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Abstrakt  
Bakgrund: Cirka 160 000 personer i Sverige har i dagsläget någon form av demens. Antalet 
insjuknanden i demens ökar och det är vanligt att sjuksköterskan möter denna patientgrupp 
inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har en viktig roll vid omhändertagandet av 
patienter med smärta, och en väl genomförd smärtbedömning är förutsättningen för en god 
smärtlindring. Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan utför smärtbedömning av 
patienter med demens i hälso- och sjukvården. Metod: Tio vetenskapliga artiklar av 
kvalitativ och kvantitativ ansats har sammanställts i en litteraturöversikt. Resultat: 
Smärtbedömning är en komplex process och innebär skapande av en helhetsbild av 
patientens situation. Sjuksköterskan innehar ett flertal egna strategier och måste samtidigt ta 
hjälp av kollegor och bedömningsinstrument i sin bedömning. Diskussion: Resultatet tyder 
på att sjuksköterskor följer generella principer för smärtbedömning. I dagsläget finns en stor 
mängd bedömningsinstrument men inget globalt standardinstrument. Sjuksköterskan väljer 
bedömningsstrategier beroende på hur påverkad patienten är av sin demens. Slutsats: 
Smärtbedömning är ett tidskrävande moment och innebär att sjuksköterskan tillsammans 
med vårdpersonal bör arbeta utifrån ett holistiskt synsätt. Denna litteraturöversikt bidrar till 
kunskap om smärtbedömning för att lindra lidande hos en sårbar 
patientgrupp.                                                                        
 
NYCKELORD: beteende, demens, kommunikation, sjuksköterskans roll, 
smärtanalys, smärtbedömning      
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1. Introduktion  

Smärta är en vanlig orsak till lidande hos människan. Sjuksköterskan har en viktig roll vid 

omhändertagandet av patienter med smärta att lindra lidande. Antalet insjuknanden i 

demens ökar och det är vanligt att sjuksköterskan möter denna patientgrupp inom hälso- 

och sjukvården. Smärtbedömning av patienter med demens kan vara en utmanande uppgift 

för sjuksköterskan eftersom patienter kan uppleva svårigheter att uttrycka sin smärta.  

2. Bakgrund  
2.1 Demens 
Cirka 160 000 personer i Sverige har i dagsläget någon form av demens (Socialstyrelsen, 

2016). Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som beror på olika 

hjärnskador och demenssjukdomar. Demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka 

delar av hjärnan som drabbats. Vanligen innebär demens försämring av kognitiv förmåga, 

beteende samt förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Ålder är den främsta riskfaktorn för 

demens men är inte en del av det normala åldrandet (Weitzel et al., 2011). Orsaken till 

nedsatt minnesfunktion och kognitiv funktion är att både nervceller och nervtrådar förtvinar 

och så småningom dör. Demens går inte att bota och antalet insjuknanden ökar till följd av 

att människor i dagsläget lever längre. Det finns flera olika typer av demenssjukdomar och 

den vanligaste typen är Alzheimers sjukdom (de Tommaso et al., 2016).  

 

Alzheimers är en demenssjukdom och drabbar hela storhjärnan, framförallt hjäss- och 

tinningloberna. Det är svårt att fastställa exakt tidpunkt för debut av sjukdomen eftersom 

symtomen ofta tilltar omärkligt efterhand. Tidiga symtom är nedsatt orienteringsförmåga, 

koncentrationssvårigheter och svårigheter att minnas exempelvis namn och händelser. Allt 

eftersom sjukdomen fortskrider försämras dessa symtom och i ett senare sjukdomsstadium 

har patienter med sjukdomen svårt att kommunicera (Trojano & Gainotti, 2016). 

 

Demenssjukdomar delas upp i tre stadier: mild, måttlig och svår demens vid diagnostisering. 

Mild demens innebär ett tidigt skede när patienten kan klara sig utan stora insatser från 

hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Måttlig demens gäller det skede i sjukdomen när 

patienten behöver hjälp för att klara vardagliga sysslor (Ekman, Berg, Wimo, Jönsson & 



2 
 

McBurney, 2007). Vid svår demens behöver patienten hjälp med daglig omvårdnad och 

dagliga aktiviteter (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Förekomst av demens ökar med stigande ålder och smärta har ett samband med åldrandet. 

Patienter med kognitiv påverkan utan möjlighet att förmedla sig verbalt angående sina 

symtom är i samma behov av smärtstillande behandling som en patient som är talför och 

kognitivt opåverkad (de Tommaso et al., 2016; McAuliffe, Brown & Fetherstonhaugh, 2012; 

Tracy & Morrison, 2013).    

 

2.2 Smärta 
Smärta defineras enligt International Association for the Study of Pain (IASP, u.å.) som en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse associerad med faktisk eller potentiell 

vävnadsskada. Smärta är en subjektiv och individuell upplevelse som kan beskrivas på 

många olika vis och medför ett stort lidande för patienten. Det finns olika behandlingar för 

att lindra smärta och utifrån ett tidsmässigt perspektiv kan smärta klassificeras som akut 

eller långvarig.  

 

Koes, van Tulder och Thomas (2006) beskriver att det akuta smärttillståndet varar mindre än 

tre månader och långvarig smärta innebär att patienten har levt med tillståndet i över tre 

månader. Akut smärta upplever alla människor ett flertal gånger under sin livstid och är en 

viktig varningssignal med syfte att skydda kroppen. Jakobsson, Klevgård, Westergren och 

Hallberg (2003) redogör för att den akuta smärtan inte lindras i vissa fall och blir då 

långvarig samt övergår från att vara ett symtom till ett syndrom. Ett långvarigt 

smärtsyndrom kan påverka ett flertal av kroppens system och medför därmed ett stort 

lidande för den drabbade.  

 

Långvarig smärta är vanligt hos äldre patienter. Tydliga belägg återfinns för att smärta är 

generellt vanligt förekommande hos äldre patienter, likväl hos patienter med demens, 

oavsett om de befinner sig på ett vårdhem eller i det egna boendet. Patienter med demens 

har ofta smärtsamma tillstånd som inte upptäcks och behandlas. Noggrann smärtbedömning 
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krävs och uppföljning av smärta hos äldre patienter med demens (de Tommaso et al., 2016; 

Newton, Reeves, West & Schofield, 2014). 

2.3 Smärtbedömning  

Norrbrink, Lund och Lundeberg (2014, s. 95–100) beskriver att smärtbedömning innebär 

genomförande av en smärtanalys. En noggrann genomförd smärtanalys är en förutsättning 

för att kunna ställa diagnos och klassificera smärttillståndet. Syftet med en smärtanalys är att 

identifiera möjliga bakomliggande orsaker till smärta och klassificera denna för att kunna 

välja optimal behandlingsstrategi. Vidare skriver Norrbrink et al. (2014) att en smärtanalys 

består av anamnes, klinisk undersökning och smärtskattning. En noggrann smärtanamnes 

kan vara omfattande och viktig för att få detaljerad information om smärtan. Detaljerad 

information om patientens smärta gäller exempelvis lokalisation, provocerande faktorer och 

debut. Information om patientens livssituation och bakgrund som kan relateras till smärta 

inkluderas i anamnesen. Den kliniska undersökningen innehåller inspektion, bedömning av 

patientens rörlighet, funktionella tester, palpation, belastning av smärtsamma områden samt 

reflex- och motoriktester. 

