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Abstrakt 
 

Bakgrund: Cirka 148000 människor lider av demenssjukdom i Sverige. Symtom på demens 
visar sig bland annat i minskad förmåga till kommunikation och tankeverksamhet. 
Symtomen kan försvåra identifiering av smärta som då riskerar att gå obehandlad. En 
korrekt bedömning av smärtan är grunden för att kunna behandla den och tendensen till 
kommunikationssvikt vid demens försvårar bedömningen. Syfte: Att genom en 
litteraturöversikt belysa sjuksköterskans erfarenheter av bedömning och hantering av smärta 
hos patienter med demenssjukdom. Metod: Studien avser en litteraturöversikt innehållande 
13 vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. Resultat: Sjuksköterskan ser smärta i form av 
beteendeförändringar hos den dementa. Kunskap, skattningsinstrument samt 
dokumentation är några verktyg sjuksköterskan använder sig av vid smärtbedömningen 
som kan hindras av patientens kommunikationssvikt samt sjuksköterskans otillräckliga 
kunskap och erfarenhet. Efter bedömning och behandling kvartstår ofta en osäkerhet hos 
sjuksköterskan om smärtans ursprung. Diskussion: Sjuksköterskans roll är att kompensera 
för dementa patienters egenvårdbrist, exempelvis genom smärtskattning och behandling. 
Kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan sjuksköterskor kan minska kunskapsglapp mellan 
sjuksköterskor. En patientnära relation gynnar sjuksköterskans smärthantering och det finns 
flera hinder för denna relation, bland annat faktorer relaterade till organisationen. Slutsats: 
Smärthantering av dementa innebär en utmaning för sjuksköterskan. Insatser som kan 
underlätta arbetet är bland annat utbildning, resurser och kontinuerlig kontakt med 
patienten.  

 

NYCKELORD: demens, smärtbedömning, sjuksköterskans roll, kommunikation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Abstract 

Introduction: Approximately 148000 people in Sweden suffer from dementia. Dementia 
includes symptoms such as a reduced ability to communicate and to reflect intellectually. 
These symptoms complicate pain identification with the risk of pain being left untreated. An 
adequate pain assessment is important for any upcoming pain treatment. A reduced ability 
to communicate in regard to dementia makes pain assessment a complex issue. Aim: To 
illuminate nurses experiences of pain assessment and management in patients with dementia 
through a literature review. Method: A literature review including thirteen articles in 
nursing science. Results: Nurses perceive pain in patients with dementia as a change of 
behavior. Knowledge, assessment instruments and documentation are some of the tools used 
by nurses when evaluating pain. Barriers for assessing pain are the patients reduced ability 
to communicate and nurses’ lack of knowledge and experience. After assessment and 
treatment nurses still experience uncertainty regarding the cause of the pain. Discussion: 
The role of nurses is to compensate for the lack of self-care within patients suffering from 
dementia through assessment and treatment. Exchange of knowledge and experiences 
between nurses may reduce deficits in knowledge nurses might have. A continuous nurse-
patient relationship benefits management of pain and there are several barriers to that 
relationship, such as factors related to organization. Conclusion: Pain assessment and 
management in patients with dementia are challenging for nurses. Education, resources and 
a continuous contact with the patient can facilitate this work. 

 
 

KEYWORDS: dementia, pain assessment, nurse’s role, communication 
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Introduktion 
Smärta i samband med demens är ett område där allmänsjuksköterskans funktion är tydlig. 

Författarna till denna studie har egna erfarenheter inom området, genom arbete och praktik i 

utbildning. Detta har bidragit till ett intresse att utforska området. Forskningsområdet kräver 

en helhetssyn, något vi anser är viktigt att beakta som kommande sjuksköterskor. 

Bakgrund 
Demens 
I Sverige lever ca 148 000 personer med demenssjukdom. Förekomsten och risken att 

insjukna i demens är vanligare hos den äldre befolkningen. Åtta procent av de som är 65 år 

eller äldre har denna diagnos medan för 90-åringar beräknas nästan hälften ha en 

demenssjukdom. Det finns inget som tyder på att risken för att insjukna av demens ökar, 

däremot kommer antalet personer med demenssjukdom att öka genom en växande äldre 

generation. Nyinsjuknade i demenssjukdom i Sverige estimeras till ca 24 000 personer varje 

år, och ungefär lika många med demenssjukdom dör (Socialstyrelsen, 2010). 

Demens utgör en diagnos för en rad symtom som orsakas av hjärnskador. Det är inte en 

enskild sjukdom utan ett samlingsnamn för sjukdomstillstånd till följd av degenerativa 

skador på hjärnan. Beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas kan symtomen yttra sig 

på olika sätt (Svenskt Demenscentrum, u.å.).  

