
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Institutionen för hälsovetenskap 
 
 
 
 
 
 
 

Faktorer som inverkar på 
smärtbedömningen 

hos patienter med demenssjukdom 
-En litteraturöversikt 

 
 
 
 
 

Högberg Therese 
Karlsson Rebecka 

 
 

 
 

Examensarbete (Omvårdnad, GR(C)) 15 hp 
November 2009 

Östersund 
 
 



1 
 

 
Abstrakt 
 
Bakgrund: Demenssjukdom är ett syndrom med ålder som främsta riskfaktor. 
Smärta är ett tillstånd som är vanligare hos den äldre befolkningen. 
Smärtbedömningen av dementa är idag ett problem inom vården. Antalet 
smärtindicerade klagomål minskar med demensens utveckling. Syfte: Syftet var att 
beskriva orsaker till att dementa inte får rätt smärtlindring och hur vårdpersonal kan 
gå tillväga för att bedöma smärta hos dementa. Metod: Litteratursökning 
genomfördes i referensdatabaserna PubMed och Cinahl. Nitton artiklar inkluderades, 
tio kvantitativa, sju kvalitativa och två mixed metod. Som analysmetod användes 
Granheim och Lundmans (2003) kvalitativa innehållsanalys. Resultat: 
Kommunikationssvårigheter med dementa patienter orsakade ett av de största 
problemen i smärtbedömningen. Risk i felmedicinering vid beteendeförändringar 
fanns då sjukvårdspersonal bedömde en beteendeförändring som ett psykiatriskt 
tillstånd istället för smärta. Det fanns ett stort behov av förbättrad utbildning pga 
brister i smärtbedömningsprocessen. Resultaten skiljde sig åt i undersökningar om 
vilken smärtskala som dementa visade bäst förståelse för. Diskussion: Det kan tyckas 
motsägande att en del vårdpersonal ansåg sig känna stor säkerhet i att upptäcka 
smärta hos dementa, fast än smärtbedömningen var ett utbrett problem inom vården. 
En vidare utveckling av befintliga och nya smärtbedömningsverktyg kändes relevant 
då den forskning som finns inte är samstämmig. 
 
Nyckelord: beteende, demens, smärtbedömning, vårdpersonal, äldre 
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Bakgrund 

Äldre 
Åldrandet är biologisk process och det är omöjligt att ange en bestämd tidpunkt när vi 

plötsligt blir gamla eftersom åldrandet sker kontinuerligt. Oftast brukar detta ”ålders-

mått” dela in människor i antingen ”gamla” eller ”unga”. Vanligen sätts denna gräns 

vid 65 års ålder eftersom ålderpensioneringen i Sverige börjar då. 

Världshälsoorganisationen (WHO) anser att personer från 80 års ålder bör kallas 

”äldre” äldre, medan personer mellan 65-79 bör kallas ”yngre” äldre (Larsson & 

Rundgren, 2003, s. 17). I Sverige fanns det 31/12 2007 cirka 1,6 miljoner personer 

som var 65 år eller äldre vilket då utgjorde 17-18% av den svenska befolkningen 

[URL 2]. 

Demenssjukdom 
Demenssjukdom är ett syndrom med ålder som främsta riskfaktor. Vid 65 års ålder är 

förekomsten av demenssjukdom 1 procent och vid 90 års ålder är den motsvarande 

siffran 50 procent. Antalet utredningar om demens uppskattades 2003 till 17 000–20 

000 per år [URL 2].  

   Demenssjukdom kan beskrivas som en sjuklig störning av de intellektuella 

funktionerna, med försämring av minnet och det logiska tänkandet samt 

personlighets- och emotionella störningar. Demenssjukdomarna brukar delas in i tre 

grupper: (1) Primärdegenerativa demenssjukdomar (2) Vaskulära demenssjukdomar 

(3) Sekundära demenssjukdomar (Larsson & Rundgren, 2003, s. 263-265).  

   Socialstyrelsen definierar demenssjukdomens olika stadier som mild, måttlig och 

svår demenssjukdom. Vid mild demenssjukdom kan personen klara sig utan större 

insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Måttlig demenssjukdom 

betecknar det skede i demenssjukomen då personen behöver hjälp för att klara 

vardagliga sysslor. Svår demenssjukdom betecknar det skede då personen behöver 

hjälp med det mesta i vardagen [URL 3]. 

Smärta 
Smärta brukar beskrivas som en subjektiv, obehaglig, sensorisk och emotionell 

upplevelse och kan uppträda i samband med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 2004, s. 82). 

   Smärta är ett tillstånd som är vanligare hos den äldre befolkningen än hos den yngre 

och just långvarig smärta är mycket vanligt hos den äldre befolkningen.  
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I åldersgruppen 75 år och äldre har andelen med långvariga smärtor skattats till cirka 

40 %. Äldre kan uppleva smärta på varierande sätt vad gäller intensitet, kvalitet, 

lokalisation och periodicitet och har ofta svårt att sätta ord på den smärta de känner 

(Hall-Lord, 2007, s. 94). 

 

För en sjuksköterska är det betydelsefullt att veta att smärta inte är en upplevelse som 

kan objektiveras. Därför är det viktigt att kunna ge patienten en individuell 

smärtanalys och alltid lita på dennes beskrivning. Ett av de vanligaste 

smärtinstrumenten är VAS, Visuell Analog Skala, som ska hjälpa patienten att 

bedöma graden av sin smärtupplevelse (bilaga 1 figur 1). Den består av en tvåsidig 

linjal som är 10 cm lång, där framsidan är en obruten linje med ett skjutmått på och 

baksidan är graderad i centimeter. Vid ena änden står det ”Ingen smärta” och vid den 

andra änden står det ”Värsta tänkbara smärta” (Larsson & Rundgren, 2003, s. 185-

186). Att skatta smärta på en skala med två ändpunkter är helt beroende på patientens 

tidigare smärtupplevelser. En människas värsta tänkbara smärta kan förändras med 

tiden eftersom en person hela tiden utsätts för nya erfarenheter (Hall-Lord & 

Jakobsson, 2007, s. 58-59). 

Smärtbeteenden 
Beck-Friis och Strang (2005, s.182) har angett olika beteenden hos dementa som kan 

indicera på smärta; motorisk oro, psykisk oro, nytillkommet aggressivt beteende, 

konfusion/delirium, depression, ändring i skrik beteenden, ansiktsuttryck/ ögonen, 

kroppshållning/kroppsspråk, plötslig orkeslöshet, aptitlöshet, sömnproblem och 

plötsliga förändringar i det sociala beteendet. Även Larsson och Rundgren (2003, s. 

272) beskriver olika tecken på smärta eller obehag men tar ytterligare upp sociala och 

existentiella tecken på smärta, såsom söker/avstår mänsklig kontakt, visar avundsjuka, 

visar otålighet och frågar ängsligt efter anhöriga.  

   Antalet smärtindicerade klagomål minskar med demensens utveckling. Troligen 

beror detta på kommunikationssvårigheter och inte på minskad smärtkänslighet. Det 

finns inga fasta bevis för att dementa upplever någon minskad smärtkänslighet på 

grund av sin demenssjukdom. Personer med demens får mindre smärtstillande 

medicin än de patienter som är kapabla att kommunicera med personalen, detta trots 

att dementa löper lika stor risk att uppleva smärtsamma tillstånd som personer utan 

demens (Herr, Bjoro & Decker, 2005). 
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Smärtbedömning 
Under de senaste åren har intresset ökat bland forskare enligt Zwakhalen, Hamers, 

Huijer Abu-Saad och Berger (2006b), angående smärta hos den äldre befolkningen. 

