersonalen att vara uppmärksamma på förändringar i beteende, vanor och mönster i det 

dagliga livet. Detta kan underlätta för vårdpersonalen att kunna skilja på olika 

smärtbeteende och avvikande beteende som är relaterade till demenssjukdom. Att använda 

sig av olika smärtbedömningsmetoder som är anpassade för individer med nedsatt kognitiv 

förmåga, är också viktigt för bättre smärtidentifiering. Resultatet visade att 

smärtidentifiering påverkas starkt av vårdpersonalens kunskap om smärta och 

demenssjukdomar med dess olika komplikationer. Det framkom även betydelsen av ett 

intresse för vårdande av personer med demenssjukdom, vilket krävs för en tillfredsställande 

smärtbedömning och smärtlindring. Det kan vara av värde att vara medveten om 

svårigheter i att upptäcka smärta hos personer med demenssjukdom. Det visade sig att 

faktorer såsom vårdpersonalens myter och uppfattningar om bland annat smärtupplevelsen 

hos demenspatienter och biverkningarna på smärtbehandling. Att upptäcka smärta hos 

personer med demens är komplex och det är fortfarande för lite framkommet inom området. 

Mer forskning skulle behövas för att förbättra kunskapsläget om hur smärta tar sig i olika 

uttryck hos personer med demens. För vårdpersonal som jobbar med dessa grupper av 

patienter är det viktigt att ta del av det som är nytt inom forskningen. Detta för att kunna 

utöva god och säker vård och därmed få fördjupad kunskap och förståelse i 

sjukdomsbilden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

25 
 

REFERENSER 

Litteratur 

Backman, Jan (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Blomqvist, Kerstin (2002). Att känna igen och lindra smärta hos personer med demenssjukdom. I 

Edberg, Anna-K. (red.). Att möta personer med demens. (ss. 107-120). Lund: Studentlitteratur. 

Forsberg, Christina, Wengström, Yvonne (2008). .Att göra systematiska litteraturstudier.-

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm:Natur och kunltur. 

Friberg, Febe (red.) (2006). Dags för uppsats – Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.  

Granskär, Monica & Höglund-Nielsen, Birgitta (red.) (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 

Jakobsson, Ulf (red.) (2007). Långvarig smärta. Lund: Studentlitteratur. 

Marcusson, Jan, Blennow, Kaj, Skoog, Ingmar & Wallin, Anders (2003). Alzheimers sjukdom 

och andra kognitiva sjukdomar. Stockholm: Liber. 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2004). Nursing Research. Princples and Methods. London: Lippincott 

Williams & Wilkins. 

Rooke, Liselotte (1995). Omvårdnad. Teoretiska ansatser i praktisk verksamhet. Stockholm: 

Liber. 

Stryhn, Helle (2007). Etik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapliga artiklar 

Akbarzadeh, Malin & Jakobsson, Ulf (2007). Smärtbedömning hos äldre personer med 

kommunikationssvårigheter- en utvärdering av den svenska versionen av Doloplus-2. Vård i 

Norden. Vol.27:4, ss. 26-31. 

 

Blomqvist, Kerstin & Hallberg, Ingalill. R (2001). Recognising pain in older adults living in 

sheltered accommodation: the views of nurses and older adults. International Journal of Nursing 

Studies. No 38, ss. 305-318. 

 

Brummel-Smith, Kenneth., London, Marla. R, Drew, Nicholas, Krulewitch, Harry, Singer, 



  

26 
 

Clifford & Hanson, Lynn (2002). Outcomes of Pain in Frail Older Adults With Dementia. The 

Journal of American Geriatrics society. Vol.50, ss. 1847-1851. 

 

Cohen-Mansfield, Jiska (2005). Nursing Staff Members` Assessment of Pain in Cognitively 

Impared Nursing Home Residents.The American Society for Pain Management Nursing.Vol.6:2, 

ss. 68-75. 

 

Collett, B., O´Mahoney, S., Schofield, P., Closs, SJ. & Potter, J. (2007). The assessment of pain 

in older people. Clinical Medicine. Vol. 7:5, ss. 496-500. 

 

Davies, elizabeth, Male, Margaret, Reimer, Valerie, Turner, Margaret & Wylie Kim (2004). Pain 

assessment and cognitive impairment. Nursing Standard. Vol. 19:12, ss. 39-42. 

