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Abstract 

The aim of this study was to illuminate methods healthcare workers can utilize assessing pain 

among persons with dementia and what consequences it would bring. A literature review was 

made by analyzing sixteen scientific articles. The result showed that there are pain assessment 

tools available to identify pain among persons with dementia, who cannot verbally describe 

their pain. The instruments contained descriptions of behaviours that could be signs of pain. 

Some of the instruments contained suggestions of interventions that could be performed and 

evaluated. Consequences of using a pain assessment tool showed significant decrease in 

discomfort and increased pharmacological and non-pharmacological interventions. In 

conclusion there are pain assessment tools available to identify pain among persons with 

dementia. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa metoder som vårdpersonal kan använda sig av för att 

bedöma smärta hos personer med demens och vilka konsekvenser som detta medför. En 

litteraturstudie gjordes där 16 vetenskapliga artiklar analyserades. Resultatet visade att det 

finns smärtbedömningsinstrument tillgängliga som kan identifiera smärta hos personer med 

demens som inte själva verbalt kan beskriva sin smärta. Instrumenten innehöll beskrivningar 

av beteenden som kunde vara tecken på smärta. En del instrument innehöll förslag till 

interventioner som kunde utföras och utvärderas. Konsekvenser av användandet av ett 

smärtbedömningsinstrument visade signifikant minskade smärtbeteenden och ökade 

farmakologiska och ickefarmakologiska åtgärder. 

 

Sammanfattningsvis finns det smärtbedömningsverktyg tillgängliga för att identifiera smärta 

hos personer med demens. 

 

 

Nyckelord: demens, smärta, smärtbedömning 
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1. Introduktion  
 

1.1. Allmänt om demens 

I dagens samhälle ökar antalet äldre vilket medför att demenssjukdomarna även ökar, då dessa 

sjukdomar följer med stigande ålder. Alzheimers och vaskulär demens är de två vanligaste 

formerna av demens, som är ett samlingsnamn för ett stort antal olika sjukdomar (Werner & 

Strang, 2003). Demens är en sjukdom med en stadigvarande nedsättning av minne och andra 

intellektuella funktioner som exempelvis orienteringsförmåga, språk och tankeförmåga 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 1995). Inlärningskapacitet, räkneförmåga, omdöme 

och förståelse är andra funktioner som försämras. Den kognitiva förmågan försämras också, 

exempelvis emotionell kontroll, socialt beteende och motivation (Hulthén, Svensson, 

Lindman, Åkesson, Boo, Grönberg & Tagesson, 2001).   

 
Det finns cirka 70 olika sjukdomar som kan förorsaka demens. Många av sjukdomarna 

innebär förlust av nervceller i hjärnan som sker gradvis. Demenstillstånd brukar delas in i 

mild, medelsvår och svår demens. Personer som har mild demens kan ha svårt att sköta sin 

ekonomi, sköta ärenden eller ta hand om sina mediciner. Personer som har medelsvår demens 

kan vara i behov av hjälp med påklädning, personlig hygien och att förflytta sig utanför 

bostaden samt hjälp med att behålla sina sociala kontakter. Psykiska symtom, oro eller 

aggressivitet kan bli ett problem för omgivningen såsom för den drabbade. Omvårdnad och 

tillsynsbehov kan behövas dygnet runt. För dem som har svår demens är vårdbehovet 

omfattande och de kan behöva hjälp i alla vardagssituationer. Kommunikationssvårigheter hos 

den drabbade gör att vårdpersonal och anhöriga får vara extra lyhörda (Hulthén m.fl., 2001).   

 

Demensorsakade sjukdomar brukar delas in i tre grupper. Första gruppen, primär degenerativa 

sjukdomar, innebär nervcellsförlust och förtvining. Dessa sjukdomar står för cirka hälften av 

alla demensfall och Alzheimers samt frontallobs degeneration (pannlobs degeneration) är 

vanligast. Dessa sjukdomars grundorsak är okänd. Den andra gruppen vaskulära 

demenssjukdomar (blodkärlsdemens) tros stå för cirka en tredjedel av demensfallen. Det som 

är utmärkande för dessa sjukdomar är att hjärnas blodtillförsel försämras av exempelvis 

upprepade akuta hjärninfarkter. Man är osäker på hur blodkärlsförändringar bidrar till 

degenerativa vävnadsförändringar. Den tredje gruppen kallas sekundära och övriga 

demensorsaker. Här handlar det inte om någon primär degeneration utan det finns en 
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definierad bakomliggande sjukdom som påverkar hjärnan. Exempel på sådana sjukdomar är 

sköldkörtelsjukdom, B12-vitaminbrist, långdragna infektioner i hjärnan samt alkohol- och 

drogmissbruk (Hulthen m.fl., 2001).   

 

 

Alzheimer 

Alzheimers sjukdom har ett smygande förlopp och passerar tre olika faser (Basun, Ekman, 

Englund, Gustafson, Lannfelt, Nygård m.fl., 2002). I den tidiga fasen infinner sig 

debutsymtom som försämrat minne och sänkt kognitiv förmåga. I mellanfasen beskrivs 

sjukdomens så kallade ”fyra A:n”: Amnesi (= minnesförlust), Afasi (= språksvårigheter), 

Apraxi (= svårigheter att utföra ändamålsenliga rörelser) och Agnosi (= Oförmåga att 

identifiera föremål). I den sena fasen bor patienten oftast på något boende. De tidigare 

nämnda A:na har förstärkts. Patienten är helt desorienterad gällande tid och plats. 

Beteendemässiga förändringar med oro och vandringsbeteende brukar infinna sig. Alzheimer 

är den vanligaste demenssjukdomen och står för cirka 60 % av alla demenssjukdomar. 

Sjukdomen drabbar flest personer i åldern 65 år och äldre. Hjärnan blir skrumpen, atrofierad 

(Björlin, Basun, Beck-Friis, Ekman, Englund, Eriksdotter-Jönhagen m.fl., 2004). De mest 

framträdande fynden vid mikroskopisk undersökning är nervcellsdegeneration och dess 

synapser, senila plack och neurofibriller. Man brukar kalla senila plack och neurofibriller för 

”Alzheimerencefalopati” (Marcusson 1995). 

 

 

Frontallobsdemens 

Frontallobsdemens består av flera olika sjukdomar som liknar varandra både kliniskt och 

neuropatologiskt (Björlin m.fl., 2004).  Den största gruppen utgörs av frontallobsdegeneration 

med atrofi av hjärnan inom frontalloberna och den främre delen av temporalloberna. 

Sjukdomen debuterar vanligtvis vid 50 - 60 år, något tidigare än Alzheimers. Symtomen vid 

denna sjukdom kommer smygande med emotionella störningar och personlighetsförändringar. 

Personlighet, självkontroll och känsloyttringar försvagas och försämras. Hyperaktivitet och 

aggressivitet kan förekomma (Hulthen m.fl., 2001).   
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Vaskulär demens 

Är den näst vanligaste typen av demenssjukdomar i västvärlden och står för 25-30 % av alla 

demenssjukdomar (Björlin m.fl., 2004). Cerebrovaskulär skada visar sig exempelvis med 

neurologiska symtom, talrubbning och gångrubbning. Andra tecken på kärlsjukdomar i 

hjärnan är infarkter och vitsubstansskador. Insjuknandet sker oftast plötsligt och orsaken 

anges vara TIA eller hjärninfarkt (Björlin m.fl., 2004). Olika blödningar och störningar i 

hjärnans blodförsörjning är andra orsaker. Höga blodfetter, högt blodtryck, rökning och 

diabetes är riskfaktorer för stroke men är med sannolika själv även riskfaktorer för 

vaskulärdemens (Hulthen m.fl., 2001).  

 

1.2. Allmänt om smärta 

Smärta definieras av den internationella smärtorganisationen International Association for the 

Study of Pain, IASP, som "En obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad 

med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada” 

(SBU, 2006, s. 48). Det finns ett antal olika slags smärta. När en vävnad som t.ex. huden 

utsätts för en stark mekanisk retning så att skada på vävnaden uppstår aktiveras nociceptorer, 

”smärtreceptorer”. En nervaktivitet uppstår och detta leder normalt till smärtupplevelse. 

