
Bilaga 1, Granskningsmall för kvantitativa artiklar (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Abstrakt 
Bakgrund: När livets slut närmar sig försämras ofta patienters kognitiva förmågor vilket 
medför att förmågan att uttrycka sin smärta verbalt minskar. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskor kan identifiera patienters upplevelse av smärta för att kunna ge god 
omvårdnad. Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor identifierar, tolkar och lindrar 
smärta i palliativ vård av äldre patienter som inte kan uttrycka sig verbalt och inte kan 
använda sig av självskattningsinstrument. Metod: Tretton vetenskapliga artiklar med 
kvantitativ, kvalitativ eller mixad design kvalitetsgranskades, analyserades och 
sammanställdes i form av en litteraturöversikt. Resultat: I resultatet framkom hur 
sjuksköterskor identifierade smärta och vilka faktorer de observerade. Att använda 
smärtskattningsskalor för att systematisera observationerna var till god hjälp. Diskussion: 
De faktorer som ansågs vara av störst värde för att identifiera smärta var ansiktsuttryck/ 
mimik, röstuttryck/ljud och förändrat kroppsspråk. Beteendeförändringar däremot 
upplevdes som svårtolkade. Palliativ vård av patienter med kognitiv svikt upplevdes som 
utmanande. Slutsats: Av värde för sjuksköterskor som möter denna patientgrupp var att 
veta vilka faktorer som var viktigast för att observera smärta. Att systematisera 
observationerna var till stor nytta. Att patienter med sannolikt smärtsamma diagnoser sattes 
in på en regelbunden smärtlindring var viktigt om de inte själva kunde uttrycka sin smärta. 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, omvårdnad, palliativ vård, smärtanalys, äldrevård 
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BAKGRUND 
 

Inom den palliativa vården ligger fokus på symtomkontroll och livskvalitet. Här ses döendet 

som en normal process där högsta möjliga livskvalitet vill uppnås utan att döden varken 

påskyndas eller skjuts upp. Det är viktigt att man arbetar förebyggande i den palliativa 

vården. Genom att förebygga, tidigt upptäcka och behandla olika symtom ges de sjuka och 

de närstående möjlighet till en så god livskvalitet som möjligt under den sista tiden i livet.  

För att kvalitetssäkra vården vid livets slutskede kan det vara till hjälp att använda sig av 

skattningsinstrument för olika symtom som smärta, munhälsa och trycksår, samt att följa 

standardvårdplaner och/eller checklistor (Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, 2012, 

s.13-21).  

Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården återkommande ska analysera och 

mäta smärta hos patienter i livets slutskede och regelbundet göra strukturerade 

bedömningar av patienters symtom, vilket kan öka förutsättningarna för att ge adekvat 

behandling och symtomlindring i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2012). 

Det finns få smärtskattningsinstrument som är framtagna och validerade speciellt för 

palliativ vård i nuläget (Herr, Coyne, McCaffery, Manworren & Merkel, 2011). Att kunna 

använda självskattningsinstrument som till exempel Visuell Analog Skala (VAS) för smärta, 

kräver att patienter har tillräcklig kognitiv förmåga för att kunna förstå syftet med 

skattningen, komma ihåg smärtupplevelser över tid, jämföra smärtan med ett normalläge 

och kunna tolka upplevelsen av smärtstimuli (Buffum, Hutt, Chang, Craine & Snow, 2007).  

När livets slut närmar sig försämras ofta patienters kognitiva förmågor vilket medför att 

förmågan att uttrycka sin smärta verbalt minskar (Herr et al., 2011). Det kan finnas en rad 

orsaker till kognitiv svikt hos patienter i palliativ vård förutom demenssjukdom, som till 

exempel hjärnskador och förvirring (Chatterjee, 2012). För patienter med kognitiv påverkan 

eller demenssjukdom rekommenderas i det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård 

(Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, 2012, s. 23) observationsskalorna Abbey Pain 

Scale eller Doloplus- 2 för att bedöma smärta. Abbey Pain Scale (APS) är utvecklad för 

bedömning av smärtintensitet hos personer med svår demens som vårdas palliativt. Utifrån 

denna skala observeras patienters uttryckssätt, kroppsliga symtom och beteende.  
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Doloplus- 2 är ett instrument för att mäta smärta hos äldre personer med 

kommunikationssvårigheter och nedsatt kognitiv förmåga, där patienters somatiska, 

psykomotoriska och psykosociala reaktioner observeras (Svenska palliativregistret, 2013). 

Palliativ vård i livets slutskede börjar när patienter är sängbundna, sover större delen av 

dygnet, inte kan svälja mediciner, endast kan dricka små mängder med vatten och då det 

uteslutits att det inte finns något sjukdomstillstånd som kan behandlas. Vid den så kallade 

brytpunkten till vård i livets slutskede övergår vården från att vara livsförlängande till att 

vara lindrande. Symtom som smärta och oro är vid livets slut mycket likartade och inte så 

beroende av vilken sjukdom man har (Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, 2012, 

s.8-12).  

Inom palliativ vård finns begreppet ”den totala smärtan” som kan delas upp i fyra olika 

dimensioner: existentiell/andlig, social, psykisk och fysisk smärta. Den fysiska smärtan är 

den mest framträdande dimensionen och de andra dimensionerna kan ta sig uttryck i fysiska 

symtom. Det är av stor vikt att fysisk smärta upptäcks tidigt för att förebygga onödigt 

lidande och för att ge patienter trygghet i att sjuksköterskor är angelägna om att deras 

symtom blir upptäckta och behandlade (Henoch, 2013, s.133-135).  

Fysisk smärta och rädsla för smärta överskuggar patienters andra behov i livets slutskede, 

och gör att patienter får svårt att kunna identifiera sina psykiska, sociala och andliga behov. 

Därför är en god smärtlindring mycket viktigt för att även andra aspekter av den palliativa 

vården ska kunna tillgodoses (Wijk & Grimby, 2008). 

Smärtproblematik är mycket vanligt hos äldre och kan ha många anledningar som 

lungsjukdom, hjärtproblem, osteoporos, led- och muskelproblem. Mellan 40-80% av de som 

bor på särskilt boende i Sverige har smärta. Äldre personer över 80 år kan ha en förändrad 

smärtupplevelse och upplever inte alltid fysisk smärta som yngre. Då kan smärtan istället ta 

sig uttryck i plötslig oro, trötthet eller illamående. Även personer med kognitiv eller 

kommunikativ funktionsnedsättning kan uttrycka smärta genom nytillkommen kroppslig 

eller psykisk oro, aggression eller förvirring (Strang, 2012, s. 44-46). 