 

Herr, Keela, Coyne, Patrick. J, Key, Tonya, Manworren, Renee, McCaffery, Margo, Merke, 

Sandra, Pelosi-Kelly, Jane & Wild, Lori (2006). Pain Assessment in the Nonverbal Patient: 

Position Statement with Clinical Practice Recommendations. Pain Management Nursing. Vol. 

7:2, ss. 44-52. 

 

Horgas, Ann. L, Elliott, Amanda. F & Marsiske, Michael (2008). Pain Assessment in Persons 

with Dementia: Relationship Between Self-Report and Behavioral observation. The Journal of 

American Geriatrics society, Vol.57:1, ss. 126-131. 

 

Husebo, Bettina. S, Strand, Liv.I, Moe-Nilssen, Rolf, Husebo, Stein. B & Ljunggren, Anne. E, 

(2009). Pain behaviour and pain intensity in older persons with severe dementia: reliability of the 

MOBID pain Scale by video uptake. Scandinavian Journal of caring Science.Vol.23, ss. 180-

189. 

 

Husebo, Bettina. S, Strand, Liv. I, Moe-Nilssen, Rolf, Husebo, Stein. B, Aarsland, Dag & 

Ljunggren, Anne. E (2008). Who Suffers Most? Dementia and Pain in Nursing Home Patients: A 

Cross-sectional Study.The Journal of American Medical Directors Association.Vol.9, ss. 427-

433. 



  

27 
 

Kunz, Mariam, Scharmann, Siegfried, Hemmeter, Uli, Schepelmann, Karsten & Lautenbacher, 

Stefan (2007). The facial expression of pain in patients with dementia. International Association 

for the Study of Pain. No 133, ss. 221-228. 

 

Lundell, Sara & Svensson, Kerstin (2003). How to interpret pain of Demens sick persons. Vård i 

Norden.  Vol. 23:2, ss. 43-45. 

 

Malloy, David. C & Hadjistavropoulos, Thomas (2004). The problem of pain management 

among persons with dementia, personhood, and the ontology of relationships. Nursing 

Philosophy. Vol. 5, ss. 147-159. 

 

Manfredi, Paolo. L, Breuer, Brenda, Meier, Diane. E & Libow, Leslie (2003). Pain Assessment in 

Elderly patients with Severe Dementia.Journal of Pain and Symtom Management .Vol. 25:1, ss. 

48-52. 

 

Mc Auliffe, Linda, Nay, Rhonda, O’Donnell, Megan & Fetherstonhaugh, Deirdre (2008). Pain 

assessment in older peoples with dementia: Literature review. Journal of Advanced Nursing.  

Vol. 65:1, ss. 2-10. 

 

Pautex, Sophie, Michon, Agnès, Guedira, Monia, Emond, Héloise, Lous, Paulette Le, Samaras, 

Dimitrios, Michel, Jean-Pierre, Herrmann, Francois, Giannakopoulos, Panteleimon & Gold 

Gabriel (2006). Pain in Severe Dementia: Self-Assessment or Observational Scales? The 

American Geriatrics Society. No 54, ss. 1040-1045. 

 

Scherder, Erik & van Manen, Femke (2005). Pain in Alzheimer´s disease: nursing assistants’ and 

patients’ evaluations. Journal of Advanced Nursing. Vol.52:2, ss. 151-158. 

 

Shega, Josef. W, Hougham, Gavin.W, Stocking, Carol.B, Cox-Hayley, Deon & Sachs, Greg.A. 

(2006). Management of Noncancer pain in Comminity-Dwelling Persons with Dementia. The 

American geriatrics Society. Vol.54:12, ss. 1892-1897. 

Smith, Marianne (2005). Pain Assessment in Nonverbal Older Adults with Advanced dementia. 



  

28 
 

Perspective in Psychiatric Care. Vol.41:3, ss. 99-113. 

 

Spjuth, Betty, Lundell, Sara & Bergh, Ingrid ( 2006). Smärta och obehag hos demenssjuka. FoU 

(Forskning och Utbildning i Väst 2005). 

