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Abstrakt 
 
 
I Sverige finns ungefär 148 000 personer med demenssjukdom och av dessa har 32 – 
53% daglig smärta. Demenssjukdom komplicerar smärtbedömningen eftersom den 
försämrar minnet, omdömet och den verbala kommunikationen. För bedömning av 
smärta är självskattning idag standard trots att det anses otillräckligt för denna 
patientgrupp. Syftet var att beskriva olika smärtskattningsskalor samt att belysa 
demenssjuka individers förmåga att rapportera smärta. Denna litteraturöversikt var 
baserad på internationella vetenskapliga artiklar innehållande etiska överväganden och 
vars kvalitet granskats. Tolv kvantitativa artiklar och en artikel med mixad design 
inkluderades. Varje artikels innehåll analyserades och fynd som motsvarade syftet 
plockades ut. De mest värdefulla beteenden att observera för smärtbedömning hos 
personer med kognitiv nedsättning var ansiktsuttryck, vokalisation, kroppsspråk och 
fysisk förändring. Abbey pain scale observerade flest faktorer och 
självskattningsskalan PPI kunde flest demenssjuka personer använda. Kognitivt status 
eller typ av demenssjukdom var ej förenat med smärtintensitet. Det var viktigt att vara 
lyhörd och uppmärksam för att upptäcka smärta, samt att utgå ifrån att varje person är 
unik. Ytterligare forskning behövs för att klargöra riktlinjer angående 
rekommendationer av smärtskattningsskalor. Självskattning bör kombineras med 
observationsskattning hos denna patientgrupp. 
 
 
Nyckelord: demens, omvårdnad, smärta, smärtskattningsskalor 
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DEFINITIONER 

 
Mini-Mental State Examination (MMSE) är en bedömningsmall som ger viss hjälp 

vid stadieindelningen av demenssjukdom. 18 – 23 poäng motsvarar lätt demens, 11 – 

17 poäng motsvarar måttlig demens och 0 – 10 svår demenssjukdom. MMSE ger 

endast vägledning. Grad av demens och den enskilde patientens hjälpbehov måste 

bedömas individuellt med utgångspunkt från patientens funktionsnivå (Karlsson & 

Eriksson, 2007, 862). 

 

Lätt demens; personen klarar de flesta vardagliga situationer men behöver hjälp vid 

mer komplicerade tillfällen (Karlsson & Eriksson, 2007, s. 862). 

 

Måttlig demens; personen klarar oftast att bo i eget boende med stöd i vissa dagliga 

situationer (Karlsson & Eriksson, 2007, s. 862). 

 

Svår demens; personen behöver hjälp i det dagliga livet och är oftast i behov av 

institutionsboende (Karlsson & Eriksson, 2007, s. 862). 

 

Kognitiv förmåga innebär en process som består i att uppfatta information, bearbeta, 

lagra och återge den (Melin & Olsen, 2004, s. 41). 
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BAKGRUND 

 

Demens 

I Sverige finns ungefär 148 000 personer med demenssjukdom. Åtta procent av alla 

som är 65 år eller äldre och ungefär hälften av alla som är 90 år eller äldre har en 

demensdiagnos. Stigande ålder ökar risken att insjukna. Varje år dör 24 000 personer 

till följd av sin demenssjukdom och lika många nya insjuknar. Det finns inget som 

tyder på att risken att insjukna ökar och det är ovanligt att det drabbar personer under 

65 år. Efter år 2020 kommer dock antalet personer med demenssjukdom att öka 

kraftigt till följd av att det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår 

hög ålder (URL 1).  

 
Demens är ett samlingsnamn för en rad symptom där minnesstörning är 

huvudsymptomet. Det måste finnas en hjärnskada för att man ska kunna kalla det 

demens och medvetandenivån får ej vara påverkad. Detta för att kunna skilja demens 

från tillstånd som har demensliknande symptom, t ex ett omtöcknat medvetande som 

kan uppstå tillsammans med förvirring vid feberyrsel, där hjärnsubstansen inte visar 

tecken på skada. Det är inte bara minnesfunktionen som ska vara påverkad utan 

också andra kognitiva funktioner som t ex att kunna tänka abstrakt, ha svårigheter att 

finna likheter mellan olika ord eller störningar i omdömes- och 

bedömningsförmågan. Utöver det ska patienten uppvisa minst ett av följande 

symptom; försvagning av personlighet och beteende i form av känslomässig 

instabilitet, irritabilitet, apati eller avvikande beteende. Det krävs även att 

symptomen är så invalidiserande att patienten inte längre kan utföra inlärda 

rutinuppgifter (Melin & Olsen, 2004, s. 41-42). 

 

Demenssjukdomarna är fortskridande och ger svåra psykiska och sociala handikapp 

innan de till slut leder till döden. De tre stora grupperna av demenssjukdomar är: 

Primärdegenerativa demenssjukdomar som är sjukdomsprocesser i hjärnvävnaden 

som det inte finns någon orsak till. Till denna grupp hör Alzheimers sjukdom, 

frontallobsdemens och Huntingtons sjukdom. Vaskulära demenssjukdomar orsakas 

av kärlskador i hjärnan som uppkommit av åderförkalkning. Till denna grupp hör 

Multi Infarkt Demens (MID). Sekundära demenssjukdomar är hjärnskador som 

uppstått till följd av somatisk sjukdom. Orsakerna kan vara B12-brist, alkoholskada
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eller lågtryckshydrocefalus. Det förekommer också blandformer av dessa 

demenssjukdomar (Larsson & Rundgren, 2003, s. 263). 

  

Smärta  

Smärta är ett obehagligt sinnesintryck som innehåller både kroppsliga och själsliga 

komponenter och är liksom våra andra sinnesupplevelser subjektiva och helt unika 

för varje individ (Werner & Strang, 2003, s. 13-14). 

 

McCaffery´s definition av smärta från 1994 lyder: 

”Pain is whatever the experiencing person says it is, existing 
whenever the experiencing person says it does.” 
 (Blomqvist, 2002, s. 111) 

 

Smärta är en naturlig upplevelse som nästan alla människor drabbas av någon gång. 

Det är inte bara normalt utan av största vikt för överlevnaden eftersom smärta 

kontrollerar vårt beteende så att vi undviker att skada oss (Linton, 2005, s. 15). 

Smärtsinnet har i förhållande till de andra sinnena en särställning eftersom smärta i 

sig upplevs som skrämmande och obehaglig. Dessutom påverkar smärta det 

autonoma nervsystemet vilket bl a leder till att hjärtfrekvensen och blodtrycket stiger 

samtidigt som hudens blodgenomströmning minskar. Vid plötsliga smärtor orsakade 

av förhållande utanför kroppen dras den berörda kroppsdelen fort och automatiskt 

bort från det smärtutlösande stimulit. Det är dessa egenskaper hos smärtsinnet som 

skyddar oss mot skador (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007, s. 152). 

 

Smärta kan vara akut eller kronisk och samma påverkan kan upplevas olika hos olika 

personer beroende på bl a tidigare erfarenheter och social- eller kulturell bakgrund. 