Smärta är en subjektiv upplevelse och kan inte mätas utan endast uppskattas av den enskilda 

patienten. Skattning av smärtintensitet är endast en del av en komplett smärtanalys. 

Patientens självskattning ger information om den upplevda smärtan och är viktig för 

utvärdering av behandlingseffekter. Det finns i dagsläget ett flertal bedömningsinstrument 

som verktyg för att bedöma smärta, dock saknas ett globalt standardinstrument (de 

Tommaso et al., 2016; Tracy & Morrison, 2013). 

 

Den subjektiva upplevelsen av smärta blir svårbedömd om patienten lider av kognitiv 

nedsättning med svårigheter att uttrycka sig och förstå sin smärtupplevelse. Risken är stor 

att en patient med demenssjukdom blir underbehandlad. Bedömning av patientens smärta 

kräver att dennes kroppsspråk och ansiktsuttryck observeras. Identifiering av smärta hos 

patienter med demenssjukdom bygger i huvudsak på sjuksköterskans observation (Burns & 

McIlfatrick, 2015; Chatterjee, 2012; Tracy & Morrison, 2013). 
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2.4  Bedömningsinstrument 

Självrapporterad smärta innebär i föreliggande litteraturöversikt att patienten kan beskriva 

sin smärta med egna ord. Husebo et al. (2012) beskriver att bedömningsinstrument är ett bra 

hjälpmedel vid smärtbedömning och innefattar både självskattningsinstrument och 

observationsinstrument.  

2.4.1 Självskattningsinstrument  
Självskattningsinstrument är unidimensionella, vilket betyder att de endast ger ett mått på 

smärtintensitet och bortser från andra smärtegenskaper som lokalisation och påverkan på 

patientens funktion. Dessa skalor är generellt tillförlitliga för vuxna som kan självskatta sin 

smärta. Flertalet studier stödjer att äldre patienter med mild till måttlig demens kan använda 

självskattningsinstrument (Hadjistavropoulos et al., 2014). 

 

Vanligt förekommande instrument är NRS (Numerical Rating Scale) och den visuella 

analoga skattningsskalan VAS. NRS innebär att patienten skattar sin smärta muntligt, 

vanligtvis på en elvagradig skala från 0–10. Noll representerar ingen smärta och tio värsta 

tänkbara smärta. VAS används som en plaststicka med flyttbar markör eller i pappersform 

där patienten får markera sin smärtupplevelse på en linje (Hadjistavropoulos et al., 2014; 

Tracy & Morrison, 2013). 

 

Face pain scale (FPS) är ett självskattningsinstrument där patienten själv bedömer sin 

smärtnivå genom att peka på ett ansikte. FPS består av en linjär teckning med sju ansikten i 

hierarkisk ordning där varje ansikte representerar en smärtgrad. Verbal rating scale (VRS) är 

en verbal beskrivande skala där patienten får skatta sin smärta med beskrivande ord. Skalan 

kan bestå av sju eller fyra ord som beskriver smärtans intensitetet exempelvis ingen smärta 

och värsta tänkbara smärta (Hadjistavropoulos et al., 2014).  

 

2.4.2 Observationsinstrument  
Observationsinstrument hjälper vårdpersonal att bedöma smärta när patienten har 

svårigheter att beskriva denna. Instrumenten innebär observering av patientens beteenden 

som ansiktsuttryck, vokalisering och kroppsrörelser. Gemensamt för instrumenten är någon 

form av poäng-gradering av patientens smärta (Husebo et al., 2012). 



5 
 

 

Abbey et al. (2004) utformade bedömningsinstrumentet Abbey Pain Scale för att kunna 

bedöma smärta hos patienter med svår demenssjukdom och som inte kan verbalisera sin 

smärtupplevelse. Instrumentet innehåller sex kategorier (ansiktsuttryck, förändringar i 

kroppsspråk, vokalisering, beteendeförändringar, fysiologiska förändringar och fysisk 

förändring). Hadjistavropoulos et al. (2014) beskriver att observationsinstrumentet PAINAD 

(Pain Assessment in Advanced Dementia) innehåller fem olika kategorier och är avsett för 

samma patientgrupp som Abbey Pain Scale. Husebo, Ostelo och Strand (2014) beskriver att 

instrumentet MOBID-2 används under morgonrutin. Instrumentet observerar 

smärtbeteenden som graderas med poäng från 0–10 vid fem olika aktiviteter när patienten är 

sängliggande. Patientens smärta bedöms även utifrån ett helhetsintryck och graderas med 

poäng från 0–10 utifrån observationer.  

 

2.5 Sjuksköterskans roll hos den lidande patienten i hälso- och 

sjukvården 

I hälso- och sjukvården möter sjuksköterskan patienter med demens på ett flertal platser i 

vårdkedjan. Hälso- och sjukvården innefattar eget boende, sjukhus, korttidsboenden och 

särskilt boende. Sjuksköterskan arbetar inom dessa områden tillsammans med läkare, 

undersköterskor, rehabpersonal och biståndshandläggare. Hälso- och sjukvårdslagen är den 

övergripande lagstiftningen (Blomqvist & Petersson, 2014, s. 168–170). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 1§, ska hälso- och sjukvården avse åtgärder för att medicinskt 

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Vidare fortsätter Blomqvist och 

Petersson (2014, s. 168–170) att inom hälso- och sjukvård är benämningen patient vanligast. 

Patient syftar på en person som är i kontakt med hälso- och sjukvård, vanligen för att få 

diagnos eller behandling för sjukdom. Ordet patient betyder ursprungligen den lidande, den 

som tåligt uthärdar någonting. Inom äldreomsorgen är både vårdtagare eller omsorgstagare 

vedertagna begrepp. Inspirerat av olika vård- och socialpolitiska ideologer har även andra 

benämningar kommit att användas som tillexempel brukare, klient och person. I 

föreliggande litteraturöversikt används benämningen patient när mottagare av vård och 

omsorg avses. 
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ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att utföra en 

individanpassad vård, främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra patientens 

lidande (International Council of Nurses, 2012/2014). Lidande är en del av det mänskliga 

livet och en oundviklig del i sjuksköterskans arbete. Den primära uppgiften i vården är att 

hjälpa den lidande människan att leva med sin sjukdom och med hjälpmedel lindra lidande 

(Eriksson, 2015, s. 77). 

Katie Erikssons teori om lidande beskriver sjuksköterskans möte med tre olika former av 

lidande i vården. Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och 

behandling. Vårdlidande avser det lidande som orsakas i vård- och behandlingssituationer. 

Livslidande syftar till det lidande som är knutet till människans sätt att forma sitt liv och 

förhålla sig till sin livssituation. Smärta tillhör sjukdomslidande och ren kroppslig smärta är 

en vanlig orsak till lidande i samband med sjukdom. Sjukdom medför nödvändigtvis inte 

smärta och smärta är inte identiskt med lidande. Kroppslig smärta kan vara outhärdlig och 

bör lindras till största möjliga grad (Eriksson, 2015, s. 77–79).  

En av sjuksköterskans huvuduppgifter är att bedöma och behandla smärta. Sjuksköterskan 

vidtar de åtgärder som krävs för att bedöma och behandla patientens smärta. Patientens 

smärta måste uppmärksammas, identifieras, värderas och dokumenteras på ett korrekt vis 

(Burns & McIlfatrick, 2015; Cunningham, 2006). 