 

Zwakhalen, Sandra, Hamers, Jan, Peijnenburg, Rieneke & Berger, Martijn (2007). Nursing staff 

knowledge and beliefs about pain in elderly nursing home residents with dementia. Pain Res 

Manage.Vol.12:3, ss. 177-184. 

 

Zwakhalen, sandra, Koopmans, Raymond, Geels, Paul, berger, Martijn & Hamers, Jan (2009). 

The prevalence of pain in nursing home residents with dementia measured using an observational 

pain scale. European Journal of Pain. No 13, ss. 89-93. 

 

Källor från Internet 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. Stöd för styrning och ledning 

(Elektroniskt).  

Tillgängligt: <http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18012/2010-5-

1.pdf>(10-05-27) 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad för sjuksköterska (2005). 

Tillgängligt:<http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-

1_20051052.pdf>(10-05-13) 

 

Medical Encyclopedia: dementia (elektroniskt) 

Tillgängligt:<http://www.answers.com/topic/dementia> (10-01-28). 

 

International Assosiation for the Study of Pain Pain Terminology: Pain (elektroniskt) 

Tillgängligt:<http://www.iasp-

pain.org/AM/Template.cfm?Section=Home&Template=/CM/HTMLDisplay.cfm&ContentID=17

28#pain> (10-01-28)  



  

29 
 

Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

100127 

 

Vård i Norden Smärta AND demens AND 

vård AND observation. 

2000-, Peer reviewed  2 st 1 svarade ej mot 

syftet. 

”How to interpret pain 

of demens sick 

persons”  

100124 PubMed Pain assessment (dementia) 

AND pain suffer 

2000-2010 dementia 13 st 12 svarade ej till 

syftet 

“Who suffers most? 

Dementia and Pain in 

Nursing Home 

Patients” 

100129 PubMed Expression of pain AND 

dementia 

2000-2010 dementia 57 st 56 ej svarade till 

syftet 

“ The facial expression 

of pain in patients with 

dementia” 

100129 PubMed Nursing staff AND pain 

assessment AND cognitively 

impaired 

2000-2010 Pain assessment 14 st 13 svarade ej till 

syftet 

“Nursing Staff 

Members’ 

Assessments of Pain in 

Cognitevly Impaired 

Nursing Home 

Residents”. 
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Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

100204 

 

Chinal Dementia AND pain 

indicators 

2000-2010,   3 st.  “Pain in alzheimers 

disease : nursing 

assistans and patients` 

evaluations.” 

100215 

 

Pub med Dementia AND pain 

expressions 

Fulltext, Age 65 years. 

Publicerat senaste 10 år. 

 2 st. 1 ej relevant till 

syftet. 

“Recognising pain in 

older adults living in 

sheltered 

occomodation: the 

views of nurses and 

older adults.” 

100215 PubMed Pain scale AND pain 

behaviour AND dementia 

Fulltext, publicerade 2000-

2010 

Peer reviewed 45 Ej relevant till 

syftet 

“Pain behaviour and 

pain intensity in older 

patients with severe 

dementia.Reliability of 

the MOBID pain  

Scales by video 

uptake”. 

100215 

 

PubMed 

 

Pain measurement AND pain 

assement AND dementia 

AND cognitively impaired 

Fulltext, publicerade 2000-

2010 

Peer reviewed 36 Ej relevant till 

syftet 

 ” The Prevalence of 

pain in nursing home 

residents with 

dementia using an 

observational pain 
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scale”. 

        

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 

Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-

stract, nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Utvalda artiklar  

100216 PubMed Dementia AND pain AND 

nurs* NOT rewiev. 

2000-2010 Peer reviewed 25 Ej relevant till 

syftet 

“ Nursing staff 

knowledge and beliefs 

about pain in elderly 

nursing home residents 

with dementia” 

100216 

 

Cinahl Dementia AND pain AND 

nurs* NOT review. 

2000-2010 Peer reviewed 20 Ej relevant till 

syftet 

“ Pain in severe 

dementia: Self 

Assessment or 

observational scales.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

32 
 

 

Bilaga 2 

Artikelöversikt 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Blomqvist, 

Kerstin & 

Hallberg, 

Ingalill.R. 

Sverige 

2001 

 

Recognising 

pain in older 

adults living in 

sheltered 

accommodation

: the views of 

nurses and 

older adults. 