Risken för underbehandling av smärta är stor då patienter i livets slut ofta upphör att kunna 

uttrycka sig själva. Det är därför viktigt att sjuksköterskor kan identifiera patienters 
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upplevelse av smärta för att kunna ge en adekvat omvårdnad. Sjuksköterskor har en 

moralisk, etiskt och professionell skyldighet att verka för alla patienters bästa men speciellt 

för de som är utsatta och inte kan tala för sig själv (Herr et al., 2011). 

Enligt Virginia Hendersons omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000, s. 117-118) är målet för 

omvårdnad att främja patienters hälsa och tillfrisknande, eller att främja en fridfull död om 

patienter är i livets slutskede. Kirkevold (2000) beskriver att Henderson framhåller vård i 

livets slutskede som en speciell omvårdnadsuppgift för sjuksköterskor.  

Problemformulering 

Sjuksköterskor inom äldreomsorgen möter ofta patienter som vårdas palliativt och de ska 

prioriteras högt. Sjuksköterskor bär ett stort ansvar för att ge en effektiv smärtlindring. 

Många patienter inom äldreomsorgen kan inte längre uttrycka sig verbalt och själva beskriva 

sin smärta. Detta ställer krav på sjuksköterskor att kunna observera och tolka andra tecken 

på smärta. Dessa bedömningar är svåra att göra och kan lätt bli subjektiva. För att ge en god 

omvårdnad är det av stor vikt att sjuksköterskor kan arbeta systematiskt och objektivt i den 

palliativa vården. 

 

SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur sjuksköterskor identifierar, tolkar och 

lindrar smärta i palliativ vård av äldre patienter som inte kan uttrycka sig verbalt eller 

använda självskattningsinstrument. 

 

METOD 

Efter ett systematiskt urval av vetenskapliga originalartiklar har dessa granskats, analyserats 

och sammanställts till en litteraturöversikt. En allmän litteraturöversikt syftar till att skapa en 

kunskapsöversikt inom ett utvalt omvårdnadsrelaterat område eller problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde. I en sådan litteraturöversikt kan både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar analyseras på samma gång (Friberg, 2012, s. 133-134). I föreliggande 
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litteraturöversikt ingår tretton artiklar, varav fyra med kvalitativ design, fem med 

kvantitativ och fyra med mixad design.  

Litteratursökning och urval 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Cinahl, Pubmed och SveMed. För att söka 

artiklar använde vi oss av MeSH-termer/heading: palliative care, terminal care, pain, pain 

measurement, pain assessment och nurse attitudes. Avgränsningar/inklusionskriterier var 

artiklar publicerade under de sista 10 åren, människor av båda könen, ålder 65 år och äldre, 

språk svenska, norska, danska eller engelska. Exklusionskriterier: behandlingsstrategier, 

palliativ vård i hemsjukvård/ordinärt boende, självskattningsinstrument. Vi fann 10 artiklar i 

våra databassökningar (se Tabell 1). Genom manuell sökning på Abbey Pain Scale och 

Doloplus-2 i Cinahl samt via en referens från en annan artikel fann vi ytterligare 3 artiklar. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Databas Datum Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkas-
tade 

Inklude-
rade 
 

Cinahl 2013-05-11 palliative care* 
AND  pain   
measurement* 
 
 

Sista 10 åren, 
human, age 
65+, språk: 
svenska, 
norska, danska 
och engelska 

122 
 
 
 
 
 
 

103* 
12** 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 

Cinahl 2013-05-23 palliative care* 
AND pain as-
sessment* 

Sista 10 åren, 
human, age 
65+, språk: 
svenska, 
norska, danska 
och engelska 

169 155* 
8** 

6, varav 6 
samma 
som vid 
tidigare 
sökning 

Cinahl 2013-05-30 terminal care* 
AND pain as-
sessment* 

Sista 10 åren, 
human, age 
65+, språk: 
svenska, 
norska, danska 
och engelska 

52 47* 
3** 

2, varav 2 
samma 
som vid 
tidigare 
sökning 

Cinahl 2013-06-10 Nurse attitudes 
AND palliative 
care AND pain* 

Sista 10 åren, 
human, språk: 
svenska, 

10 9* 1 
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norska, danska 
och engelska 

Pubmed 2013-05-11 palliative care* 
AND pain  
measurement* 
 

Sista 10 åren, 
human, age 
65+, språk: 
svenska, 
norska, danska 
och engelska 

245 
 
 
 
 

237* 
6** 
 

2 

Pubmed 2013-05-29 palliative care* 
AND pain as-
sessment* 

Sista 10 åren, 
human, age 
65+, språk: 
svenska, 
norska, danska 
och engelska 

37 24* 
2** 
1*** 

4, varav 4 
samma 
som vid 
tidigare 
sökning 

*Antal exkluderade efter lästa titlar.  **Antal exkluderade efter lästa abstrakt.  *** Antal ex-
kluderade på grund av låg vetenskapligkvalitet. 
 

Artiklarna som kom fram i sökningarna har lästs igenom för att se att överensstämde med 

syftet. För att kunna göra en litteraturöversikt krävs att de utvalda artiklarna har tillräckligt 

god kvalitet så att slutsatser kan formuleras (Forsberg & Wengström, 2013, s.26). Därför 

genomfördes en kvalitetsgranskning med hjälp av bedömningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa studier. Bedömningsmallarna är tagna från Carlsson och Eiman (2003), (se 

Bilaga 1 och 2), med modifieringen att lungcancerpatienter bytts ut mot aktuell patientgrupp. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i tretton artiklar med hög vetenskaplig kvalitet (se Tabell 

2 i Bilaga 3). 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden är nödvändiga vid utförandet av en litteraturöversikt (Forsberg & 

Wengström, 2013, s.69-70). Enbart artiklar som godkänts och granskats av en etisk kommitté 

har använts i denna litteraturöversikt. I urvalet av resultat från artiklarna har vi varit 

objektiva och inte exkluderat olika resultat som motsäger varandra eller våra åsikter. Varje 

artikel som presenteras i resultatet har tolkats noggrant för att behålla det ursprungliga 

resultatet. 
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Analys 

De utvalda artiklarna har analyserats för att skapa överskådlighet och systematik i de 

resultat som kommit fram utifrån vårt syfte (Backman, 2008, s.31). Analysen har genomförts 

med inspiration av Fribergs (2012, s.140-142) modell där det handlar om att gå från den 

ursprungliga helheten till en ny helhet genom att dela upp artiklarna i mindre 

resultatenheter och sedan sammanställa dem till nya enheter. Vi har läst igenom de utvalda 

artiklarna var för sig för att få ett sammanhang och en helhetsuppfattning utan att påverkas 

av varandra. Efter ytterligare läsningar av artiklarnas resultat plockade vi ut likheter och 

skillnader i det resultat som framkom utifrån litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. 