Det finns bevis som säger att äldre människor med demens får sämre smärtbehandling 

och att smärtbedömningen är otillräcklig. Enligt McAuliffe, Nay, O`Donnell och 

Fetherstonhaugh (2008) har det gjorts ett stort antal studier inom området 

smärtbedömning hos äldre människor med demens som visar på att smärta sällan 

upptäcks och bedöms i den äldre populationen och att smärtlindrande läkemedel ges 

mer sparsamt. Dock har majoriteten av studierna fram till idag intresserat sig av 

mätning av smärta, snarare än på den verkliga processen av smärtbedömning.  

 

I dagens samhälle blir nästan alla gamla och för de som arbetar inom hälso- och 

sjukvård samt med äldreomsorg är det ytterst viktigt att förstå att det kommer att ske 

en åldersförändring i framtiden. Ju äldre en människa blir desto högre är risken att 

drabbas av en demenssjukdom och av långvariga smärtor. Eftersom det handlar om 

människors välbefinnande är det viktigt att belysa orsakerna till att dementa får en 

otillräcklig smärtbedömning och därmed sämre smärtlindring. Detta kan 

förhoppningsvis leda till en ökad förståelse och förbättring inom demensvården. 

Syfte   
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva orsaker till att dementa inte får rätt 

smärtlindring och hur vårdpersonal kan gå tillväga för att bedöma smärta hos 

dementa. 

Metod 

Design 
Studien har genomförts som en litteraturöversikt, där vetenskapliga artiklar 

identifierats, värderats och analyserats. Detta för att kunna identifiera det nuvarande 

forskningsläget eller upptäcka specifika problem inom området (Polit & Beck, 2004, 

s. 88). 

Litteratursökning och urval 
Sökningar gjordes i databaserna PubMed, som enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s. 72) är en av de ledande databaserna inom omvårdnad, och Cinahl, som enligt 

Polit och Beck (2004, s. 92) anses vara den viktigaste elektroniska databasen för 

sjuksköterskor.  
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Sökord som alltid togs med vid sökning i databaserna var: pain, assessment och 

dementia. Dessa sökord kombinerades vid vissa sökningar med andra sökord: 

measurement, cognitively impairment och nurs*/nursing. Dessa presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1: Använda sökord i databaser 

PubMed Cinahl 
pain pain 

assessment assessment 

dementia dementia 

nursing nurs* 

measurement   
cognitively 
impairment  

Inklusionskriterier 
Artiklar som används i denna studie var av kvalitativ och kvantitativ design. 

Artiklarna var publicerade under de senaste 10 åren, primärkällor, skrivna på engelska 

eller svenska och inkluderade vuxna individer.  

Urvalsförfarande 
Vid litteratursökningen lästes först titlarna på de träffar som uppkom via de valda 

sökorden. De artiklar vars titel inte överensstämde med valda frågeställningar, 

förkastades. På resterande artiklar lästes abstraktet igenom och de som bedömdes 

irrelevanta förkastades. Tre artiklar som ansågs relevanta men som inte fanns i fulltext 

beställdes. Även manuella sökningar genomfördes i databasen PubMed, då tre artiklar 

skrivna av Closs (2004), Kovach (2000) och Husebo (2009) hittades. Vidare gjordes 

en granskning av vetenskaplig kvalitet på övriga artiklar. Efter genomgånget 

urvalsförfarande återstod 14 artiklar. Senare under arbetets gång exkluderades 

ytterligare tre artiklar på grund av att de inte tillförde relevant fakta till resultatet. 

Efter denna exkludering kändes det inte som att antalet resultatartiklar var tillräckligt, 

utan en ny sökning gjordes med andra sökord (Pain assessment, cognitively 

impairment) som resulterade i att fem nya artiklar kunde inkluderas i resultatet. Detta 

gjorde att det slutgiltiga antalet artiklar blev 19 stycken, där sju stycken var kvalitativa 

studier, tio stycken kvantitativa och två stycken tolkades som mixed metod. Tabell 2 

visar en översikt av litteratursökningens relevanta artiklar och bilaga 2 visar en 

sammanställning av resultatartiklarna. 
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Tabell 2: Översikt av litteratursökning 
Datum Databas Sökord Avgränsn- 

ingar 
Antal 
träffar 

Förkastade Utvalda 
(antal) 

Anv i Resultat 

090817 PubMed Pain 
assessm- 
ent. 
dementia, 
nursing, 
measur- 
ement 

10 years, 
humans, 
english, 
swedish, 
adults 
19+ 

98 *64 
**21 
***7 

6 Pautex et al (2006) 
Pautex el at (2005) 
Zwakhalen et al 
(2007) 
Zwakhalen el at 
(2006) 
Husebo et al (2007) 
Shega et al (2004) 
 

090817  PubMed  Pain 
assessm- 
ent, 
dementia,  

5 years, 
humans, 
english, 
swedish, 
adults 
19+, 
fulltext, 
free full 
text 
 

15 *13 
 

2 Leong et al (2006) 
Horgas et al (2009) 

090907 PubMed Pain 
assessm-
ent. 
dementia, 
nursing, 
measure-
ment 
 

10 years, 
humans, 
english, 
swedish, 
adults 
19+ 

98 *97 1 Martin et al (2005) 
beställdes 

090921 CINAHL Pain 
assessment, 
dementia, 
nurs* 
 

English 131 *97 
**27 
***5 

2 
 

Chang et al (2009) 
Falls et al. (2004) 
beställdes 

091017 PubMed Pain 
assessment, 
cognitively 
impairment  

10 years, 
english 

77 *59 
**8 
***5 

5 Nygaard et al. (2005) 
Pesonen et al. (2009) 
Cohen-Mansfield et 
al. (2002) beställdes 
Closs et al. (2005) 
Blomqvist et al. 
(2001) 
 

Valda 
via 
manuell 
sökning 
090923-
091014 

     3 Kovach et al. (2000)  
Husebo et al. (2009)  
Closs et al. (2004) 

 
* Antal förkastade efter läsning av titel 
** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 
*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
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Kvalitetsvärdering 
Artiklar har granskats och värderats enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier, där man via en mall 

poängsätter och graderar en artikels kvalitet (bilaga 3 & 4). Dessa mallar är utarbetade 

utifrån de delar som ska finnas med i en vetenskaplig rapport. Delarna poängsätts 

sedan från 0 – 3 beroende på vilken kvalitet de bedöms ha. Efter att en av punkterna i 

granskningsmallen tagits bort på grund av irrelevans, kan en artikel som mest få 45 

poäng på den kvalitativa mallen och 44 poäng på den kvantitativa. Vilken 

vetenskaplig grad artikeln bedöms ha beror på vilken poäng den får räknat i procent, 

där >80% = Grad I, >70% = Grad II och >60% = Grad III. Grad I betyder hög 

vetenskaplig kvalitet och Grad III räknas som låg vetenskaplig kvalitet. De artiklar 

som värderats till grad I och grad II har inkluderats i denna studie och de artiklar som 

värderats till grad III har förkastats på grund av låg vetenskaplig kvalitet. 

