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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva olika smärtbeteenden hos äldre 

personer med demens samt smärtskattningsinstrument som är avsedda att användas för 

äldre personer med demens. Vetenskapliga artiklar söktes i Medline och CINAHL och 

arton artiklar inkluderades. Huvudresultatet i föreliggande litteraturstudie var att det 

finns tillförlitliga och enkla smärtskattningsverktyg för äldre personer med demens att 

använda för vårdpersonalen. De 4 valda smärtskattningsskalorna, PAINAD, MOBID, 

DOLOPLUS och PACSLAC hade alla höga psykometriska egenskaper vilket gör att de 

på ett säkert och tillförlitligt sätt kan användas av vårdpersonalen. Resultatet visade 

också på problemen att särskilja smärta hos en äldre person med demens från andra 

psykosociala problem som till exempel hunger, törst eller behov att gå på toaletten. De 

valda artiklarna testade i många fall smärtskattningsverktygen för äldre personer med 

demens mot självskattningsverktyg och att sjuksköterskan bara utifrån egna 

observationer gjorde en värdering av smärtstyrka eller intensitet. Vissa av de ingående 

artiklarna har jämfört validitet och reabilitet vid en översättning av 

smärtskattningsverktygen från originalspråket till ett annat språk och kommit till 

slutsatsen att även om validitet och reabilitet sjunkit på vissa punkter så har inte de 

psykometriska egenskaperna försämrats i den mån att smärtskattningsverktygen blivit 

obrukbart i en översatt version. 

 

Nyckelord: Smärta, demens, mätning, beteende 
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Abstract 

The aim of this study was to describe different painbehaviors in elderly people with 

dementia and painassessment instruments wich are intended for elderly people with 

dementia. Articles were searched in MEDLINE and CINAHL and eighteen articles were 

included. The main finding of this literature study was that there are reliable and simple 

pain assessment tools for elderly people with dementia to use for the nursing staff. The 

4 selected pain assessment scales, PAINAD, MOBID, DOLOPLUS and PACSLAC all 

had high psychometric properties which make them safe and reliable, to be used by 

nursing staff. The result also showed the problems of distinguishing pain in an elderly 

person with dementia from other psychosocial problems such as hunger, thirst or the 

need to use the toilet. The selected articles tested in many cases, pain assessment tools 

for elderly people with dementia to self-assessment tool and that the nurse only from its 

own observations gave a valuation of pain magnitude. Some of the included articles 

have compared the validity and reability at a translation of painassessmenttools from the 

original language into another language and concluded that although the validity and 

reability fallen on some points that do not have the psychometric properties have 

deteriorated  to the extent that pain assessment tools has broken down in a translated 

version. 
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"Skådespelaren lider inte och patienten spelar inte. 

Men båda är låsta i ett evigt tålamod och en evig 

akt"  

 

T.S Elliot 
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1. Introduktion 

”Tala är silver och tiga är guld” är ett ordspråk som följt mänskligheten under många 

år. För den friske personen har kanske inte orden i ordspråket har så stor betydelse men 

för den som är gammal och har en demenssjukdom får ordspråket en ny och smärtsam 

innebörd. Nästan alla smärtutredningar bygger på en verbal kommunikation vilket för 

oss som inte har en kommunikationsnedsättning inte är något stort problem (1). För att 

bedöma smärta hos äldre personer med demens finns olika smärtskattningsinstrument 

(2,3). 

1.1 Demens och en allt äldre befolkning 

Demens kommer från det latinska ordet demens som betyder utan själ. Demenssjukdom 

är en mycket vanlig sjukdom som innebär en försämring av minnet och ytterligare minst 

en kognitiv funktion. Demenssjukdomarna är progredierande och ger svåra sociala och 

psykiska handikapp innan de leder till att den drabbade avlider. 

Funktionsnedsättningarna som sätts i samband med demenssjukdomar ska inte förväxlas 

med naturliga åldersförändringar i nervsystemet. Antalet drabbade ökar i takt med att 

åldersstrukturen på befolkningen förändras (1).  Andelen 65-åringar och äldre i Sverige 

var vid årsskiftet 2008-09 17,8%. Ökningen av grupperna 65-, 80- och 90-åringar fram 

till 2050 presenteras i tabell 1. Det rör sig om en ansenlig ökning av äldre i Sverige och 

störst är ökningen av gruppen 90+ (4). 

