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Abstrakt!
!
Bakgrund:!Demens!är!en!progressiv!och!försvagande!sjukdom!som!kännetecknas!av!svåra!
kognitiva!brister,!språkförlust!och!oförmåga!att!utföra!dagliga!aktiviteter.!130000C150000!
personer!lever!med!en!demensdiagnos!i!Sverige.!Smärta!är!förknippat!med!bland!annat!
begränsad!rörlighet,!minskad!social!aktivitet,!depression!samt!sömnstörningar!och!orsakar!
stort!lidande.!Smärta!är!vanligt!förekommande!bland!äldre!och!misstas!vara!normalt!i!takt!
med!att!man!åldras.!Syfte:!Syftet!med!denna!litteraturöversikt!var!att!belysa!hur!
sjuksköterskor!upplever!smärtbedömning!vid!demenssjukdom.!Metod:!Litteraturöversikten!
består!av!15!vetenskapliga!artiklar.!Datainsamlingen!genomfördes!i!databaserna!PubMed!
och!Cinahl!samt!manuella!sökningar.!Artiklarna!kvalitetsgranskades!enligt!två!olika!
granskningsmallar.!Resultat:!Resultatet!belyste!samarbetet!mellan!anhöriga!och!
vårdpersonal!vid!smärtbedömning.!Brister!identifierades!i!smärtbedömningen;!tid!och!
utbildning.!Att!skapa!en!relation!och!kontinuitet!med!den!demenssjuke!personen!var!viktigt!
för!att!identifiera!beteendeförändringar.!Diskussion:!En!god!kommunikation!mellan!
samtliga!vårdgivare!till!personen!med!demenssjukdom!bidrar!till!effektiv!behandling.!
Sjuksköterskor!besitter!för!lite!kunskap!för!att!bedöma!smärta!hos!personer!med!
demenssjukdom!och!uttrycker!ett!behov!av!ytterligare!utbildning!och!bättre!
smärtbedömningsintrument.!Samtliga!delar!kopplades!till!Orlandos!omvårdnadsteori.!
Slutsats:!Mer!utbildning!för!sjuksköterskor!krävs!för!att!öka!medvetenheten!och!
kännedomen!om!hur!smärta!framstår!vid!demenssjukdom!för!att!bidra!till!ökad!livskvalitet!
för!denna!patientgrupp.!
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Vi!vill!inleda!denna!litteraturöversikt!med!att!tacka!vår!handledare!Birgitta!Larsson!
för!god!vägledning!och!stöd!genom!detta!examensarbete.!Vi!vill!även!tacka!
synonymer.se!för!att!ha!bidragit!till!ett!rikt!språkligt!uttryckssätt.! !
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1.!Introduktion!
 
Hanteringen!av!smärta!vid!demenssjukdom!innebär!en!stor!utmaning!för!sjuksköterskan.!

Eftersom!den!vanliga!metoden!för!att!bedöma!smärta!sker!genom!självrapportering,!ett!sätt!

att!förmedla!information!på!som!en!person!med!demenssjukdom!i!många!fall!saknar!

förmåga!till,!ställer!det!större!krav!på!att!utföra!en!noggrann!identifiering!och!bedömning!för!

att!öka!patientsäkerheten!(Evripidou,!Charalambous,!Middleton!&!Papastavrou.,!2019).!

Förlusten!av!kommunikationsförmåga!och!abstrakt!tänkande!begränsar!allvarligt!

möjligheten!till!att!själv!beskriva!sitt!omvårdnadsbehov.!Enligt!Ida!Jean!Orlando!har!

sjuksköterskan!en!betydande!roll!i!att!se!uttrycken!för!dessa!personers!omvårdnadsbehov!

(Schmieding,!1993,!s.!125C150).!Denna!litteraturöversikt!bygger!därför!på!intresset!av!hur!

sjuksköterskor!upplever!arbetet!med!smärtbedömning!vid!demenssjukdom!och!skall!belysa!

hur!arbetet!kan!förbättras!för!att!skapa!den!bästa!förutsättningen!för!livskvalitet!för!dessa!

personer.!!

!

2.!Bakgrund 
!
2.1!Demens!
 
Demens!är!en!sjukdom!som!drabbar!många,!enligt!Socialstyrelsen!är!det!mellan!130000C

150000!personer!i!Sverige!som!lever!med!en!demensdiagnos!(www.socialstyrelsen.se).!

Majoriteten!av!dessa!är!över!65!år!(Cunningham.,!2006).!Demens!är!en!progressiv!och!

försvagande!sjukdom!som!kännetecknas!av!svåra!kognitiva!brister,!språkförlust!och!förmåga!

att!utföra!dagliga!aktiviteter!(Kaasalainen.,!2007).!Det!finns!tre!olika!grupper!av!

demenssjukdomar.!Grupp!ett!är!neurodegenerativa!demenssjukdomar,!vid!denna!typ!av!demens!

förtvinar!hjärncellerna!och!dör!i!en!onormal!omfattning.!Alzheimer!sjukdom,!frontotemporal!

demens!och!lewy!bodyC!demens!är!de!som!ingår!i!denna!grupp.!Den!andra!gruppen!är!

Vaskulära!demenssjukdomar!som!är!den!näst!vanligaste!demensdiagnosen.!I!denna!grupp!

uppkommer!skadorna!i!hjärnan!på!grund!av!cirkulationsrubbning,!alltså!får!hjärnan!

syrebrist!som!främst!orsakas!av!blodpropp!eller!blödning.!Den!tredje!gruppen!är!Sekundära!

demenssjukdomar,!dessa!sjukdomar!är!egentligen!inte!rena!demenssjukdomar!utan!tillstånd!
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som!orsakar!demensliknande!symtom.!Dessa!tillstånd!kan!efter!ett!tag!övergå!till!demens.!

Tillstånden!kan!orsakas!av!olika!brister!till!exempel!vitamin!B12!eller!folsyra!(Edberg,!2015,!

s.647C650). 

 

Den!grundläggande!funktionen!som!berörs!vid!demens!är!minnet!(Evripidou!et.al.,!2019;!

Smith!et.al.,2005).!Afasi,!apraxi!samt!agnosi!kan!även!det!förekomma!(Smith.,!2005).!När!

språket!blir!nedsatt!resulterar!det!i!att!det!blir!svårare!att!veta!vad!personen!upplever!och!

känner!(Cunningham.,!2006),!vilket!kan!leda!till!att!den!demenssjuke!kan!bli!agiterad!

gentemot!vårdpersonal!samt!andra!personer!i!dennes!omgivning!(Evripidou!et.al.,!2019).!

Observationer!av!kroppsspråk!och!beteende!blir!i!detta!läge!ännu!viktigare.!Allt!eftersom!

demenssjukdomen!blir!mer!avancerad!kommer!förmågan!hos!personen!att!förstå!och!

involvera!sig!i!kommunikationen!bli!begränsad!och!till!sist!försvinna!på!grund!av!att!

språkkunskaperna!försämras!(Cunningham!et.al.,!2010).! 

När!personer!med!demenssjukdom!uppsöker!sjukhus!på!grund!av!akut!smärta!som!

upptäckts!kan!de!haft!kronisk!smärta!långt!innan!vilket!då!gör!omvårdnaden!mer!komplex!

(Cunningham.,!2006). 

 

Att!behålla!autonomin!är!viktigt!vid!demenssjukdom,!det!är!viktigt!att!vårdpersonalen!tar!

personens!självbestämmande!i!beaktande!och!ej!gör!övertramp.!Vårdpersonalen!bör!även!

uppmuntra!den!demenssjuke!till!att!upprätthålla!dennes!aktiviteter,!till!exempel!att!umgås!

med!familj!och!delta!i!aktiviteter!som!denna!har!gjort!innan!sjukdomen!(Milte,!Shulver,!

Killington,!Bradley,!Ratcliffe!&!Crotty,!2016).!Detta!kan!appliceras!i!Ida!Jean!Orlandos!

omvårdnadsteori!där!hon!belyser!samspelet!mellan!sjuksköterskan!och!patienten!och!

interaktionen!däremellan.!Hon!belyser!att!varje!patients!omvårdnadsbehov!är!unik!och!

sjuksköterskan!skall!anpassa!sig!och!sina!handlingar!därefter!(Schmieding,!1993,!s.125C150). 

!
2.2!Smärta!
 
Smärta!är!vanligt!förekommande!bland!äldre.!Uppemot!85%!av!samhällets!äldre!har!vid!50!

års!ålder!någon!form!av!smärta.!Smärta!är!förknippat!med!begränsad!rörlighet,!minskad!

social!aktivitet,!depression!samt!sömnstörningar!för!att!nämna!några!och!orsakar!stort!

lidande.!Många!misstar!smärta!för!att!vara!normalt!i!takt!med!att!man!åldras!och!något!som!
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inte!går!att!undvika.!En!annan!uppfattning!människor!har!är!att!om!de!äldre!inte!klagar!på!

smärta!upplever!de!heller!ingen.!Äldre!upplever!och!har!mer!smärta!än!resten!av!

populationen,!men!trots!detta!ska!det!inte!accepteras!då!det!leder!till!underbehandling!

(Smith.,!2005). 

 

Ett!sätt!att!klassificera!smärta!är;!nociceptiv!smärta!(obehag!vid!skada!eller!hotande!skada!i!

någon!del!av!kroppen),!neuropatisk!smärta!(smärta!orsakad!av!skada!på!nervvävnad)!samt!

idiopatisk!smärta!(smärta!som!kvarstår!i!avsaknad!av!en!orsak).!En!annan!form!av!smärta!är!

kronisk!smärta.!Detta!är!en!form!av!smärta!med!definition!att!den!skall!vara!i!mer!än!tre!eller!

sex!månader.!Den!kan!orsakas!av!sjukdom!men!kan!också!bero!utan!bakgrund!till!sjukdom!

eller!skada.!Detta!är!ett!resultat!av!att!förändringar!i!centrala!nervsystemet!har!inträffat!och!

receptorerna!fortsätter!då!att!skicka!meddelande!att!smärtan!upplevs!även!om!

vävnadsskador!inte!längre!är!orsaken!(Cunningham,!McClean!&!Kelly.,!2010).!Långvarig!

smärta!har!också!sociala!och!psykologiska!konsekvenser!och!man!kan!ofta!känna!sig!låst!i!sin!

situation.!En!långvarig!smärta!innebär!många!gånger!en!liten!chans!till!att!återgå!till!

smärtfrihet.!En!person!med!långvarig!smärta!strävar!efter!smärtlindring,!både!genom!

beprövad!behandling!med!läkemedel!men!också!genom!andra!mer!intensiva!åtgärder.!För!

att!lättare!hantera!situationen!vill!man!finna!en!diagnos!eller!förklaring!till!smärtan!(SBU.,!

2006).!Det!är!viktigt!att!ha!i!åtanke!att!smärtan!inte!bara!är!en!stimulansCresponsupplevelse!i!

en!enkel!reflexprocess!utan!även!en!individuell!upplevelse!(Cunningham!et.al.,!2010).!

Gemensamma!definitioner!av!smärta!inkluderar!det!faktum!att!den!är!komplex,!

flerdimensionell,!subjektiv,!obehaglig!och!innehåller!känslomässiga!upplevelser.!Smärta!

förmedlas!av!sensoriska!upplevelser!och!nociceptiva!händelser!och!påverkas!av!sociala,!

kulturella!och!individuella!skillnader!(Smith.,!2005). 