 

2.6 Problemformulering 
Smärtbedömning av patienter med demens är en utmanande uppgift eftersom denna 

patientgrupp kan uppleva svårigheter med beskrivande av sin smärtupplevelse. Smärta kan 

vara svårupptäckt och risken att patienten blir underbehandlad är större jämfört med 

kognitivt opåverkade patienter. Inom hälso-sjukvården kommer sjuksköterskan med stor 

sannolikhet möta patienter med demens. Befintlig forskning gav stöd för att det finns ett 

lidande hos denna patientgrupp och smärtbedömning behöver beforskas ytterligare. För att 

kunna ge god omvårdnad behöver kunskapen och förståelsen för smärtbedömning 

sammanställas.  
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3. Syfte 
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan utför smärtbedömning av patienter med demens i 

hälso- och sjukvården.  

4. Metodavsnitt 
4.1 Design   
En litteraturöversikt har genomförts för att skapa en översikt om kunskapsläget inom ett 

visst område. Litteraturöversikt som studiedesign innebar litteraturgenomgång och används 

för att få en uppfattning om vad som studerats och vilka metoder eller teoretiska 

utgångspunkter som använts. Litteraturgenomgången utfördes på ett systematiskt vis och 

aktuell forskning granskades kritiskt. Redan publicerad forskning med kvalitativ och 

kvantitativ metod sammanställdes till ett nytt resultat (Friberg, 2012b, s. 133–135).  

 

4.2 Inklusionskriterier  

För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklarna vara originalartiklar med kvalitativ, 

kvantitativ eller mixad ansats. Valda artiklar var relevanta till syfte och berörde valt ämne. 

Artiklar skrivna på svenska, norska eller engelska och publicerade efter år 2009 

inkluderades. Studierna skulle beröra allmänsjuksköterskan i hälso- och sjukvården. 

Samtliga typer av demenssjukdomar och stadier av demens accepterades. Artiklar skulle 

framföra ett etiskt resonemang och för att säkerhetsställa att artiklarna är skrivna i en 

vetenskaplig tidskrift skulle de vara refereegranskade. Artiklar med kvalitetsgrad I och II 

inkluderades efter granskning enligt bedömningsformuläret av Carlsson & Eiman (2003).   

 
4.3 Litteratursökning  
Litteratursökningen presenteras i Tabell 1. Databaserna Cinahl och PsycInfo användes för 

litteratursökning. Utifrån syftet var smärtbedömning och demens de informationsbärande 

begreppen. Headings i Cinahl och Thesaurus i PsycInfo för dessa begrepp var dementia och 

pain measurement. Fritextordet pain assessment användes för smärtbedömning och nurs* 

användes för att avgränsa sökningar samt få ett sjuksköterskeperspektiv. Artiklar som inte 

tillhörde litteraturöversiktens intresseområde sorterades bort med hjälp av avgränsningarna: 
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publikationsdatum, Peer Reviewed och språk. Sekundärsökningar genomfördes för att finna 

relevanta artiklar i referenslistor (Östlundh, 2012, s. 63–69, 74–75).  

 
 
Tabell 1. Översikt av artikelsökningar. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Valda Författare 

Cinahl (MH "Dementia+") AND (MH "Pain 
Measurement") 
AND nurs* 

Published Date: 
20100101-
20161231 
 
Peer Reviewed 
 
Language: 
English, 
Swedish, 
Norwegian 
 

91 *62 
**18 
***4 
****4 
 

Chang, Oh, 
Park, Kim & 
Kil (2011).  
 
Husebo, 
Strand, Moe-
Nilssen, 
Husebo & 
Ljunggren 
(2010).  
 
Karlsson, 
Ernsth 
Bravell, Ek & 
Bergh (2015).  
 
Lillekroken 
& Slettebo 
(2013).  

Cinahl ((MH "Dementia+") AND "pain 
assessment" AND nurs*) 

Published Date: 
20100101-
20161231 
 
Peer Reviewed 
 
Language: 
English, 
Norwegian, 
Swedish 

45 *21 
**6 
***1 
****1 

Brorson, 
Plymoth, 
Örmon & 
Blomsjö 
(2014). 

PsycInfo SU.EXACT.EXPLODE("Dementia") 
AND ("pain assessment") AND 
nurs* 

Publication 
date: 2010-2016  
 
Peer Reviewed 
 
Language:  
English 

39 *18 
**7 
***3 
****3 

Dowding et 
al (2016).  
 
Monroe, 
Parish & 
Mion (2015).  
 
Osterbrink, 
Bauer, 
Magistra, 
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Gnass och 
Magister 
(2014) 

Sekundär 
sökningar  

   
2 Karlsson, 

Sidenvall, 
Bergh & 
Ernsth-
Bravell 
(2012) 
 
Ngu et al. 
(2015). 

*-antal valda efter läst titel. **- antal valda efter läst abstrakt. ***-antal valda efter läst artikel. 
****- antal valda efter kvalitetsgranskning 
 

4.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 
Urval av artiklar presenteras i Tabell 1. Vid varje steg i urvalsprocessen utfördes en 

relevansbedömning som innebar att artiklar jämfördes med syfte och inklusionskriterier för 

att bedöma om de var relevanta för litteraturöversikten. Urvalsprocessens första steg var att 

läsa samtliga titlar i databassökningens träfflista. När en artikel valdes efter titel läste 

författarna dess abstrakt, var detta relevant för litteraturöversikten lästes hela artikeln. Sista 

steget i urvalsprocessen var att kvalitetsgranska studierna. Därmed valdes artiklar till 

föreliggande litteraturöversikt på väl motiverade grunder och var relevanta för studien 

(Friberg, 2012b, s. 137–138). Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av Carlsson & Eimans 

(2003) bedömningsformulär med gradering, I, II, III (Bilaga 2 & 3). Analys av artiklarna 

utfördes efter att studiernas kvalitet bedömdes till grad I eller II. Frågan angående 

“lungcancerdiagnos” i bedömningsformuläret uteslöts av författarna därför det var 

oväsentligt för detta arbete. Totalt tio artiklar valdes efter kvalitetsbedömningen. Se Bilaga 1 

för information om inkluderade artiklar.  

 

4.5 Analys 

Med inspiration från Friberg (2012a, s. 127–129) utförde författarna en induktiv analys för de 

kvalitativa studier inkluderade i föreliggande litteraturöversikt. Kvantitativa studier lästes 

separat och information relevant för litteraturöversiktens syfte och inklusionskriterier 

plockades ut samt presenterades enskilt i resultatet (Friberg, 2012b, s. 141). Analysarbetet för 
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kvalitativa studier utfördes i olika steg och innebar skapande av ett nytt resultat utifrån sju 

olika studiers resultat. Artiklar lästes igenom flera gånger för att skapa en förståelse för dess 

innehåll och sammanhang. Författarna identifierade nyckelfynd som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte. Nyckelfynd skrevs ner och utifrån dessa skapades fem 

övergripande kategorier i avsikt att underlätta sammanställningen av studiernas resultat. 

Varje kategori tilldelades en färg och resultatdelar relevanta för litteraturöversiktens syfte 

färgkodades. För att skapa en överblick över material som skulle analyseras sammanställdes 

studiernas resultat under fem kategorier i ett nytt dokument. Därefter relaterades studiernas 

resultat till varandra. Likheter och skillnader identifierades i texten och nya övergripande 

kategorier skapades. För att undvika involvering av fakta som var ointressant relaterat till 

litteraturöversiktens syfte övervägde författarna konstant vilket innehåll i artiklar som var 

relevant. De slutgiltiga kategorierna presenteras som rubriker i litteraturöversiktens 

resultatdel (Friberg, 2012a, s. 127–129).  