Analys 
Analysförfarandet av artiklarna följde Lundman och Graneheims (2008, s. 159-160, 

162-163) förslag på genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys som fokuserar på 

en tolkning av texter. Tolkningen kan ske på olika nivåer vilket gör den användbar 

inom olika forskningsområden. Meningsenheter utgör grunden för detta 

analysförfarande. En meningsenhet är en meningsbärande del av texten som kan bestå 

av ord, meningar och stycken som hör ihop genom innehållet och sammanhanget. 

Meningsenheter kondenseras sedan, vilket betyder att texten förkortas och blir mer 

lätthanterlig, utan att det väsentliga i den försvinner. 

 

Efter genomläsning av utvalda artiklar togs meningsenheter ut som färgmarkerades. 

Dessa meningsenheter översattes, kondenserades och fick en specifik kod, totalt 

bildades 65 koder. De koder som berörde liknande problemområden samlades ihop 

och skapade de underkategorier som står till grund för resultatet. Totalt formades sex 

underkategorier som i sin tur sorterades in under två kategorier. Tabell 3 ger ett 

exempel på hur analysförfarandet gick till. 
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Tabell 3: Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Översättning/ 
Kondensering 

Kod Underkategori Kategori 

”I think there is 

definitely a gap with 

the education. I would 

like to have more time 

to spend with the staff 

on education myself.” 

(Chang et al., 2009) 

 
Finns brister i 
utbildningen. 
Mer tid 
önskades med 
personal om 
utbildning. 

 
 
 
 
Brister i 
utbildning 

 
 
 
 
 
 
 
Otillräcklig 
utbildning hos 
vårdpersonal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orsaker till att 
dementa inte 
får rätt 
smärtlindring 

“Contact nurses 

described pain 

recognition as an 

interactive process 

that could be 

facilitated or hindered. 

The steps in this 

process were: 

expressing pain; 

perceiving pain; 

perceiving situational 

aspects; interpretating 

pain; and validating 

the interpretation of 

the presence of pain.” 

(Blomqvist et al., 
2001) 

 
De olika stegen 
i bedömnings-
processen ssk 
använder sig av 
är; att smärta 
uttrycks; smärta 
upptäcks; 
uppstår smärta i 
en specifik 
situation; hur 
smärtan tolkas; 
och utvärdera 
denna tolkning 

 
 
 
 
 
 
 
Bedömnings
process 

 
 
 
Svårigheter vid 
smärtbedömningen 

 

 

Etiska överväganden 
Vid litteraturstudier bör alltid etiska överväganden angående urvalet och resultatet 

göras [URL 1]. I denna studie har de flesta artiklar blivit granskade och godkända av 

en etisk kommitté. I vissa artiklar skrevs det dock ytterst lite om etiska överväganden 

men dessa har ändå inkluderats i resultatet då de ansågs relevanta.  
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Resultat  

Orsaker till att dementa inte får rätt smärtlindring 

Svårigheter vid smärtbedömning 
Smärtbedömning är en av de svåraste utmaningarna för sjukvårdspersonal när det 

gäller vården av svårt demenssjuka patienter (Martin et al., 2005; Chang et al., 2009). 

En av de vanligaste orsakerna till detta, enligt formellt outbildad vårdpersonal och 

utbildad vårdspersonal, är kommunikationsproblem. Detta gör att ett onormalt 

beteende först måste upptäckas, som sedan bör följas upp av en nära observation av 

patienten. (Chang et al., 2009). Bekymret med att missa uppenbara tecken på smärta 

är ett annat vanligt problem, till följd av demenssjukdomens påverkan på normala 

smärtbeteenden. Anledningen är att tecknen på smärta inte ter sig normalt på grund av 

att patienten är dement, vilket kan orsaka att de rätta åtgärderna inte sätts in (Martin et 

al., 2005). Smärtbedömningsprocessen utgörs av olika steg som personal och patienter 

följer, som antingen kan underlätta eller utgöra ett hinder i denna process. De olika 

stegen är; att smärta uttrycks, att smärta upptäcks, frågan om smärtan uppstår i en 

specifik situation, att smärtan tolkas och till sist att utvärdera denna tolkning 

(Blomqvist & Hallberg, 2001). Vårdpersonal tror att dementas smärttillstånd oftare 

riskerar att glömmas bort än de icke dementa vårdtagarnas, på grund av 

kommunikationssvårigheterna, vilket då resulterar i att de dementa går obehandlade 

med smärtan (Martin et al., 2005).   

 

“I think the cognitively intact people get treated quicker, because 

they can tell you what they want and they can ask and the staff are 

more likely to respond to that, whereas people with dementia, it 

makes it much more difficult” (Martin et al., 2005, pp 158). 
 

Sjuksköterskor och annan vårdpersonal beskriver att de kan upptäcka närvaro av 

smärta hos en dement patient vid en smärtbedömning, men att de inte kan bedöma 

intensiteten av smärtan (Kovach et al., 2000; Shega, Hougham, Stocking, Cox-Hayley 

& Sachs, 2004). Detta kan leda till en ökad risk för ett mer aggressivt beteende och 

förvärrade symtom hos de dementa patienterna (Martin et al., 2005). Vidare uttryckte 

de flesta av vårdpersonalen i en australiensisk studie, stor säkerhet i att upptäcka 

smärta hos dementa patienter, men få var kapabla att identifiera ett mönster av 

speciella tecken. (Falls et al., 2004).  

 



12 
 

Det går inte att lita på enbart en fysisk undersökning av en dement individ, utan att få 

någon respons från personen i fråga. Eftersom smärtbedöming är ett stort bekymmer 

blir även rapporteringen av smärtmätningen svår då en observation av ansiktsuttryck, 

rörelse och uppträdande är det enda sättet att bedöma smärta på, hos dementa 

patienter (Chang et al., 2009).  

“With dementia residents, facial expression, action, movement 

and observation are the only way of assessing pain” (Chang et al., 
2009, pp 44). 
 
 

Dementa riskerar ibland att bli under- eller felmedicinerade vid beteendeförändringar 

som i grunden beror på smärta (Martin, Williams, T Hadjistavropoulos, H 

Hadjistavropoulos & MacLean, 2005; Kovach, Griffie, Muchka, Noonan & 

Weissman, 2000). Vid ett annorlunda beteende blir ofta dementa patienter tilldelad 

neuroleptisk (Martin et al., 2005) eller psykotropisk medicin, då förändringen bedöms 

som ett psykiatriskt problem och inte som en ledtråd till patientens otillfredsställda 

behov (Kovach et al., 2000). Dessa gånger kan smärtan bli förbisedd under lång tid 

och leda till onödigt lidande för den demente personen (Martin et al., 2005). 

Sjuksköterskor föreslår att smärtlindrande medicin oftare borde användas som första 

medicinska åtgärd vid behandling av beteendesymtom (Kovach et al., 2000). 

Förändringar i beteendet vid demens 
Ett påstående som fyra olika studier hävdade var att det normala smärtbeteendet 

förändras vid demens (Martin et al., 2005; Chang et al., 2009; Kovach et al., 2000; 

Falls et al., 2004). Det är lättast att upptäcka smärta då det har blivit en förändring i 

patientens vanliga beteende. En dement person som vanligen är tyst kanske plötsligt 

blir aggressiv, skriker och slåss medan personer som brukar vara rastlösa, kanske blir 

tysta och drar sig tillbaka (Falls et al., 2004).  