 

2.3!Betydelsen!av!smärtlindring!och!smärtbedömning!vid!demenssjukdom!
 
Forskning!visar!att!vid!avancerad!demenssjukdom!ökar!tröskeln!för!vad!som!känns!och!

identifieras!som!smärta!(Cunningham.,!2010),!trots!detta!har!det!visat!sig!att!en!stor!andel!av!

de!demenssjuka!upplever!smärta,!men!ofta!blir!underbehandlad!(Burns!&!Mcllfatrcik.,!

2015b;!Kaasalainen.,!2007).!

!
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Flera!smärtsamma!tillstånd!är!förknippat!med!avancerad!demens,!såsom!

urinvägsinfektioner,!sår!och!frakturer!efter!fall.!Personer!med!demenssjukdom!genomgår!

därför!ofta!akuta!hälsoproblem!och!underliggande!medicinska!problem!som!senare!kan!

orsaka!kronisk!smärta.!Därför!är!det!av!stor!betydelse!att!sjuksköterskan!tar!reda!på!hur!

personer!med!demenssjukdom!kommunicerar!ut!sin!smärta!och!hur!de!påverkas!av!

smärtupplevelsen!för!att!på!så!sätt!komma!åt!grundproblematiken!till!smärtan!

(Cunningham.,!2006;!McAuliffe,!Brown,!Fetherstonhaugh.,!2012).!Om!smärtan!blir!

otillräckligt!bedömd!och!obehandlad!eller!underbehandlad!kan!det!bidra!till!känslomässiga!

och!funktionella!beteendestörningar!hos!personer!med!demenssjukdom!och!kan!i!längden!

bidra!till!depression,!ångest!och!sömnstörningar!(McAuliffe!et.al.,!2012).!

!

!Även!om!självrapportering!är!ansedd!som!den!bästa!grunden!vid!bedömning!av!smärta!hos!

människor!innebär!det!en!stor!utmaning!i!kommunikationen!för!personer!med!

demenssjukdom!och!därför!klarar!de!ofta!inte!av!detta!förlopp!(McAuliffe!et.al.,!2012).!IckeC

verbala!eller!beteendeobservations!instrument!för!smärtbedömning!är!därför!särskilt!

användbara!för!individer!som!inte!har!förmågan!att!kommunicera!ut!sin!smärta,!såsom!

personer!med!demenssjukdom.!Smärtbedömningen!måste!utformas!för!att!överensstämma!

med!den!lidande!personens!kommunikationsförmåga!(Burns!et!at.,!2015b;!Kaasalainen.,!

2007).!När!smärtbedömning!genomförs!på!en!demenssjuk!person!bör!den!inkludera!

psykologiska!aspekter!samt!observationer!av!kroppspråk!och!beetenden!(Cunningham.,!

2006).!!

!

PAINAD,!PACSLAC,!DOLOPLUSC2!samt!Abbey!pain!scale!är!de!verktyg!som!nämns!som!

användbara!vid!smärtbedömning!hos!demenssjuka!(Hadjistavropoulos,!Herr,!Prkachin,!

Craig,!Gibson,!Lukas!&!Smith.,!2014;!Kaasalainen.,!2007).!!

PAINAD!innehåller!fem!saker;!andning,!negativa!vokalisationer,!ansiktsuttryck,!

kroppsspråk!och!tröst!(Hadjistavropoulos!et.!al.,!2014;!Smith.,!2005).!PAINAD!verktyget!

utvecklades!som!ett!kort!och!lätt!smärtbedömningsverktyg!för!ickeCverbala!individer!och!ger!

en!övergripande!poäng!samt!att!det!lätt!upptäcker!förändringar!i!smärtan!(Smith.,!2005).!

PACSLAC!är!det!enda!publicerade!instrumentet!av!sitt!slag!som!innehåller!omfattande!

täckning!av!alla!observationsvärderingsdomäner.!Det!rekommenderas!vara!ett!av!de!bästa!
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och!kliniskt!starkaste!instrumenten!(Hadjistavropoulos!et.!al.,!2014).!DoloplusC2!består!av!

bland!annat!observation!av!rörligheten!vid!tvätt!och!påklädning,!sömnmönster,!somatiska!

klagomål,!skyddande!av!kroppsdelar!eller!ovanliga!kroppsställningar.!Man!tittar!även!på!

problembeteende,!det!sociala!livet!och!kommunikationen!(Hadjistavropoulos!et.!al.,!2014).!

Det!sista!användbara!smärtverktyget!vid!demenssjukdom,!Abbey!pain!scale,!innehåller!sex!

delar;!ansiktsuttryck,!förändring!av!kroppsspråk,!vokalisation,!beteendeförändring,!

fysiologisk!sam!fysisk!förändring!(Cunningham!et.al.,!2010;!Hadjistavropoulos!et.!al.,!2014;!

McAuliffe!et.al.,!2012)!som!är!de!sex!delar!som!ett!smärtverktyg!baserat!på!beteendet!skall!

innehålla!(Cunningham!et.al.,!2010;!McAuliffe!et.al.,!2012).!Ett!annat!vanligt!

smärtbedömningsverktyg!är!VASC!visuell!analog!skala.!Detta!verktyg!anger!smärtan!med!

markör!eller!kryss!på!en!lång!linje.!Linjen!går!från!0–10!där!0!är!ingen!smärta!och!10!visar!på!

den!värsta!tänkbara!smärtan!(Vårdhandboken.,!2018).!

 

2.4!Sjuksköterskans!ansvar!vid!smärtbedömning!
 
Smärta!är!en!subjektiv!upplevelse,!uttrycken!av!smärtan!varierar!från!person!till!person.!

Sjuksköterskan!måste!vara!medveten!om!de!olika!uttryck!som!används!vid!förmedling!av!

smärta!och!känna!igen!de!kulturella,!subjektiva!eller!åldersrelaterade!rapporteringarna!av!

smärta.!Eftersom!smärta!är!en!subjektiv!erfarenhet!måste!vårdpersonalen!förlita!sig!på!den!

verbala!informationen!och!den!information!som!kroppsrörelser!och!beteende!tillhandahåller,!

oavsett!om!personen!är!kognitivt!intakt!eller!lider!av!en!demenssjukdom.!(Cunningham.,!

2010).!Sjuksköterskorna!rapporterade!en!känsla!av!maktlöshet!vid!bedömning!av!smärta!hos!

dementa.!Detta!medförde!att!de!inte!frågade!lika!frekvent!om!personen!led!av!smärta!(Burns!

&!Mcllfatrick.,!2015b).!

!!

Ida!Jean!Orlandos!omvårdnadsteori!berör!samspelet!mellan!sjuksköterskan!och!patienten,!de!

antaganden!som!den!utgår!ifrån!är!omvårdnad,!patienter,!sjuksköterskor!samt!interaktionen!

mellan!sjuksköterska!och!patient.!Varje!enskild!patients!omvårdnadsbehov!är!unik!vilket!

sjuksköterskan!får!anpassa!sig!och!sina!handlingar!till.!Om!sjuksköterskans!kunskap!är!bred!

kommer!det!täcka!upp!större!delar!av!patientens!omvårdnadsbehov.!Sjuksköterskan!har!en!

viktig!roll!i!att!bygga!upp!en!stödjande!relation!med!den!patient!som!ej!är!kapabel!att!själv!

uttrycka!sina!egna!behov!av!omvårdnad.!När!sjuksköterskan!observerat!patientens!beteende!
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kan!de!te!sig!ganska!enkelt,!dock!kan!det!krävas!mer!efterforskning.!Orlando!menar!att!i!

sådana!lägen!är!familjemedlemmar!till!stor!nytta!då!de!kan!prata!för!patienten.!

Orlando!vill!med!sin!teori!åstadkomma!en!bättre!vård!för!patienter!som!är!verbala!och!icke!

verbala.!Om!patientens!omvårdnadsbehov!inte!upptäcks!i!tid!av!sjuksköterskan!samt!

åtgärdas!kommer!patientens!tillstånd!vara!intakt!eller!i!värsta!fall!förvärras.!Orlando!

förklarar!att!när!sjuksköterskan!uträttat!den!aktuella!omvårdnaden!för!patienten!kan!hen!

beakta!och!se!förändringar!i!den!verbala!och!icke!verbala!beetendena!hos!patienten!för!att!se!

om!åtgärden!var!lyckosam!eller!om!ytterligare!åtgärder!måste!vidtas.!Genom!denna!teori!

flyttas!en!del!av!fokuset!från!det!medicinska!till!omvårdnaden!och!utforskandet!av!

patientens!individuella!behov!(Schmieding,!1993,!s.125C150).!

!!

Orlandos!omvårdnadsteori!valdes!till!denna!litteraturöversikt!då!den!beskriver!hur!

sjuksköterskan!och!patienten!måste!interagera!med!varandra!i!komplexa!vårdsituationer!för!

att!omvårdnadsbehoven!skall!kunna!tillgodoses.!Den!tar!även!upp!vikten!att!som!

legitimerad!sjuksköterska!kunna!anpassa!sig!till!varje!enskild!patient!och!dennes!behov!samt!

ta!hjälp!av!familjemedlemmar!där!det!är!nödvändigt.!Detta!speglar!arbetet!med!

smärthantering!vid!demenssjukdom!och!dess!hinder!som!detta!arbete!syftar!till!att!belysa.!

 

3.!Problemformulering!
 
Smärtproblematik!vid!demenssjukdom!är!en!vårdsituation!som!ställer!höga!krav!på!

sjuksköterskan!och!dennes!profession.!Demenssjukdomen!kan!i!takt!med!att!den!förvärras!

orsaka!kommunikationssvårigheter!som!gör!att!smärtproblematiken!blir!svår!att!förmedla.!

Detta!kan!leda!till!långvarigt!lidande!för!den!demenssjuke!som!i!längden!kan!bidra!till!andra!

hälsoproblem.!Därför!valdes!denna!litteraturöversikt!till!att!belysa!hur!sjuksköterskorna!

upplever!denna!komplexa!vårdsituation!samt!vilka!behov!de!uttrycker!för!att!skapa!en!

tillfredsställande!smärtbedömning!för!den!demenssjuke!personen,!för!att!på!så!sätt!öka!

kunskapen!och!medvetenheten!inom!detta!komplicerade!område.!

!
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4.!Syfte!
 
Denna!litteraturöversikt!syftar!till!att!belysa!hur!sjuksköterskan!upplever!smärtbedömning!

vid!demenssjukdom.!

!

5.!Metod 
!
5.1!Design!
 
Denna!litteraturöversikt!har!grundat!sig!på!Segersten!(2017!s.!108)!som!säger!att!en!

litteraturöversikt!skall!kartlägga!kunskapen!inom!det!valda!området.!Syftet!är!att!beskriva!

området!genom!att!systematiskt!analysera!och!sammanställa!de!valda!artiklarna!för!att!

sedan!kunna!fastställa!kunskapsläget.!Med!hjälp!av!denna!litteraturöversikt!skall!sedan!

konsekvenser!för!omvårdnadsarbetet!pekas!ut.!

!

5.2!Inklusion4!&!exklusion!
 
För!att!inkluderas!i!litteraturöversikten!krävdes!att!artiklarna!syftade!till!att!beskriva!

smärtbedömning!vid!demenssjukdom!ifrån!ett!vårdande!perspektiv!samt!vara!skriven!på!

engelska.!Artiklarna!skulle!vara!etiskt!granskad!alternativt!föra!ett!tydligt!etiskt!resonemang!

genom!hela!studien,!samt!vara!vetenskapliga!originalartiklar.!Om!artiklarna!inte!