Nociceptiv smärta kännetecknas som molande, brännande och huggande. Vanligtvis är 

smärtan vällokaliserad och samtidig tryckömhet brukar infinna sig (Haegerstam, 2007).   

Neurogena smärtor har sin orsak i skador och sjukdomar i nervsystemet (Werner & Strang, 

2003). Den neurogena smärtan delas in i perifer och central beroende på var i nervsystemet 

det som utlöser smärtan är lokaliserad. Perifer neurogen smärta uppstår i det perifera 

nervsystemet och orsaken kan vara t.ex. en klämskada. Den centrala neurogena smärtan 

uppstår vid skador på ryggmärgen t.ex. vid diskbråck (Haegerstam, 2007). Olika sätt att 

beskriva den neurogena smärtan kan vara exempelvis brännande, svidande, molande, 

tryckande, stickande, skärande, slitande, huggande, pulserande, krampartad, borrande, isande. 

Ofta upplevs 4-5 av dessa inom samma eller olika områden (Werner & Strang, 2003). 

Psykogen smärta kan vara ett resultat av kroppsskada eller sjukdom. Smärtan kan upplevas 

som om den var av neurogen eller nociceptiv karaktär. Ett långvarigt sjukdomstillstånd eller 

lång tids lidande av någon sorts kroppsskada kan ge upphov till ångest och depression 

(Hawtorn & Redmond, 1999). 
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Social smärta uppstår när den sjuke lämnas utanför sin tidigare gemenskap med familj, vänner 

och arbetskamrater. Praktiska bekymmer kan också orsaka social smärta (Haegerstam, 2007).   

Existentiell smärta kan yttra sig som oro eller ångest, en reaktion när personer kommer i 

kontakt med tankar om sin egen eller andras dödlighet (Werner & Strang, 2003). Andlig eller 

existentiell smärta innebär rädsla för döden, brist på tro och framtidshopp (Beck-Friis & 

Strang, 2005). Idiopatisk smärta kallas den smärta som det trots utförliga undersökningar inte 

går att finna en uppkomst till (Haegerstam, 2007).   

 

1.3. Farmakologiska behandlingar vid smärta 

Beroende på vilken typ av smärta som personen upplever varierar den farmakologiska 

behandlingen.  Nociceptiv smärta behandlas ofta med paracetamol, NSAID, acetylsalicylsyra, 

kortikosteroider, opioider och lokal anestetika. 

Läkemedel som används vid neurogen smärta är antiepileptika, tricykliska antidepressiva och 

opioider (Werner & Strang, 2003) 

 
1.4. Icke-farmakologiska behandlingar vid smärta 

Exempel på icke-farmakologiska behandlingar kan vara lugnande tal, stödjande verbal 

kommunikation, stödjande beröring, fysisk träning/rörelse, musikterapi och terapeutisk 

massage. Ett annat sätt att lindra smärta och som kan fungera som ett komplement till 

farmakologisk behandling är TNS, Transkutan Elektrisk Nervstimulering (Werner & Strang, 

2003). 

 

 

1.5. Problemområde 

Då en stor del av äldre människor med svår demens som bor på institutioner är oförmögna att 

förstå och besvara enkla ja- eller nej frågor medför detta att de själva inte kan meddela sig om 

sitt smärttillstånd (Sentagen & King, 1993; Blomqvist & Hallberg, 1999). Det finns studier 

som påvisar att dementa blir underbehandlade på grund av svårigheten att upptäcka smärta 

hos patienten, vilket kan leda till beteendeförändringar som t.ex. aggression och depression 

(Huffman & Kunik, 2000; Mäntyselkä, Hartikainen, Louhivuori-Laako & Sulkava, 2004). 

I förlängningen leder detta till onödigt lidande för patienten och tyngre arbete för vårdgivarna. 

Huvudproblemet med att behandla smärta hos personer med demens är svårigheten att 

identifiera olika smärttillstånd hos patienten (Buffum, Hutt, Chang, Craine & Snow, 2007).  
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Demenssjuka människor kan sakna språk för att uttrycka sin smärta. Vårdpersonal som 

arbetar med dementa ställs dagligen inför problematiken att kunna identifiera smärta hos 

denna patientgrupp. Det är därför viktigt att få kunskap om vilka metoder som finns att tillgå 

för smärtbedömning och identifiering av beteenden som kan vara tecken på att patienten 

upplever smärta eller annat obehag. I sjuksköterskans yrkesansvar ingår att sörja för en god 

och mänsklig omvårdnad. Genom att skaffa sig kunskaper om vilka beteenden personer med 

demens kan uppvisa, som kan vara ett uttryck för smärta, kan interventioner utföras för att 

lindra smärtan eller obehaget hos denna patientgrupp. 

  

1.6. Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien var att undersöka vilka metoder vårdpersonalen använder 

sig av för att bedöma smärta hos personer med demens och vilka konsekvenser som detta 

medför. 

 

1.7. Frågeställningar 
1. Vilka smärtbeteenden förekommer i smärtbedömningsinstrumenten?  

2. Vilka blir konsekvenserna av att använda dessa metoder och vårdpersonalens uppfattningar 

om användbarheten? 

 

2. Metod 
 

2.1. Design 

Beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2003) där resultatet baseras på 

vetenskapliga artiklar. 
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2.2. Litteratursökning i databaser 
Litteratursökningen har skett i databaser PubMed/MedLine, Cinahl och HighWire se tabell 1. 

En av artiklarna som ingått i analysen fanns med som referens i en bok av (Edberg 2002). 

Denna artikel beställdes. 

 

Sökord  
Sökorden som användes var Demens (Dementia) och Smärta (Pain). MeSH - sökord som 

användes var ”Dementia” [MeSH Major Topic] och ”Pain” [MeSH Major Topic] se tabell 1. 
 

Tabell 1. Översikt av databaser, sökord, träffar, lästa abstrakt och antalet relevanta 

artiklar som ingår i resultatet. 

Databas Begränsning Sökord Träffar Lästa 
abstrakt 

Relevanta 

MedLine Major SH 
 
Major SH 

Mesh term 
Dementia  
Mesh term 
Pain  

80 80 12 

Cinahl Abstract,  
English,  
1995-2007 

Dementia 
AND Pain 
AND 
(Clinical 
Assessment 
Tools) 

38 38 1 

HighWire Published 
1995-2007 

Dementia 
AND Pain 

15 15 2 

Manuell 
sökning 

  1 1 1 
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2.3. Kriterier för urval av källor 

Författarna har sökt artiklar från 1995-2007. Artiklarna söktes på engelska och svenska, var 

vetenskapliga och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Alla abstrakt som uppkom i 

sökningen på databaserna, med de sökord som valts, lästes igenom. Inklusionskriterer var att 

abstrakten skulle innehålla bedömning av smärta hos personer med demens och skrivna på 

engelska eller svenska. Studierna kunde vara kvalitativa, kvantitativa eller experimentella. 

Artiklar som exkluderades var av ren medicinsk karaktär, palliativ inriktning, cancer, 

tandvärk, fallolyckor och Reviews. Artiklarna skulle svara mot syftet med föreliggande 

studie, dvs. instrument för att bedöma smärta hos personer med demens. 
I tabell 2 beskrivs studiernas design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod.  
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2.4 Valda källor 

Tabell 2. Översikt av valda artiklar som ingår i resultatet. 

Författare, 
år 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Alexander B-
J.,  
Plank P., 
Carlson M-B., 
Hanson P., 
Picken K.,  
Schwebke K.   
2005 

Methods of pain 
assessment in 
resident of long- 
term care 
facilities. A pilot 
study 

Kvantitativ 24 personer med 
svårare grad av 
demens, 17 personer 
med mildare grad av 
demens samt ett antal 
sjuksköterskor och 
undersköterskor. 
 