“One of our patients, he sometimes goes around striking out at 

others, which sometimes symbolizes that he is in pain. And a lot of 

times when we give him the pain medication, it´s effective and he 

doesn´t strike out anymore” (Kovach et al., 2000, pp 217).  
 
Sjuksköterskor anser att dementa patienter oftast tappat sin verbala förmåga att 

beskriva smärta men att beteendeförändringar hos patienten kan ge ledtrådar om 

smärta (Kovach et al., 2000).  

De vanligaste beteendeförändringarna som visar tecken på smärta är enligt 

sjuksköterskor ansiktsuttryck (Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Kovach et al., 
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2000; Husebo et al., 2007; B Husebo, Strand, Moe-Nilssen, S Husebo & Ljunggren, 

2009; Falls et al., 2004), verbala uttryck (Falls et al., 2004) och rastlöshet (Kovach et 

al., 2000). En annan studie visar att kroppsrörelser är den mest frekvent använda 

indikatorn på smärta och ökar i takt med demenssjukdomens utveckling. Det näst 

mest frekventa tecknet på att patienten upplever smärta är ansiktsuttryck, men här 

minskar användningen ju svårare demens patienten har (Closs, Cash, Barr & Briggs, 

2005).   

   Flertalet studier belyser vikten av att känna den demente patienten väl, för att kunna 

upptäcka ett annorlunda beteende (Chang et al., 2009; Kovach et al., 2000; Falls et al., 

2004; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002) och att observation är nödvändig för att 

identifiera förändringarna (Chang et al., 2009; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002). 

Vid en förfrågning hos sjuksköterskor, om hur de kunde skilja mellan smärtbeteende 

och trötthet hos en dement patient, svarade 93 % att de litade på sin kunskap om 

patientens vanor och behov (Cohen-Mansfield & Creedon, 2002). 

   Det finns en risk att patienter med demensdiagnos sorteras in i speciella fack av 

sjuksköterskor och att det bildas förutfattade meningar om de dementas smärta, vilket 

då kan leda till otillräcklig smärtlindring (Nygaard & Jarland, 2005). 

 

”Well, with the dementia, it is usually the behaviour 

problems…people saying so and so is being difficult and we have 

to do something because they are going into everybody´s 

room…no one thinks it is really pain first, because when we are 

told we think, oh, it´s their dementia” (Martin et al., 2005, pp 
158). 
 

Otillräcklig utbildning hos vårdpersonal 
Stora skillnader råder i uppfattningar angående smärtbehandling av äldre dementa hos 

hög- och lågutbildad sjukvårdspersonal. Högutbildade håller inte med om antagandet 

att det är bättre att bara ge smärtstillande när det är ”nödvändigt”, än att administrera 

medicin från ett satt schema. Av de lågt utbildade håller majoriteten med om detta 

antagande, utan att förstå värdet av regelbunden smärtlindring (Zwakhalen, Hamers, 

Peijnenburg & Berger, 2007). 

  Brist på utbildning anses som ett stort problem i två amerikanska studier (Chang et 

al., 2009; Kovach et al., 2000) och mer tid för utbildning tillsammans med kollegorna 

önskas av vårdpersonalen (Chang et al., 2009) samt att utbildningen för vård av äldre 

och dementa ska förbättras (Falls et al., 2004).  
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Gällande sjuksköterskors iakttagelseförmåga angående smärtbedömning hos dementa, 

beskrev många att de inte fått lära sig detta under utbildningen och att de därför blev 

tvungen att gissa om patienten har ont eller inte (Kovach et al., 2000). Samtidigt höll 

hemvårdspersonal i en holländsk studie inte med om att smärtbedömning handlar om 

att gissa, utan tog stort avstånd från detta påstående (Zwakhalen et al., 2007). 

   Sjuksköterskor tycker att de skulle fått lära sig mer av bedömningsprocessen samt 

vanliga tecken och symtom på smärta, under sin utbildning. Trots detta ansåg 

majoriteten av personalen att smärttillstånd blev rätt bedömda och behandlade på 

deras avdelning (Zwakhalen et al., 2007). 

Underrapportering av smärta 
Dementa patienter rapporterar sin smärta mer sällan och med lägre intensitet jämfört 

med personalens skattning (Shega et al., 2004) samt rapporterar kortare varaktighet i 

smärta, i förhållande till icke dementa patienter (Horgas, Elliott & Marsiske, 2009), 

med en skillnad på cirka 20 % (Shega et al., 2004; Horgas et al., 2009). Vårdgivare 

rapporterar mer frekvent att patienter upplever smärta än de dementa patienterna 

själva gör. 25 % - 32 % av de dementa patienterna sa sig uppleva smärta just för 

tillfället, samtidigt uppgav 52 % - 54 % av vårdgivarna att patienterna led av smärta 

”just nu” (Shega et al., 2004; Leong, Chong & Gibson, 2006). Gällande förhållandet 

mellan självrapportering och beteendeindikationer av smärta hos kognitivt försvagade 

och kognitivt intakta äldre, visar resultatet att av de kognitivt försvagade deltagarna 

rapporterade 77,4 % att de hade smärta, medan 95,3 % av de kognitivt intakta 

deltagarna rapporterade smärta dagligen (Horgas et al., 2009).  

 

“Or they might not even know how to compensate or to do 

something to reduce the pain. A person that has dementia that 

maybe has a bad knee and is still walking on that knee although 

they are obviously limping and showing pain, but can`t put the 

process together to sit down, take the pressure off, and reduce the 

pain, can`t say ‘I will no longer do this `cause it hurts’ ” (Martin et 
al., 2005, pp 158). 
 

Tillvägagångssätt för bedömning av smärta 

Självskattningsskalor 
Självskattningsskalor har visat sig fungera bättre än observationsskalan Doloplus 

(bilaga 5) vid smärtbedömning av dementa. Detta visar två schweiziska 

undersökningar, studierna motsäger dock varandra gällande förståelsen för FPS (faces 
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pain scale) (bilaga 1 figur 2) och HVAS (horizontal visual analog scale), som är ett 

annat mer precist namn för VAS (Pautex et al., 2006; Pautex et al., 2005). I den ena 

undersökningen bestod självbedömningsskalorna av VRS (verbal ranking scale) 

(bilaga 1 figur 3), HVAS och FPS och den jämförande observationsskalan var 

Doloplus-2. Förståelsen bland de dementa var signifikant bättre gällande VRS och 

FPS. Vid studiens inledning genomgick deltagarna ett MMSE-test, (Mini-Mental 

State Examination), som mäter demensnivån hos en person (bilaga 6). Utifrån värdet 

av detta test delades deltagarna in i två grupper, en grupp med mild demens och en 

grupp med svår demens. FPS visade bäst resultat av förståelse från båda grupperna, 

där 36 % av de svårt dementa och 63 % av de milt dementa patienterna förstod skalan 

(Pautex et al., 2006).    

   Resultatet från studien skrivna av Pautex et al. (2005) visar dock motsatsen, då FPS 

fick sämst förståelse från alla grupper där 27 % av de svårt dementa och 65 % av de 

milt dementa visade förståelse för skalan (Pautex et al., 2005). Sämst resultat i båda 

demens grupperna visade HVAS, där 22 % av de svårt dementa och 36 % av de lätt 

dementa visade förståelse (Pautex et al., 2006). Däremot visade deltagarna med mild 

och medelsvår demens i den andra studien bäst förståelse för HVAS, där 97 % 

respektive 79 % förstod skalan (Pautex et al., 2005). Av det totala antalet dementa 

hade 12 % - 39 % ingen förståelse för någon av skalorna (Pautex et al., 2006; Pautex 

et al., 2005). 