åskådliggjorde!sjuksköterskans!arbete!ur!något!perspektiv,!berörde!psykiatrisk!vård!samt!

ansågs!ha!låg!kvalitet!efter!kvalitetsgranskning!exkluderades!de!ur!denna!litteraturöversikt.! 

 

5.3!Litteratursökning!
 
För!att!hitta!de!vetenskapliga!studierna!till!grund!för!litteraturöversikten!valdes!databaserna!

Pubmed!och!Cinahl.!De!vetenskapliga!studierna!som!valdes!hittades!utifrån!sökord!i!

SvenskMeSH!samt!CinahlCheadings.!För!att!sedan!få!en!jämlik!sökning!i!Cinahl!och!Pubmed!

kontrollerades!att!MeSHCtermerna!och!CinahlC!headings!hade!liknande!eller!samma!sökord.!

Nurs*!valdes!i!sökningen!för!att!få!så!brett!perspektiv!på!omvårdnad!som!möjligt.!Då!syftet!

kom!att!ändras!under!arbetets!gång!gjordes!ytterligare!sökningar!för!att!svara!på!

litteraturöversiktens!syfte.!Experience*!och!Perception*!lades!till!som!sökord!för!att!besvara!
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de!nya!begreppen.!Dessa!sökningar!genererade!två!nya!artiklar!varav!majoriteten!av!de!

redan!valda!artiklarna!återfanns!i!denna!sökning.!Därefter!gjordes!även!en!likvärdig!sökning!

i!Cinahl!vilket!inte!genererade!någon!ytterligare!artikel.!Dessa!sökningar!resulterade!i!13!

relevanta!artiklar.!För!att!ha!möjlighet!att!hitta!mer!relevant!material!till!resultatet!gjordes!

manuella!sökningar!utifrån!referenslistor!i!arbetets!valda!artiklar,!vilket!resulterade!i!

ytterligare!2!artiklar.!Därmed!utgjorde!det!slutgiltiga!antalet!artiklar!15!stycken.!Slutligen!

kontrollerades!artiklarnas!tidskrifter!via!UlrichWebb!för!att!säkerställa!att!de!var!

kvalitetsgranskad!samt!erhöll!en!hög!standard.!Tabell!1!presenterar!tillvägagångssättet.!

 

Tabell!1.!Översikt!av!artikelsökningar!

 
Datum!
Databas!

Sökord! Begränsningar! Antal!
träffar!

Valda! Inkluderade!

Cinahl!
190112!

(pain!assessment!OR!pain!
measurement)!AND!(chronic!
pain!OR!pain)!AND!dementia!
AND!nurs*!

Abstract,!
Language:!
English!

342! 82*!
36**!
9***!

5!

PubMed!
190129!

((((pain!assessment!OR!pain!
measurement))!AND!(chronic!
pain!OR!pain))!AND!dementia)!
AND!nurs*!

Abstract,!
Language:!
English!

460! 164*!
5**!
56***!
11****!
!!
!!

6!

PubMed!
190213!

(((((pain!assessment!OR!pain!
measurement))!AND!(chronic!
pain!OR!pain))!AND!dementia)!
AND!nurs*)!AND!(experience*!
OR!perception*)!!

Abstract,!
Language:!
English!

122! 53*!
6**!
21***!
5****!

2!!

Urval!1:!*Artiklarnas!titel!lästes.!Urval!2:!**Dubbletter!från!föregående!sökningar!sorteras!bort.!Urval!

3:!***Artiklarnas!abstrakt!lästes.!Urval!4:!****Hela!artiklarna!lästes.!Urval!5:!*****Relevansbedömning!

och!kvalitetsgranskning!av!artiklarna 
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5.4!Urval,!relevansbedömning!och!granskning!
 
För!att!litteraturöversikten!skulle!uppnå!en!så!hög!relevans!som!möjligt!valdes!sökorden!

noggrant!ut!med!hjälp!av!MeSHCtermer!och!CinahlCheadings.!Vid!utförande!av!

relevansbedömning!lästes!först!titlarna!igenom!i!sökningen!som!genererade!ett!gynnsamt!

antal!träffar.!Därefter!lästes!studiens!abstrakt!för!en!fortsatt!bedömning.!De!studier!som!

visade!sig!ha!ett!relevant!abstrakt!lästes!i!sin!helhet.!De!jämfördes!mot!litteraturöversiktens!

syfte!samt!inklusions!och!exklusionskriterier.!I!den!sista!relevansbedömningen!gjordes!då!en!

kvalitetsgranskning!av!de!artiklar!som!klarat!sig!igenom!tidigare!kriterier,!för!att!bedöma!

lämpligheten.!Vid!kvalitetsgranskning!av!kvalitativa!studier!användes!SBUs!

kvalitetsgranskningsmall!från!2014:!“Mall!för!kvalitetsgranskning!av!studier!med!kvalitativ!

forskningsmetodik9!patientupplevelser”!(SBU,!2014)!samt!Forsberg!&!Wengströms!(2003)!

granskningsmall,!se!bilaga!3.!Vid!de!kvantitativa!studierna.!Mallarna!användes!för!att!

värdera!artiklarnas!kvalitet!och!tydliggjorde!vilka!artiklar!som!höll!en!så!hög!kvalitet!som!

möjligt!att!inkludera!i!litteraturöversikten.!Fyra!artiklar!som!erhöll!låg!kvalitet!valdes!att!

exkluderas!ur!arbetet!då!de!inte!uppfyllde!litteraturöversiktens!krav!på!att!artikeln!skulle!

vara!etiskt!granskad!alternativt!föra!ett!etiskt!resonemang.!

!
5.5!Analys!
 
Analysen!grundades!i!Dahlborgs!(2017,!s.!177–197)!uppfattning!om!att!man!först!sätter!sig!in!

i!materialet!och!sedan!bildar!ett!sammanhang!för!att!se!en!helhet.!Artiklarnas!resultat!lästes!

därefter!av!författarna!var!för!sig,!och!sedan!tillsammans!för!att!skapa!förståelse!och!ett!så!

brett!perspektiv!som!möjligt!för!materialet.!I!analysprocessen!bildades!därefter!tre!

huvudteman;!Verktyg!till!hjälp!vid!smärtbedömning,!orsaker!till!en!ofullständig!

smärtbedömning!samt!förhållningssätt!vid!smärtbedömning.!Detta!baseras!på!Polit!och!Beck!

(2012,!s.!119)!som!menar!att!man!vid!analysen!skall!utgå!från!viktiga!teman!i!materialet!som!

fokus!och!sedan!urskilja!likheter!och!skillnader!i!data.!Detta!gjordes!också!för!att!viktiga!data!

inte!skulle!missas!eller!uppfattats!fel!så!att!validiteten!i!litteraturöversikten!stärktes.!När!

resultatet!sedan!lästs!igenom!flertalet!gånger!färgkodades!texterna!utefter!de!tre!bestämda!

huvudtemana!och!därefter!bildades!resultatet!utifrån!det!material!som!ansågs!vara!relevant!

och!låg!i!linje!med!litteraturöversiktens!syfte.!Likheter!och!skillnader!identifierades!efter!
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noggrann!jämförelse!av!huvudfynden!i!materialet!och!utgjorde!litteraturöversiktens!resultat!

som!presenteras!i!figur!1.!

!

Figur!1.!Översikt!av!analysförfarandet!
!
 
5.6!Etiska!överväganden 
Viss!förkunskap!inom!ämnet!fanns!inför!arbetet!med!litteraturöversikten,!men!det!ansågs!

inte!kunna!påverka!det!slutgiltiga!resultatet!i!arbetet.!Bearbetningen!av!de!vetenskapliga!

studierna!bevarades!på!en!objektiv!nivå.!Artiklarna!skulle!handla!om!väsentliga!frågor,!ha!

god!vetenskaplig!kvalité!samt!genomföras!på!ett!etiskt!tillvägagångssätt!i!enlighet!med!

Kjellströms!(2015,!s.!76)!antagande!om!etik!i!vetenskapliga!studier.!I!arbetet!med!de!valda!

studierna!har!ingenting!förvrängts!eller!exkluderats!för!att!påverka!litteraturöversikten!och!

samtliga!artiklar!som!använts!presenteras!i!litteraturöversiktens!resultat.!Valda!artiklar!

utgick!från!Forsberg!&!Wengström!(2013,!s.!69C70)!som!anser!att!artiklar!i!en!litteraturstudie!

bör!vara!granskad!av!etisk!kommitté!alternativt!föra!ett!etiskt!resonemang.!

 

 !

•Artiklarna!
kvalitetsgranskades

Artiklarnas!resultat!lästes!av!
författarna!var!för!sig!och!sedan!

tillsammans

•Texterna!
färgkodades

Sammanställning av!
resultatdelar

•Likheter!och!skillnader!
identifierades!efter!

jämförelse!av!
huvudfynd!i!material

Litteraturöversiktens!
resultat!skapades
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6.!Resultat!
 
Resultatet!i!denna!litteraturöversikt!består!av!15!vetenskapliga!artiklar!varav!13!är!av!

kvalitativ!karaktär!och!2!är!av!kvantitativ!karaktär.!Samtliga!artiklar!berör!sjuksköterskans!

arbete!med!smärtbedömning!av!personer!med!demenssjukdom!och!majoriteten!av!

deltagarna!var!grundutbildade!sjuksköterskor.!Totalt!framkom!tre!huvudteman!och!7!

subteman!i!litteraturöversikten!Se!figur!2.

!
Figur!2.!Översikt!över!huvud9!och!subteman!i!litteraturstudien!

!
6.1!Verktyg!till!hjälp!vid!smärtbedömning!
!
6.1.1!Sjuksköterskans!samarbete!med!anhöriga!
! 
Ett!sätt!att!få!en!så!god!och!grundlig!smärtbedömning!som!möjligt!var!att!skapa!en!dialog!

med!de!anhöriga!som!besitter!god!information!om!deras!närstående!(Burns!&!Mcllfatrick.,!

2015a;!Fry,!Arendts!&!Chenoweth.,!2016;!Karlsson,!ErnsthC!Bravell,!Ek!&!Bergh.,!2014).!När!

en!person!drabbas!av!demenssjukdom!var!det!därför!till!stor!hjälp!att!ha!en!bra!relation!till!

de!anhöriga.!Anhöriga!ser!förändringar!i!en!persons!beteende!betydligt!fortare!än!vad!

sjuksköterskorna!gör!då!de!känner!personen!och!dess!normala!tillstånd!(Karlsson,!Sidenvall,!

Verktyg!till!hjälp!vid!
smärtbedömning

sjuksköterskans!
samarbete!med!

anhöriga

Sjuksköterskans!
samarbetet!med!övrig!

vårdpersonal

Sjuksköterskans!
användning!av!

smärtbedömningsinstr
ument!

Orsaker till!en!ofullständig!
smärtbedömning

Bristen!av!tid!

Bristen!på!
utbildning

Förhållningssätt!vid!
smärtbedömning

Identifiering!av!tecken!
som!ansågs!vara!

smärta

Vikten!av!kännedom!om!
personen!vid!

smärtbedömning
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Bergh!&!ErnsthCBravell.,!2012a;!Martin,!Williams,!Hadjistavropoulos,!Hadjistavropoulos!&!