 

Tabell 1. Befolkningsutveckling i Sverige enligt SCB 2009 

Ålder 2008 2030 2050 

65+ 1 645 081 2 302 531 2 477 406 

80+ 493 113 763 003 911 767 

90+ 77 972 107 300 168 699 

 

På grund av den låga befolkningstillväxt som Sverige har idag kommer förändringarna 

som presenteras i tabell 1 med ökat antal äldre, innebära ett större behov av medicinsk 

vård och ökat omvårdnadsbehov. Detta kommer att sätta stor press på samhällets 

ekonomi- och välfärdssystem. De politiska beslut som måste tas i frågan i en relativt 

snar framtid kommer att bli både komplexa och stora (4,5). I föreliggande 

litteraturstudie definierar vi ålder utifrån den kronologiska åldern och definitionen av 

äldre personer var de som var 65+ år (4). 
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1.2 Demens 

Demens är ett kliniskt tillstånd som kännetecknas av nedsättningar av kognitiva, 

emotionella, beteendemässiga och neurologiska funktioner (1). Ett obligat för demens är 

minnesstörning av någon grad, dessutom ska minst ett av följande symtom finnas med i 

den kliniska bilden: desorientering, språkstörning, praktiska svårigheter, bristande 

exekutiv förmåga, förändring av personlighetsdrag resulterande i omdömeslöshet, 

affektlabilitet, känslomässig avflackning, aggressivitet och insiktslöshet (6). Symtomen 

ska vara av sådan karaktär att de påverkar patientens arbete och/eller sociala liv på ett 

sådant sätt att de ger en betydande sänkning av prestationsförmågan. Durationen av 

symtomen skall ha varit minst 6 månader och får inte förklaras med konfusion eller 

delirium (6). Demenssjukdomarna indelas ofta in i tre stora grupper; 

Primärdegenerativa demenssjukdomar där Huntingtons sjukdom, frontallobsdemens 

och den vanligaste formen av demenssjukdom, Alzheimers sjukdom, vilken 60% av de 

som drabbas av demenssjukdomar får (1). Uppkomsten av sjukdomarna som uppstår i 

hjärnvävnaden är okända. Den andra stora gruppen demenssjukdom är vaskulära 

demenssjukdomar. Bland vaskulära demenssjukdomar är Multi Infarkt Demens (MID) 

den vanligaste och orsakas av kärlskador till följd av aterosklerotiska förändringar som 

ger blödning och ischemi (1). Den tredje och sista stora gruppen demenssjukdomar är 

sekundära demenssjukdomar vilka är sekundära skador i hjärnan på grund av somatiska 

sjukdomar, alkohol eller lågtryckshydrocefalus (5). 

 

1.3 Demensutredning 

Vid misstanke om demenssjukdom ska man göra en demensutredning (5). Skälen för att 

göra en demensutredning är flera; bland annat för att utesluta till exempel 

behandlingsbara somatiska sjukdomstillstånd eller läkemedelsbiverkan. Tidig diagnos 

av demenssjukdomen kan göra att bromsmedicinering får stor verkan på den fortsatta 

livskvalitén för både patient och anhöriga (1). 

Vid själva utredningen är anamnesen synnerligen viktig eftersom den ger svar på när 

symtomen började och hur långt sjukdomen har framskridit. Laboratorieprover tas 

också frikostigt för att utesluta bakomvarande somatiska sjukdomsorsaker. 

Serumkoncentration av B12 och Tyreoideastimulerande hormon (TSH) skall alltid 

analyseras. EKG utvärderas, brister i ADL-förmågan undersöks. MMT (mini mental 

test), MRT (magnetkamera undersökning) och EEG styrker eller friar slutligen 
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demenssjukdomen (1). Om man fortsätter utreda sjukdomsbilden kan man komplettera 

med en neuropsykologisk utredning med psykometri och blodflödesmätningarna, Single 

photon emission computed tomography (SPECT) och Regional Cerebral Blood Flow 

(rCBF). Dessa båda blodflödesmätningar visar var i hjärnan och hur omfattande skadan 

är (5). 