   Gällande de svårt dementa är förståelsen för smärtbedömningsskalor god vid 

användning av VRS, 25 % - 36 % (Pautex et al., 2006; Pautex et al., 2005; Closs et 

al., 2004). VRS visar sig vara den mest lättförståeliga skalan bland alla grupper i en 

finsk studie där personer med mild demens, 85 %, och måttlig demens, 80 %, visade 

förståelse. Även gruppen med svår demens visar god förståelse för VRS där 65 % 

förstod denna skala jämfört med de andra skalorna; FPS, färgskalan RWS och VAS, 

där 20 % - 30 % förstod dessa skalor (Pesonen et al., 2009). 

Observationsskalor 
På grund av svårigheter i smärtbedömning hos dementa har det tagits fram olika 

observationsskalor för sjuksköterskor. De tre smärtbedömnings-vektygen PAINAD, 

PACSLAC och DOLOPLUS-2 visar alla bra validitet och reliabilitet (Zwakhalen, 

Hamers & Berger, 2006a). PACSLAC (bilaga 7) och PAINAD (bilaga 8) anses som 

användarvänliga och icke tidskrävande. PACSLAC är den skala som värderas som 

mest användbar av sjukvårdspersonal, där 75 % föredrar denna skala. PAINAD har en 
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god enhetlighet men sämre klinisk användbarhet och sjuksköterskor tycker att 

PAINAD är välstrukturerad då personal vill försöka upptäcka smärta. DOLOPLUS-2 

anses vara svårast av de tre skalorna att använda och ger en mer generell syn och 

behöver klargöra denna manual bättre. Skalan var svår att förstå och poängsätta och 

deltagarna undrade om de beteenden som fanns i manualen verkligen var relaterade 

till att upptäcka smärta. Efter det att sjuksköterskorna använt skalorna på patienterna 

fick de utvärdera den kliniska användbarheten. Via en tio-poängsskala fick 

PACSLAC medelvärdet 7,0, PAINAD medelvärdet 5,89 och DOLOPLUS-2 

medelvärdet 5,6 (Zwakhalen et al., 2006a). 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva orsaker till att dementa inte får rätt 

smärtlindring och hur vårdpersonal kan gå tillväga för att bedöma smärta hos 

dementa. 

   Resultatet visar att kommunikationssvårigheterna med dementa patienter orsakar ett 

av de största problemen i smärtbedömningen, vilket kan leda till att de dementa får 

sämre smärtlindring än de kognitivt intakta patienterna. Eftersom även det normala 

smärtbeteendet förändras vid demens försvåras ytterligare en korrekt 

smärtbedömning. Risk i felmedicinering vid beteendeförändringar finns då 

sjukvårdspersonal ofta tycks bedöma en beteendeförändring som ett psykiatriskt 

tillstånd istället för smärta. Många av sjukvårdspersonalen anser att patientens 

ansiktsuttryck är ett av de viktigaste sätten att upptäcka smärta på. Det finns ett stort 

behov av förbättrad utbildning gällande dementa patienter, då brister finns i 

smärtbedömningsprocessen. Detta medför ett stort ansvar på de dementas 

självrapportering om smärta, vilken inte alltid är tillräcklig då dementa verkar 

underrapportera sin smärta. Dessa svårigheter leder fram till ett behov av 

smärtbedömningsverktyg för sjuksköterskor, med bra validitet och reliabilitet. 

Resultaten skiljer sig åt i undersökningar om vilken smärtskala som dementa visar 

bäst förståelse för. 

Resultatdiskussion 

Socialstyrelsen anser att hälso- och sjukvården och socialtjänsten alltid bör utreda de 

bakomliggande orsakerna till beteendemässiga och psykiska symtom hos personer 

med demenssjukdom, och åtgärda dessa som första prioritet [URL 3]. Trots detta är 
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risken för fel- och undermedicinering av dementa påtaglig (Strang, 2003, s. 94) och 

dementas smärta bedöms ofta som ett psykiatriskt problem (Kovach et al., 2000).  

   Det är dock förståligt att det första personal tänker på när en dement patient beter 

sig annorlunda, inte är att personen har ont. Detta kan bero på att vårdpersonal idag är 

invanda med att en person säger till när denne har ont. Men demenssjukdomen är ett 

gissel och kan förändra en persons normala smärtbeteende, vilket kan leda till att 

personalen inte registrerar att patienten faktiskt lider av smärta och att det är därför 

denne visar upp en beteendeförändring.  

   Som McAuliffe et al. (2008) skriver så börjar ofta sjuksköterskor med att associera 

ett förändrat beteende till ett psykologiskt eller psykiatriskt problem, istället för att 

leta efter en annan orsak. Smärtlindrande medicinering sätts bara in efter att 

behandling med psykofarmaka misslyckats. 

 

Socialstyrelsen skriver att de olika beteendemässiga och psykiska symtom som kan 

uppträda vid demenssjukdom inte kan behandlas på ett och samma sätt, utan att 

behandlingen istället ska inriktas på att i varje enskilt fall åtgärda orsakerna eller de 

utlösande faktorerna till symtomen. Det kan bland annat vara behov som inte är 

tillgodosedda, kommunikationsproblem eller smärta [URL 3]. 

 

I resultatet framgår att smärtbedömningen av dementa är ett stort bekymmer inom 

vården (Martin et al., 2005; Chang et al., 2009). Det är ofrånkomligt att det uppstår 

problem för personalen när de ska försöka kommunicera med en dement patient. Dels 

är den demente inte medveten på samma sätt som en kognitivt intakt person, dels har 

kanske patientens verbala kommunikationsförmåga försämrats. En dement person kan 

glömma bort vissa meningsenheter och har svårare att sätta ord på vad det är den 

upplever. Hade svårigheten ”bara” inkluderat den verbala förmågan hade man kunnat 

kommunicera på andra sätt (teckenspråk, skriftligt mm) men med dementa återstår ju 

även den kognitiva försvagningen. Självklart blir det då en utmaning att bedöma 

smärtan hos dessa människor, vilka riskerar att få sin smärta obehandlad. 

   Att det även är svårt att bedöma intensiteten av smärtan är förståligt då det till och 

med i vanliga fall är svårt att sätta sig in i en annan människas situation och 

upplevelse av smärta. Det känns lite skrämmande att vårdpersonal i en studie (Falls 

et.al 2004) uttryckte stor säkerhet i att upptäcka smärta hos dementa, då 
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smärtbedömning uppenbart tycks vara ett utbrett problem i allmänhet inom vården av 

dementa (Martin et al., 2005; Chang et al., 2009). 

 

I resultatet framgår att observering av ansiktsuttryck, rörelse och uppträdande är det 

säkraste och enklaste sättet att upptäcka smärta på hos dementa. Detta gör att 

personalen måste vara extra observant på de dementa patienterna och ta sig tid i sitt 

stressiga arbete att uppmärksamma eventuella beteendeförändringar.  

   Eftersom demensen riskerar att påverka det normala beteendet blir det speciellt 

viktigt att lägga märke till förändringar och att känna till patientens vanliga beteende 

och vanor för att se avvikelser (Strang, 2003, s. 93). 

 
Att utbildning är otillräcklig är något som återkommer i flera studier. En stor del av 

personalen anser att de har otillräcklig utbildning i att bedöma smärta hos dementa. 