MacLean.,!2005;!Monroe,!Parish!&!Mion.,!2016;!Zwakhalen,!Docking,!Gnass,!Sirsch,!Stewart,!

Allcock!&!Schofield.,!2018).!De!anhöriga!kunde!därför!ofta!förklara!förändringar!i!personens!

smärtnivåer!som!sjuksköterskorna!inte!uppmärksammade!och!därför!ansågs!de!närstående!

vara!en!god!hjälp!vid!bedömning!och!upptäckt!av!smärta!(Fry!et.al.,!2016;!Martin!et.al.,!

2005).!Anhöriga!kan!sitta!på!information!som!är!värdefull!för!sjuksköterskan!att!veta!och!

som!ej!finns!antecknat!i!journalen!(Monroe!et.al.,!2016).!

!

Medan!en!del!sjuksköterskor!inte!har!något!problem!att!prata!med!anhöriga!upplever!en!del!

sjuksköterskor!kommunikationen!med!anhöriga!som!väldigt!jobbig.!De!upplever!att!de!

framstår!som!inkompetenta!vilket!bidrar!till!ett!lägre!självförtroende!(Chang,!Daly,!Johnson,!

Harrison,!Easterbrook,!Bidewell,!Stewart,!Noel!&!Hancock.,!2009).!!

!

“I!could!look!after!a!resident!and!do!anything!they!needed!but!I!found!it!hard!to!talk!to!the!family!

members”!

(Chang!et.al,!2009,!s.45)!

 
 
6.1.2!Sjuksköterskans!samarbete!med!övrig!vårdpersonal!
!
Smärtbedömning!anses!vara!en!komplicerad!process!som!kräver!ett!starkt!och!nära!

samarbete!mellan!vårdpersonalen!(Fry!et.al.,!2016;!Karlsson!et.al.,!2014;!Karlsson!et.al.,!2012a;!

Karlsson,!Sidenvall,!Bergh!&!ErnsthC!Bravell.,!2012b;!Lichtner,!Dowding!&!Closs.,!2015;!

Monroe!et.al.,!2016).!Dock!visade!det!sig!att!sjuksköterskorna!ansåg!att!det!var!problematiskt!

att!ta!emot!information!från!annan!vårdpersonal!om!personens!smärta!(Chang!et.al.,!2009;!

CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002;!Karlsson!et.al.,!2012a)!och!därför!var!det!viktigt!för!dem!

att!vara!närvarande!och!bilda!sig!en!egen!uppfattning!om!situationen!när!det!var!möjligt!

(Chang!et.al.,!2009;!Karlsson!et.al.,!2012a;!Peisah,!Weaver,!Wong!&!Strukovski.,!2014).!

Samtidigt!känner!sig!sjuksköterskorna!ofta!osäkra!på!sina!observationer!av!personer!med!

demenssjukdom!samt!att!de!inte!alltid!kunde!lita!på!sig!själva!och!sina!erfarenheter!(Chang!

et.al.,!2009;!Fry!et.al.,!2016;!Zwakhalen!et.al.,!2018).!Sjuksköterskorna!förklarade!även!

svårigheter!att!analysera!det!normala!beteendet!hos!dessa!personer!varpå!undersköterskorna!
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ansågs!som!nyckelkomponenter!i!smärtbedömningen!då!de!arbetar!närmast!den!sjuke!och!

lättast!ser!avvikande!beteenden!som!kan!tyda!på!smärta!(CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002;!

Karlsson!et.al.,!2014;!Karlsson!et.al.,!2012b;!Zwakhalen!et.al.,!2018).!Undersköterskorna!

beskriver!dock!att!dem!blir!frustrerade!över!att!de!inte!når!fram!till!sjuksköterskorna!när!de!

har!en!demenssjuk!person!med!smärta.!De!beskriver!även!att!de!blir!frustrerade!om!inte!

sjuksköterskan!lyssnar!på!deras!iakttagelser!utan!istället!gör!en!egen!bedömning!(Karlsson!

et.al.,!2012a).!

!

Kommunikationen!och!tilliten!mellan!sjuksköterskorna!och!läkarna!ansågs!också!vara!ytterst!

viktig!vid!bedömningen!av!smärta!hos!personer!med!demenssjukdom!(Burns!et.al.,!2015;!Fry!

et.al.,!2016;!Peisah!et.al.,!2014),!trots!detta!kände!de!att!läkarna!inte!lyssnade!på!dem!(CohenC

mansfield!&!Creedon.,!2002;!Fry!et.al.,!2016;!Peisah!et.al.,!2014).!Sjuksköterskorna!förklarade!

även!att!det!finns!en!risk!att!de!tappar!den!kliniska!blicken!vid!smärtbedömning!om!de!ej!får!

utföra!den!med!jämna!mellanrum!utan!istället!överlåter!det!till!undersköterskorna!(Karlsson!

et.al.,!2012b).!De!uttryckte!även!en!oro!över!att!tappa!den!praktiska!kunskapen!när!de!bara!

utgår!från!andras!direktiv!istället!för!att!se!och!agera!själva.!Rädslan!om!att!gå!miste!om!

viktig!kunskap!och!tappa!det!patientnära!arbetet!vid!delegering!för!att!hinna!med!andra!

sysslor!uttrycktes!(Karlsson!et.al.,!2014;!Karlsson!et.al.,!2012a).!

!

För!att!skapa!den!bästa!behandlingen!och!vården!för!patienten!är!det!av!betydelse!att!

vårdinstanser!samarbetar!och!kommunicerar!på!bästa!sätt!(Fry!et!al.,!2016;!Karlsson!et.al.,!

2014;!Karlsson!et.al.,!2012a),!dock!noterades!många!gånger!kommunikationsproblem!mellan!

vårdpersonal,!speciellt!mellan!undersköterskor!och!sjuksköterskor!(Peisah!et.al.,!2014).!Ett!

verktyg!som!bidrog!till!ett!mer!systematiskt!sätt!att!kommunicera!smärtinformation!på!var!

PAINADC!verktyget.!Utan!detta!verktyg!visade!det!sig!vara!svårt!att!förmedla!information!

mellan!sjukvårdspersonalen!(Fry!et.al.,!2016).!

 

6.1.3!Sjuksköterskans!användning!av!smärtbedömningsinstrument!
!
Lämpliga!och!självklara!smärtbedömningsverktyg!vid!demenssjukdom!rapporterades!vara!

bristfälligt!av!flera!sjuksköterskor.!De!uttryckte!ett!behov!om!en!ökad!flexibilitet!i!

bedömningen,!eftersom!kommunikationsbegränsningarna!för!de!demenssjuka!personerna!



! 18!

bidrog!till!att!smärtan!ofta!förblev!oupptäckt,!okänd!eller!bristfälligt!hanterad!(Fry!et.al.,!

2016;!Karlsson!et.al.,!2012b;!Lichtner!et.al.,!2015;!Martin!et.al.,2005;!Peisah!et.al.,!2014;!

Zwakhalen!et.al.,!2018).!Vid!smärtbedömning!av!personer!med!demenssjukdom!hänvisar!

många!avdelningar!till!abbey!pain!scale,!VAS!eller!PACSLAC.!Detta!ansåg!sjuksköterskorna!

vara!otillräckligt!(Barry,!Parson,!Passmore!&!Hughes.,!2012;!Burns!&!Mcllfatrick.,!2015a;!Fry!

et.al.,!2016;!Karlsson!et.al.,!2014;!Kovach,!Griffie,!Munchka,!Noonan!&!Weissman.,!2000;!

Lichtner!et.al.,!2015;!Peisah!et.al.,!2014;!Zwakhalen!et.al.,!2018).!Osäkerhet!uppkom!vid!

användning!av!dessa!bedömningsinstrument!på!grund!av!svårigheten!att!förmedla!en!exakt!

information!om!smärtan!när!en!verbal!eller!visuell!skala!användes!(Burns!&!Mcllfatrick.,!

2015a;!Chang!et.al.,!2009;!Fry!et.!al.,!2016;!Karlsson!et.al.,!2014;!Kovach!et.al.,!2000;!Lichtner!

et.al.,!2015;!Zwakhalen!et.al.,!2018).!Sjuksköterskorna!ansåg!därför!att!det!inte!fungerade!att!

använda!samma!bedömningsinstrument!för!personer!med!demens!som!för!personer!utan!

kognitiv!nedsättning!(Burns!&!Mcllfatrick.,!2015a;!Karlsson!et.al.,!2014;!Lichtner!et.al.,!2015).! 

 

Många!sjuksköterskor!menade!att!smärtan!är!individuell!och!poängen!utifrån!

bedömningsverktyget!i!en!visuell!analog!skala!(VAS)!upplevs!då!som!slumpmässiga!vilket!

påverkade!användbarheten!och!behandlingsbeslut.!De!flesta!var!eniga!och!medvetna!om!att!

personer!med!svår!demens!inte!hade!möjlighet!att!kommunicera!sin!smärta!genom!siffrorna!

som!används!i!VAS!(Burns!&!Mcllfatrick.,!2015a;!Karlsson!et.al.,!2014;!Lichtner!et.al.,!2015;!

Zwakhalen!et.al.,!2018).!Vårdpersonalen!rapporterade!att!intensiteten!på!smärtan!var!svårare!

att!bedöma!vid!demenssjukdom!på!grund!av!en!bredare!variation!av!tecken!på!smärta!och!

symtom!(Burns!&!Mcllfatrick.,!2015a;!Fry!et.al.,!2016;!Karlsson!et.al.,!2014)!samt!oförmågan!

att!på!ett!adekvat!sätt!beskriva!sin!smärta!(Karlsson!et.al.,!2014).!På!grund!av!detta!tolkades!

smärtan!olika!av!sjuksköterskorna!vilket!resulterade!i!olika!resultat!(Zwakhalen!et.al.,!2018).! 

 

Smärtverktyget!PAINAD!jämfördes!med!abbey!pain!scale,!PACSLAC!samt!doloplusC2!och!

visade!sig!ge!ett!bättre!systematiskt!tillvägagångssätt!vid!kommunikationen!med!personen!

med!demenssjukdom.!Det!gav!bättre!självförtroende!och!struktur!i!smärtbedömningen!för!

att!det!hjälpte!sjuksköterskan!att!se!personen!från!ett!annat!perspektiv!och!identifiera!

beteendesymptomen!(Fry!et.al.,!2016).!Många!sjuksköterskor!uppgav!att!smärtverktyg!kunde!

användas!strukturerat!med!en!frekvens!på!var!tredje,!sjätte!eller!tolfte!månad,!men!användes!
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sällan!så!ofta!som!de!ansåg!att!det!krävdes!och!inte!utefter!patientens!behov!(Peisah!et.al!

2014).!De!ansåg!att!smärtbedömningsverktygen!var!okända,!otillräckliga!eller!otillgängliga!

på!arbetsplatsen!(Lichtner!et.al.,!2015;!Zwakhalen!et.al.,!2018).!Sjuksköterskor!påtalade!också!

att!trots!att!man!använde!smärtbedömningsverktyg!krävdes!alltid!klinisk!bedömning!för!att!

uppskatta!personens!smärtnivå!(Barry!et.al.,!2012;!Burns!&!Mcllfatrick.,!2015a;!Chang!et.al.,!