Dessutom kan en och samma person uppleva smärta olika från gång till gång (Sand 

et al., 2007, s. 152). 

 

Det finns olika typer av smärta; Nociceptiv smärta framkallas av stimuli som 

aktiverar smärtreceptorer, nociceptorer i smärtfibrernas fria nervändslut. Denna typ 

av smärta kan delas in i somatisk och viceral. Den somatiska smärtan kan vara både 

ytlig och djup och utlöses av kraftig mekanisk eller kemisk påverkan eller av extrema 

temperaturer. Viceral smärta är smärta i de inre organen och beror oftast på passiv 

utvidgning, t ex vid gallsten som förhindrar passage, eller på kraftig kontraktion.
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Neurogen smärta orsakas av nervimpulser som framkallas på andra ställen i 

smärtbanorna än i de fria nervändsluten och är lokaliserad till det område där 

smärtfibrernas fria nervändslut finns - t ex bältros, eller där de befann sig - 

fantomsmärtor. Orsaken kan t ex vara tryck på nerv, virusinfektion, överkänsliga 

smärtfibrer eller kvarstående smärtimpulser från en kroppsdel som inte längre finns 

(Sand et al., 2007, s. 153).  Psykogen smärta innebär att smärtan är mentalt utlöst. 

Denna smärttyp är minst lika viktig att uppmärksamma som nociceptiv och viceral 

smärta då man måsta ha i minnet att kropp och själ är en enhet. Smärta drabbar alltid 

hela människan (Larsson & Rundgren, 2003, s. 183). 

 

Äldre och smärta 

Mellan 50-86 % av alla äldre vuxna upplever smärta och för många är smärtan ett 

ständigt dagligt problem som associeras med social och fysisk oförmåga, depression 

och låg livskvalitét (Horgas, Elliot & Marsiske, 2009). Äldre människor har ofta fler 

än en källa för smärta. Vid multipla orsaker är det ofta svårt att lokalisera smärtans 

ursprung. Utbredd demenssjukdom och kognitiv nedsättning förvärrar ytterligare 

problemet. Det finns ingen samstämmighet vad gäller om huruvida uppfattningen 

och känsligheten för smärta förändras vid åldrande (Jansen, 2008, s. 4). Vissa 

tillstånd med uttalad smärta hos yngre individer, t ex blindtarmsinflammation, kan 

dock förlöpa mer smärtfritt hos äldre personer. Emellertid är smärttillstånd och 

förbrukning av smärtstillande läkemedel vanligare hos äldre än hos yngre personer. 

Långvarig smärta är mycket vanlig bland äldre individer, framför allt hos de som 

vårdas i särskilda boenden. Cirka 75 % av dessa rapporterar ihållande 

smärtupplevelser. Smärta från leder, ben, fötter och rygg är vanligt i högre åldrar 

samt neurogen smärta efter att ha drabbats av stroke eller bältros. Det tycks även 

finnas ett samband mellan smärta och depression hos äldre individer. De som lider av 

depression upplever högre smärtintensitet (Larsson & Rundgren, 2003, s. 183).  

 

Demenssjukdom och smärta 

Personer med en demenssjukdom kan i lika stor utsträckning som icke dementa 

människor drabbas av tillstånd som orsakar smärtor (Cunningham, 2006). Av de 

personer som har en  demensdiagnos upplever 32-53 % daglig smärta. Den höga 

förekomsten associeras med en ökning av smärtrelaterade hälsotillstånd som är
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förknippade med hög ålder, t ex osteoartrit, höftfrakturer, cancer och perifer 

kärlsjukdom. Demenssjukdom komplicerar smärtbedömningen för att den försämrar 

minnet, omdömet och den verbala kommunikationen. Demenssjukdomar medför 

förändringar av CNS och även förändringar av smärttoleransen men inte av 

smärttröskeln, dvs den miniminivå där ett smärtsamt stimuli upplevs som smärta. Det 

finns ingen empirisk evidens som indikerar att personer med demenssjukdom 

fysiologiskt upplever mindre smärta, däremot verkar de ha svårare att känna igen och 

muntligt förmedla förekomst av smärta. Äldre människor med nedsatt kognitiv 

förmåga meddelar inte upplevd smärta i lika stor utsträckning som personer utan 

kognitiv nedsättning och får sannolikt sämre smärtlindring. Självskattning anses som 

standard för bedömning av smärta. Trots de senaste studierna som stödjer 

tillförlitligheten och giltigheten av självskattning för personer med demenssjukdom 

menar sjukvårdspersonal och smärtexperter att enbart självskattning är otillräckligt 

för denna patientgrupp. Observationsstrategier är nödvändiga som komplement till 

självskattning (Horgas et al., 2009). 

 

Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) ska vård ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vården skall vara 

av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling. 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen (URL 2). 

 

 
SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva olika smärtskattningsskalor samt att 

belysa demenssjuka individers förmåga att rapportera smärta. 

Frågeställningar 

• Vilka beteenden är tecken på smärta hos personer med demenssjukdom?  

• Vilka smärtskattningsskalor finns för smärtbedömning hos denna patientgrupp? 

• Vilka samband finns mellan kognitivt status och smärta, samt mellan 

observationsskattning och självskattning av smärta?  

• Vilken förmåga har demenssjuka individer att rapportera smärta via 

självskattningsskalor?
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METOD 

 

Urval 

Materialet till denna litteraturöversikt  baserades på internationella vetenskapliga 

artiklar vilka var funna i databaserna Cinahl via EBSCO och Pubmed (Medline). De 

sökord som användes i olika kombinationer var Headings och MeSH-termerna 

cognition disorders, dementia, pain, pain assessment, pain behavior, pain 

measurement, nursing, observation. Litteratursökningen presenteras i tabell 1. 

Förutom databassökningarna har även en manuell sökning utförts som resulterade i 

en använd artikel. 

 

Inklusionskriterier för artiklarna: 

- finnas tillgängliga i bibliotekets databaser  

- vara publicerade på svenska eller engelska  

- vara etiskt granskade eller innehålla etiska överväganden  

- uppfylla vetenskaplighet utifrån granskningsmall 

 

Exclusionskriterier för artiklarna: 

- studier uteslutande demenssjuka deltagare 

- ej skrivna utifrån ett omvårdnadsperspektiv 

- titel eller abstrakt som ej motsvarar litteraturöversiktens syfte  

 

För att granska de vetenskapliga artiklarnas kvalitét har bedömningsmallar framtagna 

av Carlsson och Eiman från 2003 använts, vilka visas i bilaga 2 och bilaga 3. 