 

Syftet var att belysa 

sjuksköterskors och 

äldres åsikter om 

igenkännande av 

smärta hos äldre 

personer på särskild 

boende. Målet var 

även att jämföra 

sjuksköterskors 

smärtbedömning 

med äldres samt att 

jämföra 

sjuksköterskors 

smärtbedömning 

hos äldre personer 

med eller utan 

någon kognitiv 

nedsättning. 

 

N= 280 personer från 

gruppboende, servicehus och 

rehabiliteringsavdelning i södra 

Sverige. Av dessa har 30 %  

(n= 85) valts ut genom 

slumpmässigt urval. n= 19 av 

dessa har avböjt från att delta i 

studien vilket resulterade i att 

n= 66 personer inkluderades i 

studien. Kriterier här var att 

deltagarna skulle vara minst 65 

år gamla och ha bott på 

rehabiliteringsavdelningen på 

två veckor och på de övriga 

ställen minst en månad. 

Intervjuerna som genomfördes 

byggde på frågor med öppna 

svar. 

 

Intervjuerna med boende och med 

sjuksköterskorna skedde avskilt från 

varandra. Kognitivt intakta personer 

besvarade Semistrukturerade frågor 

som kräver mer än ja eller nej till 

svar. Efter analys av det insamlade 

materialet kunde de meningsbärande 

enheterna plockas, kodas och 

slutligen kunde kategorier bildas. 

Den kvantitativa analysen av antalet 

smärtutryck gjordes med hjälp av 

non parametric statistical test på 

grund av diskret data och litet urval 

Vikten av en interaktiv 

kommunikation som bygger 

både på verbalt och icke verbalt 

språk, för att smärt 

igenkännande möjliggörs. 

Smärtan kan ta sig i utryck som 

bl.a. kroppsspråket och 

paralingvistiska språket som 

t.ex. stönande och grimaser 

med munnen. Tre sätt att 

uppfatta smärta kom fram, titta, 

lyssna och notera. Vikten av att 

vara uppmärksam och göra 

noggranna observationer. 

 

(1) 

 Högt 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lundell Sara 

& Svensson 

Kerstin. 

Sverige 

2003 

 

 

 

 

 

 

How to 

interpret pain of 

demens sick 

persons. 

 

Syftet med studien 

var att beskriva hur 

vårdpersonalen 

tolkar de 

demenssjukas 

smärta, samt att 

genom 

vårdpersonalens 

tolkningar designa 

en enkel instrument 

för analys av 

smärta. 

 

Kriterierna för att personalen 

skulle delta i studien var att de 

hade en formell utbildning och 

hade minst två års 

yrkeserfarenhet, att frivilligt 

deltagande och intresse fanns. 

Undersköterskorna skulle vara 

kontaktman 

30 vårdpersonal intervjuades. 8 var 

sjuksköterskor, 18 undersköterskor 

och 4 anhöriga Av intervjuerna 

genomfördes 10 på gruppboenden 

resterande på 

sjukhemsboenden. Medelvärdet av 

vårdpersonalens yrkesverksamma år 

inom demensvården var 3,6 år 

 

Utryck för smärta hos de äldre 

dementa har presenterats ur 

fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella aspekter. 

Resultatet har satts ihop till ett 

instrument som är tydligt och 

lättanvänt hjälpmedel för 

vårdpersonalen i arbetet med 

demens patienter. Detta skulle 

kunna underlätta för 

vårdpersonalen att kunna utföra 

en adekvat smärtbedömning.  

 

(2) 

Medel 

 

Scherder,Erik 

& Van 

Manen, 

Femke. 

 

Nederländern

a. 

2005. 

 

Pain in 

Alzheimer´s 

disease: nursing 

assistants´ and 

pateints´ 

evaluations 

Syftet var att 

jämföra 

vårdpersonalenssmä

rtbedömning hos 

personer med 

Alzheimers sjukdom 

med patienters egna 

uppskattning samt 

att bidra till ökad 

Totalt 37 personer från två 

Hollänska vårdboende. Av 

dessa var n=20 med 

Alzheimers sjukdom och n=17 

äldre utan demens. Deltagarna 

skulle ha lidit av någon form av 

kronisk smärta, framförallt på 

nedre extremiteter och ryggen. 