2009;!Fry!et.al.,!2016;!Karlsson!et.al.,!2014;!Kovach!et.al.,!2000)!och!ju!mer!komplicerat!ett!

verktyg!var,!desto!mindre!troligt!var!det!att!sjuksköterskan!skulle!stödja!sig!på!det!vid!

bedömningen!(Fry!et.al.,!2016).!Bristen!på!lämpliga!verktyg!uteslöt!och!fördröjde!

smärthanteringen!för!personer!med!demenssjukdom!och!kunde!också!bidra!till!att!smärta!

inte!registrerades!(Fry!et.al.,!2016;!Lichtner!et.al.,!2015;!Martin!et.al.,!2005;!Zwakhalen!et.al.,!

2018).! 

  
6.2!Orsaker!till!en!ofullständig!smärtbedömning!
!
6.2.1!Bristen!på!tid!
  
Tiden!är!en!nyckelkomponent!vid!bedömning!av!smärta!hos!dementa!personer,!trots!detta!

var!tiden!bristfällig!och!en!utmaning!i!arbetsmiljön!(Barry!et.al.,!2012;!Burns!&!Mcllfatrick.,!

2015a;!Fry!et.al.,!2016;!GillmoreC!Bykovskyi!&!Bowers.,!2013;!Karlsson!et.al.,!2014;!Karlsson!

et.al.,!2012a;!Karlsson!et.!al.,!2012b).!För!att!göra!en!noggrann!kartläggning!om!smärtan!och!

dess!intensitet!krävdes!tillräckligt!med!tid.!Att!skynda!på!smärtbedömningen!kunde!bli!

störande!för!personen!med!demenssjukdom!på!grund!av!den!kognitiva!

funktionsnedsättningen.!Det!kunde!bidra!till!att!personen!blev!mindre!förstående!för!vad!

som!skedde!(Karlsson!et.al.,!2014).!!

!

När!tiden!inte!räckte!till!kunde!viktig!information!om!smärtan!äventyras!då!smärtsignalerna!

missades!av!vårdpersonalen!(Fry!et.al.,!2016;!GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013;!Karlsson!et.al.,!

2014;!Karlsson!et.al.,!2012a;!Peisah!et.al.,!2014).!Sjuksköterskornas!oförmåga!att!hinna!göra!

egna!bedömningar!och!ordinera!smärtstillande!läkemedel!när!undersköterskorna!

rapporterade!om!smärta!bidrog!till!en!stor!frustration!inom!vårdlaget!(Karlsson!et.al.,!2012a;!

Karlsson!et.al!2012b)!samt!en!känsla!av!att!man!tappade!det!patientnära!arbetet!(Karlsson!

et.al.,!2012b).!Sjuksköterskorna!beskrev!också!att!tid!för!reflektion!och!diskussion!

tillsammans!med!undersköterskorna!var!viktigt.!Detta!var!främst!för!att!sjuksköterskorna!
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skulle!få!chans!att!analysera!och!föra!in!informationen!i!journalsystemet,!eftersom!att!det!

annars!lätt!kan!bli!fel!då!de!olika!professionerna!ofta!inte!tänker!på!samma!sätt!(Karlsson!

et.al.,!2012a;!Karlsson!et.al.,!2012b).!

!

6.2.2!Bristen!på!utbildning!
  
Kunskap!är!en!viktig!del!i!att!sjuksköterskor!ska!känna!sig!trygga!och!bekväma!i!sin!

yrkesroll,!speciellt!när!de!jobbar!med!dementa.!De!flesta!sjuksköterskor!ansåg!sig!ha!för!lite!

utbildning!och!därmed!för!lite!kompetens!för!att!bedöma!smärta!hos!dem!med!

demenssjukdom!samt!tillämpa!lämpliga!smärtbedömningsverktyg!(Barry!et.al.,!2012;!Burns!

&!Mcllfatrick.,!2015a;!Chang!et.al.,!2009;!Fry!et.al.,!2016;!Martin!et.al.,!2005;!Peisah!et.al.,!2014;!

Zwakhalen!et.al.,!2018).!Många!sjuksköterskor!beskrev!en!osäkerhet!i!att!korrekt!tolka!och!

besvara!de!bedömningsfrågor!som!fanns!(Burns!&Mcllfatrick.,!2015a;!GillmoreC!Bykovskyi!

et.al.,!2013;!Lichtner!et.al.,!2015;!Martin!et.al.,2005;!Zwakhalen!et.al.,!2018)!och!kände!att!det!

var!omöjligt!att!uppnå!säkerhet!i!bedömningen!(GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013).!!

!

Det!upplevdes!också!vara!viktigt!att!som!sjuksköterska!få!utbyta!erfarenhet!med!andra!

sjuksköterskor!vid!bedömningen!av!smärta!på!grund!av!osäkerheten,!vilket!det!många!

gånger!saknades!utrymme!för!(Karlsson!et.al.,!2012b).!Det!visade!sig!också!i!vissa!fall!att!

symtomen!på!smärta!endast!dokumenterades!och!behandlades!om!den!varade!över!en!

längre!tid!(Fry!et.al.,!2016;!GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013).!Den!grupp!sjuksköterskor!som!

hade!fått!utbildning!i!smärtbedömning!vid!demenssjukdom!kände!sig!mer!bekväma!i!sin!

yrkesroll!och!ansåg!att!de!hade!bra!kunskap!om!smärthantering!vid!demens.!De!ansåg!sig!

också!ha!bra!strategier!för!smärtbedömning!(Burns!&!Mcllfatrick.,!2015a;!Peisah!et.al!2014).!

En!del!sjuksköterskor!uppgav!att!strategier!för!bedömning!av!smärta!hos!dem!med!

demenssjukdom!inte!är!något!som!man!lär!sig!under!utbildningen.!Detta!är!något!man!får!

öva!upp!under!sina!år!som!yrkesverksam!sjuksköterska!(Kovach!et.al.,!2000).!Vissa!ansåg!

även!att!det!fanns!bristande!riktlinjer!vad!det!gällde!smärtbedömning!vid!demenssjukdom!

(Barry!et.al.,!2012).!

!

!

!
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!

6.3!Förhållningssätt!vid!smärtbedömning!
  
6.3.1!Identifiering!av!tecken!som!ansågs!vara!smärta!

 
Att!arbeta!som!sjuksköterska!med!demenssjuka!personer!ställer!stora!krav!på!individen,!det!

är!ett!komplext!jobb!där!sjuksköterskan!måste!få!information!från!familjen,!miljön,!

vårdpersonalen!samt!journalanteckningar!för!att!kunna!bilda!sig!en!uppfattning!(Fry!et.al.,!

2016;!Monroe!et.al.,!2016).!Sjuksköterskan!måste!ständigt!vara!vaksam!på!förändringar!samt!

prioritera!den!demenssjukes!komfort!och!livskvalité!(CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002;!Fry!

et.al.,!2016;!Monroe!et.al.,!2016).!

!!

Vid!smärtbedömning!försöker!man!i!den!mån!det!går!att!lita!på!personens!egna!förmåga!att!

själv!beskriva!sin!smärta,!för!att!skapa!en!bas!i!bedömningen!(Karlsson!et.al.,!2014;!Barry!

et.al.,!2012;!Peisah!et.al.,!2014).!I!de!allra!flesta!fall!är!personen!oförmögen!att!själv!beskriva!

sin!smärta!på!grund!av!kognitiva!svårigheter!(Burns!&!Mcllfatrick.,!2015a;!Chang!et.al.,!2009;!

GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013;!Karlsson!et.al.,!2014;!Kovach!et.al.,!2000)!och!man!kan!då!

använda!lätt!intervjuteknik!med!ett!fåtal!lätta!frågor!(Karlsson!et.al.,!2014).!Om!det!finns!ett!

verbalt!hinder!i!kommunikationen!så!fortsätter!smärtbedömningen!genom!att!observera!

beteendeförändringar!(Barry!et.al.,!2012;!CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002;!Fry!et.al.,!2016;!

GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013;!Karlsson!et.al.,!2014;!Kovach!et.al.,!2000;!Martin!et.al.,!2005;!

Peisah!et.al.,!2014),!ansiktsuttryck!och!kroppsrörelser!!(CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002;!

Fry!et.al.,!2016;!GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013;!Karlsson!et.al.,!2014;!Kovach!et.al.,!2000;!

Martin!et.al.,!2005;!Peisah!et.al.,!2014),!ytterligare!förvirring!(Barry!et.al.,!2012;!Karlsson!et.al.,!

2014),!avvikande!sömnmönster!(CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002;!Martin!et.al.,!2005)!!

samt!minskad!aptit!(CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002;!Kovach!et.al.,!2000).!När!

sjuksköterskorna!kände!igen!dessa!tecken!hjälpte!det!dem!att!fatta!beslut!om!smärtan!och!

hur!den!skulle!hanteras!(Fry!et.al.,!2016;!GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013;!Peisah!et.al.,!2014).!!

!

En!stor!utmaning!ansågs!vara!att!avgöra!om!smärtan!var!fysisk!eller!emotionell!(CohenC

Mansfield!&!Creedon.,!2002;!Kovach!et.al.,!2000).!Sjuksköterskorna!angav!att!det!var!lättare!

att!identifiera!och!behandla!fysisk!smärta!jämfört!med!emotionell!smärta.!I!de!fall!där!
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smärtan!har!undgått!sjuksköterskorna!och!ej!blivit!behandlad!uttryckte!sjuksköterskorna!att!

de!blivit!arga!och!upprörda!över!att!de!ej!kunnat!identifierat!detta!(CohenCMansfield!&!

Creedon.,!2002).!Dock!kunde!tecken!på!smärta!i!vissa!fall!vara!falska!då!den!demenssjuke!

personen!hittade!på!symtomen!för!att!få!uppmärksamhet!från!vårdpersonalen!(CohenC

Mansfield!&!Creedon.,!2002).!

Vissa!sjuksköterskor!angav!att!alla!beetendeförändringar!hos!en!demenssjuk!person!inte!tas!

på!allvar,!en!del!läkare!och!sjuksköterskor!ansåg!att!det!var!en!naturlig!fas!i!demensens!

sjukdomsförlopp!och!la!då!inte!ner!någon!mer!tid!för!att!identifiera!vissa!beetendemösnter!

som!sedan!visade!sig!bero!på!smärta!(Martin!et.al.,!2005).!Sjuksköterskor!samlade!i!vissa!fall!

inte!ens!muntlig!information!från!den!demenssjuke!eftersom!de!ansåg!att!personen!ändå!inte!

förstod!vad!de!sa!(GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013).!Många!demenssjuka!personer!

rapporterades!få!en!fördröjd!behandling!och!i!vissa!fall!fick!de!ingen!behandling!alls!på!

grund!av!svårigheten!att!bedöma!smärtan!(Burns!&!Mcllfatrick.,!2015a;!Chang!et.!al.,!2009;!

CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002;!GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013;!Lichtner!et.al.,!2015).!

 

6.3.2!Vikten!av!kännedom!om!personen!vid!smärtbedömning!!
 
Kännedom!om!personen!är!viktigt!vid!smärtbedömning,!speciellt!när!de!har!svårt!att!själva!

beskriva!smärtan!(Chang!et.al.,!2009;!CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002;!Fry!et.al.,!2016;!

GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013;!Karlsson!et.al.,!2014;!Kovach!et.al.,!2000;!Peisah!et.al.,!2014).!

Sjuksköterskor!beskriver!sig!som!mycket!osäkra!på!smärta!vid!demenssjukdom!på!grund!av!

oförmågan!att!korrekt!tolka!symtomen!(Fry!et.al.,!2016;!GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013;!