Poängen från bedömningen räknades om till procent som resulterade i en gradering 

mellan I-III, grad I innebär hög kvalitet och grad III låg kvalitet. I mallen finns en 

ruta med diagnosen lungcancer som byttes ut mot diagnosen demenssjukdom (URL 

3, 2003, s.11, 16-17). 12 kvantitativa artiklar och 1 artikel med mixad design med 

grad I och II har inkluderats i litteraturöversikten. Artiklarna presenteras i en översikt 

i bilaga 1.
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Analys 

Denna studie genomfördes i form av en litteraturöversikt. Författarna har använt sig 

av innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2007) för att bearbeta materialet som först 

lästs i sin helhet. Därefter har texten analyserats och innehåll som motsvarat syftet 

plockats ut för att bilda innehållskategorier. Texten i de olika innehållskategorierna 

har sedan analyserats igen för att finna likheter och skillnader. Dessa har därefter 

sammanställts och ur detta material har nya kategorier bildats vilka utgjort grunden 

för rubrikerna i vårt resultat (Elo & Kyngäs, 2007). 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
sökträffar 

Förkastade Använda 
i resultat 

090518 Cinahl 
 

dementia 
AND pain 
AND pain 
measurement 
AND 
nursing 
AND 
cognition 
disorders 

Scholarly 
journals, filter 
publication date 
1995-2008 

14 *3 
**6 
****3 

2 

090518 Pubmed 
 

dementia 
AND pain 
AND pain 
measurement 
AND 
cognition 
disorders 
AND 
nursing 
observation 
 

 3 *1 2 

090901 Cinahl 
 

dementia 
AND pain 
AND pain 
measurement 
 
 
 
 
 

Scholarly 
journals, filter 
publication date 
1995-2008 pain 
and 
painmanagement 
abstract available 

56 ** 28 
***1 
****20 
 

7 

090902 
 
 
 
 

Pubmed 
 

dementia 
pain pain 
measurement 
nursing 
observation 

 16 ** 7 
***3 
****4 
*****1 
 

1 

                          * Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
                         ** Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 
                        *** Artikel redan funnen 
                       **** Antal förkastade artiklar p g a ej tillgång till fulltext 

***** Antal förkastade artiklar efter kvalitetsgranskning 
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Etiska överväganden 

Endast artiklar innehållande etiska överväganden eller tillstånd från etisk kommité 

har valts. Samtliga artiklar som använts är peer-reviewed och innehållet har 

analyserats på ett sådant sätt att de ursprungliga författarnas grundinnehåll bevarats. 

Allt resultat som motsvarat litteraturöversiktens syfte har redovisats oavsett om detta 

stöder eller icke stöder författarnas förförståelse eller egna åsikter. 

 

 

RESULTAT 

 

Smärtbeteenden 

Smärta beskrivs bli uttryckt verbalt, genom paralingvistiskt språk, via ansiktsuttryck 

eller kroppsspråk, genom förändringar i humör eller temperament, genom förändrat 

deltagande i dagliga aktiviteter och genom fysiologisk respons. Det är vanligt att 

smärta uttrycks icke-verbalt och verbalt samtidigt, t ex att grimasera och berätta om 

sin smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001). 

 

Fyra indikatorer har visat sig vara mest värdefulla att observera för att upptäcka 

smärta hos patienter med kognitiv nedsättning oförmögna att uttrycka sig verbalt; 

ansiktsuttryck, vokalisation, kroppsspråk och fysisk förändring (van Iersel, 

Timmerman & Mullie, 2006). Paralingvistisk kommunikation som jämmer och 

ordlösa skrik, verbal agitation eller förvirrat prat, grimaser med munnen, motorisk 

aggressivitet och rastlöshet återfinns endast hos personer med nedsatt kognitiv 

förmåga (Blomqvist & Hallberg, 2001). Smärtskattningar gjorda utifrån 

observationsskalan Mobilisation-Observation-Behaviour-Intensity- Dementia 

(MOBID) visar att ansiktsuttryck, smärtljud och försvarsställning är de mest 

observerade beteendena i samband med smärtupplevelse. Se tabell 2. Rörelser som 

mest förknippas med smärta är mobilisering av armar och ben medan rörelse av 

händer verkar minst smärtsamma (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & 

Ljunggren, 2009). Smärta ökar vid kroppsrörelser och minskar vid vila (Hølen et al., 

2005).  
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Elva beteenden har identifierats som smärtrelaterade (kappa > 0,67) av 

sjuksköterskor, personer med nedsatt kognitiv förmåga och deras anhöriga. Dessa 

beteenden var i turordning; användande av mekaniskt hjälpmedel, ändra kroppsläge 

 vid sittande, inta eller be om smärtlindrande läkemedel, röra sig/gå på ett 

skyddande sätt, röra sig extremt sakta, halta, ligga ned, spänna/stödja sig vid 

sittande, hålla sig för den smärtande kroppsdelen, stelhet, be om hjälp att lindra 

smärtan (Weiner, Peterson & Keefe, 1999). Se tabell 2.   

 

Tabell. 2. Smärtuttryck 

Smärtuttryck 

 

 

Referens Övriga beteenden relaterade  

till smärta enligt patienter 

Referens Övriga beteenden relaterade 

till smärta enligt sjuksköt- 

erskor 

  Referens 

Verbalt 
 
paralingvistiskt språk 
 
ansiktsuttryck 
 
kroppsspråk 
 
förändringar i 
humör/temperament 
 
förändrat deltagande i 
aktivitet 
 
fysiologisk respons 
 
motorisk aggressivitet 
 
rastlöshet 
 
använda mekaniskt 
hjälpmedel 
 
ändra kroppsläge 
 
inta/be om 
smärtlindrande 
läkemedel 
 
röra sig skyddande 
 
röra sig extremt sakta 
 
halta 
 
ligga ner 
 
spänna/stödja sig 
 
skydda smärtande 
kroppsdel 
 
stelhet 
 
be om hjälp att lindra 
smärtan 
 
 

1,3 
 
1,2 
 
1,2,3 
 
1,2,3 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
4 
  

4 

 

hitta en komfortabel ställning 
och bevara den 
 
stillhet 
 
distraktion t ex läsa, titta på 
TV, socialt beteende 
 
be                  
 
dricka vätskor 
 
rulla ihop handdukar och 
placera under den värkande 
kroppsdelen 

använda analgetiska salvor 
 
motionera 
 
duscha varmt 
 
varma/kalla kompresser 
 
massage 
 

4 
 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

ligga i fosterställning 
 
ökad rastlöshet 
 
tillbakadragande 
 
förändringar i vitala parametrar 
(takypné, takykardi, 
feber/svettningar) 

ökad förvirring 
agitation (oro/upprördhet) 
 
oförmåga att sova eller äta 
 
kväljningar/illamående 
 
ändra gångstil 
 
spänningar 
 
utåtagerande beteende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel! Hittar inte 

referenskälla. 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

Referenser: 

1.Blomqvist. K., & Hallberg, I. R. (2001). 

2. Husebo, B. S., Strand, L. I., Moe-Nilssen, R.,     
Husebo, S. B., &  Ljunggren, A. E. (2009).  

3. van Iersel, T., Timmerman, D., & Mullie, A.   
(2006). 

4. Weiner, D., Peterson, B., & Keefe, F. (1999).  
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Många ansåg även att verka upprörd eller ledsen, att sucka eller jämra sig samt att ha 

svårigheter att ta sig upp från liggande eller sittande ställning också var tecken på 

befintlig smärta (kappa > 0,6) Patienter och sjuksköterskor uttalade även andra 

beteenden och tecken på smärta vilka redovisas i tabell 2 (Weiner et al., 1999).  