Sjuksköterskor 
utbildades i att 
använda CVAS 
(Colored Visual 
Analog Scale) ett 
smärtmätningsverktyg.  
Bedömningen skedde 
två gånger dagligen i 
sex månader, före 
smärtmedicineringen 
och upprepades 30-60 
minuter efteråt.    

Beskrivande  
Statistik 
 

Cervo F-A.,  
Raggi R-P., 
Bright-Long 
L-E., 
Wright W-K., 
Rows G., 
Torres A-E., 
Levy R-B.,  
Komaroff E 
2007 

Use of the 
certified nursing 
assistant pain 
assessment tool 
(CPAT) in 
nursing home 
residents with 
dementia 

Kvantitativ 105 personer med olika 
grader av demens. Ett 
antal vårdpersonal. 

CPAT (Certified 
Nursing Assistant Pain 
Asseement Tool) som 
innehöll 41 punkter 
med fem 
huvudkategorier: den 
boendes ansiktsutryck, 
beteende, humör, 
kroppsspråk och 
aktivitetsnivå. Personal 
som arbetade i direkt 
kontakt med 
vårdtagaren.   
 

Beskrivande 
statistik. 
 T-test 
Wilcoxon signed 
ranked test 

Cipher D-J.,   
Clifford A., 
Roper K-D 
2006 
 

Behavioral 
Manifestations 
of Pain in the 
Demented 
Elderly 

Kvantitativ 277 personer med olika 
grader av demens,  

Fyra verktyg varav ett 
mäter smärta GMPI 
(The Geriatric 
Multidimensional Pain 
and Illness Inventory). 
12 delar för att mäta 
smärtans konsekvenser 
på rörelsefunktionen, 
den sociala delen och 
den emotionella delen 
hos patienten. 

Test-retest  
Beskrivande  
Statistik. 

Ferell B-A., 
Ferell B-R., 
Rivera L., 
1995 
 

Pain Cognitively 
Impaired 
Nursing Home 
Patients 

Kvantitativ 
 

217 personer med 
medelsvår demens. 

Strukturerade 
intervjuer och 
användandet av fem 
smärtmätningsverktyg 
Memorial Subscale, 
Verbal Scale, Visual 
Analogue Scale, Rand 
Coop Chart och 
McGill PRIT.  

Beskrivande 
statistik 
Cronbach’s alpha. 
Test-retest. 
Spearman’s 
 

 8



Författare, 
år 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Horgas A-L., 
Nichols A-L., 
Schapson C-
A., 
Vietes K 
2007 

Assessing Pain 
In Persons with 
Dementia: 
Relationship 
Among the Non-
communicative 
Patien’s Pain 
Assessment 
Instrument. Self-
report, and 
Behavioral 
Observations 

Kvantitativ 
 

40 personer med 
demens.  

Strukturerade intervjuer. 
Observationer.  
NOPPAIN(Non-
communicative 
Patien’s Pain) där man 
observerar utförandet 
av specifika 
smärtbeteenden under 
det vanliga vårdarbetet. 
 

Beskrivande 
statistik 
Kappa 
Korrelation analys 
 

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

Mobilization-
Observation-
Behavior-
Intensity-
Dementia Pain 
Scale (MOBID): 
Development 
and Validation 
of a Nurse-
Administered 
Pain Assessment 
Tool for Use in 
Dementia. 
 

Kvantitativ 26 personer med 
demens.  

MOBID (Mobilization-
Observation-Behavior-
Intensity-Dementia 
Pain Scale) är ett 
instrument som 
används för att bedöma 
smärtbeteende hos 
personer med svårare 
kognitiva 
försämringar.  

Kappa. 
Icke parametriskt 
Wilcoxon rank 
test. 
Cronbach alfa. 
Spearman 
SPSS 

Hölen J-C., 
Saltvedt I., 
Fayers P-M., 
Björnnes M., 
Stenseth G., 
Hval B.,  
Filbet M., 
Loge J-H., 
Kaasa S  
2005 

The Norweigan 
Doloplus-2, a 
tool for 
behavioural pain 
assessment: 
translation and 
pilot-validation 
in nursing home 
patients with 
cognitive 
impairment 

Kvantitativ 
 

59 personer med 
demens,  
 
 
  

Doloplus-2 
 
 

Regression 
analyser 
SPSS-12 
 

Kovach C-
R., 
Weissman 
D-E., 
Griffie J.,  
Matson S., 
Muchka S., 
1999 

Assessment and 
Treatment of 
Discomfort for 
People with 
Late-Stage 
Dementia 

Kvantitativ 32 boenden med 104 
personer med demens  
 

ADD(Assesment of 
Discomfort in 
Dementia) ADD 
protokollet användes 
när en patient visade 
tecken eller symtom på 
möjlig fysiskt eller 
affektivt obehag. 
 

Beskrivande 
statistik 
T-test 
Cronbach’s alpha 
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Författare, 
år 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Kovach C-
R., 
Cashin J-R., 
Sauer L 
2006 

Deconstruction 
of a complex 
tailored 
intervention to 
assess and treat 
discomfort of 
people with 
advanced 
dementia  

Kvantitativ 
 

7 vårdhem. 57 personer 
med svår demens och  
 22 sjuksköterskor 

Sjuksköterska 
utbildades i att 
använda verktyget 
STI(Serial Trial 
Intervention) 

Beskrivande  
Statistik 
T-test 
Phi 
Pearson’s r 

Kovach C-
R., 
Logan B-R., 
Noonan P-E., 
Schlidt M-
A.., 
Smerz J., 
Simpsons 
M., 
Wells T 
2006 
 
 

Effects of the 
Serial Trial 
Intervention on 
Discomfort and 
Behavior of 
Nursing Home 
Residents With 
Dementia 

Experimentell 114 personer med 
demens. 

Ett verktyg (STI) för 
att upptäcka former av 
obehag hos personer 
med demens.  

Pearson’s r 
Icke parametriskt 
Wilcoxon rank 

Nygaard H-
A., 
Jarland M 
2005 

Are nursing 
home patients 
with dementia 
diagnosis at 
increased risk 
for inadequate 
pain treatment? 

Kvantitativ  125 personer med 
demens.  

AMT (Abbreviated 
Mental Test). ADL 
bedömdes med Barthel 
Index baserat på 
interjuver av 
Sjuksköterskor och 
patienter.   

Kruskal Wallis 
Cohen’s kappa  
Spearman 
Fisher  
Chi- square 

Parke B 
1998 

Realizing the 
presence of pain 
in cognitively 
impaired older 
adults. 
Gerontological 
nurses’ ways of 
knowing. 
 

Kvalitativ 4 sjuksköterskor och 2 
undersköterskor. 

Intervjuer av 
sjuksköterskor som 
arbetade på ett boende 
för äldre människor 
med kognitiva 
svårigheter. 

Konstant 
jämförande 
analys. 

Pauntex S., 
Michon A., 
Guedira M., 
Emond H., 
Le Lous P., 
Samaras D., 
m.fl. 
2006 

Pain in Severe 
Dementia: Self-
Assessment or 
Observational 
Scales? 

Kvantitativ 129 personer med 
demens.  
 

Observationsschema 
utförda av 
sjuksköterska. 
VRS(Verbal Rating 
Scale) 
HVAS(The Horizontal 
Analog Scale)  
FPS (The Faces Pain 
Scale)  

Chi-square 
Kruskal Wallis 
Fisher 
Kappa 
Wilcoxon  
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Författare, 
år 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Scherder E., 
Van Manen 
F 
2005 

Pain in 
Alzheimer’s 
disease: nursing 
assistants’ and 
patient’s 
evaluations 

Kvantitativ 37 personer med 
demens. 

CAS (Coloured 
Analogue Scale) 
användes för 
smärtbedömning.  
 