Kovach et al. (2000) skriver att detta även gäller det praktiska arbetet, vilket kan leda 

till att symtom blir feltolkade som i sin tur kan leda till feldiagnoser och försenade 

diagnoser. Därför känns både förbättringar i utbildningen om smärtbedömningen 

(Werner & Strang, 2003, s. 20) och demenssjukdomen, väsentliga (McAuliffe et al., 

2008). Resultatet visade stora skillnader i åsikter angående smärtbedömning som finns 

mellan hög- och lågutbildad personal (Zwakhalen et al., 2007), kan visa på hur viktig 

utbildningen är inom vården av dementa, eftersom personal med olika 

utbildningsnivåer ser olika på användandet av smärtlindrande medicin.  

   Socialstyrelsen beskriver för- och nackdelar med utbildning inom demensvården 

[URL 3]. 

Fördelar: 

• Utbildning av personal i vård, omvårdnad och omsorg om personer med 

demenssjukdom kan bidra till att personalens kunskap ökar och att deras 

uppträdande mot och attityder till personer med demenssjukdom påverkas positivt. 

• Utbildningen kan leda till att antalet beteendemässiga och psykiska symtom hos 

personer med demenssjukdom minskar och att deras välbefinnande ökar. 

• Handledning i kombination med utbildning påverkar personalens upplevelse av sitt 

arbete positivt (arbetstillfredsställelse, upplevelse av utbrändhet) och har positiv 

betydelse för omvårdnadens innehåll. 

• Utbildning som är kombinerad med praktisk träning, handledning och feedback 

som bedrivs långsiktigt förefaller ge bäst effekt. 
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Nackdelar: 

• Kortare enstaka utbildningar tycks inte ge effekt. 

• Det vetenskapliga underlaget är svagt och bygger delvis på kunskap om 

fortbildning och handledning inom socialt arbete och äldreomsorg [URL 3]. 

 

En betydelsefull del av resultatet måste vara att dementa rapporterar sin smärta mer 

sällan, med lägre intensitet och kortare varaktighet än kontrollgrupper och personal 

gör (Shega et al., 2004; Horgas et al., 2009). Detta indikerar att vårdpersonal inte bör 

nöja sig med självrapportering av smärta från denna patientgrupp, utan att det behövs 

hjälpmedel vid smärtbedömningen.  

 

Resultatet visar att självskattningsskalor fungerar bättre än observationsskalor vid 

bedömningen av smärta hos dementa, men åsikterna skiljer sig när det handlar om 

vilken självskattningsskala som fungerar bäst. Ansiktsskalan FPS fick bäst betyg i en 

studie men sämst i en annan (Pautex et al., 2006; Pautex et al., 2005). Orsaken till att 

det är så är svår att peka på, då båda studierna var skrivna av samma författare med 

endast ett års mellanrum och handlade om samma patientgrupp. En skillnad mellan de 

två studierna var att i den ena hade författarna delat upp de dementa deltagarna i två 

grupper utifrån deras demensutvecklig, och i den andra studien var deltagarna 

uppdelad i tre demensgrupper. Det är svårt att säga om detta har något att göra med de 

olika resultaten.   

 
Enligt vårt resultat har alla tre smärtbedömnings-verktygen PAINAD, PACSLAC och 

DOLOPLUS-2 bra validitet och reliabilitet (Zwakhalen et al., 2006a). Detta kan verka 

lite missvisande då DOLOPLUS vid en jämförelse med en självskattningsskala fick 

sämre validitet än denna (Pautex et al., 2006; Pautex et al., 2005). Något som vi 

upplevde som en överraskning i resultatet var att flera studier kommit fram till att 

självskattningsskalor fungerar bättre än observationsskalor vid smärtbedömning av 

dementa. Det skulle kunna bero på att de bedömningsverktyg som finns idag inte är 

tillräckligt bra och på utebliven användning av passande verktyg. Enligt McAuliffe et 

al. (2008) använder inte personalen systematiska eller omfattande instrument när de 

bedömer eller dokumenterar smärta. 
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Metoddiskussion 
Det finns en möjlighet att val av andra sökord, kombinationer av sökord samt 

inklusionskriterier hade gett ett annorlunda urval och därmed ett annat utfall. 

Eftersom problemområdet är ganska outforskat gav litteratursökningen med de sökord 

som användes, inte ett så stort urval. De artiklar som inte fanns att tillgå i fulltext 

ansågs inte som relevant efter en genomläsning av abstrakt, förutom tre artiklar som 

därför beställdes.  

 

Det är viktigt att det forskas kring demenssjukdomen, men det är även av stor vikt att 

forskningen är etiskt försvarbar då dementa är en utsatt grupp. Alla resultatartiklar 

hade blivit godkända av en kommitté men det råder osäkerhet kring om det var en 

etisk kommitté. 

 

Att publiceringsåldern på artiklarna begränsades till de senaste 10 åren ökade chansen 

till att få del av den senaste forskningen inom området, då utveckling och förbättring 

av nya smärtbedömningsskalor hela tiden sker. Vid kvalitetsvärderingen av artiklarna 

valdes Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar som verktyg då de upplevdes 

som lättförståliga. Efter kvalitetsgranskningen inkluderades bara artiklar som 

värderats till grad I och II eftersom det klassas som hög vetenskaplig nivå. 

 

En begränsning med studien är att endast engelska artiklar inkluderats i slutresultatet 

på grund av språkbrister hos denna studies författare. Det kan inte uteslutas att 

relevanta artiklar även finns publicerade på andra språk vilka hade kunnat bidra till att 

resultatet blivit mer omfattande. 

   Alla utom tre resultatartiklar är publicerade senare än 2004, med tanke på studiens 

nyhetsvärde kan detta ses som en stor fördel. I studien ingår 19 stycken resultatartiklar 

med likvärdiga resultat, av vilka tio stycken är kvantitativa. Fördelen med detta är att 

studien får ett resultat med bra validitet. Studiens värde borde anses som stort då det 

finns förhållandevis lite skrivet inom detta viktiga forskningsområde.  

Slutsats 
Orsaker som leder till att dementa inte får rätt smärtlindring är att; symtomen på 

smärtan felbedöms, det uppstår svårigheter vid smärtbedömningen, de dementas 

beteende förändras, utbildningen är otillräcklig bland personalen och att dementa 

tenderar att underrapportera sin smärta. För att bedöma smärta hos dementa kan man 
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ta hjälp av självskattningsskalor eller observationsskalor. Självskattningsskalor har 

visat sig fungera bättre än observationsskalor men resultatet skiljer sig åt när det 

kommer till att utnämna den bästa av självskattningsskalorna. Av 

observationsskalorna har PACSLAC fått bäst betyg.  

   Då smärtbedömning hos dementa är ett relativt outforskat område, behövs vidare 

forskning angående samspelet mellan vårdpersonal och dementa patienter. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Självskattningsskalor 
 

 
Figur 1: VAS skalan 

 
http://www.karolinska.se/sv/AstridLindgrensBarnsjukhus/Barn-och-
ungdom/Sjukdomar-tillstand-och-besvar/Smarta/Att-behandla-smarta-hos-barn/VAS-
stickan/ 

 
Figur 2: FPS skalan 

 

http://www.painknowledge.org/physiciantools/opioid_toolkit/components/Wong-
Baker_Scale.pdf 

 
Figur 3: VRS skalan 

 

http://psycnet.apa.org/journals/rep/50/1/images/rep_50_1_56_fig1a.gif 
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Bilaga 2: Resultatdelens artiklar 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Pautex, S., 
Michon, A., 
Guedira, M., 
Emond, H., Le 
Lous, P., Samaras,  
D., Michel, J-P., 
Herrmann, F., 
Giannakopoulos,  
P., Gold, G. 
2006 
Schweiz 

Bedöma utförandet av 
självbedömningsskalor 
hos allvarligt dementa 
och jämföra det med 
observationsdata. 