 
Tre sätt beskrivs för att upptäcka smärta; se, lyssna och observera. Att vara 

uppmärksam och göra aktiva observationer betonas. De vägar som beskrivs för att 

bekräfta närvaro av smärta hos personer med kognitiv nedsättning är att fråga om 

närvaro av smärta, att prata om smärta, att beröra den smärtande kroppsdelen och 

observera reaktioner, att utvärdera effekter av en omvårdnadshandling och av 

farmakologisk behandling (Blomqvist & Hallberg, 2001). 

 

Observationsskalor 

Det finns många olika observationsskalor att välja bland som hjälpmedel för 

skattning av smärta då patienten ej själv kan rapportera sin smärta verbalt. Utifrån 

dessa skalor uppmärksammas olika faktorer hos patienten (Scherder & van Manen, 

2005; Hølen et al., 2005; van Iersel et al., 2006; Zwakhalen, Koopmans, Geels, 

Berger & Hamers, 2009). Se tabell 3.  
 

                           Tabell3.. Observerade faktorer för att upptäcka smärta utifrån respektive skala 

  Vokalisation Ansiktsuttryck Förändring i 
kroppsspråk 

Beteendeför- 
ändringar 

Fysiologiska 
förändringar 

Fysiska 
förändringar 

 
Checklist of Non-
verbal Pain 
Indicators (CNPI) 

 
Mobilisation-
Observation-
Behaviour-Intensity-
Dementia (MOBID) 

 
Pain assessment 
checklist for seniors 
with limited ability 
to communicate 
(PACSLAC-D) 
 
 
Norwegian Doloplus-
2 
 
Abbey pain scale 
 
 
Pain Assessment in 
Advanced Dementia 
(PAINAD) 

 

 
           X 
 
 
 
 
          X 
 
 
 
 
          X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          X 
 
 
          
         X 
 

 
        X 
 
 
 
 
           X 
 
 
 
 
          X 
 
 
 
 
 
         X 
 
 
 
        X 
 
 
 
       X 
 

 
      X 
 
 
 
 
       X 
 
 
 
 
       X 
 
 
 
 
 
       X 
 
 
 
       X 
 
 
 
       X 
 

 
        X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          X 
 
 
 
 
 
         X 
 
 
 
        X 
 
 
 
       X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          X 
 
 
         X        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         X 
 
 
 
 
 

(Scherder & van Manen, 2005; Hølen et al., 2005; van Iersel et.al., 2006; Zwakhalen et al., 2009)       
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Checklist of Non-verbal Pain Indicators (CNPI) är en observationsskala utformad 

för att mäta verbala och icke-verbala smärtbeteenden. Checklistan inkluderar fem 

icke-verbala beteenden: 1 = icke-verbala ljud, jämmer; 2 = grimaserande, rynkad 

panna; 3 = spänna sig, gripa tag;  4 = rastlöshet, oro; 5 =  gnida, massera den 

smärtande kroppsdelen (Sherder & van Manen, 2005). 

 

Mobilisation-Observation-Behaviour-Intensity-Dementia (MOBID) är ett 

instrument för att skatta smärtintensitet och fokuserar på nociceptiv smärta vid aktiva 

vägledda rörelser av bål och extremiteter. Tre smärtbeteenden registreras; smärtljud, 

ansiktsuttryck och försvar (Husebo et al., 2009). 

 

Pain assessment checklist for seniors with limited ability to communicate – the 

dutch version (PACSLAC-D) är en omarbetad version av orginalskalan PACSLAC, 

vilken är utvecklad för att mäta smärta hos äldre personer med demenssjukdom. 

PACSLAC-D täcker in tre underskalor som observerar ansikts- och röstuttryck, 

motstånd/skyddande kroppsställning och social/känslomässig sinnesstämning. > 4 

poäng av 24 (maxpoäng) indikerar smärtnärvaro (Zwakhalen et al., 2009). 

 

Norwegian Doloplus-2 är ett observationsverktyg för att upptäcka smärta genom 

systematisk mätning av olika somatiska, psykomotoriska och psykosociala 

reaktioner. 0 poäng/komponent indikerar att patientens beteende är normalt, 1 poäng 

betyder ett något smärtrelaterat beteende, 2 poäng ytterligare smärtrelaterat beteende 

och med 3 poäng menas att patienten uppvisar hög nivå av ett smärtrelaterat 

beteende. Verktygets totala poäng är 30 (Hølen et al., 2005). 

 

Abbey pain scale är utvecklad för att bedömning av smärtintensitet hos personer med 

svår demens. Utifrån denna skala observeras sex olika beteenden; Vokalisation – t ex 

jämmer, stön eller gråt. Ansiktsuttryck – t ex rynkad panna eller bister min. 

Förändringar i kroppsspråk – rastlöshet, vaggande, skyddande av kroppsdel eller 

tillbakadragande. Beteendeförändringar – t ex ökad förvirring, matvägran eller 

förändringar i det för patienten vanliga beteendemönstret. Fysiologiska förändringar 

– t ex kroppstemperatur, puls eller blodtryck utanför normala gränser, svettningar, 

rodnad eller blekhet. Fysiska förändringar – t ex sår, tryckområden, artrit, 

kontrakturer, eller tidigare skador. Beteendena skattas från frånvarande (0 poäng) till
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 allvarlig (3 poäng), poängen summeras och leder till ett resultat. 0-2 poäng = ingen 

smärta, 3-7 poäng = mild smärta, 8-13 = måttlig smärta, 14+ = svår smärta. 

Dessutom skattas även om smärtan är kronisk, akut eller akut och kronisk (van Iersel 

et al., 2006). 

 

Med hjälp av Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) observeras fem 

olika beteeenden; andning oberoende av vokalisation - bedöms 0 poäng vid normal, 

1 poäng vid sporadiskt tung, ansträngd eller vid kort period av hyperventilation och 2 

poäng vid ljudlig, ansträngd eller lång period av hyperventilaton eller Cheyne-stokes 

andning. Negativ vokalisation – bedöms 0 poäng vid frånvaro, 1 poäng vid 

sporadiskt förekommande jämmer eller stön eller vid enstaka negativa ord eller 

uttryck för ogillande, 2 poäng vid upprepade bekymrade ropanden eller ljudligt  

jämmer aternativt stön eller gråt. Ansiktsuttryck – bedöms 0 poäng vid uttryckslöst 

eller leende, 1 poäng vid ledset, rädd eller bistert alternativt med rynkad panna, 2 

poäng vid grimaserande. Kroppsspråk – bedöms 0 poäng vid avslappnat, 1 poäng vid 

spänt, plågad gångstil eller rastlöshet, 2 poäng vid stelt eller vid knutna nävar eller 

uppdragna knän eller dra alternativt knuffa eller slåss. Tröstbarhet – bedöms 0 poäng 

vid inget behov av tröst, 1 poäng om distraherad eller lugnad av röst eller beröring, 2 

poäng vid otröstlig eller ej möjlig att distrahera eller lugna. Totalpoängen summeras, 

1-3 = mild smärta, 4-6 = måttlig smärta, 7-10 = svår smärta. (van Iersel et al., 2006). 