Mann-Whitney U-
test 
T-test 
chi-square  
cohen’s d 

Schuler M-
S., 
Becker S., 
Kaspar R., 
Nikolaus T., 
Kruse A.., 
Basler H-D 
2007 
 

Psychometric 
Properties of the 
German 
(PAINAD-G) in 
Nursing home 
residents 

Kvantitativ 99 personer med 
demens. 
 

PAINAD-G (Pain 
Assessment in 
Advanced Dementia 
Scale).  

Cronbach’s alpha 
Pearson   
 

Zwakhalen 
Sandra M-
G., 
Hamers Jan 
P-H., 
Berger 
Martijn P-F 
2006 

The 
Psychometric 
quality and 
clinical 
usefulness of 
three pain 
assessment tools 
for elderly 
people with 
dementia 

Kvantitativ  144 personer med 
demens och 12 
sjuksköterskor. 

Observationer 
Smärtskattning av två 
bedömare 
Videoinspelning. 
Instrument: PAINAD, 
Doloplus-2 och 
PACSLAC(Pain 
Assessment Checklist 
for Seniors with 
Limited Abilty to 
Communicate) 

Beskrivande  
statistik 
Cronbach’s  
alpha 
korrelation 
koff.  
Pearsons r 
 
 
 

 

 

 
 
 

2.5. Dataanalys      
Bearbetning av materialet genomfördes genom att de vetenskapliga artiklarna lästs igenom 

noggrant med tyngdpunkt på syftet, att undersöka vilka metoder vårdpersonal använder för att 

för att bedöma smärta hos personer med demens. Båda författarna har läst igenom alla artiklar 

som ingått i litteraturstudien och diskuterat innehållet i materialet. Fokus har varit på 

resultaten och slutsatserna. Författarna har granskat artiklarnas kvalitet utifrån Forsberg & 

Wengström (2003). I artiklarna som ingått i studien har författarna granskat hur 

datainsamlingen beskrivs och vilka som utfört dem. 
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2.6. Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie har valt publicerade vetenskapliga artiklar och anser därför 

att inga ytterligare forskningssetiska överväganden behöver göras. Samtliga artiklar som 

ingått i litteraturstudien redovisas oavsett om resultaten stämde med författarnas åsikter eller 

uppfattningar. 

 

 

 

 

3. Resultat  

I denna litteraturstudie har författarna tagit del av litteratur som innefattar 

smärtbedömningsverktyg som kan användas för att bedöma smärta hos personer med demens. 

I dessa verktyg beskrevs smärtbeteenden som vårdpersonal skulle kunna härleda till eventuell 

smärta hos patienten. Dessa verktyg innehåller kategorier av smärtbeteenden som t.ex. 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Genom observationer av patienten kunde bedömaren fylla i 

de beteenden som patienten visade. Även självskattningsverktyg exempelvis VAS (visuell 

analog skala) användes där patienten själv angav smärtintensiteten. Resultatet baserades på 16 

st. vetenskapliga artiklar som analyserades och presenteras i tabell 3 samt i löpande text och 

under huvudrubrikerna:  

Smärtbeteenden som ingår i smärtbedömningsinstrumenten.  

Konsekvenser av att använda instrumenten och vårdpersonalens uppfattningar om 

användbarheten. 
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 3.1. Resultat tabell  
Tabell 3. Översikt av artiklarnas syften och resultat. 
Författare  Syfte  Resultat  
Alexander B-J.,  
Plank P., 
Carlson M-B.,  
Hanson P., 
Picken K.,  
Schwebke K.   
2005 

Studien gjordes för att utveckla, 
implicera och utvärdera ett system 
för smärtbedömning av patienter 
med demens av olika grad. 

De flesta av deltagarna var 
oförmögna att använda det verbala 
verktyget. Det icke-verbala 
verktyget gick att använda 
framgångsrikt. 
Medicinanvändningen ökade, 
smärtbeteenden minskade i 
gruppen med svår demens. Bland 
patienter med mildare grad av 
demens förblev medicineringen 
stabil och smärtbeteendena 
minskade.       

Cervo F-A.,  
Raggi R-P., 
Bright-Long L-E., 
Wright W-K., 
Rows G., 
Torres A-E., 
Levy R-B.,  
Komaroff E 
2007 

Utveckla ett 
smärtbedömningsverktyg.  
Undersöka om verktyget hade 
någon inverkan vad gäller 
funktion, beteende och 
medicinanvändning hos personer 
med demens. 

Verktyget CPAT(Certified nursing 
assistant Pain Assessment Tool) är 
användbart trots sina 
begränsningar. 
Verktyget är enkelt att använda och 
kräver minimalt med 
utbildning/träning för att kunna 
användas av vårdpersonal. 

Cipher D-J.,   
Clifford A., 
Roper K-D 
2006 
 

Undersöka sambandet mellan 
smärta och beteendestörningar hos 
patienter med varierande grad av 
demens. 

Smärta utlöser oftare 
beteendestörningar i gruppen med 
svår demens än gruppen med en 
mildare grad av demens 

Ferell B-A., 
Ferell B-R., 
Rivera L., 
1995 
 

Att beskriva smärtan som patienter 
med kognitiva svårigheter upplever 
med hjälp av ett 
smärtbedömningsverktyg. 

62 % av deltagarna angav smärtor 
som mest var relaterat till 
skelettmuskler och neurogena 
orsaker. 
Smärtbehandlingsstrategier föreföll 
vara begränsade och bara delvis 
framgångsrika i att kontrollera 
smärtan. Inget av de fyra 
endimensionella 
smärtintensitetsskalor som 
användes i denna studie hade högre 
fullständighets poäng än MCGILL 
PRIT men 83 % av deltagarna som 
hade smärta kunde klara av att 
fullfölja åtminstone en av skalorna. 

Horgas A-L., 
Nichols A-L., 
Schapson C-A., 
Vietes K 
2007 

Att utvärdera reliabiliteten och 
validiteten av NOPPAIN ( Non-
communicative Patien’s Pain 
Assessment Instrument) samt att 
avgöra om verktyget kan användas 
av sjuksköterskestuderande med 
liten erfarenhet av 
smärtbedömning. 

Detta verktyg är enkelt att använda 
och kan vara lämpligt för mätning 
av smärta hos äldre människor med 
demens.   
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Författare  Syfte  Resultat  
Husebo B-S., 
Strand L-I., 
Moe-Nilssen R., 
Husebo S-B., 
Snow A-L., 
Ljunggren A-E 
2007 

Att beskriva utvecklingen av 
MOBID (Mobilization-
Observation-Behavior-Intensity 
Dementia Pain Scale) samt att 
undersöka aspekter av reliabilitet 
och validitet. 

MOBID fungerar vid bedömning 
av smärta under guidade rörelser 
och reliabiliteten samt validiteten 
gällande smärtintensitetspoäng var 
goda. 

Hölen J-C., 
Saltvedt I., 
Fayers P-M., 
Björnnes M., 
Stenseth G., 
Hval B.,  
Filbet M., 
Loge J-H., 
Kaasa S 
2005 

Översätta DOLOPLUS-2 till 
norska samt att testa validiteten 
och att erhålla kliniska användares 
utvärdering av verktyget 

Verktyget var tillfredställande 
gällande validiteten och den 
kliniska användbarheten. De 
psykosociala delarna i verktyget 
behöver omvärderas. Studien 
påvisar att DOLOPLUS-2 generellt 
är kapabelt att mäta smärta hos 
patienter med demens. 

Kovach C-R., 
Weissman D-E., 
Griffie J.,  
Matson S., 
Muchka S., 
1999 

Rapportera om pilotanvändandet 
och utvärderingen av ADD 
(Assessment of Discomfort in 
Dementia)- protokollet för att 
bedöma och behandla obehag hos 
personer med demens. 

Användandet av ADD protokoll 
var associerad med en signifikant 
minskning gällande obehag. De 
högst frekventa beteendesymtomen 
associerade till obehag var 
kroppsspråket, ledset ansiktsutryck, 
irritation och verbala utbrott. ADD 
var även associerat med signifikant 
ökning av ordinerade mediciner 
och icke-farmakologiska 
interventioner. 