 

En fall-kontroll studie genomfördes 

mellan år 2002-2003. De absoluta 

skillnader av smärtupplevelser 

mellan personer med demens och 

personer utan demens samt 

vårdgivarens bedömning har 

undersökts. Patienterna 

smärtskattades med hjälp av tre olika 

smärtskattningsskalor både innan 

Personer med Alzheimers 

sjukdom upplever avsevärt 

mindre smärta än personer utan 

kognitiv nedsättning, både 

under vila och efter aktiviteter. 

Bristande kunskap hos 

vårdpersonalen om påverkan av 

olika typer av demens 

sjukdomar, detta kan begränsa 

(1) 

Högt 
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kunskap hos 

vårdpersonalen om 

hur de olika typer 

av demens påverkar 

smärtupplevelsen 

 

 

 

 

och efter fysisk aktivitet. 

Det insamlade data analyserades 

med hjälp av bl.a Mann-Whitney U-

test. 

 

 

 

personalen i att genomföra en 

tillförlitlig smärtbedömning.  

Personalens behov av 

fortbildning och utveckling 

inom området 

 

 

Cohen-

Mannsfield, 

Jiska. 

USA 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

Nursing staff 

Members` 

Assesssments 

of Pain in 

Cognitively 

Impaired 

Nursing Home 

Residents 

 

 

Syftet var att 

bedöma 

tillförlitligheten av 

vårdpersonalens 

smärtbedömning 

hos personer med 

nedsatt kognitiv 

förmåga på 

vårdboende. 

 

 

 

 

 

N=57 boende från ett stort 

vårdboende. N=52 

vårdpersonal. n= 16 boende 

med mild/måttlig kognitiv 

nedsättning som inte tog 

smärtstillande och n=12 som 

tog smärtstillande. n= 17 med 

gravt kognitiv nedsättning som 

inte tog smärtstillande och 

n=12 som tog smärtstillande. 

Vårdpersonal som träffar 

boenden mest har tillfrågats i 

första hand. Personalen har 

tillbetts att bedöma boendens 

smärta med hjälp av två olika 

instrument kompletterat med 

frågor samt intervjuer med 

boenden. 

 

Bedömning av smärta hos boende 

gjordes bl.a. av utomstående läkare 

som inte har träffat patienterna 

tidigare, vilket skulle stärka 

tillförlitligheten av 

smärtbedömningen.  

Kvantitativ data har analyserats med 

hjälp av bl.a. Test-retest reliabilit 

och Pearson correlations metod. 

 

 

 

För lite samstämmighet mellan 

personalens och boendes 

smärtrapportering. Graden av 

smärta kopplades till den 

kognitiva funktionen och 

smärtbehandling. Gruppen med 

mild/måttlig kognitiv 

nedsättning hade högre 

smärtpoäng än gruppen med 

grav kognitiv nedsättning. 

Mängden intaget smärtstillande 

kan vara en bidragande orsak 

till högre smärtpoäng. 

 

 

(1) 

Högt 
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Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Pautex, 

Sophie et. al.  

 

Schweitz 

2006 

 

Pain in Severe 

Dementia: Self-

Assessment or 

Observational 

Scales? 

 

Syftet var att 

utvärdera resultaten 

av 

självbedömningsska

lor hos personer 

med svår 

demenssjukdom och 

att jämföra med 

observationsdata. 

 

Totalt N=129 personer över 65 

år, Fransktalande, har varit 

inlagt på äldre eller psykiatrisk 

avdelning under en period av 

15 månader. Deltagna skulle ha 

en MMSE poäng mindre än 11 

och en Klinisk Demens Poäng 

på 3 eller högre 

 

 

 

 

3 bedömningsinstrument har 

används, VRS, HVAS och FPS. 

Även en fransk version av ” The 

McGill questionnaire” har använts. 

Den kliniska observationen utfördes 

av en oberoende vårdpersonal. 

Förklaring till boenden om 

användning av 

smärtbedömningsinstrumenten. 

Även jämföra smärtintensitet gjorts 

med hjälp av olika instrument. 