Därefter gjordes en uppställning av varje artikels resultatenheter och fynden sorterades med 

hjälp av färgkoder till nya enheter efter de ämnesområden som identifierades. De nya 

enheterna bildade tre kategorier med sju underkategorier. 

 

RESULTAT 

Tabell 3. Resultatöversikt 

Kategorier 
 
Hur sjuksköterskor skattar smärta  
 
Hur sjuksköterskor använder sig av informationen från 
smärtskattningsskalor 
 
Hur sjuksköterskor hanterar patienters smärta  
 
 

Hur sjuksköterskor skattar smärta  

För patienter som inte själva verbalt kan skatta sin smärta eller på annat sätt förmedla olika 

dimensioner av sin smärtupplevelse är sjuksköterskor beroende av att kunna bedöma 

patienters smärta genom egna observationer. Varje patient har ett unikt individuellt sätt att 

uttrycka smärta eller obehag, men många uttryckssätt är i grunden gemensamma även om 

det specifika uttrycket blir individuellt. Ett förändrat röstläge kan observeras hos många 
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patienter som upplever smärta, men kan låta helt olika beroende på patientens normala 

röstläge (Regnard et al., 2007).  

Hanson et al. (2008) visar att det finns skillnader i hur vårdpersonal observerar smärta hos 

patienter med intakt kognitiv förmåga jämfört med patienter med nedsatt kognitiv förmåga. 

För patienter med nedsatt kognitiv förmåga förlitar sig personalen i större utsträckning på 

icke verbala uttryck som till exempel ändrat andningsmönster eller jämrande.  

Det har framkommit vilka faktorer sjuksköterskor observerar och tolkar som uttryck för 

och/eller tecken på smärta eller obehag hos patienter som vårdas i livets slut och inte själva 

kan skatta sin smärta. De faktorer som observeras kan delas in ett antal huvudgrupper:  

1. Ansiktsuttryck/mimik 

2. Röstuttryck/ljud 

3. Förändrat kroppsspråk 

4. Beteendeförändringar 

5. Fysiologiska reaktioner 

(Abbey et al., 2004; Akbarzadeh & Jakobsson, 2007; Kaasalainen et al., 2011a; McGuire, 

Reifsnyder, Soeken, Kaiser & Yeager, 2011; Regnard et al., 2007; van Iersel, Timmerman & 

Mullie, 2006).  

Ansiktsuttryck/mimik 

Den vanligaste faktorn som sjuksköterskor använder är observationer av olika förändringar i 

patienters ansiktsuttryck/mimik. Sjuksköterskor är eniga om att det är en bra indikator på 

smärta (Akbarzadeh & Jakobsson, 2007; Kaasalainen et al., 2011a, 2011b; Regnard et al., 2007; 

van Iersel, Timmerman & Mullie, 2006). Exempel på ansiktsuttryck som tolkas som 

smärtrelaterade är rynkor mellan ögonbrynen, att knipa med ögonen och att höja kinderna 

(Kaasalainen et al., 2011b). Just förändringar av uttrycket runt ögonen hos patienter och i 

ögonkontakten mellan patienter och vårdpersonal är indikatorer som det råder stor 

samstämmighet i tolkningen av som tecken på smärta (Regnard et al., 2007). 

Röstuttryck/ ljud 

Om patienter ger uttryck för smärta genom olika röstuttryck och läten är också en viktig 

indikator på smärta för sjuksköterskor, och ett område där samstämmigheten i tolkningen av 
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uttrycken är stor mellan olika observatörer (Abbey et al., 2004; Kaasalainen et al., 2011a, 

2011b; Regnard et al., 2007; van Iersel, Timmerman & Mullie, 2006). Spontana uttryck för 

smärta genom enstaka ord eller korta fraser som ”aj” eller ”det gör ont” är lättast att tolka. 

Ett svar på en ledande fråga som ”Har du ont?” räknas dock inte som en bra indikator för att 

bedöma smärta hos patienter med kommunikationssvårigheter (Akbarzadeh & Jakobsson, 

2007; Kaasalainen et al., 2011b). Andra läten som också kan observeras är exempelvis 

jämmer, gråt, grymtningar och skrik (Kaasalainen et al., 2011a; Regnard et al., 2007). 

Förändrat kroppsspråk  

Ett förändrat kroppsspråk är också ofta av värde för att observera smärta (van Iersel, 

Timmerman & Mullie, 2006). Exempel på smärtrelaterade uttryck som kan observeras är 

ändrad kroppshållning och/eller rörlighet, att patienter spänner sig vid lägesändring, drar 

sig undan beröring, håller på eller stryker över en viss kroppsdel eller håller en hand över 

pannan (Abbey et al., 2004; Kaasalainen et al., 2011a, 2011b; Regnard et al., 2007). 

Beteendeförändringar 

Beteendeförändringar kan ibland observeras som uttryck för smärta, till exempel i form av 

ovilja att delta i aktiviteter, matvägran, ökad förvirring, agitation och att patienter försöker 

hålla i eller slå mot personal i omvårdnadssituationer (Abbey et al., 2004; Kaasalainen et al., 

2011a; Regnard et al., 2007). Men här finns inte samma samstämmighet angående värdet av 

dessa observationer som indikatorer på smärta. Kaasalainen et al. (2011a) anser inte att det är 

användbara observationer om sjuksköterskor vill bedöma patientens smärta i stunden. I en 

studie av van Iersel, Timmerman och Mullie (2006) beskrivs beteendeförändringar som en 

mindre bra indikator för smärta av de deltagande sjuksköterskorna. 

Interbedömarreliabiliteten för denna faktor är också svag enligt en analys av Akbarzadeh 

och Jakobsson (2007) vilket visar att olika observatörer tolkar samma beteende på olika sätt.   