Det grundläggande symtomet för demenssjukdomar är att möjligheten till att vårda sig själv 

ofta försvåras till följd av försämrad förmåga att tänka, kommunicera och orientera sig samt 

att bevara inlärda färdigheter eller att klara av vardagliga sysslor. Beroende av typ och grad 

av demenssjukdom kan svårigheterna te sig olika. Demenssjukdom i ett lindrigt stadie kan 

ge problem i enbart stressade situationer medan en svårare form av demens ger stora 

problem i de flesta situationer. Beteenden som apati, rastlös vandring, plockighet, 

aggressivitet och skrikande kan vara svårbegripliga och svåra att hantera för vårdare och 

anhöriga. Svårigheter att relatera till andra kan uppkomma på grund av problem med språk 

och kroppspråk som hör ihop med svårigheter att uttrycka sig och att tolka uttryck (SBU, 

2006). 
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Smärta och demens 
Smärta är vanligt förekommande vid demenssjukdom, och såväl orsak som förekomst av 

smärta skiljer sig inte jämfört med smärtan hos personer utan demenssjukdom. Dock löper 

den demensdrabbade större risk att smärtan går oupptäckt och att behandling uteblir 

(McAuliffe, Brown & Fetherstonhaugh, 2012). Till följd av att demenssjukdom nedsätter den 

kommunikativa förmågan är det svårt att skatta smärta vilket ofta resulterar i att insatser 

inte sätts in (Tsai & Chang, 2004). Det finns andra orsaker till svårigheter att skatta smärta. 

Däribland okunskap hos vårdpersonal för hur och i vilken kontext instrumenten ska 

användas, att instrumentet passar den kliniska verksamheten (McAuliffe et al., 2012). I 

litteraturen ges även exempel på otillräcklig kunskap gällande smärtuttryck hos personer 

med demenssjukdom, där dessa istället kan tolkas som psykisk ohälsa (McAuliffe, Nay, 

O’Donnell & Fetherstonhaugh, 2009). Exempel på beteende som missuppfattas är agitation, 

rastlöshet och aggressivitet (Newton, Reeves, West & Schofield, 2014). 

Hos demenssjuka riskerar utebliven diagnostisering av smärta och smärtlindring leda till en 

rad konsekvenser och drabba såväl beteendemässiga, funktionella och emotionella 

funktioner. Detta kan resultera i depression, ångest, agiterande beteende och en ytterligare 

reducerad kognitiv förmåga (McAuliffe et al., 2012). I litteraturen anges även ökad 

vårdtyngd för vårdgivaren samt risken att demenssjuka riskeras att ”hospitaliseras” som 

potentiella risker vid inadekvat smärtbehandling (Tsai & Chang, 2004). 

Definition av smärta 
Smärta definieras av International Association for the Study of Pain (IASP, 2014) som en 

obehaglig emotionell och sensorisk upplevelse i samband med vävnadsskada eller beskriven 

i termer av sådan. Smärta är en upplevelse som associeras till en faktisk eller potentiell 

vävnadsskada och är såväl en sensation från den drabbade kroppsdelen som en emotionell 

upplevelse. Smärta inkluderar alltid en subjektiv komponent och uttrycks i ord av individen 

utifrån tidigare erfarenheter. Avsaknad av förmåga att uttrycka sig verbalt utesluter inte 

möjligheten att individen lider av smärta och är i behov av smärtlindrande insatser. 

Varje individs upplevelse av smärta är unik och subjektiv. Individuella upplevelser kan 

aldrig jämföras med varandra då det inte erbjuds några exakta tekniker för att mäta smärtan. 

(Norrbrink & Lundeberg, 2010, s.11-13). 
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Smärta innebär att kroppens smärtsystem aktiveras och att smärta leds till vår hjärna som 

medvetandegör oss om smärtan. Många olika faktorer bidrar till hur vi upplever smärtan, 

såsom fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer samt tidigare erfarenheter. 

Smärtupplevelsen är en viktig varningssignal från kroppen genom att uppmärksamma oss 

på hot. Den akuta smärtan är vanlig och upphör i regel när orsaken upphört. Undantag från 

detta är långvarig smärta då syftet att skydda oss mot hot upphört. Tidig diagnos och 

behandling minskar risken för att akut smärta ska leda till komplikationer (Norrbrink & 

Lundeberg, 2010,s.11-13).  En rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU, 2003) beskriver en ökad prevalens av kronisk smärta hos den äldre befolkningen som 

förklaras av att det är vanligare med smärtsamma sjukdomar hos äldre individer. Den 

kroniska smärtan påverkar såväl individens funktionsförmåga som psykiska hälsa negativt 

och kan resultera i ett depressivt tillstånd. 

Bedömning av smärta 
En adekvat bedömning av smärta är vägen till effektiv diagnos och behandling. Den 

subjektiva komponenten i smärtupplevelsen gör bedömningen till en utmaning och ingen 

annan än individen själv kan ge upplysningar om svårighetsgrad och typ av smärta. 

Instrument för att kartlägga smärtan är otaliga men bara ett fåtal bygger på att någon annan 

än den drabbade genomför mätningen. Detta förekommer i situationer när personen själv 

inte har möjlighet att uttrycka sin upplevelse verbalt, exempelvis vid demenstillstånd. 