Kovach C-R., 
Cashin J-R., 
Sauer L 
2006 

Beskriva användandet av 
komponenter i STI (Serial Trial 
Intervention) verktyget som är 
designat och riktat till patienter 
med svår demens för att kunna 
uppmärksamma problem hos denna 
grupp gällande fysiskt och psykiskt 
obehag. 

Delar av STI verktyget visade sig 
vara effektivt för att se till behov 
hos dementa personer som ej 
längre kan föra sin egen talan. De 
patienter som hade svårigheter med 
att förmedla sig verbalt fick färre 
läkemedelsinterventioner än den 
grupp som kunde förmedla sig 
verbalt. Det var ingen skillnad när 
det gällde ickefarmakologiska 
åtgärder mellan dessa grupper. 
 

Kovach C-R., 
Logan B-R., 
Noonan P-E., 
Schlidt M-A.., 
Smerz J., 
Simpsons M., 
Wells T 
2006 

Undersöka effektiviteten av STI 
(Serial Trail Intervention)- 
verktyget. 
 

Sjuksköterskorna som använde sig 
av STI var mer benägna att göra 
bedömningar och utföra någon 
sorts intervention än 
sjuksköterskorna i kontrollgruppen. 
Det var en statistisk signifikant 
skillnad mellan grupperna i 
användandet av farmakologiska 
åtgärder men inte gällande de icke 
- farmakologiska åtgärderna.   

Nygaard H-A., 
Jarland M 
2005 

Undersöka smärtbedömningen, 
klagomål och smärtbehandling. De 
ville se om de fanns en skillnad 
mellan personer med demens, 
personer med kognitiva 
försämringar och personer utan 
kognitiva svårigheter. 
 

 Det är vanligt att underbehandling 
sker på dessa boenden. Personer 
med demens mottog mindre vid 
behovs medicin än de andra två 
grupperna. 
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Författare  Syfte  Resultat  
Parke B 
1998 

Beskriva hur sjuksköterskor kan 
bedöma om en patient med svår 
demens har ont och hur denna 
patient beter sig. 

Patientkännedom var en av 
förutsättningarna för att avgöra om 
patienten hade ont.  Att använda 
sig av data från övrig personal i sin 
bedömning samt processen ”trial 
and error” 

Pautex S., 
Michon A., 
Guedira M., 
Emond H., 
Le Lous P., 
Samaras D., 
m.fl. 
2006 

Att bedöma självskattningsskalor 
för personer med demens och att 
jämföra dessa mot 
observationsdata utförda av 
vårdpersonalen. 

Förståelsegraden var högst hos 
ansiktsskalan, lägst hos HVAS 
(Horizontal Visual Analog Scale) 
jämfört med VRS (Verbal Rating 
Scale).  
 

Scherder Erik., 
Van Manen F 
2005 

Att jämföra graden av 
överensstämmande i 
smärtbedömning mellan 
vårdpersonalen och patienter med 
Alzheimers och patienter utan 
demens. 

Vårdpersonalen överskattar 
lidandet gällande smärta hos 
personer med Alzheimers. 
 

Schuler M-S., 
Becker S., 
Kaspar R., 
Nikolaus T., 
Kruse A.., 
Basler H-D 
2007 

Utvärdera de psykometriska 
delarna i den tyska versionen av 
PAINAD –G för bedömning av 
smärta hos personer med svår 
demens. 
 

Antalet PAINAD – G poäng var 
högre hos de personer som antogs 
lida av smärta i jämförelse med 
dem utan smärta. Personer som 
bedömdes lida av smärta uppvisade 
fler smärtbeteenden ju mer 
försämrad den kognitiva förmågan 
var. 

Zwakhalen Sandra M-G., 
Hamers Jan P-H., 
Berger Martijn P-F 
2006 

Värdera de psykometriska 
egenskaperna av de översatta 
versionerna gällande 
PAINAD(Pain Assessment In 
Advanced Dementia), 
PACSLAC(Pain Assessment 
Checklist for Seniors with Limited 
Ability to Communicate) och 
DOLOPLUS - skalorna vid 
potentiellt smärtsamma situationer. 

Verktygen hade god validitet och 
reliabilitet, men ytterligare 
förfiningar av vissa delar behöver 
göras. 
PASLAC värderades som mest 
användbar av sjuksköterskorna 
som deltog i studien. 
PAINAD - skalan visade god 
psykometrisk kvalité. DOLOPLUS 
ansågs vara minst användarvänlig. 
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3.2. Smärtbeteenden som ingår i smärtbedömningsinstrumenten 

Beteenden som beskrivs i studierna är uppdelade i olika kategorier, som kan hjälpa 

vårdpersonalen i deras arbete att skatta en annan människas eventuella smärttillstånd för att 

kunna utföra lämpliga interventioner. 

 

Kategorier som ansiktsuttryck, kroppsspråk, vokaliseringar, aggressivitet, aktivitetsnivå och 

sömnstörningar finns representerade. Av dessa återkommer tre kategorier ofta i 

smärtbedömningsverktygen: ansiktsuttryck, kroppsspråk och vokaliseringar.  

 

3.2.1. Ansiktsuttryck 

Flera studier beskriver ansiktsuttryck som kan vara indikationer på att personen upplever 

smärta. Ansiktsuttryck som stirrande, rynkade ögonbryn och stängda eller spända ögon var 

tecken som dessa författare nämner (Parke, 1998; Scherder & van Manen 2005; Hølen m.fl., 

2005). Gemensamt för ett flertal studier var ansiktsuttryck som grimaseringar och spänd mun 

som kunde vara indikationer på att personen upplevde smärta (Husebo m.fl., 2007; Scherder 

& van Manen 2005; Horgas m.fl., 2007; Alexander m.fl., 2005; Zwakhalen m.fl., 2006; 

Kovach m.fl., 2006; Schuler m.fl., 2007). 

 

3.2.2. Kroppsspråk 

Skyddande av kroppsdel och ihopkrupen ställning vid vila kunde tolkas som signaler på att 

personen hade ont (Pautex m.fl., 2006; Husebo m.fl., 2007; Alexander m.fl., 2005; Zwakhalen 

m.fl., 2006). Detta är beteenden som andra studier också tar upp t.ex. inför någon åtgärd eller 

vid hjälp med förflyttning. Personen kunde även visa upp ett försvarande beteende av 

områden på kroppen som exempelvis sjuksköterskan försökte inspektera (Hølen m.fl., 2005). 

Stelhet och spänd kroppshållning var indikationer som vårdpersonalen skulle vara 

uppmärksamma på och även förändringar av personens aktivitetsnivå (Alexander m.fl., 2005; 

Cervo m.fl., 2007). 

 

Kovach m.fl. (1999) tar upp vandringsbeteende som ett tecken på smärta. Något som även 

Cipher m.fl. (2006) menade kunde vara ett uttryck för smärta eller annat obehag hos personer 

med demens. 
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3.2.3. Vokaliseringar 

Ett flertal studier redogör för vissa vokaliseringar som de menar kan vara tecken på att 

personen upplever smärta. Gemensamt för dessa studier är att de tar upp verbala ljud som 

skrik, gnyende, jämrande och utrop (Cervo m.fl., 2007; Alexander m.fl., 2005; Parke, 1998; 

Husebo m.fl., 2007; Zwakhalen m.fl., 2006). 

 

3.2.4. Övriga smärtbeteenden 

Andra beteenden som kunde vara indikationer på att personen upplevde någon form av smärta 

kunde vara förändringar i aktivitetsnivåer som t.ex. mobilitet, ätandet, påklädning och 

skötandet av toalett. Beteendeförändringar som aggression var också ett tecken som 

vårdpersonalen skulle vara uppmärksamma på (Kovach m.fl., 2006; Parke, 1998; Cipher 

m.fl., 2006).  

Hölen m.fl. (2005) och Pautex m.fl. (2006) menade att ändrat sömnmönster var ett tecken som 

vårdpersonalen kunde observera. 