1.4 Kommunikation vid demenssjukdom och ålderdom 

Äldre människor är sårbara men gamla människor med demenssjukdom är ännu mer 

sårbara och det ställer höga krav på all personal inom vården som har kontakt med dessa 

människor (7). Kommunikationssvårigheter definieras som; ”en motorisk eller sensorisk 

betvingad talstörning eller neurologisk sjukdom/skada, som medför nedsatt förmåga att 

förmedla sin smärtupplevelse genom språket” (7). Det är viktigt att beakta den äldre 

människans behov av livskvalitet, hälsa och värdighet. Det sistnämnda är kanske både 

det svåraste att upprätthålla men är samtidigt bland det viktigaste för den enskilde 

personen. Att som vårdpersonal ständigt aktualisera dessa behov är speciellt viktigt 

eftersom de äldre med demenssjukdom även är olika individer med sina egna besvär, 

sorger och glädjeämnen som påverkar honom eller henne på ett speciellt sätt. Med 

resonemanget ovan kan man tänka på följande saker när man kommunicerar med äldre 

personer med demens menar författarna till boken Omvårdnadsorienterad 

kommunikation: realationsetik, samarbete och konfliktslösning (7): 

 Respektera att allting tar längre tid 

 Ha tålamod, lyssna aktivt 

 Använda en stor palett av kommunikationsfärdigheter 

 Visa intresse för personens historia 

 Använda icke-verbal kommunikation som till exempel gester och beröringar 

 Använda korta enkla meningar 

 Använda uttryck och fraser som personen känner igen 

 Inte byta ämne för snabbt utan följ med i den andres tankegång 

 

1.5 Omvårdnadsteori av Joyce Travelbee 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori skildras i litteraturen som en interaktionsteori där 

samspelet, interaktionen, det mellanmänskliga mellan människor är ett essentiellt 

begrepp. Travelbee har empati som ett av sina främsta redskap(8). Enligt henne betyder 
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empati att fördjupa sig i och skapa sig en förståelse av det psykologiska och somatiska 

tillstånd där en patient befinner sig, just för ögonblicket. Travelbee menar också att 

empati inte bara spontant uppkommer. Empatin får näring i personer som har ungefär 

samma historia. Därmed blir också den empati som sjuksköterskan förmedlar också till 

viss del beroende och även begränsad av den historia som sjuksköterskan har 

gemensamt med patienten. För att kunna förstå hur patienten känner sin sorg, sitt 

lidande, sin ångest, ilska, smärta eller glädje så måste sköterskan själv ha känt samma 

saker, utan för den skull varit i samma besvärliga position som patienten (8). En 

sjuksköterskas duglighet att känna empati är något som med livserfarenhet och många 

möten ständigt mognar. En yrkesmässig sköterska känner empati för patienten oavsett 

om hon eller han tycker om den äldre personen med demens som hon eller han har 

framför sig (8). 

1.6 Smärta 

Smärta är per definition enligt International Association for the Study of Pain (IASP) 

”En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som orsakas av faktiskt eller 

hotande potentiell vävnadsskada eller som av patienten tolkas i dessa termer.” (9). 

Smärta är en komplicerad sinneskänsla uppbyggd av; sensoriska-diskriminativa, 

emotionella-affektiva och kognitiva-evaluerande komponenter. Smärtsystemets främsta 

uppgift är att varna för hotande eller pågående vävnadsskada. Smärta påverkar även det 

autonoma nervsystemet och har psykodynamiska effekter (5,10). En undersökning i 

USA visade på att så många som fyrtiofem procent till åttiofem procent av den äldre 

befolkningen led av smärta på något sätt. Författarna ansåg också att underbehandlad 

eller obehandlad smärta fick stora konsekvenser för den drabbade och dennes 

närstående (3). Svårigheter att skatta smärta finns hos alla människor eftersom all 

smärta är subjektiv men hos äldre blir svårigheterna ännu större på grund av smärtan 

inte är så enkel att förklara på grund av att många äldre har multidiagnoser. Hos 

personer som är dementa blir svårigheterna ännu större på grund av en kognitiv 

nedsättning. Dessutom finns det hos personalen på äldreboenden en viss okunskap i att 

känna igen smärta hos patienter vars verbala förmågor inte är så goda (11). I en studie 

gjord i Lund så konstaterades att smärta hos icke-dementa patienter i de allra flesta fall 

uttrycktes verbalt medan dementa patienter uttryckte sig mer känslomässigt som att 

skrika, slåss och att grimasera. Vidare noterade författarna att även om patienten i sitt 

tycke uttryckte smärta så förstod inte sjuksköterskan det som patienten uttryckte (12). 
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Yukari Takai et. al (2007) konstaterade att otillräcklig smärtlindring är alltför vanligt på 

äldreboenden. Sjukvårdspersonalen måste bli mer uppmärksam på de allvarliga problem 

och komplikationer som svår smärta hos de äldre kan orsaka. Författarna menade också 

att riktlinjer för både farmakologiska metoder och icke farmakologiska metoder borde 

systematiskt införas på alla vårdinrättningar som äldre kan tänkas besöka (13).  