Många tillgängliga instrument mäter endast en aspekt av smärtan och då dess intensitet, så 

kallade endimensionella instrument. Endimensionella instrument är ett lättsamt och 

praktiskt sätt att mäta smärta. Dock är smärta en multidimensionell upplevelse som 

påverkar individen på flera plan, såväl psykiskt, fysiskt och socialt. För att nå en total insikt 

kring hur individen påverkas finns även olika multidimensionella instrument att använda 

(Gustafsson & Jakobsson, u.å.). Tolkning av smärta hos dementa kan beskrivas som en 

kombination av att inneha kunskap om smärta och demenssjukdom, förmåga att upptäcka 

och reflektera över signaler på smärta, sin egen förförståelse hur smärta känns samt att 

diskutera sina fynd med annan vårdpersonal (Karlsson, Sidenwall, Bergh & Ernsth-Bravell, 

2013). Eftersom demens komplicerar kommunikationen och ofta hindrar patientens 

möjligheter till egenvård är stödjandet av egenvården av betydelse i omvårdnadsarbetet.  
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Ovanstående litteratur som beskriver de funktionshinder som drabbar den demente 

patienten aktualiserar Dorotea Orems teori kring omvårdnad som beaktar personer som inte 

själva har möjlighet att självständigt utföra omvårdnadsåtgärder (Comley, 1994). Detta 

beskriver Orem som ”egenvårdsbrist”, vilket avser att en persons egenvårdskapacitet är 

bristande i förhållande till individens behov av omvårdnad. Detta resulterar i att ett 

omvårdnadsbehov uppstår och medför att andra personer får kompensera för utebliven 

omvårdnad och egenvård. ”Egenvårdsbrist” inkluderar begreppet 

”egenvårdsbegränsningar” och Orem tydliggör tre former av begränsningar; begränsade 

kunskaper, begränsad beslut- och bedömningsförmåga samt begränsningar i förmåga att 

utföra handlingar, det vill säga funktionella brister (Comley, 1994). Orems teori beskriver 

vidare olika metoder för att hjälpa till egenvård. Dessa metoder kan vara att handla och 

utföra för en individs räkning och att stödja såväl fysiskt som psykiskt (Kirkevold, 2000, 

s.149). Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) visar 

på sjuksköterskans breda arbetsfält och ansvarsområde. Där ingår bland annat att observera 

och notera behov hos patienten samt att genomföra adekvata åtgärder när befogat. 

Sjuksköterskans roll innefattar även förmåga att kommunicera med såväl patient som 

anhöriga och att identifiera de patienter som inte på egen hand kan ge uttryck för sina 

behov. Kompetensbeskrivningen belyser även sjuksköterskans ansvar att bedöma och 

tillvara patientens förmåga till egenvård. Enligt ovanstående litteratur kan ett tillstånd av 

demens försvåra diagnos och smärtlindring och demenssjuka individer riskerar därmed att 

lida av smärta i tystnad. Detta kan resultera i ytterligare nedsatt kognitiv förmåga och 

lidande. Därmed påtalas vikten av att uppmärksamma och behandla smärta så tidigt som 

möjligt. Litteraturen visar vidare på svårigheter för sjuksköterskan att bemöta demenssjukas 

omvårdnadsbehov. Detta anser författarna till denna studie behöver belysas. 

Syfte 
Att genom en litteraturöversikt belysa sjuksköterskans erfarenheter av bedömning och 

hantering av smärta hos patienter med demenssjukdom.  
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Metod 

Design 
Litteraturöversikten är en studiedesign som tydliggör kunskap inom ett avgränsat område, 

genom att beakta vilken forskning som gjorts, hur den utförts och inom vilka teoretiska 

ramar (Friberg, 2012, s.133).  

Inklusionskriterier  
Enligt kriterier har både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderats. 

Inklusionskriterier i övrigt var att artiklarna skulle innehålla sjuksköterskans perspektiv i 

omvårdnaden relaterat till smärta hos vuxna män och kvinnor med demenssjukdom samt en 

kontext med vårdverksamhet där dementa patienter vårdas. Artiklarna skulle vara 

publicerade på engelska, svenska, norska eller danska samt inte vara äldre än femton år.  

Litteratursökning 
Databaserna PubMed och Cinahl har använts i första hand. Mesh-termer i PubMed och 

Headings i Cinahl är pain, nursing och dementia. Boolesk söklogik har tillämpats i 

sökningar. Fritextsökningar har gjorts med ord som nurse, pain assessment, experience, 

perceptions, och attitudes där vi har nyttjat trunkering. Aktuella avgränsningar har rört 

språk, peer reviewed samt årtal. Se tabell 1. 

Tabell 1. Litteratursökning 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade  Slutligen valda 

PubMed 

140904 

Pain (MeSH) 

AND dementia 

(MeSH) AND 

nurs* AND 

attitude* 

English, 

Swedish, 

Norwegian, 

Danish 

21 *11 

**4 

***4 

****0 

Zwakhalen et al. 

(2007) Blomqvist 

et al. (2001) 

Cinahl 

140905 

Pain (Heading) 

AND dementia 

(Heading) AND 

nurs* AND 

experien* 

Peer reviewed, 

English, 

Swedish, 

Norwegian, 

Danish 

34 *13 

**12 

***7 

****0 

Brorson et al. 

(2014) Gilmore-

Bykovskyi et al. 

(2013) Lillekroken 

et al. (2013) 
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Cinahl 

140907 

Pain (Heading) 

AND dementia 

(Heading) AND 

nurs* AND 

percept* 

Peer reviewed, 

English, 

Swedish, 

Norwegian, 

Danish 

9 *3 

**3 

***2 

****0 

Kovach et al. 

(2000) 

Cinahl 

140905 

Pain (Heading) 

AND dementia 

(Heading) AND 

nurs* AND 

attitud* 

Peer reviewed, 

English, 

Swedish, 

Norwegian, 

Danish, 

Publication 

date 990101-

141231 

22 *10 

**5 

***6 

****0 

Kaasalainen et al. 