 

Självskattningsskalor 

Med hjälp av självskattningsskalor kan patienter förmedla sin smärtupplevelse. 

Utifrån respektive självskattningsskala rapporteras förutom smärtförekomst även 

smärtintensitet. I vissa fall rapporteras också smärtfrekvens samt hur påverkad 

patienten är av smärtan (Fisher et al., 2002; Scherder & van Manen, 2005; Ferrell, 

Ferrell & Rivera, 1995; Weiner et al., 1999). 

 

Tabell 4 visar vilka faktorer som förmedlas utifrån de olika självskattningsskalorna.  
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Tabell.4. Självskattningsskalor 

 Smärt- 
förekomst 

Smärtfrekvens Smärtintensitet  Smärtpåverkan 

 
Minimum Data Set 
(MDS) 

 

              X 

 

              X 

 

                   X 
 

 
Proxy Pain 
Questionnaire (PPQ)  

 

              X 

 

              X 

 

                   X 
 

 
Coloured Analogue 
Scale (CAS) 

 

             X 
  

                   X 

 

            X 

 
Faces Pain Scale 
(FPS) 

 

             X 
  

                   X 

 

            X 

 
McGill Pain 
Questionnaire Present 
Pain Intesity Subscale 
(PPI) 

 

             X 
  

                   X 
 

 
Memorial Pain Card 
Subscale 

 

             X 
  

                   X 
 

 
Rand Coop Chart 

 

             X 
  

                   X 
 

 
Verbala skalan 

 

             X 
  

                   X 
 

 
Visual Analog Scale 
(VAS) 

 

             X 
  

                   X 
 

 
Smärttermometer 

 

             X 
 

                   X 
 

                           (Fisher et al., 2002; Scherder & van Manen, 2005; Ferrell et al., 1995;  
                            Weiner et al., 1999) 

 
 

Minimum Data Set (MDS) innehåller två komponenter för mätning av 

smärtfrekvens och smärtintensitet utifrån en trepoängs verbal lickertskala som 

reflekterar smärta upplevd under den senaste veckan. Om patienten ej själv har 

förutsättningar att skatta sin smärta kan annan person som känner patienten skatta 

dennes smärta utifrån denna skala (Fisher et al., 2002). 

 
Proxy Pain Questionnaire (PPQ) är ett instrument utvecklat för att mäta smärta hos 

äldre människor med nedsatt kognitiv förmåga. Instrumentet innehåller tre 

komponenter som mäter smärtans förekomst, frekvens och intensitet. 

Förekomstkomponenten kan endast besvaras med ja/nej, de andra komponenterna 

rangordnas enligt en trettonpoängs horisontell lickertskala. Om patienten ej kan 

skatta sin smärta själv kan annan person som känner patienten skatta dennes smärta 

utifrån denna skala, och en fjärde komponent kan även läggas till för att uppskatta ett 

eventuellt samband mellan ett splittrat beteende och smärta (Fisher et al., 2002). 
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Coloured Analogue Scale (CAS) används för att icke-verbalt mäta smärtintensitet 

och smärtpåverkan genom att patienten drar en horisontell markör på en mätsticka 

över en färgstapel som går från ljusare färg och avsmalnad form vilket motsvarar 

ingen smärta till mörkare och bredare som motsvarar maximal smärta. Där patienten 

väljer att ställa markören motsvarar en viss poäng från 0-10 som avläses på 

mätstickans baksida (Scherder & van Manen, 2005). 

 

Faces Pain Scale (FPS) används för att mäta svårighetsgrad, omfattning och 

känslomässiga komponenter av smärta. FPS består av sju stycken ritade ansikten 

varav ett har ett neutralt uttryck och indikerar ingen smärta och de andra uttrycker 

ökande känslor av smärta, från 0-6 poäng (Scherder & van Manen, 2005). 

 

McGill Pain Questionnaire Present Pain Intesity Subscale (PPI) är en skala från 0-

5 där varje siffra motsvarar ett ord för att uttrycka smärtintensitet som den upplevs 

för stunden (Ferrell et al., 1995). 

 

Memorial Pain Card Subscale är en modifierad version av Turskey Scale, 

innehållande kort med olika ord för att beskriva smärtans intensitet. Genom att läsa 

upp och visa varje kort för patienten kan denne verbalt eller genom att peka på ett 

kort tala om vilket ord som bäst motsvarar dennes upplevelse (Ferrell et al., 1995). 

 

Rand Coop Chart består av 5 st kort motsvarande olika nivåer av smärta. Varje kort 

innehåller en ritad bild på en gubbe som visar uttryck för ingen smärta till svår 

smärta (Ferrell et al., 1995). 

 

Verbal scale går ut på att patienten ska ange hur mycket smärta de har på en skala 

från 0-10, där 0 motsvarar ingen smärta och 10 värsta tänkbara smärta (Ferrell et al., 

1995). 

 

Vid Visual Analog Scale (VAS) ska patienten markera med en penna  på en 100 mm 

lång horisontell  linje, från ingen smärta till värsta tänkbara smärta, hur svår smärtan 

upplevs (Ferrell et al., 1995). 
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Smärttermometer är en skala där smärtan skattas från obefintlig till plågsam genom 

att använda ett ord eller en siffra från 0-10, vilket motsvarar från ingen smärta till 

värsta tänkbara smärta (Weiner et al., 1999). 

 
Samband mellan kognitivt status och smärtfrekvens, smärtintensitet och 

smärtförekomst 

Smärtskattningar utförda med hjälp av MDS visar inga samband mellan kognitivt 

status och smärtfrekvens. Skattningar utförda utifrån PPQ visar dock motsatsen att 

det finns ett positivt samband mellan kognitivt status och smärtfrekvens samt mellan 

kognitivt status och smärtförekomst (Fisher et al., 2002) vilket även skattningar med 

hjälp av PACSLAC-D visar (Zwakhalen et al., 2009). Smärtintensitet är dock inte 

förenad med kognitivt status (Fisher et al., 2002). Se tabell 5. 

 
Tabell.5. Samband mellan kognitiv status och smärta 
↑ = samband finns  ↓ = inget samband finns 

Samband med 
kognitivt status 

Smärt- 
frekvens 

Smärt- 
intensitet 

Smärt- 
förekomst 

P-värde 

MDS 
 

      ↓        ↓  0,24 / 0,29 

PPQ 
 

      ↑        ↓        ↑ 0,05 / 0,38 / 0,03                                             

PACSLAC-D 
 

        ↑                   > 0,2 

                      (Fisher et al. 2002; Zwakhalen et al., 2009) 
 

Typ av demenssjukdom är ej förenad med smärtintensitet (Pautex et al., 2006) men 

personer med Alzheimers sjukdom (AD) tenderar att uppleva mer smärta än 

individer med vaskulär demens (Zwakhalen et al., 2009).  

  

De flesta sjuksköterskor anser att smärta i sig är lika vanligt hos personer med 

demenssjukdom som hos personer utan kognitiv nedsättning. Ett fåtal anser dock att 

smärta är mer förekommande bland människor med demenssjukdom som bor på 

vårdhem än bland de boende som inte lider av demens (Weiner et al., 1999). 