 

 

För lite samstämmighet mellan 

personalens och boendes 

smärtrapportering. Graden av 

smärta kopplades till den 

kognitiva funktionen och 

smärtbehandling. Gruppen med 

mild/måttlig kognitiv 

nedsättning hade högre 

smärtpoäng än gruppen med 

grav kognitiv nedsättning. 

Mängden intaget smärtstillande 

kan vara en bidragande orsak 

till högre smärtpoäng. 

 

(3) 

Zwakhalen, 

MG.Sandra 

et.al. 

Nedherländer

na 

2007 

 

 

 

Nursing staff 

knowledge and 

beliefs about 

pain in nursing 

home residents 

with dementia 

 

Syfte var att bedöma 

tillförlitligheten och 

giltigheten av 

vårdpersonalens 

bedömningar av 

smärta hos 

vårdhemsboende 

med nedsatt 

kognitiv förmåga 

N= 123 (167) vårdpersonal, 

jobbar inom äldre psykiatrin, 

från två vårdboende i 

nederländerna. En tvådelad  

frågeformulär användes, den 

ena delen handlade om 

demografisk information och 

den andra delen bestod av 34 

frågor för att sammanställa 

En kontakt person på respektive 

vårdboende som ansvarade för 

insamling av frågeformulär. 

Deltagare hade två veckor på sig att 

besvara frågorna och skicka tillbaka. 

Vid försening har en påminnelse 

skickat ut och därefter har de 

ytterligare två veckor på sig. 

Descriptive statistics har använts för 

Studiens stora fynd var att 

personalen visade 

kunskapsbrist om olika 

aspekter av smärta, trots att de 

var nöjda med bedömningen 

och behandlingen av smärta på 

respektive arbetsplats. 

Kunskaps brist om 

smärtbehandling och 

(2) 

Medel 
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 personalens kunskap om smärta 

 

att beskriva demografisk data om 

personalen. 

 

medicinering hos de äldre var 

framträdande.Graden av 

personalens utbildning 

inverkade på deras inställning 

och kunskap om hur smärta ter 

sig hos de 

 

Kunz, 

Miriam et.al. 

 

Tyskland 

2007 

 

 

 

 

 

The facial 

expression of 

pain in patient 

with dementia 

 

Syftet var att 

undersöka olika 

ansiktsutryck hos 

patienter med 

demens genom att 

testa tre hypoteser 

experimentellt. 

1-Personer med 

demens visar mer 

frekvent och 

intensivt 

ansiktsutryck under 

skadlig stimulans 

jämfört med den 

friska gruppen. 

2-Denna relativa 

ökning beror på en 

ospecifik 

övergripande ökning 

av ansiktsutryck hos 

n= 42 personer med demens 

diagnoser rekryterade bland 

inlagda patienter på 

neurologiska och psykiatriska 

avdelningar i Marburg.  n=54 

kontrollgruppen (friska 

)rekryterades av studender på 

universitetet i Marburg. 

Samtliga var över 65 år 

 

Alla tester genomförda mellan kl. 

15.00-18.30, och  varje test varade i 

två timmar. Testerna innefattade 

neuropsykologiskt, smärt test och 

bedömning av autonom- och 

motorreflexer. Smärttesten utfördes 

genom tryckstimulering som 

varierade mellan olika tyngder och 

intensiteter och därefter registrerades 

varje stimuli utlösning elektroniskt, 

för att kunna använda för 

videoanalys. Under tiden hade 

patienter videofilmats, med fokus på 

ansiktsutryck för att kunna jämföra 

sedan med självrapporterings 

uppgifter. 

 

Det visade sig att gruppen med 

demens visar mer ansiktsutryck 

under smärttesten, vilket 

stärkes studiens 1:a hypotes. 

Självrapportering skiljer sig 

något mellan 

grupperna(Försöksgrupp 91%, 

Kontroll grupp 100%) 

 

(1) 
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personer med 

demens. 

3-Ansiktutryck hos 

personer med 

demens visar 

intensiteten av 

potentiellt skadlig 

stimulans i mindre 

utsträckning än 

ansiktsutryck hos 

friska.  

 

Husebo, 

Sandgate. 

Bettina et.al. 

Norge  

2008 

 

 

 

 

 

Who Suffers 

Most? 