(2014) 

Cinahl 

140910 

Dementia 

(Heading) AND 

pain (Heading) 

AND ”pain 

assessment” 

AND nurs* 

Peer reviewed,  

English, 

Swedish, 

Norwegian, 

Danish 

Publication 

date 990101-

141231  

48 *28 

**10 

***9 

****0 

Zwakhalen et al. 

(2012) 

PubMed 

140911 

Pain (Mesh) 

AND dementia 

(Mesh) AND 

nursing (Mesh) 

AND assessment 

 36 *20 

**9 

***6 

****0 

Chang et al. 

(2011) 

Manuella 

sökningar 

    Closs et al. (2005) 

Coker et al. (2010) 

Karlsson et al. 

(2012) Rantala et 

al. (2014) 

*Förkastade efter läst titel  **Förkastade efter läst abstrakt  ***Förkastade efter att ha läst hela 

artikeln ****Förkastade efter kvalitetsgranskning 
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Urval och granskning 
För att systematiskt granska och värdera vetenskaplig kvalitet av de artiklar vars resultat 

svarar till litteraturöversiktens syfte har Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för 

kvantitativ och kvalitativ metod använts, se bilaga 1 och 2. Svarsalternativ värderas med 0-3 

poäng som sedan sammanställs i ett procentantal. Sammanlagd maxpoäng för kvantitativa 

studier var 47 och för kvalitativa studier 48. Detta resulterar i en gradering mellan I-III, där 

grad I innebär hög vetenskaplig kvalitet. Artiklar med grad I-II har inkluderats i 

litteraturöversiktens resultat. En fråga från granskningsmallen ”patienter med 

lungcancerdiagnos” har ändrats till ”andel sjuksköterskor som deltagare i studie” för att 

bättre passa vårt syfte. För att ytterligare granska vetenskaplighet av artiklars publicerande 

tidskrift har vi använt oss av UlrichsWeb. Inkluderade artiklar till litteraturöversikten 

presenteras slutligen i en översiktstabell, se bilaga 3, tabell 2.  

Analys 
Initialt lästes alla artiklar förutsättningslöst av båda författare. Detta gav en överblick och ett 

sammanhang av samtlig aktuell litteratur. Delar i artiklarnas resultat som relaterar till vårt 

syfte identifierades för att sedan grupperas i likheter och olikheter. Utifrån detta framkom 

kategorier i olika nivåer som skapade en ny helhet vilken utgjorde stommen till resultatet i 

vår litteraturöversikt. Kategoriernas namn speglar dess innehåll och arbetet var en växande 

process under analysarbetet. Under hela analysarbetet fördes ett öppet resonemang mellan 

författarna kring det som arbetet resulterade i. Analysprocessen har inspirerats av Friberg 

(2012, s.140-141). 

Etiska Överväganden 
Etisk medvetenhet bör vara en naturlig del i forskning som rör människor och djur. Man 

måste värna om deltagarnas rättigheter och vara beredd att hantera de etiska konflikter som 

kan uppstå (Polit & Beck, 2012, s.150-151). Valda artiklar ska vara godkända av en etisk 

kommitté alternativt beakta ett etiskt perspektiv.  

Resultat 
Sjuksköterskan beskriver sina erfarenheter av smärtbedömning hos dementa patienter på 

varierade sätt. Dels beskriver de vilka smärtsignaler de uppfattar, deras erfarenheter av olika 

hjälpmedel för smärtidentifiering samt vilka hinder de upplever vid smärtbedömning. 
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Sjuksköterskan ger också uttryck för sina upplevelser som följer arbetet efter bedömning av 

smärta. Enligt Chang, Oh, Park, Kim och Kil (2011), Gilmore-Bykovskyi och Bowers (2013) 

och Kovach, Griffie, Muchka, Noonan och Weissman (2000) erfar sjuksköterskan att hennes 

arbete vid smärthanteringen fungerar som en helhet. Detta genom att delarna i arbetet såsom 

identifiering, skattning, åtgärder och utvärdering hör ihop. De utgör tillsammans grunden 

för sjuksköterskans smärthantering.  

Att uppfatta tecken på smärta 
I flera studier beskrev sjuksköterskan tecken på smärta som en beteendeförändring hos den 

demente patienten. Förändringen kunde bestå i ändrat kroppsmönster, ansiktsuttryck, 

humörsvägningar och olika former av ospecifika verbala uttryck (Blomqvist & Hallberg, 

2001; Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö, 2014; Chang et al., 2011; Closs, Cash, Barr & 

Briggs, 2005; Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2013). Även uppenbara och synliga orsaker till 

smärta beaktas av sjuksköterskan och i tidiga stadier av demens kan dementa anses ha större 

förmåga att självständigt uttrycka sin smärta (Chang et al., 2011; Gilmore-Bykovskyi & 

Bowers, 2013).  

Att skatta smärta 

I en studie framkom att skattning av smärta innebär att sjuksköterskan använder sin 

medicinska kunskap kring patofysiologi och anatomi för att hitta orsaken till smärtan, 

exempelvis iakttagen begränsning i rörelser orsakat av muskelsmärta (Chang et al., 2011). 

Sjuksköterskan beskriver i en studie av Lillekroken och Slettebø (2013) samt Chang et al. 

(2011)  dementa patienter som sårbara med ökad grad av multisjuklighet och polyfarmaci 

och påtalar vikten av en individualiserad smärtbehandling. Sjuksköterskan anger att 

förmåga att skatta smärta genom att observera och tolka olika signaler på smärta hos 

patienten, är en förmåga som hon erövrat genom erfarenhet (Brorson et al., 2014). 