Kvantitativ design. 
Prospektiv klinisk 
studie. 

Tillgängliga n 
=129  

Chi-square el  
Fisher exact test, 
Kruskal-Wallis el 
Analysis of 
variance 

Förståelsen var 
signifikant bättre för den 
verbala- och ansikts-
skalan gentemot 
observationsskalan 

Grad I 

Pautex, S., 
Herrmann, F., Le 
Lous, P., Fabjan, 
M., Michel, J-P., 
Gold, G. 
2005 
Schweiz 

Utvärdera 
genomförbarhet och 
reliabilitet av fyra 
självbedömningsskalor 
hos dementa personer och 
jämföra dessa mot 
observationssmärtskala. 

Kvantitativ design. 
Prospektiv klinisk 
studie 

Tillgängliga n 
=160 

Chi-square el Fisher 
exact test. 
Spearmans rho, 
Stata 7.0. SPSS. 

De dementa visade bättre 
förståelse för 
självskattningsskalorna 
HVAS och VRS än för 
observationsskalan, som 
även riskerade att 
underskatta 
smärtintensiteten 

Grad I 

Chang, E., Daly, 
J., Johnson, A., 
Harrison, K., 
Easterbrook, S., 
Bidewell, J., 
Stewart, H., Noel,  
M., Hancock, K. 
2009  
Australien 

Att upptäcka utmaningar 
för sjukvårdspersonal som 
jobbar med dementa 
personer i sjukhem. 

Kvalitativ design, 
semi-strukturerade 
intervjuer, 
fokusgrupper 

Tillgängliga n 
= 24  

Fenomenologisk 
ansats 

Det finns ett behov av 
förbättrade kunskaper 
och färdigheter bland 
sjukvårdspersonal 

Grad I 
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Closs, S.J., Barr, 
B., Briggs, M., 
Cash, K. & Seers, 
K. 
2004 
Storbritannien 

Att jämföra fem olika 
smärtbedömningsskalor 
för kognitivt försvagade 
patienter. 

Kvantitativ design, 
observationsstudie, 
självrapportering 

Tillgängliga n 
= 246 
Bortfall n 
=133 

Kruskall-Wallis-test Bästa 
smärtbedömningsskalan 
inom alla demens 
grupper var VRS 

Grad I 

Zwakhalen,  
S.M.G., Hamers,  
J.P.H., 
Peijnenburg,  
R.H.A., Berger,  
M.P.F. 
2007 
Holland 

Att utveckla ett ljud-
frågeformulär och att 
samla information om 
vårdpersonals åsikter och 
kunskaper angående olika 
aspekter av smärta hos 
dementa. 

Kvantitativ design, 
tvärsnittsstudie, 
frågeformulär 

Tillgängliga n 
=167 
Bortfall n = 44 

PCA, inre 
konsekvensanalys, 
Mann-Whitney U-
test, Bonferroni 
korrekterad alpha 
 

Vårdpersonalen visade 
kunskapsbrister gällande 
flera aspekter av smärta, 
trots att de var nöjda med 
hur smärta bedömdes och 
behandlades på deras 
avdelning. Speciellt 
kunskapsbrister gällande 
smärtbehandling och 
medicinering hittades. 

Grad I 

Nygaard, H.A. & 
Jarland, M. 
2005 
Norge 

Att undersöka 
smärtbedömning, 
klagomål och 
smärtbehandling av 
patienter i olika mentala 
tillstånd. 

Kvantitativ design, 
tvärsnittsstudie 

Tillgängliga n 
= 155 
Bortfall n = 30 

Kruskall-Wallis-
test, Fishers exact-
test, chi-square-test, 
Spearmans rank 
correlation, Cohens 
kappa 

Dementa patienter får 
mindre vid-behovs-
medicin jämfört med 
mentalt försvagade och 
mentalt oförändrade 
patienter 

Grad I 

Husebo, B.S., 
Strand, L.I., Moe-
Nilssen, R., 
Husebo, S.B., 
Snow, A.L. & 
Ljunggren, A.E. 
2007 
Norge 

Beskriva utvecklingen av 
MOBID och att 
undersöka aspekterna av 
reliabiliteten och 
validiteten. 

Mixed metod. 
Fokusgrupp-
intervjuer, video-
observation 

Tillgängliga n 
= 11 
vårdgivare  
n = 26 
vårdtagare 

Cronbachs alpha, 
Wilcoxon Signed 
Rank Test, 
Spearmans 
correlation, SPSS 

Vid användning av 
MOBIDs aktivt guidade 
rörelser avslöjades mer 
smärta än vid vanliga 
rutiner och video-
observationerna visade 
på högre smärtintensitet. 

Grad II 
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Shega, J.W., 
Hougham, G.W., 
Stocking, C.B., 
Cox-Hayley, D & 
Sachs, G.A. 
2004 
USA 

Att bättre förstå 
smärtupplevelsen hos 
personer med demens och 
beskriva vilka faktorer 
som är relaterade till 
överensstämmelsen av 
smärtrapporter. 

Kvantitativ design, 
cohort-studie 

Tillgängliga n 
= 150 

Chi-square, SPSS 32 % av de dementa 
patienterna 
självrapporterade att de 
hade smärta ”just nu”, 
medan vårdgivarna 
uppgav att 52 % av deras 
patienter hade smärta. 
Vårdgivarna rapporterade 
oftare smärta hos 
patienterna och en högre 
smärtintensitet, än de 
dementa själva. 

Grad II 

Horgas, A.L., 
Elliott, A.F. & 
Marsiske, M. 
2009 
USA 

Att undersöka 
förhållandet mellan 
självrapportering och 
beteendeindikationer av 
smärta, hos kognitivt 
försvagade och kognitivt 
intakta äldre. 

Kvantitativ design, 
kvasi-
experimentell, 
korrelationsstudie 

Tillgängliga n 
= 140 
Bortfall n = 14 

SPSS, deskriptiv 
statistik, Pearson 
chi-square (x2), t-
test 

86,5 % av deltagarna 
rapporterade regelbunden 
smärta. 77,4 % av de 
kognitivt försämrade 
rapporterade och 95,3 % 
av de kognitivt intakta 
rapporterade smärta 
dagligen. Kognitivt 
försämrade rapporterade 
kortare varaktighet av 
smärtan. 

Grad II 

Zwakhalen,  
S.M.G., Hamers,  
J.P.H. & Berger,  
M.P.F. 
2006 
Holland 
 

Utvärdera de 
psykometriska 
egenskaperna av de 
översatta versionerna av 
PAINAD, PACSLAC och 
DOLOPLUS-2. 

Kvantitativ design, 
observationsstudie 

Tillgängliga n 
= 144 
vårdtagare 
n = 12 
vårdgivare 

Deskriptiv, 
Cronbachs alpha, 
Pearson correlation 

PACSLAC var den mest 
användbara skalan för 
sjuksköterskor. PAINAD 
visade på bra kvalitet 
inom reabilitet, validitet 
och homogenitet. 
DOLOPLUS-2 var 
svårast att använda. 