Fysiologiska reaktioner 

Sjuksköterskor beskriver att de observerar fysiologiska reaktioner som tecken på smärta, 

som till exempel förändrad kroppstemperatur, puls eller blodtryck, svettningar, förändrad 

andningsfrekvens, rodnad eller blek hud (Kaasalainen et al., 2011a; McGuire et al., 2011; 

Regnard et al., 2007). McGuire et al. (2011) visar dock att många patienter inte visade några 
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förändringar av de fysiologiska parametrarna vid smärta. Kaasalainen et al. (2011b) visade 

att responsen i de fysiologiska parametrarna varierade för mycket mellan olika patienter för 

att vara en tillförlitlig indikator. Vissa patienter fick ökade värden, vissa fick minskade och 

ytterligare andra visade inga reaktioner alls. Även Takai et al. (2010) har studerat hur olika 

observerade indikatorer är korrelerade med patienters självskattning av smärta och de 

fysiologiska parametrarna visade inget samband med patienternas egna rapporter.  

I en studie (Abbey et al., 2004) används även kroppsliga skador som till exempel sår, 

tryckskador eller kontrakturer som en indikation på smärta. 

Studier av smärtskattning med APS och Doloplus-2 har gjorts som visar att i jämförelse med 

andra självskattnings- och observationsskalor för smärta är validiteten hög (Akbarzadeh & 

Jakobsson, 2007; Hølen et al., 2005 och Takai et al., 2010). Däremot är sjuksköterskor osäkra 

på om det alltid är smärta som observeras eller om det finns någon annan orsak till 

patienters uttryck. Speciellt psykosociala faktorer som olika beteendestörningar kan 

förekomma av andra anledningar än smärta (Hølen et al., 2005; van Iersel, Timmerman & 

Mullie, 2006). Vårdpersonal har inte en gemensam uppfattning om vad orsaken är när 

patienter visar tecken på ”obehag”. Majoriteten anser att det kan finnas en variation av både 

fysiska och emotionella orsaker till patienters uttryck och att det inte går koppla ett visst 

uttryck till en specifik orsak eller situation (Regnard et al., 2007).   

En daglig kontakt och en god kännedom om patienter leder till möjligheten att observera fler 

smärtrelaterade förändringar, och genom att tidigt kunna identifiera tecken på smärta kan 

man förhindra att den förvärras genom individuellt utformade åtgärder. Ibland kan det dock 

vara en fördel att inte träffa patienter så ofta, då det underlättar observationer av långsamma 

förändringar (Kaasalainen et al., 2011a; Regnard et al., 2007).  Regnard et al. (2007) visar att 

olika yrkesgrupper identifierar olika antal smärtindikatorer. Sjuksköterskor är de som 

identifierar högst antal smärtrelaterade förändringar hos patienter jämfört med andra 

yrkesgrupper och anhöriga. En möjlig förklaring till detta kan enligt Regnard et al. (2007) 

vara att språket som används i det studerade bedömningsinstrumentet är objektivt och 

kliniskt vilket sjuksköterskor är mer vana vid än undersköterskor/ vårdbiträden eller att de 

är mer vana vid kliniska bedömningsinstrument generellt än annan vårdpersonal. 
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Hur sjuksköterskor använder sig av informationen från 

smärtskattningsskalor 

I bedömningen av smärta tycker en majoritet av sjuksköterskor att det är till god hjälp att 

använda smärtskattningsskalor och att de är enkla att använda (Abbey et al., 2004; Hølen et 

al., 2005; McGuire et al., 2011; Regnard et al., 2007; van Iersel, Timmerman & Mullie, 2006).  

van Iersel, Timmerman och Mullie (2006) visar att för att sjuksköterskor ska uppfatta en 

indikator i en skala som god krävs också att den är enkel att observera. Att få en systematisk 

dokumentation av observationerna ger vårdpersonal möjlighet till en mer objektiv 

diskussion om patienters symtom och effekt av smärtbehandling (Regnard et al., 2007). 

Takai et al. (2010) har visat att det finns en koppling mellan hög totalpoäng i APS och nedsatt 

kognitiv förmåga. De visar att förekomsten av smärtrelaterade förändringar i kroppsspråk 

och fysiologiska parametrar varierar mellan patientgrupper med olika grader av kognitiv 

förmåga. Studien visar att APS har god reliabilitet och validitet vid användning hos äldre 

patienter med låg kognitiv förmåga. Även McGuire et al. (2011) har visat att patienter med 

nedsatt kognitiv förmåga uppvisar fler förändringar av både beteendemässiga och 

fysiologiska indikatorer jämfört med kognitivt orienterande patienter. Monroe, Carter, Feldt, 

Tolly och Cowan (2012) visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad i smärtbeteenden 

mellan de patienter som är måttligt dementa och de som är mycket svårt dementa. Antal 

smärtbeteenden som dokumenteras minskar när patienters demenssjukdom förvärras.  

PACI (Pain Assessment in the Communicatively Impaired) har visats kunna användas på 

olika patientgrupper oavsett om deras afasi orsakas av stroke eller demens. Till exempel kan 

även patienter med afasi visa smärta genom uttryck kring ögonen (Kaasalainen et al., 2011a). 

Hur sjuksköterskor hanterar patienters smärta 

Att ge palliativ vård till patienter med demenssjukdom medför ytterligare en utmaning för 

sjuksköterskor i jämförelse med patienter utan kognitiv svikt. Patienter med nedsatt kognitiv 

förmåga är ofta oförstående inför att de närmar sig döden. Detta kan medföra att patienter 

vägrar ta smärtstillande medicin för att de tror att de ska bli förgiftad eller att de blir 

aggressiva mot sjuksköterskor i omvårdnadssituationer (Kaasalainen, Brazil, Ploeg & Martin, 

2007).  
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Sjusköterskor upplever det som problematiskt att möta anhöriga som är rädda för 

överdosering av smärtstillande läkemedel i vården av deras närstående.  Sjuksköterskor 

inom palliativ vård är däremot övertygade om att smärtstillande läkemedel i rätt dosering 

inte påskyndar döden eller är beroendeframkallande (Gielen et al., 2011; Kaasalainen et al. 

2007). 

Att administrera smärtlindring i doser som inte titrerats utifrån patientens smärta upplevs 

som både onödigt och oetiskt av sjuksköterskor inom palliativ vård. Sjuksköterskor är 

övertygade om att smärta kan behandlas utan att orsaka oacceptabla biverkningar för 

patienterna (Gielen et al., 2011).  