Karlsson!et.al.,!2014).!För!att!ha!möjlighet!till!en!så!rättvis!och!korrekt!smärtbedömning!som!

möjligt!ansåg!sjuksköterskorna!att!det!krävdes!kontinuitet!i!personalgruppen!för!att!skapa!

en!individuell!bedömning!på!hur!personen!uppträder!vid!tecken!på!smärta!(Chang!et.al.,!

2009;!CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002;!Fry!et.al.,!2016;!GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!2013;!

Karlsson!et.al.,!2014;!Kovach!et.al.,!2000).!!

Sjuksköterskorna!ansåg!att!det!var!viktigt!att!utveckla!en!relation!med!personen!samt!bygga!

upp!en!tillit!för!att!komma!närmare!personen!och!lättare!kunna!identifiera!avvikande!

beteenden!och!bedöma!eventuell!smärta.!!(Chang!et.al.,!2009;!CohenCMansfield!&!Creedon.,!

2002;!Fry!et.al.,!2016;!GillmoreCBykovskyi!et.al.,!2013;!Karlsson!et.al.,!2014;!Monroe!et.al.,!

2016;!Peisah!et.al.,!2014).!När!flera!sjuksköterskor!var!involverade!i!personen!blev!
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smärtbedömningen!osäker!då!sjuksköterskan!ej!kan!tyda!förändringarna,!vilket!bidrog!till!en!

bristfällig!smärthantering!(Chang!et.al.,!2009;!Fry!et.al.,!2016;!GillmoreC!Bykovskyi!et.al.,!

2013;!Karlsson!et.al.,!2014;!Kovach!et.al.,!2000)!samt!att!alla!sjuksköterskor!som!arbetade!

inom!organisationen!gjorde!individuella!bedömningar!av!informationen!de!fick!om!den!

demenssjuke!personens!status!(Karlsson!et.al.,!2014;!Zwakhalen!et.al.,!2018).!!

!

“Pain!is!a!subjective!experience,!and!that’s!why!continuity!in!the!care!process!is!important.!To!

compare!and!evaluate!effectively,!it’s!vital!that!it’s!the!same!nurse!who!visits!the!care!recipients”!!

(karlsson!et.al,!2014,!s.196)!

!

En!nyanställd!sjuksköterska!som!ej!byggt!upp!en!relation!med!den!demenssjuke!personen!

skulle!aldrig!se!om!personen!led!av!smärta!så!länge!ingen!annan!kollega!förklarade!detta!

(CohenCMansfield!&!Creedon.,!2002).!Även!om!en!person!med!demenssjukdom!hade!

svårigheter!att!förmedla!sin!smärtpåverkan!var!det!fortfarande!viktigt!att!upprätthålla!

samarbetet!och!involvera!personen!i!sina!bedömningar!i!den!mån!det!gick!(Karlsson!et.al.,!

2014).!

 

 !
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7.!Diskussion!
!
7.1!Metoddiskussion!
 
Denna!litteraturöversikt!baseras!på!sökningar!i!Cinahl!och!Pubmed,!detta!då!Polit!&!Beck!

(2012,!s.!100)!anser!att!dessa!är!pålitliga!och!passande!för!omvårdnadsforskning.!

Sökningarna!som!gjordes!i!databaserna!utformades!noggrant!med!MeSHC!termer!och!CinahlC!

headings!vilket!skapade!en!bred!sökning!med!ett!relevant!antal!träffar.!Utifrån!

litteraturöversiktens!syfte!skapades!de!mest!relevanta!sökningarna.!Detta!bidrog!till!att!de!

manuella!sökningarna!resulterade!i!ett!fåtal!relevanta!artiklar.!Vidare!sökningar!i!ytterligare!

databaser!hade!med!stor!sannolikhet!ej!genererat!fler!artiklar.!Detta!då!databaser!som!

PsycINFO!inte!ansågs!ha!relevanta!artiklar!utifrån!litteraturöversiktens!syfte.!Under!urvalet!

exkluderades!artiklar!som!berörde!psykiatrisk!vård.!Detta!för!att!få!ett!så!väsentligt!resultat!

som!möjligt!i!förhållande!till!syftet.!

!!

Trots!att!litteraturöversikten!inte!hade!någon!tidsbegränsning!gällande!publicering!

beaktades!detta!av!författarna!under!urvalet!i!enlighet!med!Östlundh!(2014,!s.77)!som!menar!

att!vetenskapligt!material!är!en!färskvara.!Majoriteten!av!de!inkluderade!artiklarna!är!

publicerade!inom!10!år!och!endast!två!av!artiklarna!i!litteraturöversikten!är!äldre!än!så.!

Dessa!artiklar!valdes!trots!detta!att!inkluderas!då!de!erhöll!en!god!kvalitet!samt!svarade!på!

det!valda!syftet!och!kunde!därför!bidra!till!ytterligare!kunskap!i!resultatet.! !

Artiklar!som!ingår!i!resultatet!är!från!Europa,!Nordamerika!samt!Australien.!Detta!bidrog!till!

ett!brett!spektrum!för!hur!forskningen!inom!detta!ämne!ser!ut.!Dock!innehöll!detta!arbete!tre!

stycken!artiklar!från!Sverige!vilket!kan!leda!till!generalisering.!Det!kan!ha!skett!en!!

omedveten!vridning!av!resultatet!då!litteraturöversikten!till!stor!del!framhäver!länder!med!

god!ekonomisk!standard!och!synliggör!inte!lika!många!delar!i!världen!som!ej!har!samma!

förutsättningar.!Därför!hade!det!varit!intressant!om!artiklar!från!resterande!världsdelar!

inkluderats!för!att!få!ett!ännu!bredare!perspektiv!kring!ämnet.!

!

I!en!del!av!studierna!inkluderas!inte!bara!sjuksköterskor!som!deltagare!utan!också!andra!

vårdprofessioner,!främst!undersköterskor.!Då!man!trots!detta!kunnat!utläsa!vilka!delar!i!

studiens!resultat!som!kopplas!ihop!med!sjuksköterskor!och!deras!upplevelser!valdes!de!att!



! 25!

inkluderas!i!litteraturöversikten.!I!en!av!de!inkluderade!artiklarna!är!deltagarna!enbart!

undersköterskor.!Denna!artikel!valdes!trots!detta!att!vara!en!del!av!litteraturöversiktens!

resultat,!då!det!bidrog!till!en!ökad!förståelse!om!sjuksköterskeprofessionen!utifrån!

sjuksköterskans!högra!hand.!Den!bidrog!även!till!en!beskrivning!på!hur!samarbetet!fungerar!

och!önskas!fungera!mellan!professionerna!för!att!skapa!bästa!möjliga!vård.!Tre!av!artiklarna!

i!resultatet!är!skrivna!av!Karlsson!et.al,!detta!kan!ses!som!en!svaghet!då!dennes!forskning!får!

stor!plats!i!arbetet!vilket!kan!ha!påverkat!resultatet.!Dock!valdes!samtliga!att!tas!med!då!de!

bidrog!med!viktigt!material!till!litteraturöversikten!samt!svarade!bra!på!dess!syfte.!

!!

Tillräckligt!med!data!ansågs!vara!inhämtat!för!att!besvara!syftet!i!denna!litteraturöversikt.!

Majoriteten!av!de!inkluderade!artiklarna!var!av!kvalitativ!ansats!(n=!13)!och!två!erhöll!istället!

en!kvantitativ!ansats.!Kvalitativa!studier!valdes!främst!för!att!i!enlighet!med!Segersten!(2017,!

s.!107)!skapa!förståelse!för!en!person!och!dennes!upplevelser,!erfarenheter!eller!behov.!Dock!

valdes!både!kvantitativa!och!kvalitativa!studier!att!inkluderas!i!studien!och!kombineras!för!

att!belysa!olika!aspekter!och!det!anses!vara!en!fördel!att!komplettera!dessa!vid!

omvårdnadsforskningen!(Forsberg!&!Wengström,!2013,!s.57).!Om!fler!kvantitativa!studier!

inkluderats!i!resultatet!hade!det!kunnat!bidra!till!en!generaliserbarhet!i!större!utsträckning.!

!!

Under!urval!och!granskning!uppnådde!samtliga!artiklar!vetenskaplig!hög!eller!medelhög!

kvalitet!enligt!Statens!beredning!för!medicinsk!och!social!utvärderings!

kvalitetsgranskningsmall!(SBU,!2014)!samt!Forsberg!&!Wengströms!

kvalitetsgranskningsmall!(2003).!Majoriteten!av!artiklarna!(n=13)!i!litteraturöversikten!var!

etiskt!granskad!av!en!kommitté.!De!artiklar!(n=2)!där!det!ej!gick!att!utläsa!i!texten!om!de!var!

etiskt!granskad!eller!inte,!uppsöktes!istället!artiklarnas!tidskrifter!där!det!framkom!att!

samtliga!artiklar!genomgår!en!etisk!granskning!innan!publicering!i!tidskriften.!Dessa!artiklar!

ansågs!därför!vara!etiskt!godtagbara!och!inkluderades!i!litteraturöversiktens!resultat.!

Författarna!har!under!hela!arbetets!gång!arbetat!tillsammans!och!befunnit!sig!på!gemensam!

plats!för!möjlighet!att!föra!regelbunden!diskussion.!Detta!för!att!skapa!en!ömsesidig!

helhetsbild!och!undvika!missförstånd!och!feltolkning.!Detta!anses!utgöra!en!styrka!i!arbetet!

och!analysprocessen,!som!är!en!del!i!litteraturöversikten.!

!
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7.2!Resultatdiskussion!
 
Denna!litteraturöversikt!syftade!till!att!belysa!hur!sjuksköterskors!upplever!smärtbedömning!

vid!demenssjukdom!och!vilka!strategier!som!anses!vara!användbara.!!

Huvudfynden!i!denna!litteraturöversikt!visade!att!sjuksköterskorna!kände!sig!osäkra!kring!

smärtbedömningen!på!demenssjuka!samt!att!de!ej!litar!på!sina!iakttagelser!och!sig!själv.!

Därför!ansågs!det!att!samarbetet!med!anhöriga!och!övrig!vårdpersonal!var!av!stor!betydelse!

vid!smärtbedömning!och!identifiering!hos!personer!med!demenssjukdom.!I!resultatet!

framkom!även!att!sjuksköterskorna!upplevde!brist!på!smärtbedömningsinstrument,!

utbildning!och!kunskap!vilket!ledde!till!att!lättare!smärtbedömningsstrategier!som!

identifiering!av!kroppsspråk!och!beteende!lyftes!fram!som!användbara.!!

!

I!litteraturöversiktens!resultat!framkom!att!vid!identifiering!av!smärta!bidrar!anhöriga!med!

värdefull!information!för!sjuksköterskan.!Anhöriga!såg!ofta!förändringar!i!den!närståendes!

beteende!och!kunde!tolka!det!betydligt!mycket!fortare!än!vad!sjuksköterskorna!var!kapabla!

till.!De!känner!personen!och!dess!olika!tillstånd!på!ett!sätt!som!sjuksköterskorna!inte!har!

förmåga!till!vilket!kan!kopplas!till!Orlandos!teori!som!anser!att!i!lägen!där!det!krävs!en!

ytterligare!kunskap!om!personen!och!dess!uttryck!vid!omvårdnadsbehov!är!

familjemedlemmar!till!stor!nytta!(Schmieding!1993,!s.132).!Dock!uttryckte!anhöriga!i!en!

studie!av!Petyaeva!et.al!(2018)!att!de!inte!kände!sig!involverade!i!smärtbedömningen!och!

hanteringen!av!den!demenssjuke.!Vårdpersonalen!antydde!att!detta!berodde!på!anhörigas!

förmåga!att!diskutera!andra!omvårdnadsbehov!när!vårdpersonalen!just!då!bara!var!

intresserad!av!deras!förmåga!att!tolka!smärta!hos!personen!med!demenssjukdom.!McAuliffe!

et.al!(2012)!hävdar!att!smärtbedömningen!och!hanteringen!får!bäst!utfall!om!det!sker!i!

samråd!med!närstående!då!de!kan!förstå!den!demenssjuke!på!ett!bättre!sätt.!Buffum!&!