Grad I 
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Husebo, B.S., 
Strand, L. I., Moe-
Nilssen, R., 
Husebo, S.B. & 
Ljunggren, A.E. 
2009 
Norge 

Undersöka intra- och 
inter-rater reabilitet av 
smärtbeteende-
indikatorer, 
smärtintensitet och 
MOBIDs genomsnittliga 
smärt-värden. 

Mixed metod, 
video-observationer 

Tillgängliga n 
= 11 
vårdgivare 
n = 26 
vårdtagare 

SPSS, kappa 
statistics 

Ansiktsuttryck var det 
vanligaste 
smärtbeteendet. 
Upprepade bedömningar 
ökade antalet 
observerade 
smärtbeteenden. 
Mobilisering av armar 
och ben ansågs mest 
smärtfullt. 

Grad II 

Kovach, C.R., 
Griffie, J., 
Muchka, S., 
Noonan, P. & 
Weissman, D. 
2000 
USA 

Beskriva sjuksköterskors 
iakttagelseförmåga 
angående bedömning och 
behandling av smärta hos 
patienter med svår 
demens. 

Kvalitativ design 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Tillgängliga n 
= 30 

Line-by line 
examination av 
intervjuerna, 
Triangulering 

Vanliga beteenden som 
upptäcktes var 
ansiktsuttryck, 
förändringar i beteende, 
rastlös i kroppen, jämrar 
sig och spända muskler. 

Grad I 

Leong, I.Y-O., 
Chong, M.I. & 
Gibson, S.J. 
2006 
Singapore 
 

Bedöma validiteten av de 
tre smärtbedömnings-
skalorna NRPS (Nurse-
Reported Pain Score), 
SRPS (Self-reported Pain 
Score) och PAINAD, 
samt att fastställa en 
kategorisk version av 
PAINAD. 

Kvantitativ design, 
validations-studie 

Tillgängliga n 
= 88 

Bivariat correlation, 
Kendalls tau, 
Kruskall-Wallis test 

PAINAD korrelerade bra 
med NRPS men båda 
korrelerade dåligt med 
SRPS. Den kategoriska 
versionen av PAINAD 
visade god 
överensstämmelse med 
NRPS. 

Grad I 

Closs, S.J., Cash, 
K., Barr, B. & 
Briggs, M. 
2005 
Storbritannien 

Identifiera bredden av 
tecken på smärta hos 
boende med olika 
kognitiv försvagning. 

Kvalitativ design, 
intervjuer 

Tillgängliga n 
= 65 
vårdgivare 
n = 113 
vårdtagare 
 

Nvivo, kvalitativ 
dataanalys 

De mest frekvent 
använda indikatorerna på 
smärta är kroppsrörelser 
och ansiktsuttryck. 

Grad I 
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Martin, R., 
Williams, J., 
Hadjistavropoulos,  
T., 
Hadjistavropoulos,  
H.D. & MacLean,  
M. 
2005 
Kanada 
 

Undersöka 
sjukvårdspersonals 
perspektiv av dementa om 
deras åsikter om 
smärtbedömning och 
skötsel. 

Kvalitativ design, 
fokus grupper 

Tillgängliga  
n = 45 

Nvivo, kvalitativ 
innehållsanalys 

Den vanligaste domänen 
var 
kommunikationsproblem, 
sen kom feltolkning av 
smärtbeteenden. 

Grad II 

Pesonen, A., 
Kauppila, T., 
Tarkkila, P., 
Sutela, A., 
Niinistö, L. & 
Rosenberg, P.H. 
2009 
Finland 

Mäta och utvärdera 
användbarheten av fyra 
enkla smärtskalor. 

Kvantitativ design, 
observationsstudie 

Tillgängliga n 
= 45 
Bortfall n = 4 

T-test, Wilcoxons 
signed rank test, 
Fishers exact test, 
Spearmans rank 
correlation, 
Friedmans test, 
Bonferroni 

Alla demens-grupper 
förstod VRS bäst. 

Grad II 

Blomqvist, K. & 
Hallberg, I.R. 
2001 
Sverige 

Att belysa 
sjuksköterskors och äldres 
syn på hur man registrerar 
smärta hos äldre som bor 
på serviceboenden. 

Kvalitativ design, 
intervjuer 

Tillgängliga n 
= 66 
vårdtagare och 
dess kontakt-
ssk 

Innehållsanalys 
med teman 

Upptäckten av smärta i 
bedömningsprocessen 
baseras på verbala och 
ickeverbala uttryck. 
Immobilitet ansågs som 
källa till smärta och man 
kom fram till att det är 
möjligt att se om en 
patient har ont. Denna 
smärta uttrycktes verbalt 
och genom kroppsspråk. 

Grad I 
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Cohen-Mansfield, 
J. & Creedon, M. 
2002 
USA 

Identifiera beteenden i 
icke-kommunicerande 
boende i sjukhem som 
upptäcks av ssk och 
bedöma ssk:s 
iakttagelseförmåga på 
förekomsten av särskilda 
tecken på smärta. 

Kvalitativ design, 
Fokusgrupper 

Tillgängliga n 
= 72 
vårdgivare 

Innehållsanalys Situationer då ssk 
uppfattar smärta är då 
den dementa gör en 
specifik upprepbar 
rörelse, annorlunda 
röstbeteende, fysiska 
tecken på smärta och 
förändringar i beteendet 
som viker från den 
dementas vanliga vanor 
och beteende. 

Grad I 

Falls, D., Stevens, 
J., Andersen, M., 
Collin, S., Dodd, 
N., Fitzgerald, E., 
Mitchell, G., 
Ramsay, A., 
Sheriden, J., 
Weaver, A. & 
Wilson, V.  
2004 
Australien 

Att undersöka den 
bristande förståelsen om 
iakttagelse och 
observation av smärta hos 
formellt outbildade och 
utbildad personal av 
personer med demens.   

Kvalitativ design, 
Intervjuer 
 

Tillgängliga n 
= 31 
vårdgivare 

Grounded Theory Vårdpersonal uttryckte 
stor säkerhet i att 
upptäcka smärta. Vanliga 
tecken i att upptäcka 
smärta var att observera 
verbalt- och 
ansiktsuttryck. 

Grad I 
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Bilaga 3: Kvalitativ bedömningsmall 

 
http://dspace.mah.se/bitstream/2043/660/1/rapport_hs_05b.pdf 
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Bilaga 4: Kvanitiativ Bedömningsmall 

 
http://dspace.mah.se/bitstream/2043/660/1/rapport_hs_05b.pdf 
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Bilaga 5: Observationsskalan Doloplus 

 
 
 
 
http://prc.coh.org/PainNOA/Doloplus%202_Tool.pdf 
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Bilaga 6: MMSE-test 
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http://www.kaypahoito.fi/xmedia/extra/hoi/hoi50044d.pdf 
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Bilaga 7: Observationsskalan PACSLAC 
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http://www.rgpc.ca/best/PAIN%20Best%20Practices%20-%20ML%20Vanderhorst%20(June%2007)/PACSLAC.pdf 
 



 
 

Bilaga 8: Observationsskalan PAINAD 

 
 
http://www.healthcare.uiowa.edu/igec/tools/pain/PAINAD.pdf 
 