Enligt Hanson et al. (2008) uppfattar ungefär hälften av all vårdpersonal vid palliativ vård 

inom äldreomsorg att den nuvarande smärtbehandlingen inte är tillräckligt effektiv. Trots 

detta har få av personalen några förslag till förbättringar. De förslag som ändå framkom var 

effektivisering, ökad tid för personalen, mer personal med specialistkunskaper samt 

förbättrad kommunikation och samarbete mellan olika personalgrupper. 

Hanson et al. (2008) visar att nära hälften av de patienter som vårdas i palliativt skede inom 

äldreomsorg bedöms ha smärta som inte kan lindras helt under den sista månaden i livet, 

trots att merparten av dessa hade ordination på smärtlindrande läkemedel eller annan 

smärtlindrande behandling. 

Monroe et al. (2012) beskriver att det finns ett samband mellan nedsatt kognitiv förmåga och 

hur mycket opioder som administreras vid vård av svårt cancersjuka patienter med 

demenssjukdom. Ju svårare demenssjukdom desto mindre smärtlindring administrerades. 

Därför rekommenderar Monroe et al. (2012) att man inte ska använda smärtlindrande 

läkemedel vid behov till patienter som inte kan förmedla sin smärta utan att stående 

dosering används.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi arbetar som sjuksköterskor inom kommunal äldreomsorg och har en förförståelse för vad 

palliativ vård innebär inom vårt område och bär en bild av de patienter vi möter i vårt dag-
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liga arbete. Detta kan ha påverkat vårt urval av artiklar även om vi försökt vara objektiva. 

Litteraturöversikten har gjorts som en allmän litteraturöversikt och det känns som ett bra val 

för studiens syfte då vi ville få en bredare bild av det aktuella kunskaps- och forskningsläget.  

Att söka litteratur på ett systematiskt sätt är en kritisk och viktig del av utförandet av en lit-

teraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013, s. 48). Vi har gjort sökningar i databaserna 

Pubmed, Cinahl och SweMed som alla innehåller vårdvetenskaplig litteratur, eftersom vårt 

problemområde återfinns inom detta område. Det var svårt att hitta relevanta artiklar med 

de sökord vi valde. De artiklar vi fann var mestadels kvantitativa artiklar. Vi gjorde även 

sökningar med andra sökord som till exempel nurse’s role, nurse-patient relations, nurse 

experience* och hospice and palliative nursing för att försöka hitta mer kvalitativa artiklar 

och mer information om sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser, men dessa sökningar 

gav inga relevanta resultat. Vår begränsning av patientgruppen till äldre över 65 år och att 

de inte kan skatta sin smärta själva gjorde att urvalet blev mycket smalt. Sökningen avgrän-

sades till 10 år bakåt, men enligt Forsberg och Wengström (2013, s. 119) så bör inte litteratu-

ren vara äldre än tre till fem år gammal för att inte vara inaktuell. Vi fann dock att med en 

sådan avgränsning så kan viktig kunskap gå förlorad. I de artiklar vi valt kunde vi inte se att 

resultaten skiljde sig från varandra utifrån publiceringsår, och de äldre artiklarna bedömdes 

inte vara inaktuella. Artiklarna som ingår i resultatet har inte begränsats utifrån geografiska 

förhållanden utan omfattar europeiska, nordamerikanska och asiatiska artiklar. Vi har inte 

heller kunnat se att ursprunget för studierna har haft någon påverkan på resultatet, utan vi 

anser att alla artiklarnas resultat kan appliceras även på svenska förhållanden. 

Det är viktigt för litteraturöversiktens kvalitet att de ingående artiklarna är av hög veten-

skaplig kvalitet och saknas kvalitetsbedömning av artiklarna är risken stor att felaktiga slut-

satser dras (Forsberg & Wengström, 2013, s. 26). Våra artiklar bedömdes alla vara av hög 

vetenskaplig kvalitet (grad I) enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar, vilket är 

en styrka. De ingående artiklarna representerar resultat från olika delar av världen vilket 

också kan ses som en styrka, då det visar att patienter som inte längre kan uttrycka sig ver-

balt i livet slutskede kan observeras utifrån samma förutsättningar oavsett kulturell bak-

grund. Då resultaten presenteras på olika sätt i kvalitativa och kvantitativa artiklar så har det 

varit svårt i vissa delar att analysera resultatet och skapa en ny helhet.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur sjuksköterskor identifierar, tolkar 

och lindrar smärta i palliativ vård av äldre patienter som inte själva kan uttrycka sig verbalt 

och inte kan använda sig av självskattningsinstrument. För dessa patienter är sjuksköterskor 

beroende av att kunna observera smärta. Resultatet visade att de faktorer som sjuksköterskor 

använder sig av är ansiktsuttryck/mimik, röstuttryck/ljud, förändrat kroppsspråk, beteende-

förändringar och fysiologiska reaktioner. Dessa faktorer är desamma som rekommenderas 

som smärtindikatorer vid vård av demenssjuka äldre patienter (Herr et al., 2011).  

I vårt resultat framkommer att den vanligaste faktorn som sjuksköterskor använder sig av 

för att observera smärta är patienters ansiktsuttryck/mimik. Det var också den faktor som 

alla sjuksköterskor var eniga om var en bra indikator på smärta. Den faktor som visade sig 

vara en dålig indikator på smärta var fysiologiska reaktioner som till exempel förändrad 

kroppstemperatur, puls eller blodtryck. Även Herr et al. (2011) har dragit samma slutsats att 

fysiologiska reaktioner inte är tillräckligt känsliga för att särskilja smärta från andra orsaker 

till obehag hos patienter. Frånvaron av fysiologiska reaktioner hos patienter indikerar inte 

heller säkert frånvaro av smärta. Vi upplever att observation av ansiktsuttryck/mimik hos 

äldre palliativa patienter som inte längre kan uttrycka sig själva verbalt är en faktor som är 

lätt att observera och ger en bra bild av patienters smärtupplevelser. Det är också en faktor 

som vi anser är användbar och enkel att observera för alla grupper av vårdpersonal. Däre-

mot anser vi att det saknas vetenskapligt stöd för att använda olika fysiologiska parametrar, 

som exempelvis kontroll av puls och blodtryck, som indikatorer på smärta inom den pallia-

tiva vården. 

I resultatet visas att sjuksköterskor uttrycker att de är osäkra på om det verkligen är smärta 

som observeras genom de beteendeförändringar de ser. Hos demenssjuka patienter är det 

inte säkert att tydliga smärtrelaterade beteenden förekommer, utan det kan vara så att de 

endast uppvisar små förändringar i beteende som en indikator på smärta (Herr et al., 2011). 