1.7 Skattning av smärta hos äldre personer med demens 

Forskning visar på att äldre personer med demenssjukdom och nedsättning av kognitiva 

funktioner ordineras mindre mängder smärtstillande medel än motsvarande friska 

personer i samma åldersgrupp (3,5,10,11,14). Två studier visade även ett samband 

mellan hur mycket en person var desorienterad och hur stor mängd smärtstillande medel 

den fick. Ju mer desorienterad personen var ju mindre mängd smärtstillande fick hon 

eller han (3,14). 

Målsättningen med smärtskattning är att personen själv ska skatta sin smärta, med till 

exempel VAS, tillförlitligheten blir då störst. Mätningen ska dessutom utföras ett flertal 

gånger under en begränsad tidsperiod för att tillförlitligheten ska bli acceptabel. I mesta 

möjliga mån ska det göras även för äldre personer med demens (9). I de fall som 

tillförlitligheten av resultatet inte bedöms som tillräckligt säkert finns andra sätt att 

bedöma smärta hos äldre med demens (3). 

 

1.8 Problemformulering 

Studier har visat att eftersom smärta är ett vanligt förekommande symtom hos äldre 

personer med demens, så det är av stor vikt att sjukvårdspersonal, både inom och 

utanför äldreomsorgen, kan tolka äldre dementas uttryck för smärta eftersom smärta är 

en subjektivt upplevd känsla (3,14). Äldre personer med demens kan även ha en 

nedsättning av sin kognitiva förmåga som försvårar för dem att uttrycka sin upplevda 

smärta. Det finns en diskrepans mellan sjuksköterskors upplevda kunskap om äldre 

personer med demens sätt att uttrycka smärta och den verkliga kunskap de besitter (15). 

 

1.9 Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva olika smärtbeteenden hos äldre 

personer med demens samt smärtskattningsinstrument som är avsedda att användas för 

äldre personer med demens. 
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1.10 Frågeställningar  

Hur beskriver litteraturen olika smärtbeteenden hos äldre personer med demens?  

Hur beskriver litteraturen olika smärtskattningsinstrument som är konstruerade för att 

användas vid smärtskattning för äldre personer med demens? 

Vilken kvalité har de inkluderade artiklarna i föreliggande studie avseende 

datainsamlingsmetod och urval? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (16,17). 

2.2 Databaser 

Artiklar söktes i databaserna CINAHL och Medline via Pubmed. Dessa databaser 

valdes med tanke på att artiklarna är vetenskapligt granskade och har ett synnerligen 

stort utbud av relevanta artiklar inom valt ämnesområde (17). 

2.3 Databaser, sökord och sökstrategi 

Författarna sökte i databaserna CINAHL och Medline via PubMed under januari och 

februari månad 2012. Sökorden som användes var följande Medical Subject Headings-

termer (MeSH); pain, dementia, assesment och behavio(u)r. Kombinationer av sökorden 

sattes samman med hjälp av den booleska operatoren AND (16,17). 

2.4 Inklusionskriterier 

Endast vetenskapliga artiklar publicerade under tiden mellan februari 2002 och februari 

2012 och skrivna på engelska, svenska eller norska inkluderades av den anledningen att 

svenska var modersmålet hos författarna av föreliggande litteraturstudie samt att 

engelska och norska behärskades av författarna av föreliggande litteraturstudie. Studier 

relevanta för föreliggande studies syfte och frågeställningar inkluderades.  

2.5 Exlkusionskriterier 

Författarna av föreliggande studie exkluderade artiklar som inte har varit skrivna på 

engelska, norska eller svenska. Även artiklar som beskrev smärtskattning av yngre, 
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smärtskattning av äldre personer utan demenssjukdomar och artiklar som inte stämde 

överens med våra frågeställningar och syfte exkluderades. 

2.6 Valda källor 

Totalt 18 artiklar inkluderades i föreliggande litteraturstudie. Dessa artiklar uppfyller 

ställda krav i 2.4 och 2.5 och redovisas i resultatdelen under tabell 3 samt tabell 4 i 

bilaga 1. 