Enligt andra studier menar sjuksköterskan att anhöriga kan vara en hjälp att tolka och skatta 

tecken på smärta samt förmedla patientens livshistoria, vilket de ser som en värdefull 

information i sammanhanget. När sjuksköterskan uteslutit fysisk orsak till smärta kan besök 

av anhöriga initieras för att lindra eventuell emotionell smärta (Brorson et al., 2014; Chang et 

al., 2011).  Sjuksköterskan erfar att hennes relation till patienten leder till en kunskap som 

hjälper henne att individualisera smärtbehandling med åtgärder som hjälpt patienten 
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tidigare och menar vidare att personal som konsekvent vårdar patienten är de som kan 

notera exempelvis beteendeförändringar som kan indikera smärta (Gilmore-Bykovskyi & 

Bowers, 2013; Kovach et al., 2000). 

Studier visar också att vid misstanke om smärta hos en dement patient beskriver 

sjuksköterskan att en process initieras där olika interventioner i olika kombinationer prövas, 

vilken fortgår tills smärtlindring uppnåtts. Sjuksköterskan beskriver hur hon arbetar 

systematiskt. Först identifierar hon symtom på smärta för att sedan gradera dess intensitet 

(Chang et al., 2011; Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2013; Kovach et al., 2000).  Kaasalainen et 

al. (2014) visar hur sjuksköterskan poängterar vikten av en inledande smärtskattning vilken 

är avgörande för hur smärtan ska behandlas.  

För att kunna skatta smärta på ett tillfredställande sätt anger sjuksköterskor i några studier 

att samarbetet och relationen mellan sjuksköterska och läkare har stor betydelse. Genom att 

vara påläst och insatt i patientens status främjas sjuksköterskans arbete med smärtlindring. 

Att sjuksköterskan förmedlar en adekvat och tydlig bedömning av patientens smärta är en 

förutsättning för att läkaren ska beakta hennes behandlingsrekommendationer (Brorson et 

al., 2014; Kaasalainen et al., 2007).  Sjuksköterskan beskriver sig som en konsult i det dagliga 

arbetet då hon indirekt får information om patienterna från annan omvårdnadspersonal. 

Denna indirekta information och dokumentation menar hon är avgörande för att nå vetskap 

om smärtproblematik hos de patienter hon inte kontinuerligt träffar (Karlsson, Sidenvall, 

Bergh och Ernsth-Bravell, 2012).  

Sjuksköterskorna menade vidare att omvårdnads och farmakologisk dokumentation ger 

information om eventuella smärtsamma åkommor som patienten lider av sedan tidigare, 

vilket kan konfirmera hennes misstankar om smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001). Enligt 

Lillekroken och Slettebø (2013) beskriver en del sjuksköterskor hur de använder ett schema 

för att dokumentera och följa patienters smärtstatus över dygnet. 

I en del studier redogör sjuksköterskan för olika instrument som hon använder för 

smärtskattning, exempelvis Doloplus 2 (Brorson et al., 2014) och Facial Pain Scale där 

patienten anger vilken bild som beskriver aktuell smärta bäst (Lillekroken & Slettebø, 2013). 

PACSLAC-D är ett observationsinstrument för att skatta smärta hos äldre med kognitiv 

nedsättning som sjuksköterskan anser vara användbart i hennes kliniska arbete. 
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Sjuksköterskan använder detta instrument för att bedöma smärta genom att observera 

patientens beteende (Zwakhalen, van’t Hof & Hamers, 2012). 

 Sjuksköterskan erfar svårigheter att tolka utfallet av skattad smärta genom instrument. Hon 

uttrycker också en osäkerhet om utfallet står för smärta eller andra problem som ångest eller 

oro (Kaasalainen et al., 2007; Zwakhalen et al., 2010). Trots kunskap om instrument så 

beskrivs av sjuksköterskan en osäkerhet kring hur väl anpassade dessa är till dementa. 

Smärtskattningsinstrumentet VAS tillförlitlighet anses vara beroende av den kognitiva 

funktionen. Därmed menar sjuksköterskan att bruk av smärtskattningsinstrument inte är en 

rutin (Lillekroken & Slettebø, 2013).  

Hinder i smärtskattningen 
Flera sjuksköterskor anser att eventuell kommunikationssvikt till följd av demenssjukdom 

innebär svårigheter att skapa en relation till patienten och för patienten att verbalt uttrycka 

sin smärta. Detta kan medföra att smärta ej identifieras (Brorson et al., 2014; Coker et al., 

2010; Lillekroken & Slettebø, 2013; Kaasalainen et al., 2007). I en undersökning av Rantala, 

Kankkunen, Kvist och Hartikainen (2014) berättar sjuksköterskorna att dementa patienters 

tendens till förvirring och ovilja att medverka vid behandling gör smärtskattning och 

behandling problematisk. Detta förstärks av att patientgruppen ofta är multisjuk och är 

beroende av många olika mediciner. 

Graden av demens anses av sjusköterskan mer avgörande vid smärtskattning än typ av 

demenssjukdom då långt gången demens kan hindra patienten att identifiera och verbalt 

uttrycka sin smärta (Chang et al., 2011).  

Gilmore-Bykovskyi och Bowers (2013) och Rantala et al. (2014) anger att sjuksköterskan 

beskriver bristande dokumentation som ett stort hinder vid smärtbehandling. 