Buffum et al. (2007) menar att smärta är en inre, subjektiv upplevelse som inte direkt kan 

mätas. De beteenden som förknippas med smärta hos personer med nedsatt kognitiv för-

måga är inte specifika utan kan sammanfalla med andra tillstånd som hunger, törst, översti-

mulering, oro eller depression. Det är därför viktigt att följa upp vad orsaken till beteende-
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förändringarna kan vara. Vi tror att det är viktigt för sjuksköterskor att vara medvetna om 

detta och att alltid reflektera över olika möjliga anledningar till patienters beteendeföränd-

ringar, då till exempel även förstoppning eller urinstämma kan orsaka beteenden som oro 

eller aggressivitet. Smärta behöver inte alltid vara den främsta och/eller enda orsaken till 

patienters beteendeförändringar. 

En daglig kontakt med och god personlig kännedom om patienter gör att sjuksköterskor kan 

observera fler smärtrelaterade förändringar enligt resultatet. Vi anser att inom äldreomsor-

gen kan en nära och daglig kontakt med patienter i livets slutskede leda till att sjuksköters-

kor lättare identifierar mindre förändringar som kan vara indikatorer på smärta, då dessa 

förändringar kan vara mycket individuella.  

Kirkevold (2000) menar att enligt Hendersons omvårdnadsteori bör sjuksköterskor vara 

medvetna om att deras förmåga att förstå en annan människas behov är begränsad och att de 

måste göra sitt yttersta för att uppnå största möjliga förståelse av patientens behov. Som en 

del av omvårdnadens allmänna riktlinjer enligt Henderson ingår att alltid tolka och sätta sig 

in i patientens grundläggande kroppsliga och känslomässiga behov. För att göra det krävs 

bland annat inlevelseförmåga, aktivt lyssnande samt systematiska och noggranna observat-

ioner (Kirkevold, 2000, s. 121-122).   

Sjuksköterskor i föreliggande resultat menar att smärtskattningsskalor är en god och enkel 

hjälp för att observera smärta och systematisera sina observationer. Chatterjee (2012) visar att 

tydliga riktlinjer i arbetet med smärtskattning hjälper sjuksköterskor att förstå vilka metoder 

för smärtbedömning som är mest lämpliga för olika patienter. När sjuksköterskor använder 

smärtskattningsskalor blir de mindre beroende av att patienten själv kan uttrycka sin smärta 

verbalt. Enligt Herr et al. (2011) underlättar användandet av standardiserade skattningsverk-

tyg en samsyn mellan olika vårdgivare och personalgrupper, samt möjliggör en tydlig kom-

munikation och utvärdering av smärtbehandlingen av patienter som inte själva kan skatta 

sin smärta. Vi menar att det är av värde för sjuksköterskor att använda någon typ av smärt-

skattningsskala för att systematisera de observationer som utförs, och att det då inte enbart 

blir en subjektiv uppfattning som dokumenteras. Vårt resultat kunde dock inte ge något svar 

på vilken smärtskattningsskala som var mest lämplig att använda. 
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Sambandet mellan smärtrelaterade uttryck och patientens kognitiva förmåga visas i resulta-

tet variera mellan patientgrupper med olika grader av kognitiv förmåga. Ju sämre kognitiv 

förmåga patienten har desto färre smärtbeteende dokumenterades. Vi anser att det kan vara 

svårt att tolka smärtuttryck på patienter med långt gången kognitiv svikt då de visar få 

smärtrelaterade uttryck och ibland inte ens förändringar i ansiktsuttryck.  

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever att det är en större utmaning att ge palliativ vård 

till patienter med nedsatt kognitiv förmåga än andra. Chatterjee (2012) visar att bedömning-

en av smärta hos palliativa patienter med nedsatt kognitiv förmåga är mer komplex eftersom 

de har sämre förmåga att uttrycka sig själva och tolka sin egen upplevelse av smärta. 

I resultatet framkommer att det är vanligt att smärta underbehandlas hos patienter med ned-

satt kognitiv förmåga inom den palliativa vården. Reynolds, Hanson, DeVellis, Henderson 

och Steinhauser (2008) visar att både omvårdnadsdokumentationen kring smärta och före-

komsten av smärtlindring minskar när patienten har kognitiv svikt. Vi anser att en noggrann 

observation och en god dokumentation av patientens smärta är grunden för att ge en ade-

kvat smärtbehandling. Om sjuksköterskor inte kan identifiera smärtrelaterade uttryck så 

administrerar de inte heller smärtstillande läkemedel. 

På grund av att smärta i denna patientgrupp ofta är underbehandlad visar resultatet att stå-

ende ordination på smärtlindring är mer lämplig än vid behovsmedicinering. Buffum (2007) 

bekräftar detta i sin studie av patienter som inte själva kan uttrycka sin smärta och menar 

också att stående ordination på smärtlindring är att föredra för de som har kronisk eller för-

utsebar återkommande smärta. Även en studie av Mezinskis, Keller & Schmidt Luggen 

(2004) har visat att både den kommunikativa och kognitiva förmågan hos äldre patienter 

påverkar i vilken grad de får smärtlindring. Om patienter har nedsatt kommunikativ eller 

kognitiv förmåga är sannolikheten att vid behovs-smärtlindring administreras signifikant 

lägre än för de som inte har någon funktionsnedsättning.  

Vi anser därför att sjuksköterskor inom äldreomsorgen måste vara uppmärksamma på att 

patienter med nedsatt kognitiv och/eller kommunikativ förmåga i palliativt skede med dia-

gnoser eller tillstånd som sannolikt är smärtsamma ska ha stående ordination på smärtstil-

lande medicinering och inte endast vid behovs-läkemedel. 
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Slutsats 

Vår litteraturöversikt visar på svårigheter i att tolka smärta i palliativ vård av äldre patienter 

som inte själva kan uttrycka sig verbalt. Det är värdefullt för sjuksköterskor som möter 

denna patientgrupp att veta vilka faktorer som är viktigast för att observera smärta. Här kan 

vi se att faktorerna ansiktsuttryck/mimik, röstuttryck/ljud och förändrat kroppsspråk är av 

stort värde. Systematisering av observationerna är till stor nytta för sjuksköterskor. Patienter 

med sannolikt smärtsamma diagnoser bör ordineras regelbunden smärtlindring eftersom de 

inte själva kan uttrycka sin smärta. 