 

 

Tabell 2. Sökresultat 

Databas Söktermer Antal träffar Lästa Abstract Inkluderade artiklar 

Medline via 

Pubmed 

Pain AND 

Dementia 

165 9 1 

Medline via 

Pubmed 

Pain AND 

dementia 

AND 

Assessment 

51 12 1 

Medline via 

Pubmed 

Pain AND 

Dementia 

AND 

behavio(u)r 

39 14 1 

Cinahl Pain AND 

Dementia 

198 37 6 

Cinahl Pain AND 

Dementia 

AND 

Assessment 

107 22 6 

Cinahl Pain AND 

Dementia 

AND behavior 

26 19 1 

Manuell sökning 

samt fritextsökning 

i databasen Cinahl. 

   2 

Totalt  586 113 18 

 

 

2.7 Dataanalys 

Vid databassökningarna blev antalet träffar 586. För att kunna få en överblick av 

materialet valdes artiklar ut som hade en för resultatet relevant och intressant titel. 

Därefter lästes abstracten igenom hos de artiklar som vi fann relevanta. Dessa artiklar 

lästes sedan noga av författarna i föreliggande litteraturstudie där syfte och resultat 

identifierades för att sedan bli inkluderade i resultat vilket redovisas i tabell 3 i 

resultatdelen.  
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2.8 Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar i studien har fått tillstånd av en etisk kommitté. Deltagarna i de artiklar som 

har använts ska ha fått information om att deras deltagande kan avbrytas när som helst 

och att de inte behöver ange något skäl för det, för att få ingå i föreliggande 

litteraturstudie. Slutsatsen blir därmed att ett nytt tillstånd av en annan etisk kommitté 

inte behöver göras (16). 

3. Resultat 

I tabell 3 redovisas resultat och syfte av de artiklar som inkluderades i föreliggande 

litteraturstudie. I tabellen finns PMID, referens, författare, syfte och resultat. En 

utförligare redovisning av resultatet till föreliggande litteraturstudies frågeställningar 

presenteras i löpande text därefter presenteras Tabell 4 vilken är en sammanställning av 

mätbara teman vilka utgör basen för de undersökta smärtskattningsinstrumenten i 

föreliggande litteraturstudie. 

 Tabell 3. PMID nr/Vancouver referens, författare, syfte och resultat 

PMID Nr 

Referens 

Författare Syfte Resultat 

16866673 

(18) 

Sophie Pautex, Agne`s 

Michon, Monia 

Guedira, He´loise 

Emond, 

Paulette Le Lous, 

Dimitrios Samaras, 

Jean-Pierre Michel, 

Franc¸ois Herrmann, 

Panteleimon 

Giannakopoulos och 

Gabriel Gold. 

Syftet var att bedöma 

funktionen på 

självskattningsskalor på 

flera dementa 

hospitaliserade människor 

samt att jämföra detta med 

observerad data. 

Resultatet visade på att 

vårdpersonal inte skall använda 

observationssmärtskattningsskalor 

till att börja med då många 

dementa utan svårigheter kan 

självskatta sin smärta.  

20880759 

(19) 

Heather Eritz och 

Thomas 

Hadjistavropoulos 

Syftet var att utröna vilka 

tecken anhöriga tittade på 

för att se när deras demente 

anhörige har smärta. 

Vidare så skulle de även 

titta på sambanden mellan 

den anhöriges karaktär som 

till exempel kön, mod och 

empati samt skattningen av 

respondentens smärta. 

Resultatet visade på att de 

anhöriga inte tittade på några 

särskilda tecken på smärta hos 

respondenten. Författarna trodde 

att de struntade i de icke verbala 

teckenen eller så såg de anhöriga 

inte dem. Vad gällde olika 

karaktärer fanns inga tecken på 

något förutbestämmande tecken 

till skattningen. Anhöriga såg till 

sammanhanget när de skattade 

respondentens smärta. 
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21309873 

(20) 

Lena M Hammar, 

Azita Emami, Eva 

Götell och Gabriella 

Engström 

Syftet var att undersöka om 

äldre dementas beteende 

förändrades till ett mer 

positivt och lugnare 

beteende om vårdpersonal 

sjöng för dem. 