 

4.6 Etiska överväganden 

I studier som innefattar människor ska forskaren vara beredd på att etiska konflikter kan 

uppstå. Etisk medvetenhet ska vara en naturlig del vid granskning av forskning, vilket 

innebär respekt för människovärdet och rättigheter. Etiska överväganden vid forskning 

gäller inte bara mänskliga rättigheter, det innebär dessutom att det inte ska ske 

forskningsbedrägeri (Polit & Beck, 2012, s. 150, 171–172). Författarna har haft en etisk 

medvetenhet när de läst igenom och gjort en individuell granskning av artiklarna. Carlsson 

och Eiman (2003) bedömningsformulär belyser att etiska aspekter ska anges. Valda studier 

skulle vara godkända av en etisk kommitté alternativt föra ett etiskt resonemang. 

 

5. Resultat 

Tre kvantitativa och sju kvalitativa artiklar inkluderades i resultatdelen. I de kvalitativa 

studierna intervjuades sjuksköterskor och undersköterskor enskilt, eller i fokusgrupper. 

Studier hade 7–29 deltagare, förutom en studie där 52 personer intervjuades. Resultatet 

redovisas under sju rubriker som beskriver sjuksköterskans strategier för utförande av 

smärtbedömning hos patienter med demens (Figur 1). 
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Figur 1. 

5.1 Helhetssyn 
I ett flertal studier beskrev sjuksköterskor att smärtbedömning var en komplex process med 

anledning av kognitiv nedsättning hos patienter med demens. Oförmåga eller svårighet för 

patienten att uttrycka sig var ett stort hinder och en utmaning för sjuksköterskor vid 

smärtbedömning. Demens kunde ofta bidra till svårigheter för patienten att beskriva 

lokalisation och upplevelse av smärta. Framförallt vid svår demens upplevde sjuksköterskan 

svårigheter att få kontakt med patienten (Dowding et al., 2016; Monroe, Parish & Mion, 2015; 

Karlsson, Ernsth-Bravell, Ek & Bergh, 2015). Sjuksköterskor beskrev att smärtbedömning 

innebar att tolka patientens signaler och samla in en stor mängd information från exempelvis 

kollegor, patientens närstående och dennes medicinska bakgrund (Dowding et al., 2016; 

Monroe et al., 2015). 

 

En sjuksköterska beskrev tankegången vid smärtbedömning: 

 

So the first thing you should do [when you admit a resident] is just to make sure that 

they’re comfortable… So, you make sure all of those things are in place. And then, 
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you start piece by piece looking at other aspects. You can’t know [everything about 

their pain] that day. It’s gonna take you at least a couple of weeks to get to know that 

resident through the diagnosis, through their history, through anything you could get 

from family members. And you begin putting that together with everything you do 

(Monroe et al., 2015, s. 317).  

 

5.2 Kommunikation 

Sjuksköterskor beskrev att den ultimata smärtbedömningen var när patienten själv kunde 

beskriva sin smärta med egna ord. Vid eventuell verbal kommunikationsbarriär tillämpades 

olika strategier i syfte att bedöma patientens smärta (Chang, Oh, Park, Kim & Kil, 2011; 

Karlsson et al., 2015). En bedömningsstrategi var att involvera närstående i syfte att 

åstadkomma en bredare förståelse för patienten. Närstående beskrevs som en god källa till 

information om patienten och kunde även vara till hjälp vid tolkning av smärtsignaler. 

Närstående kunde exempelvis återge värdefulla berättelser om patientens livshistoria och 

information beträffande huruvida denne lidit av smärta tidigare (Brorson, Plymoth, Örmon 

& Bolmsjö, 2014; Karlsson et al., 2015). Trots patientens demens beskrevs betydelsen av 

involverande av denne vid samtal, och att sjuksköterskan inte exkluderade patienten vid 

vårdrelaterade samtal i dennes närhet. Tillförlitlighet till vad patienten uttryckte var 

grunden för utförandet av korrekt smärtbedömning. Medvetenhet om att demens påverkar 

minne och abstrakt tänkande var viktigt för sjuksköterskans val av intervjuteknik. Rätt 

teknik baserades på enkla frågor i syfte att säkerställa rätt information (Karlsson et al. 2015). 

5.3 Aktiv närvaro  

Sjuksköterskor berättade att smärtbedömning är tidskrävande. Att tid spenderades med 

patienten medförde ökad kunskap om denne och möjliggjorde en god relation (Dowding et 

al., 2016; Karlsson et al., 2015). Vård av patienter med demens krävde ett lägre arbetstempo 

med närvaro i mötet och aktivt lyssnande. Närvaro var viktigt för att patienten skulle kunna 

skapa en egen förståelse för det som sjuksköterskan framförde (Karlsson et al., 2015). Vid 

sjuksköterskans bedömning av smärta utgjorde tidsbrist ett frustrationsmoment som kunde 

påverka kommunikationen mellan patient och sjuksköterska, vilket försvårade 

smärtbedömningen. Sjuksköterskor beskrev att framgångsrik dialog utfördes på patientens 
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villkor utan styrning av ett arbetsschema (Karlsson et al., 2015; Karlsson, Sidenvall, Bergh & 

Ernsth-Bravell, 2012). Personalkontinuitet beskrevs som viktigt för patientrelationens 

positiva utveckling. Kontinuerliga möten med patienten förenklade identifiering av tidiga 

tecken på smärta och sjuksköterskan gavs därigenom möjlighet att effektivt jämföra och 

utvärdera smärta. När fler sjuksköterskor var inblandade i smärtbedömningen försvårade 

detta överblicken av patientens status (Karlsson et al., 2015; Karlsson et al., 2012). 

5.4 Observation av patient 

En viktig bedömningsstrategi för sjuksköterskan var att observera patientens beteende i syfte 

att identifiera eventuella förändringar som tecken på eventuell smärta. Beteenden som 

kunde innebära smärtproblematik var: nervositet, läten, förvirring, ökad oro, ångest, smärta 

vid lägesändringar, rastlöshet, skrik, aggression och förändrade ansiktsuttryck. En generell 

regel var att observera smärtuttryck genom att notera verbala uttryck, ovanliga 

rörelsemönster och oroväckande ansiktsuttryck (Brorson et al., 2014; Chang et al., 2011; 

Dowding et al., 2016; Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren (2010); Karlsson et 

al., 2015; Lillekroken & Slettebø, 2013; Monroe et al., 2015).  

Karlssons et al. (2012) studie visade att patienter med demens kunde påvisa en stor variation 

av beteenden som ofta var svåra att tyda för sjuksköterskan. Karlsson et al. (2015) belyste 

vikten av sjuksköterskans professionella motivation att avgöra om patienten led av smärta. 

Genom observation av patienten och beredskap på förändringar, både i beteenden och 

kroppsrörelser, möjliggjorde att upptäcka smärtrelaterade förändringar hos patienten. 

Sjuksköterskor i Changs et al. (2011) studie observerade förändringar i patientens dagliga 

levnadsmönster såsom sömnsvårigheter, nedsatt aptit och ovilja att röra sig då dessa kunde 

vara tecken på smärtproblematik. I Brorsons et al. (2014) studie ansågs att sjuksköterskans 

observations- och tolkningsförmåga beträffande patientens individuella smärtsignaler 

förbättrades med tilltagande erfarenhet. I Monroes et al. (2015) studie framkom att 

nyexaminerade sjuksköterskor upplevde svårigheter att bedöma patienter som saknade 

förmågan att uttrycka sig verbalt.  