Vi kan konstatera att det här ämnesområdet var ganska smalt och att det behövs vidare 

forskning om hur smärta kan tolkas och bedömas inom palliativ vård av denna patientgrupp 

som inte längre kan uttrycka sig verbalt. 
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Tabell 2. Översiktstabell av inkluderade studier       1 (5) 

Författare, 
Årtal,  
Land 

Studiens syfte Design/ansats,  
Deltagare, 
Analysmetod 

Huvudresultat Kvalitets-
bedömning 
/grad 

Abbey, Piller, 
De Bellis, Es-
terman, Parker, 
Giles & Lowcay 
2004 
Australien 

Att utveckla och validera en 
lättanvänd smärtskattningsskala 
(APS) för patienter inom äldre-
omsorg i palliativ vård som inte 
själva kan uttrycka sina behov 
verbalt på grund av allvarlig 
demenssjukdom 

Mixad design. Kvalitativ ansats med 
fokusgrupps-intervjuer och ”Delphi 
study” för att utveckla smärtskatt-
ningsskalan. Tematisk analys av 
nedskrivna åsikter. Kvantitativ ana-
lys vid validering och reliabilitets-
testning (n=52)patienter, (n=770) 
smärtepisoder i steg 1 samt (n=61) 
patienter, (n=236) smärtepisoder i 
steg 2. Chronbachs x-koefficient, 
gammavärden och t-test. 

APS identifierar sex olika indikatorer för att 
observera smärta: Röstuttryck/ljud, ansiktsut-
tryck, förändrat kroppsspråk, förändrat bete-
ende, fysiologiska förändringar och kroppsliga 
förändringar.   
Validitet och reliabilitet är tillfredsställande. 
Sjuksköterskorna anser att den är enkel och 
snabb att använda i det dagliga omvårdnads-
arbetet. 
 

40/47 
Grad I 

Akbarzadeh & 
Jakobsson 
2007 
Sverige 

Psykometrisk utvärdering av 
Svenska versionen av Doloplus-
2 för att använda hos äldre pati-
enter med kommunikationssvå-
righeter som inte kan uttrycka 
sin smärta. 
 

Kvantitativ design. (n=47/48) Varje 
patient har observerats av två olika 
vårdgivare, den ena har använt Do-
loplus-2 för att mäta smärta och den 
andra har använt Doloplus-2 och 
UAB-skala. Deskriptiv dataanalys.  
Cohens kappa-analys. 
Spearmans rang-korrelation för att 
studera interbedömarreliabilitet och 
instrumentets validitet. Explorativ 
faktoranalys. Bartlett´s test samt Kai-
ser-Meyer-Olkin test. Analys av in-
terna konsistensen gjordes med 
Cronbachs alfa. 

Sjuksköterskorna finner att det är tre indikato-
rer som har en god överenstämmelse mellan 
olika bedömare: kroppsliga symtom, mimik 
och sömnmönster.  
Validiteten är hög. 
 

44/47 
Grad I 

  



 

 
 

Tabell 2. Översiktstabell av inkluderade studier       2 (5) 

Gielen, Gupta, 
Rajvanshi, 
Bhatnagar, 
Mishra, Cha-
turvedi, Van 
den Branden & 
Broeckaert 
2011 
Indien 

Belysa erfarenheter hos sjukskö-
terskor och läkare inom palliativ 
vård i Indien av smärtlindring 
och palliativ sedering. 

Semistrukturerade intervjuer. 
Grounded theory 
(n=27) deltagare. 

Deltagarna anser inte att administrering av 
höga doser av smärtlindrande läkemedel är ett 
etiskt problem. Mild palliativ sedering anses 
acceptabelt medan djup palliativ sedering 
uppfattas som mer kontroversiellt.   

45/48 
Grad I 

Hanson, Eckert, 
Dobbs, Wil-
liams, Caprio, 
Sloane & Zim-
merman 
2008 
USA 

Att beskriva symtom i palliativ 
vård hos patienter på äldrebo-
enden. Att jämföra hur personal 
och anhöriga skattar symtom, 
samt hur personal bedömer 
smärta och andnöd hos kogni-
tivt nedsatta jämfört med kogni-
tivt bevarade patienter. 

Intervju med personal (n=674) och 
anhöriga (n=446) efter patients död. 
Kvalitativ ansats. 
Mc Nemars´s test, t-test, Generalized 
estimating equations(GEE). 

Nästan hälften av patienterna hade smärta och 
hälften hade andnöd under den sista måna-
den. ¾ hade problem med intag av mat och 
vätska. 1/3 gick ner i vikt eller var uttorkade. 
Nästan ingen kunde längre sköta sin hygien 
själv. Personalen bedömde smärta hos kogni-
tivt intakta patienter utifrån deras självskatt-
ning, medan kognitivt nedsatta bedömdes 
utifrån sitt beteende. För bedömning av and-
nöd använde sig personalen främst av beteen-
deobservationer oavsett patientens kognitiva 
status.  

44/48 
Grad I 

Hølen, Saltvedt, 
Fayers, Bjørn-
nes, Stenseth, 
Hval, Filbet, 
Loge& Kaasa 
2005 
Norge 
 

Doloplus-2 är ett instrument för 
att observera smärta hos patien-
ter med kognitiv svikt som inte 
själva kan skatta sin smärta. 
 

Pilotstudie. 
(n=59) deltagare med demens-
sjukdom. 
Regressions-analys 

Doloplus-2 är användbart och lätt att admini-
strera för sjuksköterskorna. 
Validiteten är god förutom för det psykosoci-
ala området. 

41/47 
Grad I 
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Kaasalainen, 
Brazil, Ploeg& 
Martin 
2007 
Kanada 

Målet var att utforska sjukskö-
terskors uppfattning om att ge 
palliativ vård på äldreboenden 
till patienter med demenssjuk-
dom och nedsatt verbal för-
måga.  

Kvalitativ deskriptiv design 
Fokusgrupps- intervju på tre äldre-
boenden, (n=34) deltagare. 

Sjuksköterskornas mål är att underlätta ”en 
god död” för patienterna med eller utan de-
menssjukdom. Att hantera patienternas smärta 
i palliativ vård blir en större utmaning när de 
saknar förståelse av situationen. 