Resultatet visade att 

respondenterna i studien visade 

ett positivt resultat. Beteenden 

som till exempel ”putta undan” 

minskade och uttryckta känslor 

som ”nöjdhet” ökade. Generellt 

såg de även att respondenterna 

verkade mer nöjd och tillfreds. 

19054191 

(21) 

Ann L. Horgas, 

Amanda F. Elliott och 

Michael Marsiske. 

Att undersöka sambandet 

mellan det verbala och icke 

verbala uttrycken för 

smärta hos personer med 

nedsatt kognitiv förmåga 

och hos personer utan 

nedsatt kognitiv förmåga. 

Resultatet visade att beteendet 

inte skiljer sig mellan dementa 

och icke dementa vid smärta. De 

verbala uttrycken för smärta är 

nedsatt hos dementa personer. 

17544127 

(22) 

Ann L. Horgas,  

Austin Lee Nichols, 

Caissy A. Schapson 

och 

Krystel Vietes 

Syftet var att bedöma 

tillförlitligheten i 

NOPPAIN som är en 

smärtskattningsskala för 

dementa när sjuksköterskor 

använder den samt att 

jämföra NOPPAIN-

skattningarna med andra 

väletablerade 

smärtskattningsskalor. 

Resultaten visade på att 

NOPPAIN var en tillförlitlig, 

lättanvänd skattningsskala till 

äldre personer. 

20652872 

(23) 

Alice Jordan, Julian 

Hughes, Mani Pakresi, 

Sarah Hepburn och 

John T. O’Brien 

Syftet var att undersöka 

smärtskattningsverktyget 

Pain Assessment in 

Advanced 

Dementia, PAINADs, 

förmåga att uppskatta och 

hantera smärta på 

servicehus i Storbritannien 

Författarna kom fram till att 

PAINAD är ett känsligt verktyg 

för att upptäcka smärta hos äldre 

personer med demens och att 

verktyget ofta uppfattar förmodad 

smärta. Författarna menar också 

att verktyget är bra på att värdera 

administrerad eller pågående 

smärtlindring. Verktyget ger bra 

vägledning om vilken nivå 

smärtan ligger på så är inte 

resultatet definitivt när det gäller 

smärta hos äldre personer med 

demens. 

16497681 

(24) 

Ian Yi-Onn Leong, 

Mei Sian Chong, 

Stephen J Gibson 

Syftet var att jämföra tre 

olika typer av 

smärtskattning. Self-

Reportded pain score 

(SRPS), nurse-reported 

pain score (NRPS) och 

Pain Assessment in 

Advanced 

Dementia (PAINAD) 

Resultatet i artikeln visade att 

PAINAD och NRPS 

överensstämde bra vid en 

jämförelse men NRPS inte fick 

samma resultat som de övriga vid 

en jämförelse. Slutsatsen är att vid 

lindrig till medelsvår demens hos 

äldre personer så är 

observationsskalor som NRPS 

och PAINAD bra 

smärtskattningsverktyg emellertid 

får självskattningsverktyg som 

SRPS inte ger samma tillförlitliga 

resultat. Samtliga undersökta 

skalor i studien visade på god 

validitet. 
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22117753 

(25) 

Melissa Paulson-

Conger, Jane Leske, 

Carolyn Maidl, 

Andrew Hanson och 

Laurel Dziadulewicz 

Syftet med studien var att 

jämföra Pain Assessment 

in Advanced 

Dementia (PAINAD) och 

Critical-Care Pain 

Observation Tool 

(CPOT) som källor för 

smärtskattningsberäkningar 

på patienter som av olika 

anledningar är icke-

verbala. 

Slutsatsen författarna drar är att 

båda verktygen är tillförlitliga 

smärtskattningsverktyg på 

undersökt patientkategori. 

17509814 

(26) 
Bettina S. Husebo, Liv 
I. Strand,  
Rolf Moe-Nilssen, 
Stein B. Husebo,  
Andrea Lynn Snow 
och Anne E. 
Ljunggren 

Syftet med artikeln var att 

beskriva utvecklingen av 

MOBID-pain scale och att 

beskriva aspekter som 

validitet och reabilitet. 

Resultatet blev att MOBID var ett 

bra sätt att avslöja smärta hos 

patienter med demenssjukdom 

samt att reabiliteten och 

validiteten var god i studien. 

19192240 

(27) 

Bettina S. Husebo, Liv 

I. Strand, Rolf Moe-

Nilssen, Stein B. 

Husebo  

och Anne E. 

Ljunggren. 