 

Samband mellan observationsskattning av smärta och självskattning 

Jämförelser mellan omvårdnadspersonals skattning av smärta upplevd av patienter 

med AD och i genomsnitt mild kognitiv nedsättning och patienternas egen skattning 
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av sin smärta utifrån skalorna CAS och FPS visar att omvårdnadspersonal 

överskattar smärta hos patienter med AD (Scherder & van Manen, 2005). Detsamma 

visas vid skattning av smärtnivå utifrån VDS (Shega, Hougham, Stocking, Cox-

Haley & Sachs, 2004). Personal skattar även att denna patientgrupp upplever mer 

smärta än patienter utan demenssjukdom. Men i själva verket har det visat sig att 

patienter med AD lider betydande mindre av smärta och upplever lägre 

smärtintensitet än de äldre personerna utan demenssjukdom (Scherder & van Manen, 

2005). Vid observationer utförda med hjälp av observationsskalan Doloplus-2 

underskattades dock patienternas smärtintensitet jämfört med patienternas 

självskattning utifrån skalorna FPS, HVAS och VRS (Pautex et al., 2006).  

 

Mellan observationsskattning och självskattning finns endast måttligt samband hos 

patienter som rapporterar förekomst av smärta (Pautex et al., 2006) och trots att 

sjuksköterskor anser sig ha kapacitet att bedöma om patienter har smärta är 

överensstämmelsen mellan patienters och sjuksköterskors skattningar av 

smärtintensitet låg vid användande av 0 – 10-skala och smärttermometer. En 

majoritet av sjuksköterskor anser att smärtskattningen är svårare att utföra hos 

patienter med nedsatt kognitiv förmåga än hos patienter utan kognitiv nedsättning 

(Weiner et al., 1999). 

 

Demenssjuka personers förmåga att rapportera smärta via 

självskattningsskalor 

Det finns inget samband mellan kognitiv funktion och antalet självrapporterade 

smärtbeteenden (Weiner et al., 1999), men ju mer utvecklad demenssjukdomen är 

desto lägre blir kapaciteten att verbalt rapportera ett ord eller en siffra som 

symboliserar smärta och att senare minnas sin smärtskattning (Kaasalainen & Crook, 

2004; Buffum, Miaskowski, Sands & Brod, 2001).  

 

Vid jämförelser av olika endimensionella smärtskattningsskalor (FPS, PPI, RS, 

Memorial Pain Card Subscale, Rand Coop Chart, VAS och Verbal Scale) 

framkommer att personer med mild kognitiv nedsättning kan förmedla sin smärta 

med hjälp av denna typ av skalor. Individer med måttlig kognitiv nedsättning kan 

använda sig av åtminstone en av skalorna medan individer som utvecklat svår 

kognitiv nedsättning ej har förmåga att använda någon av skalorna (Kaasalainen & 
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Crook, 2004; Ferrell et al., 1995). Den skala som de flesta kunde använda sig av var 

PPI. Största svårigheterna uppvisades vid användande av VAS och Verbal Scale 

(Ferrell et al., 1995).  

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskor kan uppleva att det är svårt att skatta smärta hos 

personer med kognitiv svikt, och som vi tidigare beskrivit får dessa individer 

troligtvis inte smärtlindring i samma utsträckning som personer med intakt kognitiv 

förmåga (Horgas et al., 2009) vilket även jämförelser av patientjournaler som 

Reinolds, Hanson, DeVellis, Henderson & Steinhauser (2008) gjort visar. 

Dokumentationen av smärta minskar i takt med att den kognitiva svikten ökar, vilket 

medför att även förekomsten av behandling i form av smärtlindrande läkemedel 

minskar eftersom upptäckten av smärtförekomst är det första steget i behandlingen 

(Reinolds et al., 2008). 

 

Att förmedla smärta handlar för människor med demenssjukdom medvetet eller 

omedvetet om att kommunicera med omgivningen för att kunna få den hjälp som de 

själva inte kan åstadkomma och det kan som visas i resultatet göras på en rad olika 

vis beroende på vilka kapaciteter för detta som individen besitter. I mötet med dessa 

människor anser vi i enlighet med Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori att 

kommunikation är ett av de viktigaste begreppen för att kunna uppnå omvårdnadens 

mål, som är att hjälpa patienten att bemästra lidande och sjukdom. Kommunikation 

är något som kontinuerligt pågår i mötet mellan människor såväl verbalt med hjälp 

av ord som icke-verbalt i form av t ex tonfall och mimik (Kirkevold, 1994, s. 109-

110).  

 

Vårt resultat visar att det är viktigt att ha förmåga att vara lyhörd och uppmärksamma 

patienten på olika sätt för att kunna upptäcka smärta, och att sjuksköterskan som 

Travelbee´s teori beskriver det; har den insikt och kunskap som krävs för att 

identifiera och möta den sjukes behov. Vid bristande förmåga att se patienten som en 

individ eller att undgå att uppfatta olika nivåer av mening i vad patienten förmedlar 
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kan förorsaka allvarliga störningar i kommunikationen. Travelbee´s teori betonar 

även betydelsen av att kunna känna empati då detta innefattar en önskan om att förstå 

en annan människa, och sympati då det inrymmer en önskan om att lindra lidande 

(Kirkevold, 1994, s. 108-111).  

 

På samma sätt som smärta kan förmedlas olika har vi i bakgrunden beskrivit hur 

smärtupplevelser skiljer sig från person till person (Sand et al. 2007, s. 152; Werner 

& Strang, 2003, s. 13-14). Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori menar att lidande är 

ett helt och hållet personligt fenomen och hennes teori utgår ifrån att varje individ är 

unik och tar avstånd från en generaliserande människosyn (Kirkevold, 1994, s.105). 

Vid observationsbedömning av smärta anser vi att det är av yttersta vikt att 

sjuksköterskan har den individuella faktorn i åtanke och utgår från just den aktuella 

individen då det inte går att förvänta sig ett särkilt beteende vid smärtförekomst  trots 

att det finns många studier som pekar på att vissa uttryck är mer förknippade med 

smärta än andra. Vårt resultat pekar inte bara på vikten av att lägga märke till vissa 

smärtrelaterade beteenden utan även på att vara uppmärksam på olika förändringar 

hos patienten.  

 

Av självskattningsskalorna är PPI den skala som enligt vårt resultat är användbar för 

många människor med lätt till måttlig demenssjukdom. Vi tycker att den är en av de 

skalor som är enklast utformad och lättast att förstå. Kanske är det en av 

förklaringarna till att denna patientgrupp kan förmedla smärta med hjälp av den. Den 

har i flera tester rapporterats ha validitet, dock saknas studier över dess reliabilitet 

(Stolee et al., 2005). 