46/48 
Grad I 

Kaasalainen, 
Stewart, Mid-
dleton, 
Knezack, Hart-
ley, Ife& Robin-
son (Del 1) 
2011 
Kanada 

Utveckla ett smärt-skattnings 
instrument (PACI) som enkelt 
kan användas av omvårdnads-
personal inom äldreboende för 
att identifiera smärta hos patien-
ter med nedsatt kommunikat-
ionsförmåga inom palliativ 
vård. 

Deskriptiv kvalitativ design. Djupin-
tervjuer med personal (n=12) samt 
litteraturstudie. Tematisk deskriptiv 
analys. 

Tio smärtindikatorer fastställdes. 
Ansiktsuttryck: Sänkta ögonbryn, knipa med 
ögonlocken, höjda kinder, spänd käke. 
Röst: Läten, ord. 
Kroppsspråk: Försvarsrörelse, gnida/stryka, 
halta/gång.  
Fysiologiska parametrar. 

45/48 
Grad I 

Kaasalainen et 
al. (Del 2) 
2011 
Kanada 

Psykometrisk utvärdering av 
det utvecklade smärtskattnings-
instrument (PACI). 

Mixad design. Kvalitativ design med 
videoupptag av potentiella smärt-
fulla vårdsituationer. (n=14) delta-
gare, (n=60) inspelade situationer, 
med teoretisk mättnad i urvalet. 
Kvantitativ analys för validitets- och 
reliabilitetstestning. ”Multiple obser-
ver/ rater judgement” , ”investigator 
triangulation”. Kappavärden. 

PACI- instrumentet visar medelstark validitet 
och interobservatör- reliabilitet. Instrumentet 
kan rekommenderas för klinisk användning 
för att screena för smärta hos patienter med 
nedsatt kommunikationsförmåga. 

48/48 
47/47 
Grad I 
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McGuire, Reifs-
nyder, Soeken, 
Kaiser & Yeager 
2011 
USA 

Att beskriva ett smärtskattnings-
instrument (MOPAT) för akut 
smärta hos icke-kommunikativa 
hospicepatienter. 

Mixad design. Kvalitativ ansats med 
fokusgruppsintervjuer, (n=20) hos-
pice sjuksköterskor, om smärtrelate-
rade beteenden och observationer av 
patienter utan kommunikationsför-
måga och med nedsatt kognitiv för-
måga. Kvantitativ ansats för att testa 
validitet, reliabilitet och klinisk an-
vändbarhet. (n=28) kognitivt oriente-
rade patienter och (n= 30) kognitivt 
nedsatta patienter. Cronbachs alfa –
koefficient, t-test, ”exploratory factor 
analysis”, ” squared multiple corre-
lation”. 

Sjuksköterskorna identifierar fyra smärtrelate-
rade beteenden: rastlöshet, spända muskler, 
grimaser och röstuttryck/ ljud. Nästan alla 
sjuksköterskor i studien upplevde instrumen-
tet som enkelt att använda och förstå, samt 
som en god hjälp i det dagliga omvårdnadsar-
betet. 

41/47 
Grad I 

Monroe, Carter, 
Feldt, Tolley & 
Cowan 
2012 
USA 

Att bedöma smärta hos äldre 
med demenssjukdom i livets 
slut genom analys av journaler.  

Tvärsnittsstudie av (n=48) patienter 
med mild till svår demens samt can-
cerdiagnos under de tre sista måna-
derna av livet. Discomfort Behaviour 
Scale- smärtskattningsbeteende och 
Cognitive Performance Scale- kogni-
tiv förmåga. 

Det visar att vid svår Alzheimer finns färre 
smärtbeteenden hos patienter.  Personer med 
svår Alzheimer får mindre smärtlindring med 
opioider än de utan demenssjukdom. 

45/47 
Grad I 

Regnard, Reyn-
olds, Watson, 
Matthews, Gib-
son & Clarke  
 2007 
Storbritan-nien 

Att utveckla ett instrument 
(DisDAT) för att kunna doku-
mentera personalens intuitiva 
observationer av välbefinnande 
och “illabefinnande” hos patien-
ter med svåra kommunikations-
svårigheter i palliativ vård. 

Mixad design. Kvalitativ ansats med 
semistrukturerade intervjuer med 
personal och anhöriga om begreppet 
”distress” (n=40). Kvantitativ ansats 
med observationer av beteenden/ 
markörer för välbefinnande och ”il-
labefinnande” (n=72) vårdare, (n=33) 
patienter. 
Deskriptiv statistik.   

Det finns ingen evidens för att smärta visas 
genom några specifika tecken eller beteenden.  
Instrumentet uppfattas som en användbar 
hjälp i omvårdnadsarbetet för att bekräfta vår-
darens observationer. 

43/47 
Grad I 

  



 

 
 

Tabell 2. Översiktstabell av inkluderade studier       5 (5) 

Takai, Yama-
moto-Mitani, 
Chiba, Nishi-
kawa, Hayashi 
& Sugai 
2009 
Japan 

Utveckla och validera den Ja-
panska versionen av Abbey Pain 
Scale för att bedöma smärta hos 
äldre med kognitiv svikt på 
äldreboende. 

Kvantitativ design. (n=171) 
Data insamlades genom journal-
granskning, intervjuer och observat-
ioner. Folstein Mini-mental State 
Examination (MMSE), Geriatric De-
pression Scale (GDS-15), Verbal De-
scrptor Scale (VDS), Abbey Pain 
Scale (APS-J), Bartel Index (BI), 
Chronbach´s alfa, intraclass correla-
tion coefficients(ICC), multiple re-
gression, Kruskal- Wallis test. 
 

Resultaten visar stöd för reliabilitet och validi-
tet för APS-J vid observationer av smärta hos 
äldre med låg MMSE poäng. 

44/47 
Grad I 

van Iersel, 
Timmerman 
& Mullie 
2006 
Belgien 
 

Beskriva utveckling och 
introduktion av 
smärtskattningsskalor 
för patienter med 
nedsatt kognitiv 
förmåga som vårdas palliativt 
på 
äldreboende. 

Jämförande 
observationsstudie. 
Deltagare (n= 185) vårdgivare som 
observerade (n=157) patienter som ej 
kan uttrycka smärta 
verbalt. 

Hälften av deltagarna 
värderar de två skalorna 
PAINAD och Abbey Pain Scale som lättan-
vända och goda mätinstrument för att mäta 
smärta. 
Ansiktsuttryck, ljud och kroppsspråk är de 
mest värdefulla indikatorerna på smärta. 

38/47 
Grad I 

 