Syftet var att undersöka 

intra-reliabiliteten av 

smärtbeteendeindikatorer 

och smärtpoäng i MOBID 

smärtskattningsskala. 

Resultatet visade att MOBID 

smärtskattningsskala är 

tillfredställande pålitlig för 

smärtskattning av äldre dementa 

samt att reabiliteten och 

validiteten uppvisade moderata 

till goda värden i studien. 

20210897 

(28) 

Bettina S. Husebo, Liv 

I. Strand, Rolf Moe-

Nilssen, Stein B. 

Husebo och Anne E. 

Ljunggren. 

Syftet i denna artikel var 

att undersöka de 

psykometriska 

egenskaperna i MOBID-2 

smärtskattningsskala för 

äldre dementa. Författarna 

tittade även på test-retest 

realibiliteten i skalan. 

Man kom fram till att MOBID-2 

smärtskattningsskala hade goda 

resultat på alla undersökta punkter 

samt att reabiliteten och 

validiteten var god i studien. Den 

var även tidseffektiv och pålitlig i 

användandet för sjuksköterskor. 

19747865 

(29) 

Thomas G. Pickering, 

S.J. Gibson, S. 

Serbouti, P. Odetti, J. 

Ferraz Gonçalves, G. 

Gambassi, H. Guarda, 

J.P. Hamers, D. 

Lussier, F. Monacelli f, 

J.M. Pérez-Castejón 

Garrote, S.M. 

Zwakhalen, D. 

Barnetom och B. Wary  

Syftet var att utvärdera 

översättningen av 

Doloplusskalan i fem olika 

språk när det gäller test-

retest och inter- rater 

reliabilitet. 

Resultatet visade att båda testerna 

var bra eller mycket bra i 

översättningarna till engelska, 

spanska, italienska och 

portugisiska. Den tyska 

översättningens tester fick ett 

medelresultat. 

16111065 

(30) 

Jacob C Hølen, Ingvild 

Saltvedt, Peter M 

Fayers, Marit 

Bjørnnes, Guri 

Stenseth, Bjørn Hval, 

Marile`ne Filbet och 

Stein Kaasa 

Syftet var att översätta 

Doloplusskalan till Norska 

för att sedan testa dennes 

validitet samt att erhålla 

användarnas utvärdering av 

dess kliniska prestanda. 

Man översatte enligt angivna 

riktlinjer. Testerna visade 

tillfredsställande värden. 

Användarna ansåg att Doloplus 

var lätt att använda samt värdefull 

i arbetet men validiteten i de 

psykosociala frågorna 

ifrågasattes. 

------- 

(14) 

Mahin Akbarzadeh, 

Ulf Jakobsson 

Syftet var att testa 

validiteten och 

reliabiliteten hos den 

Svenska versionen av 

Doloplus-2 instrumentet på 

äldre personer som har 

svårt att kommunicera 

Resultatet visade att validiteten 

och reliabiliteten för den svenska 

versionen var god. 

Interbedömarreliabiliteten mellan 

bedömarna av skalan var också 

god. Följde golden standard väl. 



 

11 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

19752202 

(31) 

 

Sophie Pautex; 

Francois Herrmann; Le 

Lous Paulette; Gabriel 

Gold 

 

Syftet var att undersöka 

validiteten i Doloshort 

smärtskattningsskala och 

bekräfta dess enkelhet vid 

användning. 

I den undersökningsgrupp som 

användes fungerade Doloshort 

mycket bra, den var dessutom 

snabb och enkel att använda. 

Författarna anser att ytterligare 

studier för dess validitet behövs 

eftersom det finns fler 

populationer att undersöka. 

20692806 

(32) 

Justina Y.W. Liu; 

Michelle Briggs; S. 

Jose´ Closs 

Syftet var att jämföra fyra 

stycken 

smärtskattningsskalor med 

varandra på patienter som 

har artritsmärta. En av 

skalorna var PACSLAC 

Resultaten visade att alla fyra 

testade skalor hade liknande 

validitet och reabilitet. I 

avseendet osteoartritsmärta fick 

PAINAD och Abbey Pain Scale 

bättre värden på grund av deras 

rörelseprogram. 

14999652 

(33) 

Shannon Fuchs-

Lacelle; Thomas 

Hadjistavropoulos 

Syftet var att under tre 

faser skapa en skala som 

kan användas till att skatta 

smärta hos äldre med svår 

demens. 