 

5.5 Utesluta fysiskt och psykiskt lidande  

Sjuksköterskor beskrev att patienter med demens ofta var äldre individer som upplevde ett 
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flertal olika symtom som kunde relateras till smärta. Att avgöra var, och om, patienten led av 

smärta kunde upplevas som problematiskt. Vid vissa tillfällen var patientens blodtryck 

förhöjt och vid andra uppvisade patienten iögonfallande ansiktsgrimaser. Därmed belystes 

vikten av att bedöma patientens fysiska tillstånd i syfte att finna smärtupplevelsens orsak 

(Chang et al., 2011; Dowding et al., 2016; Lillekroken & Slettebø, 2013; Monroe et al., 2015).  

I Karlssons et al. (2015) studie beskrevs sjuksköterskerollen som något av en “detektivroll”: 

“Sometimes you need to be like a detective, investigating what has happened in the past, 

previous diseases and things like that. This information is of great value when we make our 

assessments” (s.194).  

En bedömningsstrategi var att undersöka patientens rörelsemönster och beakta patientens 

reaktioner i syfte att utesluta begränsad kroppsfunktion som smärtorsak. Vid notering av 

beteendeförändring hos patienter utfördes fysisk bedömning för att utesluta eventuella 

smärttillstånd. Vid uteslutande av nya skador var det viktigt att inspektera hudkostym och 

hudfärg, särskilt med fokus på blåmärken. Ett praktiskt tillvägagångssätt för att undersöka 

rörelsemönster var att fråga om patienten kunde lyfta sina armar. När sjuksköterskan 

assisterade vid påklädning var detta ett utmärkt tillfälle att iaktta patientens rörelsemönster 

(Chang et al., 2011; Karlsson et al., 2015). 

Sjuksköterskor beskrev förändringar i vitalparametrar som tecken på smärta (Chang et al., 

2011; Dowding et al., 2016). Feber kunde exempelvis vara ett tecken på infektion. I dessa fall 

förväntades sjuksköterskor arbeta för att kunna utesluta urinvägsinfektion och infektion i 

övre luftvägarna vilka var vanligt förekommande hälsoproblem hos äldre patienter (Chang 

et al., 2011). En underliggande sjukdom beskrevs som möjlig orsak till patientens smärta. 

Sjuksköterskor försökte identifiera specifika symtom kopplade till den eventuellt 

underliggande sjukdomen och undersöka huruvida patienten uppvisade dessa symtom. 

Sjukdom kunde då upptäckas, eller uteslutas, relaterat till smärtupplevelsen. Smärta kunde 

yttra sig både fysiskt och psykiskt och därmed beskrevs betydelsen av att identifiera 

smärtans orsak (Chang et al., 2011; Monroe et al., 2015).  

 

Emotionell smärta, stress och ångest relaterades ofta till patientens omgivning och relationer. 

Svårigheter för sjuksköterskan kunde uppstå vid urskiljande av orsaken till patientens 
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smärtyttryck utifrån emotionella faktorer eller potentiell fysisk smärta. I de fall då 

smärtlindring inte hade positiv inverkan på patienten kunde detta bero på att denne 

upplevde emotionellt eller existentiellt lidande (Chang et al., 2011; Dowding et al., 2016; 

Karlsson et al., 2015; Monroe et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev att förståelse och kunskap 

om läkemedelseffekter och biverkningar var viktigt för att hantera patientens smärta. Vid 

behandling med smärtstillande läkemedel iakttogs patientens smärtintensitet frekvent vid 

doseringstillfället tills smärtan minskat, detta i syfte att säkerställa adekvat smärtlindring 

(Chang et al., 2011; Lillekroken & Slettebø, 2013). Sjuksköterskor beskrev att smärta hos 

patienter med demens kunde tyda på emotionella faktorer ifall vitalparametrar var utan 

anmärkning, men att patientens obehag kvarstod. Om patientens smärtuttryck minskades 

efter samtal (icke-farmakologisk intervention) berodde smärtan troligtvis på emotionellt 

lidande (Chang et al., 2011).   

5.6 Bedömningsinstrument   

Tre studier beskrev att sjuksköterskor vanligtvis inte använder bedömningsinstrument vid 

smärtbedömning (Brorson et al., 2014; Dowding et al., 2016; Lillekroken & Slettebø, 2013). 

Sjuksköterskor i två studier ansåg att VAS var olämpligt vid smärtbedömning av patienter 

med demens. Instrumentet VAS var beroende av vilken grad av kognitiv svikt patienten 

uppvisade. Patienter med demens upplevde ofta minnessvårigheter och svårigheter att 

beskriva sin smärta på ett adekvat vis. VAS förutsatte att patienten var talför och hade 

tillräcklig kapacitet att förstå information samt att själv kunna gradera sin smärtupplevelse 

från 0–10 (Karlsson et al., 2015; Lillekroken & Slettebø, 2013). Trots detta beskrev 

sjuksköterskor i Karlsson et al. (2015) att användning av VAS ändå utfördes när de upplevde 

behov av komplettera den egna bedömningen med ett instrument. Varierande 

bedömningsstrategier tog hänsyn till personcentrerad vård, och VAS användes därmed som 

ett ytterligare komplement i avsikt att förtydliga patientens smärtsituation.  

Dowdings et al. (2016) studie visade att bedömningsformulär inte ifylldes korrekt och heller 

inte var en rutinmässig åtgärd vid sjukhusavdelningar. Sjuksköterskor förlitade sig således 

inte på poäng från bedömningsinstrument utan föredrog att lita till sunt förnuft och egna 

erfarenheter för att kunna bedöma patienters smärta. Sjuksköterskor i Brorsons et al. (2014) 

studie upplevde att förmågan att observera och tolka patientens individuella smärtsignaler 
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grundade sig i sjuksköterskans egen erfarenhet. En sjuksköterska i Dowding et al. (2016) 

beskrev att bedömningsinstrument med fördel användes i syfte att säkerställa att ingen 

information uteslutits vid smärtbedömning.  

Osterbrink, Bauer, Magistra, Gnass och Magister (2014) undersökte hur smärtbedömning 

genomfördes på vårdhem. I denna studie deltog 12 vårdhem med totalt 151 sjuksköterskor 

och undersköterskor. Smärtbedömningsinstrument användes på 10 av 12 vårdhem. På de 

vårdhem som använde instrument för smärtbedömning användes NRS av samtliga. Bland 

respondenterna uppgav 130 av 151 deltagare (86 %) nämnde att de använde 

självskattningsinstrument för att bedöma smärtintensitet. Enligt deltagarna som använde 

självskattningsinstrument (130) var NRS det mest vanliga (65 % av 130) följt av FPS (56 %) 

och VRS (15 %). VAS användes endast av 6 procent av de deltagare som uppgav att de 

använde självskattningsinstrument. Lämpliga observationsinstrument för patienter med 

kognitiv svikt utan förmåga att själva rapportera sin smärta användes på 6 av 12 vårdhem. 

Majoriteten av deltagarna saknade kunskap om observationsinstrument, och att denna typ 

av instrument dessutom vanligtvis inte användes på deras arbetsplats.  