 

Ansiktsuttryck och förändringar i kroppsspråk är de komponenter som observeras 

utifrån alla observationsskalor som presenteras i resultatet. Den skala som observerar 

flest indikatorer och som innefattar alla de indikatorer som visat sig vara värdefulla 

att observera för smärtbedömning hos dementa personer är Abbey pain scale. Trots 

att den kan verka mest komplett visar flera studier att det behövs mer översyn av 

instrumentet samt ytterligare tester på personer med demenssjukdom för att bedöma 

instrumentets pålitlighet och giltighet (Stolee et al., 2005; Herr, Bjoro & Decker, 

2006).
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Metoddiskussion 

Endast ett fåtal artiklar som vi använt i vårt resultat har innehållit studier som 

behandlat samma variabler eller jämfört samma smärtskattningsskalor, vilket kan ha 

både för- och nackdelar. En fördel av detta är att vårt resultat får bredd medan det 

kan vara en nackdel att vissa påståenden saknar tyngd på grund av brist på flera olika 

författare att referera till. Vår studies styrkor är att endast uppgifter med värden som 

visar på stark statistisk signifikans använts så långt det varit möjligt vilket ger 

tillförlitlighet till resultatet, dock har dessa värden inte alltid angivits i vårt material.  

Varje artikel som använts innehåller studier som på ett eller annat sätt inkluderar 

deltagare med demenssjukdom, något som vi funnit värdefullt utifrån vårt syfte.  

 

Vårt resultat grundar sig uteslutande på artiklar tillgängliga i bibliotekets databaser, 

artiklar som ej funnits i fulltext har därmed exkluderats. Detta kan ha lett till att 

artiklar som kunnat påverka vår studies  resultat uteslutits. Det har även påverkat 

antalet användbara databaser då vi gjort artikelsökningar i fyra stycken men endast 

funnit lämpliga artiklar i två av dessa. Vissa artiklar har även utelämnats efter läsning 

av titel eller abstrakt vilket kan ha varit vilseledande.  

 

I efterhand inser vi att vi i början av vårt arbete skulle ha försökt att smalna av våra 

sökningar och vårt syfte ytterligare då det hade underlättat arbetets senare processer 

och möjligen påverkat resultatet på så vis att vi hade gått in djupare på något ämne. 

 

Slutsats 

Av de studier vi kommit i kontakt med under arbetets gång har många påvisat 

faktorer hos patienten som påverkar smärtbedömningen, t ex oro, depression och 

kognitiv förmåga (Reinolds et al., 2008; Cohen-Mansfield & Taylor, 1998), men få 

verkar ha undersökt yttre omständigheter som kan ha påverkan för en rättvis 

smärtbedömning, såsom faktorer hos den bedömande sjuksköterskan. En sådan 

faktor kan möjligen vara om sjuksköterskan lever i tron att hon/han har god kunskap 

att bedöma om en patient upplever smärta. Vi tror att det då finns stor risk att 

hon/han ej är tillräckligt lyhörd för patientens uttryck vilket kan medföra att  viktig 

information som patienten sänder ut går förlorad. Därför föreslår vi fortsatt forskning 

i ämnet.
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I nuläget finns många observationsskalor att välja på då patienten ej själv kan 

rapportera sin smärta men inga tydliga riktlinjer för vilka som är bäst lämpade för 

respektive stadie av demenssjukdom. Vi föreslår vidare tester av 

observationsskalorna utifrån demensgrad för att fastställa vilken skala som är bäst 

lämpad att använda vid lätt demens, måttlig demens samt vid svår demens. Detta för 

att komma fram till vilken skala som i första hand ska rekommenderas vid 

observatiosskattning av smörta vid respektive demensgrad och minimera det stora 

och relativt otydliga utbudet som finns idag.  

 

Dessutom föreslår vi att självskattning bör kompletteras med observationsbedömning 

hos denna patientgrupp för att minimera risken för utebliven nödvändig 

smärtlindring och öka chansen för vård på lika villkor för dessa människor så som 

för den övriga befolkningen. 
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Artikelöversikt.  

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ansats 
Deltagare 
Analysmetod 

Huvudresultat Kvalitets-
poäng och 
grad  

Blomqvist & 
Hallberg  
2001 
Sverige 

Belysa sjuksköterskors 
och äldre vuxnas åsikt 
om  hur smärtnärvaro 
hos personer som bor 
på  boenden för 
speciella behov ska 
kunna upptäckas och att 
jämföra sjuksköterskors 
och de äldres 
smärtskattningar. Samt 
att jämföra 
sjuksköterskors 
smärtskattningar hos 
äldre vuxna med och 
utan nedsatt kognitiv 
förmåga.  

Mixed design. 
66 deltagare, varav 
31 med 
demenssjukdom, 
samt deras kontakt-
sjuksköterskor. 
Innehållsanalys, 
icke-parametrisk 
statistik. 
 

En majoritet av de äldre 
vuxna med normal 
kognitiv förmåga har ofta 
smärta. Betydligt färre av 
personerna med kognitiv 
nedsättning skattas av  
sjuksköterskorna att lida 
av smärta. Att upptäcka 
smärta är en 
kommunikativ interaktiv 
process som baseras på 
verbala och icke-verbala 
uttryck. 

42/48 
Grad I 

Fisher et al. 
2002 
USA 

Undersöka sambandet 
mellan legitimerad 
personals skattning av 
smärta, skattningar 
utförda utifrån MDS 
och 
analgetikaanvändning 
hos personer med 
kognitiv nedsättning 
boende på sjukhem.  

Korrelationsanalys. 
Kvantitativ ansats. 
57 deltagare med 
kognitiv 
nedsättning.  
Spearman 
korrelationstest och 
test-retest, PPQ 
test-retest 

Användande av PPQ 
påvisade betydligt högre 
förekomst av smärta än 
vad skattningar utifrån 
MDS visar. 
Smärtskattningar utifrån 
PPQ visar större samband 
med 
analgetikaanvändning än 
skattningar utifrån MDS. 

35/47 
Grad II 

Scherder & 
van Manen 
2005 
Holland 

Utforska  sambandet 
mellan smärtskattning 
utförd av 
sjukvårdspersonal, 
personer med 
Alzheimers demens och 
äldre människor utan 
demensdiagnos. 

Fall-kontrollstudie. 
Kvantitativ ansats. 
37 deltagare, varav 
20 med Alzheimers 
sjukdom. 
ANOVA,  Mann-
Whitney U-test, 
chi-två, paired t-
test, Cohen´s d  

Skillnaden i 
smärtskattning mellan 
omvårdnadspersonal och 
äldre patienter utan 
demens är mindre än 
skillnaden i 
smärtskattning mellan 
omvårdnadspersonal och 
patienter med Alzheimers 
sjukdom utifrån CAS-
skala. 

40/47 
Grad I 

Pautex et al. 
2006 
Schweiz 

Att uppskatta utförandet 
av smärtskattning med 
självskattningsskalor 
hos svårt demenssjuka 
patienter inlagda på 
sjukhus och jämföra 
resultatet med 
observerad data. 