Sjuksköterskan och undersköterskan dokumenterar ibland i olika system och på olika sätt. 

Det kan medföra en patientsäkerhetsrisk på grund av dubbeldokumentation och att 

information inte når fram enligt sjuksköterskan (Karlsson et al., 2012). 

Sjuksköterskan upplever faktorer kopplade till verksamheten som hinder för 

smärthanteringen, exempelvis stressig miljö och brist på rutiner, tid och resurser 

(Lillekroken & Slettebø, 2013; Rantala et al., 2014). 
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Betydelse av kunskap vid smärtskattning/bedömning  

Vissa sjuksköterskor anger att de inte fått någon som helst kunskap om och erfarenhet av 

smärtskattning av patienter med demens under utbildningen. Det fick som följd att 

sjuksköterskorna upplevde att smärtbedömningen utfördes utan förankring i teori och 

praktik (Kovach et al., 2000).  Enligt Zwakhalen, Hamers, Peijnenburg och Berger (2007) 

beskriver sjuksköterskan en annorlunda bild där hon upplever att smärtbedömningen 

bygger på kunskap hon fått genom högre utbildning och erfarenhet. Sjuksköterskorna 

uttrycker olika uppfattningar kring smärta relaterat till ålderdom, till exempel att smärta är 

en del av att åldras, att äldre anses mindre resistenta mot smärta jämfört med yngre samt att 

de lättare utvecklar beroende vid medicinering. Sjuksköterskan uttrycker även varierad 

medvetenhet om äldres sårbarhet för smärta. Sjuksköterskor med en högre utbildning visar 

på högre kunskap och ett resonemang som verifieras i olika litteratur i området. 

Mindre erfarna sjuksköterskor uppger oftare svårigheter att skatta smärta hos dementa 

patienter än vad erfarna sjuksköterskor gör (Coker et al., 2010).  Sjuksköterskorna anser att 

kunskap och erfarenhet har betydelse för om och hur hon diskuterar behandlingsalternativ 

med läkaren. Det visar sig att oerfarna sjuksköterskor gör detta i lägre utsträckning än de 

erfarna (Brorson et al., 2014).  Sjuksköterskor menar vidare att om läkaren tvivlade på hennes 

kunskaper resulterade det i en återhållsam behandling (Kaasalainen et al., 2007). 

Att erfara osäkerhet 
Sjuksköterskan anger att hon behandlar fastställd smärta farmakologiskt (Brorson et al., 

2014; Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2013; Kaasalainen et al., 2007; Kovach et al., 2000; 

Rantala et al., 2014).  Icke farmakologiska insatser som sjuksköterskan beskriver enligt 

Brorson et al. (2014), Kaasalainen et al. (2007) och Kovach et al. (2000) kan vara att ta 

patienten till toaletten, hjälpa till lägesändring, fysisk kontakt, massage och musik. Brorson 

et al. (2014) menar vidare att sjuksköterskan anger att icke farmakologisk behandling kan 

vara ett gott komplement till analgetika. Sjuksköterskan anger att farmakologisk behandling 

utvärderas, såväl effekt som eventuella biverkningar (Chang et al., 2011; Kaasalainen et al., 

2007). Trots skattning och utvärdering uttrycker ibland sjuksköterskan en stor osäkerhet 

kring smärtans orsak, en osäkerhet som inte alltid följs upp. Målet kan istället vara att 

patienten befrias från symtom på smärta och ges lugn och ro (Brorson et al., 2014; Gilmore-

Bykovskyi & Bowers, 2013).  
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Gemensamma riktlinjer för smärtskattning ger sjuksköterskan som förslag för att 

effektivisera detta arbete inom verksamheten. Vissa anser inte detta möjligt då smärta är en 

individuell upplevelse som inte kan generaliseras (Lillekroken & Slettebø, 2013; Rantala et 

al., 2014). 

Sjuksköterskan medger att tvångsåtgärder såsom tvångsmedicinering och användande av 

sänggrindar kan bli nödvändiga i arbetet.  Detta kan ske om dementa patienter till följd av 

sin sjukdom inte är följsamma och behandling blir lidande. Även om dessa åtgärder orsakar 

ångest hos patienten beskriver sjuksköterskan detta som nödvändigt för att undvika att 

patienten utsätter sig för fara. Men att sjuksköterskan utför dessa med obehag och kluvenhet 

(Lillekroken & Slettebø, 2013; Rantala et al., 2014).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Våra litteraturssökningar har utgått från sökord som motsvarar litteraturstudiens syfte. 

Sökningarna som gjordes inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar med önskan 

att få ett brett resultat utan att exkludera viktig information. Av denna anledning valdes 

också att primärt välja artiklar från tiden när sökningsarbetet pågick till femton år tillbaka. 

Sökningarna har gjorts i flera databaser och på olika sätt vilket kan ses som en styrka och en 

kvalitetsindikator på resultatet. Dessa redovisas i tabell 1. Sökningarna har inkluderat 

funktioner som såväl Mesh-termer/Headings, fritextsökningar samt kompletterats med 

manuella sökningar. Manuella sökningar har exempelvis utgått från referenslistor 

tillhörande andra artiklar inom samma ämnesområde, även dessa redovisas i tabell 1.  

De inkluderade artiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans granskningsmallar. 