Haberfelde!(2007)!anser!att!anhöriga!kan!känna!en!tröst!om!vårdpersonalen!låter!dem!ha!

fortsatt!deltagande!i!sin!anhörigs!omvårdnad!även!om!det!inte!längre!är!möjligt!att!besitta!

fullt!ansvar!över!personen!i!deras!egna!hem,!detta!kan!leda!till!att!den!anhörige!känner!tillit!

gentemot!vårdpersonalen!och!kan!föra!en!bra!dialog!med!dem!för!att!uppnå!bästa!möjliga!

vård!för!den!demenssjuke.!!

!

!
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I!litteraturöversiktens!resultat!framgår!det!att!anhöriga!är!till!stor!hjälp!vid!smärtbedömning!

hos!dementa.!Trots!detta!beskrev!sjuksköterskorna!att!de!kände!sig!osäkra!inför!samarbetet!

med!anhöriga,!detta!då!rädslan!över!att!vara!till!besvär!eller!rädslan!över!att!visa!sig!okunnig!

inför!de!anhöriga!var!stor.!För!att!vårdpersonalen!ska!kunna!uppnå!en!lyckosam!

smärtbedömning!för!den!demenssjuke!måste!vårdpersonalen!bjuda!in!och!upplysa!de!

anhöriga!om!deras!betydelsefulla!roll!i!vården!av!deras!närstående.!!!

!

En!annan!viktig!nyckelkomponent!vid!smärtidentifiering!och!hantering!vid!demenssjukdom!

är!att!sjuksköterskorna!har!ett!nära!och!bra!samarbete!med!övrig!vårdpersonal.!Burns!&!

Mcllfatrick!(2015b)!ansåg!att!kommunikationen!mellan!sjuksköterskor!och!annan!

vårdpersonal!var!den!viktigaste!komponenten!vid!hantering!av!smärta!och!gav!förutsättning!

att!ge!den!effektivaste!behandlingen.!Vid!omvårdnad!av!en!person!med!demenssjukdom!är!

samarbete!mellan!vårdpersonalen!av!stor!betydelse!precis!som!det!belyses!i!

litteraturöversiktens!resultat.!!

!

I!litteraturöversiktens!resultat!framkom!det!att!sjuksköterskorna!ansåg!att!

smärtbedömningsinstrument!som!användes!för!patienter!utan!kognitiv!nedsättning!inte!

fungerade!på!personer!med!demens.!Detta!menar!även!Burns!och!Mcllfatrick!(2015b)!där!

sjuksköterskorna!uttryckte!stort!behov!av!bättre!och!mer!tillgängliga!verktyg!vid!bedömning!

av!smärta!hos!personer!med!demenssjukdom.!Deras!studie!visade!även!att!alla!

bedömningsinstrumenten!som!fanns!tillgängliga!hade!brister!och!var!inte!tillförlitliga!i!

arbetet!med!demenssjukdom.!De!bidrog!till!att!smärtan!identifierades!men!medverkade!inte!

till!en!exakt!information,!speciellt!inte!vid!verbala!och!visuella!skalor.!I!litteraturöversiktens!

resultat!visade!det!sig!dock!att!PAINAD!verktyget!var!ett!smärtverktyg!som!bidrog!till!bättre!

struktur!i!smärtbedömningen!och!en!mer!organiserad!metod!att!kommunicera!med!

personen!med!demens.!Oavsett!vilket!bedömningsverktyg!som!användes!var!det!alltid!

nödvändigt!med!en!komplettering!i!form!av!en!klinisk!bedömning!med!analys!av!personens!

beteende!för!att!uppskatta!smärtnivån,!detta!var!dock!inte!alltid!självklart!för!

vårdpersonalen.!!

!
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Enligt!Smith!(2005)!finns!ett!behov!av!ett!pålitligt!smärtskattningsinstrument!när!

vårdpersonalen!inte!har!tidigare!kunskaper!om!personens!beteende!eller!vanor.!Detta!

instrument!skulle!kunna!appliceras!i!vårdinrättningar!där!detta!möte!ofta!förekommer,!

exempelvis!akutmottagningar!eller!på!andra!sjukhus.!Sjuksköterskorna!rapporterade!dock!i!

litteraturöversiktens!resultat!att!desto!mer!komplicerat!ett!smärtverktyg!anses!vara!desto!

mindre!troligt!var!det!att!sjuksköterskan!skulle!stödja!sig!på!det!vid!bedömningen.!De!

medger!att!en!av!anledningarna!är!kunskapsbristen!i!utvärderingarna!av!

bedömningsinstrumenten.!Dock!kan!även!en!negativ!inställning!gentemot!

bedömningsinstrumenten!bidra!till!minskning!av!användningen.!Om!det!skulle!vara!så!att!

sjuksköterskan!bestämmer!sig!för!att!redan!innan!smärtbedömningen!ha!en!kritisk!

inställning!till!att!ta!hjälp!av!bedömningsverktyget,!ställer!vi!oss!frågan!om!sjuksköterskan!

verkligen!kan!ta!ansvar!för!smärtbedömningen?!!

!

“If!nurses!perceive!pain!assessment!as!difficult!to!do,!intervention!will!be!low.”!

(Burns!&!Mcllfatrick.,!2015b,!s.!402)!

!

Vidare!fynd!i!litteraturöversikten!visade!att!de!flesta!sjuksköterskor!hade!för!lite!kompetens!

för!att!bedöma!smärtan!hos!personer!med!demenssjukdom.!De!uttryckte!en!brist!på!

utbildning!vilket!bidrog!till!en!stor!osäkerhet!i!sin!förmåga!att!identifiera!smärta!på!de!

personer!som!inte!kunde!förmedla!den!själv.!Detta!skiljde!sig!från!de!sjuksköterskor!som!

ansåg!sig!fått!en!bra!utbildning!i!smärtbedömning!vid!demenssjukdom!då!de!beskrev!att!det!

bidrog!till!en!ökad!självsäkerhet!i!sin!yrkesroll!och!smärthanteringen.!Detta!kan!appliceras!i!

Orlandos!omvårdnadsteori!(Schmieding,!1993,!s.132C133)!om!hur!sjuksköterskans!

kunskapsbredd!är!avgörande!för!hur!kvaliteten!på!smärthantering!och!smärtbedömning!

resulteras!bli!på!en!icke!verbal!person.!Desto!bredare!kunskap!sjuksköterskan!har!desto!

större!del!av!patientens!omvårdnadsbehov!täcks!då!in!och!hjälpen!förbättras!för!patienten!

genom!sjuksköterskans!ord!och!handlingar.!Detta!bör!ligga!till!grund!för!utvecklingen!av!

sjuksköterskans!förbättring!inom!praktiska!kunskaper!och!färdigheter.!!

!

Evripidou!et.al!(2019)!påvisade!att!utbildningsprogram!ökar!sjuksköterskans!kunskap!

avsevärt!vid!omvårdnad!av!personer!med!demenssjukdom!och!granskningen!visade!att!den!
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högre!kunskapsnivån!som!utbildningsprogrammet!bidrog!till!att!öka!sjuksköterskans!

självförtroendet!vid!omvårdnad!av!personer!med!demenssjukdom.!Utbildningsprogrammet!

hade!dock!inte!sådan!effekt!att!det!minskade!sjuksköterskans!utbrändhet!eller!upplevelse!av!

utmaning!i!patientbeteendet.!Det!första!steget!i!en!smärtlindringsprocess!är!att!identifiera!

och!bedöma!smärtan.!Utan!kunskap!är!detta!inte!möjligt!för!sjuksköterskorna!och!det!kräver!

därför!att!utbildning!erbjuds!på!alla!ställen!där!vårdmöten!med!personer!med!

demenssjukdom!sker.!Snow!&!Shuster!(2006)!visade!även!att!kunskapsbristen!hos!

vårdpersonalen!kan!leda!till!feltolkning!av!smärtbeteendet!genom!att!det!tolkas!som!

beteendesymtom!snarare!än!som!en!verklig!fysisk!smärta.!Därför!är!utbildning!i!hur!smärta!

yttrar!sig!vid!demenssjukdom!oerhört!viktigt!för!vårdpersonalen.!

!!

“...!There!is!a!need!to!develop!pain!education!programmes!specially!designed!for!nurses!caring!for!

older!people!with!dementia…”!

(Burns!&!Mcllfatrick.,!2015b,!s.407)!

!

Resultatet!i!denna!litteraturöversikt!visade!att!man!försöker!lita!på!personens!egna!förmåga!

att!förmedla!sin!smärta!i!den!mån!det!går.!McAuliffe!et.al!(2012)!förespråkar!också!att!

personens!egna!beskrivning!är!det!mest!tillförlitliga!vid!identifieringen!och!att!även!om!de!

inte!har!samma!möjlighet!att!rapportera!smärta!skall!utrymme!för!detta!ges!i!första!hand.!

Vidare!visade!resultatet!att!när!en!person!med!demens!har!tappat!förmågan!att!

kommunicera!är!istället!observationer!av!kroppsrörelser!och!beteende!till!stor!hjälp!för!att!

identifiera!smärta!och!andra!åkommor!hos!dessa!personer.!Det!är!viktigt!för!sjuksköterskan!

att!identifiera!objektiva!och!subjektiva!data!i!form!av!beteendeförändringar,!till!exempel!

minskad!aptit!och!aggression!samt!ändrade!sömnvanor.!Vidare!menade!McAuliffe!att!om!

sjuksköterskan!utforskar!meningen!bakom!patientens!beteenden!var!det!lättare!att!tolka!den!

demenssjukes!behov.!

!

För!att!se!dessa!subtila!uttryck!i!form!av!förändring!i!beteende!och!livsvanor!visade!

litteraturöversiktens!resultat!att!det!krävdes!att!sjuksköterskorna!utvecklade!en!relation!med!

patienten!vilket!kan!appliceras!i!Orlandos!teori!(Schmieding,!1993,!s.124–134)!där!vikten!av!

att!synliggöra!patientens!beteende!i!omvårdnadssituationer!betonas.!Den!professionella!
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sjuksköterskans!arbete!handlar!om!att!identifiera!patientens!behov!av!omvårdnad!när!

patienten!inte!är!kapabel!till!att!uttrycka!det!och!denna!identifiering!kan!endast!ske!om!

sjuksköterskan!utvecklar!en!stödjande!relation.!Detta!för!att!patienten!skall!lita!på!

sjuksköterskan!och!dennes!kompetens.!Sjuksköterskan!ser!lättare!förändringar!hos!personer!

med!demens!om!de!skapar!en!relation!med!dem!och!de!lär!sig!skapa!individuella!

bedömningar!för!hur!personen!uppträder!vid!sin!smärta.!Men!för!att!omsätta!denna!relation!

i!praktiken!krävs!också!kontinuitet!i!personalen.!Burns!&!Mcllfatrick!(2015b)!menar!att!

bristen!på!kontinuitet!mellan!vårdpersonalen!är!relaterat!till!tidsbegränsningar!och!

arbetstryck!samt!att!en!hög!personalbelastning!och!personalbrist!uppfattas!som!ett!hinder!för!

en!effektiv!smärtbedömning.!!