Ngu et al. (2015) jämförde självskattad smärta, enligt instrumentet NRS, 

sjuksköterskerapporterad smärta och smärta mätt med ett observationsinstrument bland 

äldre patienter med kognitiv nedsättning. Totalt deltog 152 patienter och 52,6 procent av 

deltagarna hade smärta enligt NRS medan 51,3 procent av deltagarna bedömdes ha smärta 

enligt observationsinstrumentet PAINAD och endast 32,9 procent rapporterades ha smärta 

enligt den sjuksköterska som utförde en egen bedömning. Ngus et al. (2015) undersökning 

påvisade att självskattning av smärta med hjälp av NRS var möjligt även för patienter med 

måttlig till svår demens med bibehållen kommunikationsförmåga. Eftersom 

sjuksköterskornas egen bedömning upptäckte jämförelsevis få patienter med smärta var det 

således av stor betydelse att även ta hänsyn till patientens självrapporterade smärta.  

 

Husebos et al. (2010) kvantitativa studie undersökte tillförlitligheten till 

bedömningsinstrumentet MOBID-2 vilket undersökte beteenden för att genomföra en 

smärtskattning av patienter med svår demens. Undersökningen visade att patientens 

ansiktsuttryck, läten och försvarsbeteende avseende den egna kroppen tydde på smärta. 
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Instrumentet kunde hjälpa sjuksköterskan att observera olika beteenden. MOBID-2 är ett av 

de första bedömningsinstrumenten för patienter med demens som förespråkar smärtritning i 

syfte att förenkla lokalisation av smärta. MOBID-2 ansågs tidseffektivt för sjuksköterskor vid 

undersökning av patientens beteende.  

5.7 Samarbete 

Sjuksköterskor beskrev att samarbete var nyckeln till god omvårdnad och effektiv 

smärtbedömning. Samarbete innebar daglig kontakt mellan sjuksköterska och 

undersköterska angående patientens smärttillstånd. Undersköterskor arbetade i närmare 

anslutning till patienten och hade därmed en större inblick i dennes aktuella status. 

Sjuksköterskor förlitade sig på undersköterskornas rapportering av patientens status för att 

kunna utföra en fullständig smärtbedömning. Sjuksköterskor innehade det högsta ansvaret 

vid smärtbedömning men var samtidigt beroende av undersköterskans observationer för att 

på bästa sätt kunna genomföra sin egen bedömning (Karlsson et al., 2015; Karlsson et al., 

2012; Monroe et al., 2015). 

 

En undersköterska i Karlssons et al. (2015) studie beskrev att “Our RNs [registered nurses] 

say that we are their ‘eyes’ in nursing care… we see a lot when we care for the person, and 

we feel that we receive a response from all of them” (s.194). 

Sjuksköterskor beskrev att deras roll i dagsläget förflyttats längre ifrån den patientnära 

omvårdnaden och viktig information riskerade att gå förlorad. På grund av tidsbrist 

delegerades alltfler uppgifter till undersköterskan, samtidigt som sjuksköterskan fortfarande 

var medveten om sitt ansvar. Sjuksköterskor upplevde sig distanserade från den kliniska 

omvårdnaden och ifrågasatte sin roll när information om patienten var bristfällig. En god 

smärtbedömning utfördes bäst genom att en relation till patienten skapades i samband med 

en överblick av patientens status. Enbart andrahandsinformation ansågs däremot kunna 

bidra till en sämre smärtbedömning (Karlsson et al., 2015; Karlsson et al., 2012).  
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6. Diskussion   

6.1 Metoddiskussion 

Från början var syftet med föreliggande litteraturöversikt att beskriva hur sjuksköterskan 

smärtbedömer patienter med demens inom slutenvård. Utbudet av artiklar visade sig vara 

begränsat inom slutenvård och därmed ändrades kontexten till hälso- och sjukvården. Målet 

var att finna 10–15 artiklar om den senaste forskningen inom ämnet och därför avgränsades 

sökningar med publiceringsår 2010 och framåt. Sökningar utfördes även i Swemed och 

PubMed men detta resulterade inte i ytterligare artiklar till föreliggande litteraturöversikt.  

Efter att åtta artiklar hittats upptäckte författarna att utbudet av studier som svarar mot 

litteraturöversiktens syfte var begränsat. Exakt samma sökningar som gjorts utfördes från år 

2005 och framåt för att försöka finna fler artiklar och försäkran om att ingen relevant 

forskning missats. Inga artiklar återfanns passande litteraturöversiktens syfte vid sökning 

från år 2005 och framåt, däremot påträffades två artiklar via sekundärsökning. Författarna 

ansåg att de tio funna artiklarna som var av grad I eller II gav ett omfattande material som 

var relevant mot litteraturöversiktens syfte och därmed började artiklarna analyseras.  

 

En styrka i detta arbete var att informationssökningen skett på ett systematiskt vis enligt 

Östlundh (2012, s. 57–64). Ett arbetsdokument användes för att planera och dokumentera 

litteratursökningen. Demens, smärtbedömning, sjuksköterska och hälso-sjukvården ansågs 

vara huvudbegrepp och utefter dessa ord skrevs synonymer och sökord ner innan sökningen 

började. Relevanta synonymer, fritextord och ämnesord kombinerades i olika söksträngar. 

Sökord som även användes var experien*, cognitive impairment och inpatients. När endast 

sökord för smärtbedömning och demens användes i en sökning fick författarna fram ett stort 

antal träffar. Användning av hälso- och sjukvården som sökord ansågs inte vara relevant på 

grund av att det innefattar hela vårdkedjan där sjuksköterskan arbetar och skulle inte 

förändra träfflistan. 

 

I föreliggande litteraturöversikt utfördes ingen begränsning för vilka länder studierna var 

utförda i eftersom smärta och demens förekommer i hela världen. Ett mindre urval av 
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artiklar återfanns inom området som svarade till litteraturöversiktens syfte och därmed 

fokuserades inte arbetet till endast ett land. Originalartiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats har inkluderats i litteraturöversikten. Fördelen med båda metoderna är 

enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 47) var att syftet kunde belysas ur olika synvinklar 

och ett bredare resultat kunde uppnås. I litteratursökningen framgick få kvantitativa artiklar 

som var relevanta för litteraturöversiktens syfte. Författarna anser att det hade behövts fler 

kvantitativa artiklar som berör området som de kvalitativa. Kombinering av kvantitativ och 

kvalitativ ansats hade bidragit till att uppnå ett bredare resultat med olika perspektiv på valt 

område. 

 

Vid urvalsprocessen uppstod problematik vid finnande av artiklar som beskrev hur 

sjuksköterskan går tillväga vid smärtbedömning. Artiklar om smärta, smärtlindring och 

demens är väl utforskade områden och visade sig i träfflistor trots sökningar med ordet 

smärtbedömning. Ett stort antal artiklar berörde endast bedömningsinstrument och 

exkluderades eftersom artiklar inte beskrev att instrumenten används av sjuksköterskor. 

Pain assessment var ett fördelaktigt sökord jämfört med pain measurement eftersom 

assessment fokuserar på bedömning och inte endast på bedömningsinstrument. I 

urvalsprocessen valde författarna artiklar som berör omvårdnad och allmänsjuksköterskans 

roll. När andra yrkeskategorier än sjuksköterskor deltog i studier accepterades detta om 

majoriteten av deltagarna var allmänsjuksköterskor. Material som innefattar sjuksköterskor 

eller undersköterskor ingår i resultatdelen. Resultatet visar att sjuksköterskor förlitade sig på 

undersköterskors rapportering av patientens status för att kunna utföra en fullständig 

smärtbedömning. Därmed ansåg författarna att samarbete är en bedömningsstrategi för 

sjuksköterskor vid smärtbedöming. En undersköterskas synpunkter förekommer i ett citat 

under resultatdelen eftersom detta var relevant för syftet.  