Vårt val av granskningsmallar grundades på att de upplevdes relevanta och kunde ge en 

indikation på artiklarnas kvalitet. Artiklarna fick sammantaget goda resultat i granskningen.  

Detta med insikten om att granskning med en granskningsmall, oavsett vilken, alltid 

innehåller ett visst mått av tolkning.  

Istället för att vara strikt bunden har vi inspirerats av Friberg (2012, s.140-141) i vårt 

analysarbete. Detta gav möjlighet att anpassa analysarbetet efter behov vilket kan tänkas ha 

berikat analysarbetet genom nya iakttagelser.  
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Enligt Polit och Beck (2012, s.250) påverkas giltigheten av en studies resultat av till vilken 

grad resultat kan generaliseras. Det vill säga om läsaren kan överföra resultatet till andra 

aktuella situationer och kontexter än vad studien presenterar. Då vissa resultatartiklar i 

denna litteraturöversikt har ett högt bortfall tänker författarna att detta kan begränsa 

resultatets överförbarhet för läsaren. Detta genom att ett högt bortfall innebär att resultatet 

blir mindre representativt då även de utebliva deltagare som utgör bortfallet i studien har 

egenskaper som är av betydelse för resultatet. Vårt resultat bygger dock till stor del på 

artiklar som beskriver varje enskild deltagande sjuksköterskas erfarenheter, med en 

kvalitativ inriktning. Dessa erfarenheter har ett värde var sig och inte genom att de 

generaliseras. Därför anser författarna till denna litteraturöversikt att bortfallet i 

resultatartiklarna är av mindre betydelse, då syftet inte är att generalisera. 

Litteraturöversikten inkluderar litteratur med varierad geografisk spridning. Detta kan vara 

värdefullt att ta hänsyn till vid tolkning av resultatet.  Författarnas egen bedömning är dock 

att den geografiska spridningen inte gör resultatet mindre relevant i förhållande till svensk 

demensvård.  

Att inklusionskriterierna även inkluderar artiklar som inte uttryckligen godkänts av etisk 

kommitté förklaras av att dessa artiklar ändå anger ett etiskt perspektiv, vilket tydligt 

uttrycks i artikeln. Författarna tycker att det är viktigt att beakta ett etiskt perspektiv relaterat 

till patientgruppens beroendeställning gentemot vårdpersonal.  

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av 

bedömning och hantering av smärta hos patienter med demenssjukdom. I resultatet fann vi 

att sjuksköterskan beskriver arbetet som en helhet bestående av såväl identifiering, 

skattning, åtgärder som utvärdering. I resultatet framkommer också att sjuksköterskan erfar 

stor osäkerhet i både skattning och behandling. Resultatet visar att de uttryck sjuksköterskan 

beskriver som tecken på smärta är av varierade slag och kan ha både fysisk och emotionell 

grund. Resultatet visar vidare att sjuksköterskans kunskap och erfarenhet i arbetet med 

smärthantering är betydelsefull för att kunna stötta och överta vården när patienten har 

nedsatt funktionsförmåga som hindrar fullgod egenvård.  En aktiv relation till patienten 

framkommer som gynnsam när sjuksköterskan ska hjälpa en dement patient med 
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smärtproblematik. Detta för att kompensera för dennes egenvårdsbrist när patienten inte kan 

redogöra för sin smärta.  

Orem påtalar sjuksköterskans mål och ansvar hos patienter med inadekvat egenvård 

(Kirkevold, 2000, s.149).  Som tidigare beskrivits ger demenssjukdom svårigheter att uttrycka 

behov av smärtlindring. Författarna menar att sjuksköterskan har en roll att stötta och 

kompensera för egenvårdsbrist och ser i resultatet exempel på hur sjuksköterskans roll vid 

egenvårdsbrist ter sig i det praktiska arbetet av dementa. Exempelvis att skatta smärta åt den 

demente och vidta åtgärder för smärtlindring. Detta menar Orem enligt Kirkevold (2000, 

s.149) att sjuksköterskan ska stötta när egenvårdskapaciteten brister.  

I resultatet exemplifieras vikten av sjuksköterskans kunskap om smärta hos dementa.  Man 

menar att sjuksköterskans okunskap kan utgöra en barriär för att effektivt smärthantera 

dementa patienter. Avsaknad av erfarenhet, bristande kunskap från skolan samt inadekvata 

resurser och möjligheter till fortbildning anges som orsaker. Vi anser att ett kunskap- och 

erfarenhetsglapp mellan erfarna och oerfarna sjuksköterskor är naturligt. Kunskap kan man 

tillförskansa sig genom teori och den kunskapen växer genom klinisk verksamhet vilket 

bygger en erfarenhet. Ett aktivt kunskapsutbyte mellan erfarna och oerfarna sjuksköterskor 

borde därför vara gynnsamt. Om sjuksköterskorna gemensamt mobiliserar sin kunskap kan 

de lättare uppnå omvårdnadsmålen, fullfölja sitt omvårdnadsansvar samt kompensera för 

den dementas egenvårdsbrist. Chenoweth, Merlyn, Jeon, Tait och Duffield (2014) stöder 

detta resonemang genom att beskriva hur sjuksköterskan erfar positiva effekter av ett 

kunskapsutbyte i handledning med såväl oerfarna sjuksköterskor som i samarbetet på 

arbetsplatsen i övrigt.  