!

Förekomsten!av!smärta!vid!demenssjukdom!är!inget!nyfunnet!fenomen,!trots!detta!har!

vården!svårt!att!tillmötesgå!denna!patientgrupp!och!se!dess!omvårdnadsbehov.!Det!erbjuds!

för!lite!hjälpmedel!och!kunskaperna!är!få,!men!vilket!ansvar!har!sjuksköterskan!i!mötet!med!

demenssjuka!personer!och!vad!ställer!det!för!krav!på!dennes!yrkesprofession?!

 

 !
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8.!Slutsats!
 
Resultatet!i!denna!litteraturöversikt!bidrar!till!en!ökad!förståelse!för!hur!sjuksköterskan!

upplever!sitt!arbete!i!att!identifiera!smärta!hos!personer!med!demenssjukdom!och!hur!hälsoC!

och!sjukvården!kan!bidra!till!ökad!livskvalitet!för!denna!patientgrupp!med!minskat!lidande.!!

Sjuksköterskorna!upplevde!att!det!fanns!för!lite!kunskap!kring!detta!område!samt!att!

hjälpmedel!att!tillgå!vid!smärtbedömning!är!få!och!otillräcklig.!

 

Antalet!personer!med!demenssjukdom!och!smärtproblematik!kommer!i!framtiden!med!stor!

sannolikhet!att!öka!då!medellivslängden!successivt!trappas!upp, sjuksköterskor måste då 

besitta kompetens för att klara av denna vårdsituation. Resultatet i denna litteraturöversikt 

tyder på att nuvarande kunskap är bristfällig hos grundutbildade sjuksköterskor och därför 

krävs en ökad utbildning för att skapa större medvetenhet och kunskap om smärta vid 

demenssjukdom. Detta!kan!appliceras!i!litteraturöversiktens!valda!omvårdnadsteori!där!

Orlando!menar!att!sjuksköterskan!bör!besitta!en!bred!kunskap!för!att!täcka!upp!så!mycket!av!

omvårdnadsbehovet!hos!patienten!som!möjligt.! Smärta och smärtbedömning vid 

demenssjukdom bör innefattas i högre grad i sjuksköterskans grundutbildning för att skapa en 

ökad förståelse hos nyutbildade sjuksköterskor och på så sätt sprida kunskapen vidare i den 

kliniska verksamheten.!Sjuksköterskor!bör!i!sin!kliniska!verksamhet!bidra!till!material!för!

vidare!forskning!genom!att!utföra!dokumentation!av!smärta!i!större!utsträckning!och!

noggrant!förklara!symptom!på!smärta!och!smärtbedömning!vid!demenssjukdom.!

! !
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)

Öppna)frågor)

Undersköterskor)blir)frustrerade)över)

att)sjuksköterskorna)inte)lyssnar)eller)

förstår)dem.)De)påpekar)

sjuksköterskans)brist)på)tid)att)göra)

bedömningar)och)anser)dem)vara)för)

överbelastad)för)att)prioritera)

smärtbedömningarna.)Betydelsen)för)

att)alla)vårdinstanser)samarbetar)och)

kommunicerar)lyfts)upp)för)att)skapa)

bästa)vården)för)patienten.)Samarbete)

med)patientens)anhöriga)är)en)viktig)

aspekt)

Hög)

Karlsson&et.al&

Sverige&

2012b&

&

Att)presentera)kommunala)

sjuksköterskors)syn)på)

smärtbedömning)hos)personer)

med)demens)i)förhållande)till)

deras)omvårdnadsverksamhet)

som)konsultrådgivare.)

Kvalitativ)

)

Fokusgruppsintervju)

Sjuksköterskor)

n=11)

Kvalitativ)

innehållsanalys.))

)

Intervjuguide)

Undersköterskorna)spelade)en)viktig)

roll)vid)smärtbedömningen)enligt)

sjuksköterskorna.)Sjuksköterskorna)

ansåg)sig)ha)för)lite)tid)med)varje)

enskild)patient)vilket)ledde)till)att)

sjuksköterskorna)kände)att)de)ej)

kunde)göra)en)korrekt)

smärtbedömning)och)journalföring.)

)

))

Hög)
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Kovach&et.&al&

USA&

2000&

Beskriva)sjuksköterskornas)

uppfattningar)vid)bedömning)

och)behandling)av)smärta)hos)

patienter)med)sena)stadium)av)

demenssjukdom)

Kvalitativ))

)

Semistrukturerad))

)

Individuella)och)

fokusgruppsintervjuer)

sjuksköterskor)

n=30)

Textanalys)

)

Triangulering)

Det)saknas)utbildning)kring)

smärtbedömning)vid)

demenssjukdom.)Sjuksköterskorna)

beskriver)det)som)en)

gissningsprocess.)När)den)

kommunikativa)förmågan)saknas)hos)

patienten)måste)sjuksköterskan)känna)

patienten)för)att)se)tecknen)på)smärta.))

Medel)

Lichtner&et.al&

England&och&

Skottland&

2015&

Förstå)nuvarande)

smärtbedömningsinstrument)

utifrån)sjukhuspersonalen)för)

att)senare)informera)om)

utvecklingen)av)

beslutsstödverktyg,)för)att)på)

så)sätt)förbättra)hantering)av)

smärta)för)demenssjuka)på)

sjukhus.))

Kvalitativ))

)

Explorativ)

)

Semistrukturerade)

intervjuer)

Sjukvårdspersonal)

n=52)

)

Intervjuguide))

)

Tematisk)analys)

med)induktivt)och)

deduktivt)närmande)

)

)

)

Smärtbedömning)och)

dokumentationsverktyg)användes)

olika)på)de)olika)sjukhusen)vilket)

försvårade)kommunikationen.)Ingen)

av)de)verktyg)som)användes)av)

sjuksköterskorna)till)ansågs)vara)

användbara)vid)demenssjukdom.)

Förtroendet)för)dem)varierade)och)

resulterade)i)att)man)antingen)inte)

registrerade)smärta)eller)använde)det)

med)försiktighet.)Man)ansåg)att)

patientens)kroppsspråk)var)ledtrådar)

som)kunde)studeras)för)att)förstå)

smärtintensitet)

Hög)

Martin&et.al&

2005&&

Canada&

Syftet)med)studien)var)att)

samla)information)om)

bedömning)och)behandling)av)

smärta)bland)äldre)vuxna)

Kvalitativ)studie.)))

Fokusgruppintervjuer)

Sjuksköterskor)

n=25)

)

Tematisk)

innehållsanalys)

)

Öppna)frågor)

Sjuksköterskorna)kände)att)det)inte)

hade)tillräckligt)med)tid)att)utföra)

smärtbedömning)och)inte)tillräckligt)

med)utbildning)för)att)genomföra)det)

på)ett)korrekt)sätt.)De)

smärtbedömningsverktyg)som)fanns)

tillgänglig)ansåg)dem)inte)vara)bra)

nog)för)att)använda)på)dementa.))

Medel)

Monroe&et.al&

USA&

2016&

&

Bedöma)sjuksköterskans)

indikationer)och)metoder)för)

att)identifiera)och)lindra)smärta)

hos)dementa)på)vårdhem.)

Kvalitativ))

Explorativ)

)

Fokusgruppsintervjuer)

sjuksköterskor)

n=29)

Intervjuguide))

)

Öppna)frågor))

)

Sax)och)

sorteringsteknik)

Sjuksköterskorna)ansåg)att)den)

demenssjukes)livskvalitet)skulle)tas)i)

beaktande)vid)smärtbedömning.)De)

upplevde)svårigheter)i)att)bedöma)

smärtintensiteten)med)de)hjälpmedel)

som)fanns)att)tillgå.)De)ansåg)att)det)

var)viktigt)att)involvera)familjen)i)

smärtbedömningen)av)den)

demenssjuke.)

)

Medel)
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Peisah&et.al)

Australien)

2014&

Utforska)attityder)och)

processer)som)rör)

smärtbedömning)och)hantering)

för)personer)med)svår)

demenssjukdom)i)vårdhem.)

Kvalitativ)

)

Semistrukturerad)

intervju)

Sjuksköterskor)

n=)14)

Innehållsanalys)

)

Fysiska)intervjuer)

och)

telefonintervjuer)

Smärta)utvärderades)proaktivt)och)

smärtverktygen)användes)

rutinmässigt,)men)inte)

patientbehovsdrivet.)Abbey)pain)scale)

användes)universellt)och)

kompletterades)med)PAINAD)

verktyget.)Identifiering)av)personens)

smärta)var)ofta)baserat)på)

traditionella)uttryck)för)smärta)men)

även)förändring)av)ansiktsuttryck)och)

demnonstrationer)av)smärta.)

)

Mede

l)

Zwakhalen&et.al&

Australien&

Belgien,&

Danmark,&)

England,&

Nederländerna&&

Schweiz,)

Tyskland)

&

2018&

Undersöker)användningen)av)

smärtbedömningsverktyg)och)

riktlinjer)genom)intervjuer)med)

sjuksköterskor)för)att)utveckla)

förståelsen)för)vad)som)krävs)

för)att)underlätta)

smärtbedömning)på)vårdhem)i)

europa)

Kvantitativ))

Deskriptiv)

)

sjukvårdspersonal)

n=810)

Deskriptiv)statistik)

)

Innehållsanalys)

)

Öppna)och)

flervalsfrågor)

Smärtbedömningsverktyg)anses)vara)

för)invecklade)för)att)bedöma)

dementas)smärtupplevelse)och)många)

var)rädda)att)feltolka)

smärtbedömningen.)

Smärtbedömningsverktyg)var)okända,)

otillräckliga)eller)otillgängliga)på)

arbetsplatsen)och)man)fick)för)lite)

utbildning)i)användningen.)Tecken)på)

smärta)vad)svårt)att)förstå)och)

speciellt)om)det)ej)fanns)några)

anhöriga)närvarande)att)rådfråga)

)

Mede

l)
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Bilaga&2.!Kvalitetsgranskningsmall!kvalitativa!studier!

 
 

5:1mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser

REVIDERAD 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 
och kompletterats för att passa SBU:s arbete.

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Total bedömning av studiekvalitet:

Hög   Medelhög   Låg  

Anvisningar:
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning?

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är urvalet relevant?

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?

c) Är kontexten tydligt beskriven?

d) Finns relevant etiskt resonemang?

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):
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Bilaga&3.!Kvalitetsgranskningsmall!kvantitativa!studier

 
 
 
 

Modifierad utifrån bilaga i: Forsberg, C. & Wengström Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier – Värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. Natur och Kultur: Stockholm 

 

1 
 

Kvalitetsutvärderingsmall för 
kvantitativa deskriptivastudier 
A. Studiens syfte: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Är syftet tydligt beskrivet: 

Ja  Nej 

Kommentarer:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Är frågeställningar tydligt beskrivna: 

Ja  Nej Inte applicerbart 

Kommentarer:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Är designen lämplig utifrån syftet: 

Ja  Nej 

Kommentarer:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  