Prospektiv klinisk 
studie. 
129 svårt 
demenssjuka 
deltagare. 
Chi-två, Kruskal-
Wallis test/analysis 
of variance, ICC, 
Spearman rho 
correlations-
kofficient, 
Wilcoxon matched-
pairs signed-ranks 
test 

79 av 129 svårt 
demenssjuka patienter 
uppvisar  
förståelseförmåga för 
åtminstone en mätskala 
för smärta,  varav 
förståelsegraden är högst 
för VRS och FPS.  

36/47 
Grad II 



 

                                                                                                                                                    

Buffum, 
Miaskowski, 
Sands & Brod 
2001 
USA 

Att testa ett verktyg för 
smärtskattning för att 
fastställa om patienter 
med demens kan 
rapportera sin smärta på 
ett pålitligt sätt. Att 
undersöka sambandet 
mellan oro, obehag och 
demensens 
svårighetsgrad hos de 
personer som ej själva 
kan rapportera smärta 
samt att fastställa om 
oro bidrar till obehag 
för personer med 
måttlig demens.  

Pilotstudie. 
33 deltagare med 
demensdiagnos och 
minst ett 
diagnostiserat 
smärtsamt tillstånd 
samt uppvisande av 
minst ett oroligt 
beteende per dag. 
Pearson 
correlations, 
regressionsanalys. 

Majoriteten av personer 
med demensdiagnos är ej 
förmögna att själva 
rapportera smärta. Det 
finns positiva samband 
mellan oro, obehag och 
svårighetsgraden av 
demenssjukdom. 

35/47 
Grad II 

Husebo, 
Strand, Moe-
Nilsson, 
Husebo & 
Ljunggren 
2009 
Norge 

Granska 
tillförlitligheten av 
smärtskattningsskalan 
MOBID.  

Observationsstudie 
26 deltagare med 
demenssjukdom. 
ICC, kappa (k). 
 

Ansiktsuttryck, smärtljud 
och kroppsligt försvar är 
de mest observerade 
smärtindikatorerna. 
Upprepade mätningar 
visar ökning av antalet 
observerade 
smärtbeteenden.   

39/47 
Grad I 

Zwakhalen, 
Koopmans, 
Geels, Berger 
& Hamers 
2009 
Holland 

Utforska 
smärtförekomst hos 
vårdhemsboende 
personer med 
demenssjukdom genom 
att använda 
observationsskalan 
PACSLAC-D, och att 
identifiera sambanden  
mellan smärtförekomst 
och demens och 
demografiska 
parametrar. 

Observationsstudie. 
117 deltagare med 
demenssjukdom. 
ICC, t-test. 

Nästan hälften av 
personerna med 
demenssjukdom upplever 
smärta i miss mån och 
med relativt låg 
intensitet. Multisjuklighet 
och analgetika-
användning har störst 
samband med smärta. 

38/47 
Grad I 

Hølen et al. 
2005 
Norge 

Att testa validiteten av 
Doloplus-2 och 
utvärdera det kliniska 
utförandet.  

Pilotstudie. 
59 deltagare med 
demenssjukdom. 
Regressionsanalys 

Doloplus-2 är användbart 
och lätt att administrera, 
men validiteten för det 
psykosociala området 
kan ifrågasättas. 

41/47 
Grad I 

Weiner, 
Peterson & 
Keefe 
1999 
USA 

Att jämföra 
uppfattningar om 
smärtrelaterade 
beteenden hos personer 
med kronisk smärta 
boende på vårdhem, 
rappoterad av dem 
själva, vårdpersonal och 
närstående. Att 
identifiera de mest 
framträdande 
beteendena som 
signalera smärta.  Att 
jämföra de boendes och 
vårdpersonalens 
gradering av de 
boendes smärtintesitet 
och utforska 

Deskriptiv studie 
med 
korrelationsanalys. 
42 deltagare varav 
hälften med 
kognitiv 
nedsättning.  
Kappa, test-retest, 
Spearman  
correlations.  

22 av 26 påståenden 
identifieras som 
smärtrelaterade av de 
flesta boende på 
vårdhem. Både 
sjuksköterskor och 
anhörigvårdare har stort 
självförtroende när det 
gäller att kunna skatta 
smärta hos de som de 
vårdar. Majoriteten av 
sjuksköterskorna 
upplever att 
smärtskattning är mer 
komplicerat hos dementa 
individer än hos individer 
utan demenssjukdom, 
men den kognitiva 

38/47 
Grad I 



 

                                                                                                                                                    

vårdpersonalens 
övertygelse om 
demenssjukdomars 
påverkan på smärta och 
smärtskattning. 

funktionen påverkar inte 
förekomsten av smärta. 

van Iersel, 
Timmerman 
& Mullie 
2006 
Belgien 

Beskriva utveckling och 
introduktion av 
smärtskattningsskalor 
för patienter med 
nedsatt kognitiv 
förmåga som vistas på 
vårdhem i Belgien.  

Jämförande 
observationsstudie. 
Deltagare; 185 
vårdgivare som 
observerade 157 
patienter som ej 
kan uttrycka smärta 
verbalt. 
 

Hälften av deltagarna 
värderar de två skalorna 
PAINAD och Abbey pain 
scale som lättanvända 
och goda mätinstrument 
för smärta. 
Ansiktsuttryck, ljud och 
kroppsspråk är de mest 
värdefulla indikatorerna 
på smärta.   

36/47 
Grad II 

Shega, 
Hougham, 
Stocking, 
Cox-Hayley 
& Sachs  
2004 

Öka förståelsen för 
smärtupplevelsen hos 
och beskriva vilka 
faktorer som relaterar 
till överensstämmelse 
mellan patienters och 
vårdgivares 
smärtrapportering. 

Cohort-studie. 
150 deltagarpar; 
patienter med 
demenssjukdom / 
vårdgivare. 
Chi-2, ANOVA. 

En tredjedel av de 
demenssjuka personerna 
rapporterar att de 
upplever smärta. 
Vårdgivarna skattar dock 
att över hälften av 
personerna med 
demenssjukdom upplever 
smärta.    

38/47 
Grad I 

Ferrell, 
Ferrell & 
Rivera  
1995 
USA 

Utforska problemet 
med smärta hos 
patienter som bor på 
kvalificerade vårdhem.  
Undersöka förekomsten 
av smärta och hur stor 
andel 
vårdhemspatienter som 
har smärta som kan 
skattas utifrån en eller 
flera 
smärtintensitetsskalor.   

Tvärsnittsstudie. 
217 deltagare med 
kognitiv svikt. 
Korrelationsanalys. 

Mer än hälften av de 
vårdhemsboende med 
betydande kognitiv svikt 
upplever smärta och 83% 
av dessa kan använda sig 
av åtminstone en 
smärtskattningsskala. 

39/47 
Grad I 

Kaasalainen 
& Crook 
2004 
Kanada 

Utvärdera färdigheter 
att använda metoder för 
självrapportering för att 
skatta sin smärta hos 
äldre personer på 
långtidsboende. 

Jämförande 
beskrivande 
design.  
130 deltagare med 
kognitiv svikt. 
Descriptiv statistik. 

Majoriteten av individer 
med mild till måttlig 
kognitiv svikt kan 
fullfölja åtminstone en av 
de verbala smärt-
skattningsinstrumenten. 

39/47 
Grad I 
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