Dementia and 

Pain in Nursing 

Home Patients: 

A Cross 

sectional Study 

 

Syftet var att ta reda 

på relationen mellan 

vårdhems boende 

med olika grader av 

demens samt 

skillnaden mellan 

demens diagnoser 

och användande av 

smärtstillande 

utefter 

smärtintensitet. 

 

En tvärsnittsstudie som 

genomfördes på ett Norskt 

vårdhem. Patienterna ska vara 

över 65 år och ska ha vistats på 

stället >4 veckor. N= 181 

antogs till studien. 

Deltagarna undersöktes av 4 läkare 

som gjorde en bedömning av olika 

demensgrader. Information om 

smärt- diagnos, lokalisation och 

intensitet. Olika smärtbeteenden 

observerades under läkares 

undersökning. Även uppgifter om 

patienters intag av smärtstillande 

samlades. Alla undersökningar 

gjordes på en och samma dag. 

 

Patienter med svår demens 

upplever inte mindre 

smärtintensitet. Dessa patienter 

som tog opioider visade ha 

högre smärtintensitet än de 

andra grupper och får mindre 

smärtbehandling. 

Smärtintensiteten skiljer sig 

inte från mellan de olika grader 

av demens. 

 

(2) 

Zwakhalen, 

M.G, Sandra 

et.al. 

The prevalence 

of pain in 

nursing home 

Syftet var att 

undersöka 

förekomsten av 

N=117 personer från tre 

nederländska vårdhem har 

inkluderats i 

Patienterna blev observerade och 

smärtbedömde vid personlig 

morgonvård (tvättning, duschning). 

Studien kom fram till att nästan 

häften av deltagarna upplevde 

smärta mer eller mindre. Men i 

(2) 
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Nederländern 

2008 

 

 

 

 

 

 

residents with 

dementia 

measured using 

an 

observational 

pain scale. 

 

 

 

smärta hos personer 

med demens med 

hjälp av PACSLAC-

D smärtskalan samt 

att identifiera 

samband mellan 

smärta och olika 

demografisk 

information om 

patienterna 

 

 

observationsstudien. 

Deltagande ska ha uppfyllt 

DSM-V kriterier, över 60 år, ha 

bott på stället minst 4 veckor 

innan datainsamling och de ska 

inte ha genomgått en stor 

miljöombytte den senaste 

månaden. 

 

 

 

Direkt efter observationer har 

patienterna smärtskattats enligt 

PACSLAC- D. Vid analysen av 

smärt uppgifter har regressions 

modell tillämpats. 

 

 

överlag var smärtintensiteten 

mild. Majoriteten av boenden 

hade kraktig nedsatt 

kognitivförmåga. Det framkom 

en skillnad i PASLAC-D poäng 

mellan Alzheimers sjuka och 

vaskulär demens sjuka. 

 

 

Husebo, 

Bettina.S 

Et.al. 

Norge 

2009 

Pain behaviour 

and pain 

intensity in 

older persons 

with severe 

dementia: 

reliability of the 

MOBID pain 

Scale by video 

uptake. 

Syftet var att 

undersöka intra- och 

inter-rater 

reliabiliteten av 

smärtbeteend, 

indikatorer, 

smärtintensitet och 

övergripande 

MOBID smärtskala. 

n=26 vårdhems boende, n=11 

vårdgivare och n=3 oberoende 

bedömare vid Röda Korsets 

vårdhem i Bergen. De ska vara 

över 65, ha svår demens enligt 

MMSE, ska ha regelbunden 

besök och samt vara 

långtidsboende. De ska ha 

kronisk smärta (i >3 månader ). 

Vård givare ska göra sina 

observationer utifrån tre olika 

beteende indikationer (smärtans ljud, 

ansiktsutryck och försvar). 

Smärtintensiteten bedöms med hjälp 

av NRS (Numerical Rating Scale) 

och MOBID smärtskala. De olika 

beteende har video filmats och 

dokumenterats. 

De flesta smärtbeteende 

observerade i samband med 

mobilisering av extremiteter. 

Det vanligaste smärtbeteende 

var ansiktsuttryck som följs av 

smärtljud och sist försvar. 

Smärtintensiteten var högst 

under förflyttningar av armar 

och ben. 

(3) 

 

 

 