Att företräda någon som av funktionella skäl inte klarar av sin egenvård innebär enligt 

resultatet att en tät och stadigvarande relation till patienten ger sjuksköterskan större 

möjlighet att upptäcka tecken på smärta och individanpassa behandling. Orem definierar 

omvårdnad som en skapande process mellan sjuksköterska och patient med betoning på att 

det sker en interaktion dem emellan som resulterar i omvårdnadsåtgärder. Orems teori kan 

därmed ses styrka vikten av en patientnära relation (Kirkevold, 2000, s.155). 

Resultatet visar dock att flera faktorer kan tänkas motverka denna relation. Dessa beskrivs i 

resultatet och berör i första hand kommunikationssvikt men även faktorer kopplat till 
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verksamheten, såsom brist på resurser, tid och rutiner. Resultatet visar vidare att en 

organisation där sjuksköterskan på grund av tidsbrist och ett arbetssätt med delegering av 

patientnära arbetsuppgifter fungerar mer som en konsult. Detta ger sjusköterskan mindre 

direktkontakt med patienterna. Det kan påverka hennes patientkännedom negativt med risk 

att inte kunna bemöta patientens egenvårdsbrist med adekvata omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskan bekräftar i en studie av Thompson et al. (2008) hur stress och tidsbrist kan 

vara ett hinder från att delta i det patientnära arbetet. Därmed minskas utrymmet för 

kommunikation med patienten som är en informationskälla för sjuksköterskan om 

patientens mående.  

I resultatet framkommer även hur anhörigas goda kännedom om patienten kan bidra till 

sjuksköterskans smärthantering. Författarna tänker att detta även är till fördel för de 

anhöriga i form av upplevd delaktighet och känsla av att bli lyssnad på samt för patienten 

själv genom den trygghet som anhörigas delaktighet kan tänkas ge.  

I resultatet kan ses flera exempel på sjuksköterskans osäkerhet i arbetet med smärthantering 

av dementa. Det kommer till uttryck i såväl bedömning som behandling och utvärdering. I 

resultatet uttrycks också att målet inte nödvändigtvis är att klarlägga orsaken till smärtan 

och vilken åtgärd som varit effektiv. Författarna menar att smärta är en subjektiv upplevelse 

även hos den icke-dementa individen varvid smärtskattning alltid innehåller en viss grad av 

tolkning. Detta borde inte hindra sjuksköterskans målsättning i att nå klarhet i smärtans 

orsak. Detta kan vara avgörande för patientens hälsa och livskvalitet, särskilt då 

sjuksköterskeprofessionen ska inkludera kunskap om smärtans funktion som varningssignal. 

Detta bekräftar sjuksköterskan i en studie av Somes och Donatelli (2013) som menar att 

smärta är en av flera vitala parametrar som måste bedömas och åtgärdas. Vidare 

uttrycks en medvetenhet om att allvarliga tillstånd kan ligga bakom smärtan. 

I resultatet uttrycker sjuksköterskor tvivel om instrument för smärtskattning är tillförlitliga i 

omvårdnaden av dementa patienter. Därför används inte skattningsinstrument rutinmässigt 

vid bedömning av smärta hos denna patientgrupp. Författarna menar att det här försvårar 

en redan komplex bedömning av smärta hos dementa. För att få en komplett bild av 

smärttillståndet är det gynnsamt att använda alla redskap som finns att tillgå. Författarna 

menar vidare att gemensamma rutiner och ömsesidig förståelse för hur ett instrument 
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fungerar ökar dess nytta samt motverkar den individuella osäkerheten av hur instrumentet 

används. 

Sjuksköterskan i resultatet beskriver att tvångsåtgärder mot dementa patienter utförs som en 

sista utväg och utgör ett etiskt dilemma i arbetet. Författarna tänker att detta etiska 

resonemang hos sjuksköterskan är en viktig del i arbetet med dementa patienter. Det tyder 

på en etisk medvetenhet som kan tänkas minska risken för övertramp. Särskilt gynnsamt 

vore om dessa etiska dilemman diskuteras inom arbetsgruppen. Det kan tänkas medverka 

till en öppenhet och gemensamma värderingar. Söderhamn, Kjøstvedt och Slettebø (2014)  

bekräftar hur sjuksköterskan uttrycker en ökad insikt kring etiska problem när man 

reflekterar över dessa tillsammans med kollegor. Detta främjar ett klimat där alla i 

arbetsgruppen fritt kan uttrycka sina funderingar och åsikter. Sjuksköterskan erfar därmed 

en större förståelse för patienten samt upplever en personlig utveckling.  

Slutsatser 
Smärtskattning vid demenssjukdom är ett komplext område enligt sjuksköterskan. 

Litteraturöversikten tydliggör detta område och visar vilka insatser som skulle understödja 

henne i arbetet med dementa. Insatser i form av såväl utbildning, erfarenhetsutbyte, en god 

arbetsmiljö, adekvata resurser samt mer tid för patientkontakt för sjuksköterskan. Tidigare 

litteratur visar på en stadigt ökad prevalens av demenssjukdom till följd av en äldre och 

ökande befolkning vilket aktualiserar denna litteraturöversikts relevans. Författarna har 

erfarit att litteratur i låg grad beaktat sjuksköterskans erfarenhet av kommunikation med 

dementa invandrare. Ett annat modersmål kan tänkas problematisera den redan vanligt 

förekommande kommunikationssvikten vid demenssjukdom. Därför föreslår författarna till 

denna översikt detta som ett område i behov av vidare forskning. 
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