 

3.3. Konsekvenser av att använda smärtbedömningsinstrument och vårpersonalens 

uppfattning om verktygets användbarhet 

Cervo m.fl. (2007) beskrev fördelar som vårdpersonal upplevt i samband med användandet av 

CPAT(Certified Nursing Assessment Tool). En fördel som nämns är att verktyget uppfattades 

som okomplicerat och krävde minimalt med träning för att användas kliniskt. Andra fördelar 

enligt vårdpersonalen var att kommunikationen mellan olika vårdgivare ökade mycket och att 

de som arbetade nära patienterna kände att deras roller som nyckelpersoner uppmärksammats. 

Detta medförde att denna personalgrupp upplevde att de lättare kunde ta sig förbi många av de 

hinder som föreligger inför smärtbedömning av patienter med demens. Som ett resultat av 

studien har CPAT införts som ett verktyg för smärtbedömning av personer med demens på de 

boenden som deltog. I resultatet av denna studie sågs däremot inga signifikanta skillnader 

gällande patienternas funktion, beteenden eller någon ändring i medicinanvändningen. 

 

Zwakalen m.fl. (2006) redovisar ett antal smärtbedömningsverktyg varav sjuksköterskorna i 

studien föredrog PASLAC (Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to 

Communicate). I den skriftliga utvärderingen av verktygen så uppgav sjuksköterskorna att de 

upplevde verktyget som användarvänligt och icke tidskrävande. Sjuksköterskorna kunde 
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bedöma patienten på några få minuter när de väl hade satt sig in i verktygets funktion, vilket 

uppskattades då tiden alltid enligt sjuksköterskorna är en faktor. De ansåg att verktyget 

specificerade smärtbeteenden som kunde vara uttryck för smärta och att utbildningsnivån för 

att använda verktyget inte var avgörande. All vårdpersonal kunde använda sig av det.  

Hølen m.fl. (2006) som har översatt verktyget DOLOPLUS-2 och testat det i den kliniska 

omvårdnaden av patienter med demens fick positiv feedback från den grupp sjuksköterskor 

som använde verktyget i frågeformuläret som de elva sjuksköterskorna fick fylla i. En 

summering av deras åsikter var att verktyget var instruktivt gällande observationer som 

indikerade smärta. Inga delar av verktyget pekades ut som förvirrande, svåra att förstå eller 

någon annan sorts problematik.  Sjuksköterskorna tyckte att verktyget gav dem fördelar som 

att med precision kunna bedöma viktiga ledtrådar gällande smärta. Det standardiserade 

formatet gjorde diskussionen om patienten mera solid. Den administrativa belastningen var 

liten och uppvägdes av användbarheten i den vardagliga vårdrutinen. Något som de ville 

poängtera var att nya användare av verktyget skulle vara försiktiga i sina bedömningar 

gällande den psykosociala reaktionsdelen för att beteendeavvikelser är vanligt förekommande 

hos personer med demens och att detta inte alltid behöver vara smärtrelaterat. Något som 

framhölls var vikten av att känna till patientens vanor och normala beteende. Detta för att inte 

bedöma ett visst beteende som utlöst av smärta. 

 

 I en studie av Kovach m.fl. (2006) påvisades det att en stor del (93 %) av deltagarna i studien 

med STI hade förbättrade beteendesymtom med 50 % eller mer enligt sjuksköterskornas 

uppfattning. Vid jämförelser i studien gällande intentionen och utförandet av bedömning och 

behandling som en del av ett steg i STI visade det sig att en patient inte fick någon fysisk 

bedömning gjord. Av 23 patienter där det påvisats någon form av fysiskt problem så utfördes 

bara sju målriktade behandlingar för att avhjälpa problemet. 

 

Vid användandet av STI verktyget gör vårdpersonalen bedömningar av patientens beteende 

för att utröna om detta kan tyda på att patienten upplever någon slags smärta. Någon 

intervention utförs och sedan görs en ny bedömning. Fortsätter smärtbeteendet görs nya 

interventioner för att sedan på nytt utvärderas.  

 

Kovach m.fl. (1999) redovisar i sin studie att av de 32 sjuksköterskor som deltog i studien och 

använt sig av ADD (Assessment of Discomfort in Dementia)- protokollet tyckte fyra att 

verktyget inte hade någon effekt, 14 sjuksköterskor tyckte att de var lite hjälpta av det. De 
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resterande 14 sjuksköterskorna var mycket hjälpta av verktyget. De flesta fördelarna med 

ADD var enligt sjuksköterskorna den ökade medvetenheten om patienternas tillstånd när det 

gällde obehag av något slag samt förbättring av bedömningar. Nackdelar som 

sjuksköterskorna uppgav med att implicera ADD i verksamheten var tidsbrist, problem med 

att utbilda sjuksköterskorna tillräckligt inför projektet och motståndet hos personalen att ändra 

på sig. Sjuksköterskorna ansåg att verktyget hjälpte dem att uppmärksamma patientens 

välbefinnande och även ökade deras möjligheter till att göra smärtbedömningar. Efter en tids 

användande av ADD - verktyget minskade beteendesymtomen för obehag hos patienterna 

signifikant. Administreringen av ordinerade mediciner ökade signifikant och icke-

farmakologiska interventioner ökade också signifikant. Protokollet medförde inga ökningar 

vad gällde användandet av analgetika eller psykofarmaka som patienterna var ordinerade. 

 

Alexander m.fl. (2005) redovisar en ökad frekvens av analgetikaanvändandet då CVAS- 

verktyget användes och gruppen med svårare grad av demens visade ett mindre antal 

smärtbeteenden under studiens gång.  

 

Ferrell m.fl. (1995) beskriver i sin studie användandet av ett instrument, McGill Pain 

Questionnaire, där deltagarna fick svara på frågor angående om de just nu upplevde någon 

form av smärta. Störst förståelse, 65 % av deltagarna (n = 217) hade deltagarna för detta 

instrument och de ord som valdes för att beskriva smärtan var tröttande, molande, smärtar, 

utmattande och irriterande. 84 personer som enligt egen uppgift angett att de hade någon form 

av smärta fanns ingen etologi för deras smärtbeskrivning angiven i deras journal men, 

patienterna fick ändå medicin. Vid närmare granskning av patienternas journaler fanns artrit, 

gamla frakturer, neurogena smärtor och maligna orsaker med i anamnesen.  

 

Nygaard & Jarland (2005) intervjuade sjuksköterskorna och även patienter som kunde 

medverka i sin studie om smärtbedömning och behandling. Resultatet i denna studie visade att 

personer med svårare demens i mindre grad erhöll förskriven medicin jämfört med gruppen 

som var kognitivt intakt och gruppen med kognitiva försämringar. 

Vid granskning av beskrivningen i studierna gällande vilka som stått för datainsamlingen 

framkom det skillnader i kvaliteten.  

I sju studier redovisas inte antalet som står för datainsamlingen (Alexander m.fl., 2005; Cervo 

m.fl., 2007; Ferrel m.fl., 1995; Nygaard & Jarland 2005; Pautex m.fl., 2006; Scherder & van 

Manen, 2005; Schuler m.fl., 2007). 
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I sex studier redovisas utförligt vilka som stod för datainsamlingen (Kovach m.fl., 1999; 

Kovach m.fl., 2006; Kovach m.fl., 2006; Parke, 1998; Husebo m.fl., 2007; Zwakhalen m.fl., 

2006).  

Cipher m.fl. (2006) redovisar antalet doktorer som deltar, men inte antalet övrig vårdpersonal. 

Horgas m.fl. (2007) anger att det ingår två sjuksköterskestuderande, men inte antalet 

undersköterskor som deltar. Hölen m.fl. (2005) anger att tre läkare och en smärtsjuksköterska 

samt ett antal sjuksköterskor deltar. 