 

Författarna anser att föreliggande litteraturöversikt har ett tydligt syfte och artiklar som 

återfanns var av god kvalité och hade ett omfattande resultat vilket underlättade 

analysarbetet. Markering och utplockning av information till litteraturöversiktens resultat 

kunde skett på ett bättre vis, genom att endast ta fram information som svarade på arbetets 
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syfte och inte överflödig information. Detta hade underlättat sammanställning av resultat 

och mindre text hade funnits att bearbeta och analysera. 

6.2 Resultatdiskussion 

Litteraturöversikten påvisar att smärtbedömning är en komplex process och 

bedömningsprocessen innebär att skapa en helhetsbild över patientens situation. Resultatets 

huvudfynd, enligt författarna, är att sjuksköterskan använder olika strategier för att utföra 

smärtbedömning på patienter med demens inom hälso- och sjukvården.  

6.2.1 Bedömningsstrategier 

Författarna anser att litteraturöversiktens resultat tyder på att sjuksköterskor i hälso- och 

sjukvården följer de generella principer för smärtbedömning som Hadjistavropoulos et al. 

(2014) beskriver. Principer för smärtbedömning av patienter som inte kan uttrycka sig 

verbalt innebär att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens hälsa och välbefinnande samt 

miljön runt denne. Vid utförande av smärtbedömning bör sjuksköterskan ta hänsyn till 

information om patientens bakgrund och även fysisk undersökning, funktionell och 

emotionell status gällande denne samt situation och kontext. Om möjligt bör även patientens 

självrapporterade smärta beaktas. Smärtbedömning sker genom regelbunden observation av 

patienten, både före och efter smärtbehandling. Standardiserade och väldokumenterade 

bedömningsinstrument rekommenderas i de fall där beteenden bör observeras, gärna även 

vid rörelse och förflyttning (Hadjistavropoulos et al., 2014). 

Resultatet tyder på att sjuksköterskan väljer olika bedömningsstrategier beroende på hur 

påverkad patienten är av sin demens. Även McAuliffe et al. (2012) belyser vikten av 

vårdpersonalens förståelse för den effekt som demens har på patienter och hur detta 

påverkar utförande av smärtbedömning. De Tommaso et al. (2016) förklarar och beskriver att 

ju svårare kognitiv svikt patienten drabbats av, desto mer påverkas dennes förmåga att 

självrapportera smärta. Smärtbedömningen blir därmed en större utmaning för 

sjuksköterskan. Litteraturöversiktens resultat beskriver att den ultimata smärtbedömningen 

kan genomföras när patienten själv kan uttala sin smärta med egna ord. Husebo et al. (2012) 

och McAuliffe et al. (2012) stödjer detta och beskriver att självrapportering av smärta bör 
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eftersträvas för alla patienter med demens. Självrapportering är trots allt det mest trovärdiga 

och lättillgängliga medlet för bedömning av subjektiv smärtupplevelse.  

Ett flertal studier skiljer inte på olika typer eller stadier av demens, och författarna anser 

därför att fortsatt forskning bör fokuseras på aktuell typ av demens och vilket stadium 

patienten befinner sig. Detta då sjuksköterskan bör anpassa sin omvårdnad utefter dessa 

faktorer. De Tommaso et al. (2016) styrker detta och beskriver att demens är ett omfattande 

begrepp som inte endast innebär olika typer av demenssjukdomar som påverkar olika 

områden i hjärnan utan även olika stadier av kognitiv försämring. Under de senaste två 

decennierna har en avsevärd mängd forskning utförts i syfte att försöka öka förståelsen för 

hur demens påverkar hjärnans bearbetning av smärta och påföljande smärtbedömning. Dock 

fokuseras majoriteten av dessa studier enbart på Alzheimers sjukdom. Det rådande 

kunskapsläget kring patienter med svår demens är bristfälligt, och därmed är även 

kunskapen om hur smärta bearbetas hos denna känsliga patientgrupp begränsad.  

De Tommaso et al. (2016) beskriver att majoriteten av forskningsresultaten antyder att 

smärtupplevelsen inte minskas hos patienter med mild- och måttlig demens. Viss forskning 

tyder tvärtom på att smärtupplevelsen snarare kan förvärras. De Tommaso et al. (2016) 

beskriver ett oroväckande faktum: Att patienter med demens fortfarande exkluderas från 

randomiserade kontrollerade studier av hög kvalitet som berör smärtbehandling. Författarna 

anser att detta understryker det omfattande behovet av vidare forskning samt förbättrade 

metoder för genomförande av smärtbedömning och smärtbehandling hos äldre patienter 

med demens.  

6.2.2 Aktiv närvaro  

Utifrån resultatet anser författarna att en god smärtbedömning innebär att sjuksköterskan 

spenderar mycket tid tillsammans med, och visar omsorg för, patienten. Även Eriksson 

(2015, s. 49–51) belyser vikten av att sjuksköterskan finns tillgänglig i syfte att kunna bekräfta 

patientens lidande. Bekräftelsen innebär att förmedla “jag ser dig” och kan utföras på olika 

vis, exempelvis genom ögonkontakt eller lätt beröring. Litteraturöversiktens resultat påvisar 

att tidsbrist kan påverka kommunikationen mellan sjuksköterska och patient negativt. 

Personalkontinuitet beskrevs som en viktig faktor för patientrelationens positiva utveckling. 

Burns och McIlfatrick (2015) stödjer litteraturöversiktens resultat och redogör för att tidsbrist 
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och hög arbetsbelastning har en omfattande negativ inverkan på vårdpersonalens samarbete 

samt korrekt smärtbedömning av patienten. Författarna till föreliggande litteraturöversikt 

anser att sjuksköterskans intresse för att lindra patientens smärta kan relateras till Katie 

Erikssons beskrivning av begreppet medlidande. Eriksson (2015, s. 53–55) beskriver att 

medlidande förutsätter mod att ta ansvar och offra någonting av sig själv. Medlidande kan 

relateras till vårdandets mening där sjuksköterskan har mod att ansvara för patienten. 

Offrande av någonting av sig själv sker därför att sjuksköterskan vill göra något för patienten 

utan egen vinning.  

6.2.3 Observation av patient   

En viktig bedömningsstrategi för sjuksköterskor i denna litteraruröversikt är att observera 

patientens beteende för att identifiera eventuella förändringar som tyder på smärta. Detta 

stödjer Burns och McIlfatrick (2015) och Husebo et al. (2012) och McAuliffe et al. (2012) som 

beskriver att vårdpersonal beaktar patientens beteendemönster vid smärtbedömning. 

Observationsinstrument som observerar patientens beteende kan vara till hjälp för 

sjuksköterskan om de används korrekt. Husebo et al. (2012) beskriver dock att patientens 

beteenden ofta kommer att vara svårtolkade på grund av symtom relaterade till demens, 

exempelvis delirium, depression och ångest. Litteraturöversiktens resultat påvisar att 

sjuksköterskor observerar förändringar i patientens vitalparametrar som eventuella tecken 

på smärta. McAuliffe, Nay, O'Donnell och Fetherstonhaugh (2009) stödjer detta och 

beskriver att sjuksköterskor förlitar sig på vitalparametrar i sin smärtbedömning. Författarna 

anser att Hadjistavropoulos et al. (2014) och McAuliffe et al. (2009) påtalar betydelsen av att 

undersöka patientens olika beteenden. Vitalparametrar förklaras som olämpliga indikatorer 

på långvarig smärta. Autonoma reaktioner som svettningar och förhöjt blodtryck samt ökad 

puls och andningsfrekvens kan däremot indikera akut smärta. 

I föreliggande litteraturöversikt nämns sjuksköterskans erfarenhet som en påverkande faktor 

gällande smärtbedömningens utförande. Hadjistavropoulos et al. (2014) och McAuliffe et al. 

(2009) förklarar att sjuksköterskan som observatör spelar en väsentlig roll vid 

smärtbedömning, men att denne ofta underskattar patientens smärta. Sjuksköterskans 

omdöme påverkas av patientens självrapportering och beteenden, men även av 

observatörens kunskap, erfarenheter och fördomar. Sjuksköterskan har rapporterats som en 
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bristfällig komponent vid smärtbedömning då smärtsamma ansiktsuttryck observeras hos 

patienter med demens. Burns och McIlfatrick (2015) beskriver däremot att erfarna 

sjuksköterskor har större möjlighet och förmåga till att upptäcka och bedöma smärta. 

Bedömningsstrategier för att identifiera smärta utvecklas genom erfarenhet och ett 

patientnära arbete. Att sjuksköterskan lär känna patientens beteendemönster och 

personlighet är grundläggande för utförandet av korrekt smärtbedömning. 

6.2.4 Fysiskt och psykiskt lidande  

Resultatet belyser att smärta kan bero på både emotionellt och existentiellt lidande. Lidandet 

har således inte alltid en fysisk orsak. Katie Eriksson stödjer resultatet och beskriver att 

kroppslig smärta förorsakas av sjukdom eller behandling. Smärtan är sällan enbart 

kroppslig, utan upplevs av patienten som en helhet. Mindre omskrivet är det själsliga och 

andliga lidande som sjukdom och behandling kan medföra. Lidande kan förorsakas av 

upplevelser som förnedring, skam och skuld vilka patienten kan uppleva i sin relation till 

sjukdom eller behandling. Att vara patient berör hela människans livssituation. Livslidande 

är lidande relaterat till att leva och inkluderar exempelvis hot mot ens totala existens eller 

förlusten av möjlighet att fullfölja sociala uppdrag (Eriksson, 2015, s. 78–79, 88). 

Litteraturöversiktens resultat beskriver svårigheter för sjuksköterskan att urskilja huruvida 

patientens smärta beror på emotionella faktorer eller eventuell fysisk vävnadsskada. Burns 

och McIlfatrick (2015) stödjer detta och beskriver att sjuksköterskans utmaning är att bedöma 

huruvida smärtan är fysisk eller om den förväxlas med någon annan form av lidande. En 

felbedömning kan leda till felmedicinering och att patientens situation försämras.  

6.2.5 Bedömningsinstrument 

Litteraturöversikten påvisar delade åsikter angående smärtbedömningsinstrument. 

Författarna instämmer med Hadjistavropoulos et al. (2014) som beskriver att 

självrapportering ofta är ouppnåeligt vid svår demens på grund av patientens nedsatta 

kognitiva funktion samt språkliga och sociala färdighet. Om patienten är talför och kan 

rapportera sin egen smärta föreslås att vårdpersonal använder självskattningsinstrument vid 

bedömning. I samband med användning av självskattningsinstrument måste sjuksköterskan 

därmed vara medveten om patientens kognitiva och språkliga förmåga. Hadjistavropoulos 

et al. (2014) och McAuliffe et al. (2012) rekommenderar observationsinstrument när 
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patientens oförmåga att kommunicera försvårar smärtbedömningen. Beteende- och 

observationsinstrument beskrivs ha påtaglig betydelse för genomförandet av en adekvat 

smärtbedömning vid svår demens. 

Litteraturöversiktens resultat beskriver att användningen av bedömningsinstrument inom 

hälso- och sjukvården är bristfällig. Författarna anser att detta kan förklaras av 

Hadjistavropoulos et al. (2014) och Husebo et al. (2012) som beskriver att trots åtskilliga 

studier om bedömningsinstrument finns ännu inget standardinstrument som uppfyller 

kraven för effektiv smärtbedömning. Hadjistavropoulos et al. (2014) och Husebo et al. (2012) 

redogör att under de senaste 15 åren har en stor utveckling av observationsinstrument skett 

angående smärtbedömning av äldre patienter med demens. Utvecklingen har resulterat i att 

ett flertal instrument har sammanfattats i vetenskapliga översikter. Systematiska 

litteraturbaserade studier av befintliga bedömningsmetoder har jämfört upp till 24 

instrument. Trots det relativt stora antalet befintliga observationsinstrument har vissa 

metoder konsekvent betygsatts högre i vetenskapliga undersökningar. Instrument med 

konsekvent positiva bedömningar inkluderar exempelvis Abbey Pain Scale och 

PAINAD.  Författarna anser därmed att bedömningsinstrument bör kunna användas som 

hjälpmedel vid smärtbedömning. Ett problem gällande denna typ av instrument är att de 

inte anpassats till olika språk vilket innebär att fortsatt forskning är nödvändig för att dessa 

instrument ska vara tillförlitliga inom olika kulturer. 

I litteraturöversiktens resultat framkommer att bedömningsinstrument kan användas som 

stöd vid smärtbedömning, eller att sjuksköterskan litar helt till sin egen bedömning utan 

instrument. Författarna anser att detta troligtvis beror på att kunskapen om dessa instrument 

hos vårdpersonalen är otillräcklig och att det i dagsläget förekommer en stor mängd olika 

instrument. Husebo et al. (2012) och McAuliffe et al. (2012) stödjer resonemanget och belyser 

vikten av att vårdpersonal innehar nödvändig kunskap om och förståelse för både smärta 

och smärtbedömning. Observationsinstrument är vanligtvis enkla att använda men kräver 

både träning och tidsresurser för att effektivt kunna användas vid smärtbedömning. 

Författarna anser att tydliga riktlinjer för hur smärtbedömning utförs på sjuksköterskans 

arbetsplats krävs för att effektiv kunna anpassa omvårdnaden. Riktlinjerna kommer 

troligtvis att variera mellan exempelvis en akutavdelning och vård som bedrivs på särskilt 
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boende. Det är viktigt att vårdpersonal överväger evidens och klinisk användbarhet för sin 

specifika patientgrupp och kontext vid val av bedömningsinstrument.  

7. Slutsats  

Resultatet påvisar att sjuksköterskan innehar ett flertal bedömningsstrategier och tar hjälp av 

bedömningsinstrument och undersköterskor vid smärtbedömning av patienter med demens. 

Smärtbedömning är ett komplext och tidskrävande moment som kräver att sjuksköterskan 

arbetar tillsammans med övrig vårdpersonal utifrån ett holistiskt synsätt. Ett relativt stort 

antal befintliga observationsinstrument har betygsatts högre än andra i vetenskapliga 

undersökningar och vidare studier behövs för att fastställa de mest lämpliga. Föreliggande 

litteraturöversikt berör ett aktuellt område där forskning belysts och sammanställts till hjälp 

för sjuksköterskor i syfte att öka deras kunskap om hur smärtbedömning av patienter med 

demens utförs inom hälso- och sjukvården. Litteraturöversikten innehåller praktiska råd för 

hur smärtbedömning bör utföras och belyser även vikten av att som sjuksköterska ge en 

sårbar patientgrupp tillräckligt med tid i omvårdnadsarbetet.
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