 

 

4. Diskussion 

 

4.1. Huvudresultat 
Resultatet i litteraturstudien visade att det finns ett stort antal olika instrument för att bedöma 

smärta hos patienter med demens. Instrumenten hade flera kategorier med ledtrådar som 

personalen kunde använda sig av för att bedöma smärta eller obehag hos patienter som hade 

svårigheter att själva verbalt ge uttryck för detta. Smärtbeteenden som och ansiktsuttryck 

kroppsspråk och vokaliseringar var ledtrådar som de flesta av verktygen hade som 

indikationer på att patienten hade någon form av smärta eller upplevde någon form av obehag.  

Användbarhet och användarvänlighet hos verktyget var egenskaper som sjuksköterskorna 

värderade högt i ett antal studier. Det var också viktigt att bedömningen med hjälp av 

verktygen inte var alltför tidskrävande. Patienterna som blev bedömda visade en lägre 

frekvens av smärtbeteenden efter att deras tillstånd bedömts och någon form av intervention 

utförts.  

 

4.2. Resultatdiskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa vilka metoder vårdpersonal använder sig av 

för att bedöma smärta hos personer med demens och vilka konsekvenser som detta medför. 

För att bedöma smärta hos patienter som är oförmögna att själva verbalt ge uttryck för detta  

har författarna tagit del av ett stort antal smärtbedömningsverktyg i artiklarna som ingått i 

denna studie. Olika beteenden och uttryck för smärta har framkommit och i ett antal studier i 

föreliggande studie har författarna sökt efter gemensamma beteendeavvikelser som kan tyda 

på att patienten upplever smärta. 
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Resultatet i föreliggande studie visar på ett antal beteenden som skulle kunna vara 

indikationer på att personen upplever smärta. Flera studier (Parke 1998; Scherder & van 

Manen 2005; Hölen m.fl. 2005) redogör för ett antal ansiktsuttryck som bedömaren ska vara 

uppmärksam på.  Ansiktsuttryck som stirrande, rynkade ögonbryn och stängda eller spända 

ögon. I en annan studie (Herr, Bjoro & Decker, 2006) beskrivs ovan nämnda uttryck som 

tecken på smärta. 

 

Stolee, Hillier, Esbaugh, Bol, Mckellar & Gauthier (2005) redogör för ett antal olika 

smärtbedömningsverktyg för personer med demens. Författarna beskriver beteenden som 

grimaseringar, skrikande, irritation. I studien har författarna granskat 30 verktyg för att 

bedöma smärta hos äldre personer med kognitiva svårigheter. 18 av dessa var 

självrapporteringsinstrument och 12 stycken var instrument där någon annan, vårdpersonal, 

utförde bedömningen och skattade smärtan.  

 

Dessa uttryck för smärta stämmer väl överens med resultatet i föreliggande studie, då 

grimaseringar och spänd mun enligt flertalet studier kunde vara uttryck för smärta (Husebo 

m.fl., 2007; Scherder & van Manen, 2005; Horgas m.fl., 2007; Alexander m.fl., 2005; 

Zwakalen m.fl., 2006; Kovach m.fl., 2006; Schuler m.fl. 2007). 

 
Förändringar i patientens vanliga rörelsemönster och ADL återkommer i flera studier. Detta är 

något som ska uppmärksammas av vårdpersonalen, en uppgift som kräver att den som utför 

smärtbedömningen känner till vad som är normalt för just den patienten (Cohen-Mansfield, & 

Creedon 2002). Kovach m.fl. (2006) har också angett förändrad aktivitetsnivå hos patienten 

som ett möjligt uttryck för smärta. Detta kunde vara problem som t.ex. vid påklädning eller 

ändringar i patientens rörelseschema.  

 

Ändrat rörelseschema har även Tsai & Chang (2004) belyst i sin studie, där de betonar det 

viktiga i att observera hur patienten förflyttar sig, reser sig från exempelvis stolen. Inte bara 

observera patienten i vila utan även i rörelse (American Geriatric Society 2002)  

  

Gemensamt för ett antal studier i föreliggande studie är att de redogör för olika vokaliseringar 

som tecken på smärta (Cervo m.fl., 2007; Alexander m.fl., 2005; Parke, 1998; Husebo m.fl., 

2007; Zwakhalen m.fl., 2006). Skrik, gnyenden, jämranden och utrop var beteenden som var 

relaterade till någon sort av smärtupplevelse hos personen. Dessa uttryck för smärta som 
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nämns ovan överensstämmer med vad Snow & Shuster Jr (2006) menade kunde vara uttryck 

för smärta hos personer med kognitiva försämringar. 

 

I resultatet i föreliggande studie har konsekvenser av användandet av 

smärtbedömningsverktyg redovisats. Ferrel m.fl. (2005) belyser det viktiga i att 

vårdpersonalen genom att använda sig av ett frågeformulär inte bara upptäckte smärta hos 

patienten utan även att etologin kunde uppmärksammas. En viktig del i att finna orsaken till 

ett smärtbeteende var samarbetet mellan vårdpersonalkategorierna. Aktivt sökande i 

journalanteckningar och anamnes kunde påvisa att patienterna som ingick i studien led av 

andra sjukdomar än demens, t.ex. artrit och neurogena smärtor, men fick inte adekvat 

läkemedelsbehandling för detta.  Smith (2005) belyser också detta i sin studie, där hon 

beskriver sjuksköterskorna och annan vårdpersonal som nyckelpersoner i smärtbedömningen 

av personer som inte själva verbalt kan förmedla sin smärta. Hon bekräftar också samarbetet 

mellan personalkategorierna som krävs för att samla in information både från patienten och i 

journalen för att möjliggöra eventuella interventioner.  

 

Lundell & Svensson (2003) har intervjuat vårdpersonal om beteendeförändringar som 

indikationer på att individen upplever smärta. Det framkommer att dessa tecken stämmer väl 

överens med föreliggande studies resultat. De beskriver ett instrument som utformats till ett 

hjälpmedel för vårdpersonalen att på ett systematiskt sätt kunna tolka och analysera tecken 

och signaler som kan vara ett uttryck för smärta hos personer med demens. I verktyget 

beskrivs fysiska, psykiska, sociala och existentiella tecken. I verktyget beskrivs även tänkbara 

orsaker för smärtbeteendet samt åtgärder som personalen kan utföra.  

 I studien av Cervo m.fl. (2007) framkommer det inga signifikanta skillnader i patienternas 

funktioner, beteenden eller ändringar av medicinanvändningen under studiens tid vid 

användandet av CPAT. Som ett resultat av studien införde de två äldreboenden som var med i 

studien verktyget i sin verksamhet. Enligt studien är verktyget användbart för att upptäcka 

smärta hos personer med demens. I detta verktyg beskrivs smärtbeteenden som ska noteras 

samt interventioner som kan vidtas. Till skillnad från Kovach m.fl. (1999) som använde ett 

annat verktyg, ADD, vilket också hade interventioner med i protokollet, visade den studiens 

resultat på signifikanta skillnader. Beteendesymtomen för obehag hos patienterna minskade 

signifikant. Administreringen av ordinerade mediciner ökade signifikant och icke-

farmakologiska interventioner ökade också signifikant. Intressant vore att veta vad som 

utgjorde den stora skillnaden i resultat mer än att det var olika verktyg. Båda verktygen 
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innehöll smärtbeteenden som skulle vägleda personalen i sin bedömning. Båda instrumenten 

hade möjliga interventioner angivna. I båda studierna utbildades personalen i användandet av 

verktygen. 

 
4.3. Artiklarnas kvalitetskriterier 

Författarna till föreliggande studie har valt att granska hur metoden för datainsamlingen 

beskrivs.   

Alexander m.fl. (2005) redovisar inte antalet vårdpersonal som står för insamlingen av data. 

I denna studie lämnar även patienterna data och dessa är beskrivna. Cervo m.fl. (2007) 

redovisar inte antalet vårdpersonal som står för datainsamlingen. Att de är i direktkontakt med 

vårdtagaren framgår. Pautex m.fl. (2006), Scherder & Van Manen ( 2005), Schuler m.fl. 

(2007) redovisar inte utförligt vilka som står för själva datainsamlingen. Nygard & Jarland 

(2005) beskriver att det var sjuksköterskorna på de tre boendena som samlade in data. Pautex 

m.fl. (2006) och Schuler m.fl.( 2007) anger också sjuksköterskor som datainsamlare, men 

inget antal. Scherder & Van Manen (2005) anger att det är undersköterskor, men inte vilket 

antal som står för datainsamlingen. Horgas m.fl. (2007) anger att det ingår två 

sjuksköterskestuderande, men inte antalet undersköterskor som deltar. Hölen m.fl. (2005) 

anger att tre läkare och en smärtsjuksköterska samt ett antal sjuksköterskor deltar. Cipher 

m.fl. (2007) redovisar antalet doktorer som deltar i studien men inte antalet övrig 

vårdpersonal. 

  

Angivet antal vårdpersonal som deltog och vilka yrkeskategorier de tillhörde tycker 

författarna i föreliggande studie hade stärkt studierna. Detta hade kunnat redovisas för att 

läsaren skulle fått en bättre uppfattning om att datainsamlingen utfördes av den personal som 

var mest lämpade att göra det, den personal som har mest patientkontakt.  

 

I tre studier av Kovach redovisas antal och yrkeskategorier som står för datainsamlingen på 

ett utförligt sätt. Det finns däremot inte beskrivet hur stort antal personer som tillfrågades från 

början att vara med i studierna och hur många som frånsagt sig att delta. Ferrel m.fl. (1995) 

anger att det är en sjuksköterska och författarna som står för datainsamlingen. Parke (1998) 

redovisar antalet sjuksköterskor och antalet undersköterskor som deltog i intervjun. Husebo 

m.fl. (2007) redovisar antalet läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som står för 

insamlingen av data. Zwakhalen m.fl. (2006) redovisar antalet som står för datainsamlingen.  
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Det underlättar för den som är intresserad av att implementera ett smärtbedömningsinstrument 

i den egna verksamheten om det är beskrivet grundligt hur insamlingen av data utförts och av 

vilka. I flertalet studier har det varit stora brister i denna beskrivning och detta medför att 

dessa studiers kvalitet sjunker.  

4.4. Metoddiskussion 

För att söka svar på studiens syfte och frågeställningar gjordes en litteraturstudie. Detta sätt 

ansåg författarna vara en bra metod för att få information om hur vårdpersonal kan bedöma 

smärta hos patienter med demens. Antalet relevanta träffar speglar forskningsläget väl och det 

låga antalet artiklar kan vara en svaghet i denna studie. 

 

Det finns ett mycket stort antal artiklar om enbart smärta eller enbart demens, men inte 

kombinationen smärtbedömning av dementa. Författarna har valt att ta med studier som har 

deltagare med olika grader av demens. Detta har medfört en större förståelse inför 

svårigheterna som vårdpersonalen ställs inför när de ska göra sina bedömningar. Ytterligare 

faktorer som försvårar uppgiften är att graden av demens varierar samt att sjukdomen har ett 

progressivt förlopp med försämringar av kognitiva funktioner hos individen som följd.  

Författarna till föreliggande studie hade intentionen att beskriva metoder som vårdpersonal i 

Sverige kan använda sig av för att bedöma smärta hos personer med demens. Vid genomgång 

av den litteratur som beskriver studiens syfte var inga svenska artiklar representerade. Detta 

kan vara en brist i studien gällande möjligheterna att uttala sig om hur smärtbedömning av 

personer med demens utförs i Sverige. Artiklarna i denna studie är skrivna på engelska och 

författarna beskriver olika uttryck för smärta samt beteenden. Dessa uttryck tolkades av 

författarna till föreliggande studie och vid översättningen till svenska kan det ha uppstått 

feltolkningar. 

 

4.5. Allmän diskussion 
I flertalet studier som författarna tagit del av beskrevs svårigheterna i att bedöma smärta hos 

denna patientgrupp. Det framkommer att detta kräver erfarenhet och en klinisk blick, 

patientkännedom och en stor lyhördhet inför förändringar i patientens beteende. Detta är 

något Parke (1998) lägger tyngdpunkten på i sin studie. Hon påtalar även vikten av att 

bedömaren är kompetent och besitter kunskaper om hur personer med demens kan uttrycka 

sig vad både vad gäller verbala signaler men också kroppsspråket. Andra faktorer som 

ytterligare komplicerar arbetet med att bedöma smärta hos personer med demens är att det 
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inte är en grupp som bara visar ett sorts beteende för att de är dementa utan de är alla 

individer med egna subjektiva upplevelser, i detta fall smärta. Individuella skillnader i 

personligheterna hos patienterna bidrar också till svårigheten för bedömaren att avgöra om 

individen ger uttryck för smärta eller annat obehag.   

 

I flera artiklar som ingått i föreliggande studie har det föreslagits utbildning i att bedöma 

smärta hos denna patientgrupp (Kovach m.fl., 1999; Zwakhalen m.fl., 2006; Alexander m.fl., 

2005). Denna utbildning skulle gälla själva verktyget för att kunna använda det i 

verksamheten samt utbildning i farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder.  

Det nämns i ett antal studier (Horgas m.fl, 2007; Herr m.fl, 2006; Scherder & van Manen, 

2005; Cervo m.fl., 2007) något som kallas ”Golden standard”. Detta innebär att all skattning 

av smärta skulle utföras med självskattningsinstrument av patienten själv. En förutsättning för 

att det ska fungera i verkligheten är att personen som skattar sin smärta inte lider av någon 

svårare grad av demens.  Flertalet studier påvisar skillnader mellan självskattad smärta och 

smärta bedömd av någon annan. Flera av de verktyg som ingick i föreliggande studie har 

jämförts med skalor som patienterna själva skattat sina smärtor med. En viktig aspekt som 

flera studier uppmärksammat är att smärtbedömning som utförs av någon annan inte kan 

avgöra smärtans intensitet utan bara kan konstatera att smärta finns.  

 

I föreliggande studie har det framkommit att det finns smärtbedömningsinstrument som kan 

hjälpa vårdpersonalen att uppmärksamma smärta hos personen. Det finns även möjliga 

interventioner beskrivna. Detta har gett effekter som minskade smärtbeteenden, ökade 

farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder.  

 

 

Förslag till hur detta område, smärtbedömning av personer med demens, kan utvecklas är 

införandet av smärtbedömningsinstrument i vården. I de flesta av studierna har det beskrivits 

hur svårt det är med smärtbedömning av denna patientgrupp. Ett sätt att underlätta för 

bedömaren skulle kunna vara utbildning och handledning.  Det är inte bara av värde för en 

personalkategori utan alla som arbetar med människor som lider av olika demenssjukdomar. I 

denna studie har artiklar från flera olika länder ingått. Svensk forskning har varit klart 

underrepresenterat. Detta kan tyda på att det forskas lite om detta ämne, vilket författarna 

upplever som anmärkningsvärt med tanke på att det finns ett stort antal personer med demens 

i Sverige och ett stort antal boenden. Denna patientgrupp är väldigt utsatt, då de saknar i 
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många fall ett språk för att uttrycka eventuell smärta. En fråga som dykt upp hos författarna 

under denna studies gång är om den vårdpersonal som arbetar med denna patientgrupp är 

medvetna om att det finns verktyg tillgängliga för smärtbedömning av personer med demens. 

Där skulle utbildning och handledning komma in. I en studie Svensk studie (Lundell & 

Svensson, 2003) har ett verktyg tagits fram, men ingenting nämns huruvida någon utvärdering 

gjorts. Ett förslag för vidare forskning skulle kunna vara att utvärdera instrumentets reliabilitet 

och validitet. Det vore även mycket intressant att se om det skulle medföra skillnader i icke- 

farmakologiska och farmakologiska åtgärder efter införandet av instrumentet i verksamheten 

samt minskade smärtbeteenden. 
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