I fas ett skapades PACSLAC. Fas 

två undersökte den interna 

konsistensen med bra värden som 

följd. I fas tre fokuserades det på 

en primär validering av 

instrumentet där det framkom att 

man hade diskriminerat området 

smärttillfällen. Skalan uppvisade 

god reabilitet och validitet. 

18486509 

(34) 

Sandra Zwakhalen, 

Raymond Koopmans, 

Paul Geels, Martijn 

Berger och 

Jan Hamers. 

Syftet var att undersöka 

smärtförekomsten på 

demensboenden med hjälp 

av PACSLAC-D samt att 

identifiera sambandet 

mellan smärtförekomsten 

och bland annat, kognitivt 

status samt användningen 

av smärtlindrande 

läkemedel. 

I studien framkom att så många 

som 47% upplevde smärta, även 

om smärtan var relativt lindrig. 

Användandet av 

observationssmärtskattningsskalor 

är en relativt ny metod och 

jämfört med tidigare 

undersökningar där man skattat 

äldre personer som icke är 

kognitivt påverkad och inte funnit 

så hög förekomst av smärta med 

självskattning så visar detta på att 

det finns en hög prevalens av 

smärta hos äldre dementa. 

 
 

 

3.1 Särdrag hos äldre personer med demens man kan härröra till smärta 

Det finns inga studier som visar att äldre personer med demens känner mindre smärta än 

andra personer men ändå visar forskningen på att just den patientkategorin blir 

underbehandlade och det menar författarna beror på att äldre personer med demens har 

svårigheter att kommunicera ut sin smärta (21). Typiska särdrag på smärta hos äldre 

personer med demens menar en studie är förändringar i: ansiktsuttryck, verbala uttryck, 

kroppshållning, interaktioner med andra personer, rutiner och invanda mönster samt 

känslolivet (22). En annan studie (23) menar att dessa uttryck inte uteslutande visar på 

smärta utan också kan visa på psykosociala fenomen. 
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3.1.1 Verbala tecken på smärta hos äldre personer med demens 

I en studie (20) tas fenomenet ”behavioural and psychological symtoms of dementia” 

(BPSD) upp. Personer med BPSD kan visa upp att antal olika verbala symtom som t ex 

agitation och aggression som tar sig uttryck som skrik, okontrollerade högljudda läten. 

Personer med BPSD upplevs som störande av både sjukvårdspersonal och andra 

patienter och det kan få till följd att smärtlindringen kan bli felaktig (20). 

 

3.1.2 Icke verbala tecken på smärta hos äldre personer med demens 

Äldre personer med demens viktigaste sätt att förmedla sin smärta är den icke verbala 

eftersom självskattning av smärta via verbala förmågor är den mest tillförlitliga metod 

att skatta smärta på och de dementa äldre personerna ofta saknar den förmågan (18). Att 

tolka icke verbala tecken sätter sjukvårdspersonalen på svåra prov, beskrivs i en annan 

studie där icke verbala tecken som ansiktsuttryck, personlighetsförändringar, 

kroppsspråk, trotsighet, hudfärg och ögonrörelser måste sättas i rätt kontext (19)   

 

3.2 Smärtskattningsskalor 

3.2.1 PAINAD 

Pain Assessment In Advanced Dementia (PAINAD) är en icke verbal, observations 

smärtskattningsskala som bygger på fem stycken faktorer som var för sig värderas 

mellan 0 och två. Maximal poäng kan alltså bli tio och den lägsta poängen, noll. De 

faktorer som bedöms är: andning, negativa läten, ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

avledning (25). Flera studier pekar på att PAINAD är ett säkert och validerat verktyg för 

att mäta smärta hos dementa personer med demens (23-25). En studie menar att 

verktyget är tillförlitligt gällande att värdera administrerad eller pågående smärtlindring 

men att tillförlitligheten inte är lika hög gällande mätning av smärta vid enstaka fall hos 

äldre personer med demens därför att de som har demens tenderar att även ge uttryck 

för förväntad smärta (23). I en studie som jämför PAINAD med sköterskans 

uppskattade smärta och självupplevd smärta visade det sig att en erfaren sköterska 

genom observation kunde få fram samma resultat som PAINAD men att vid 

självskattad smärta hos äldre personer med demens så skiljde sig resultatet avsevärt mot 

PAINAD och sköterskans uppskattning (24). 
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3.2.2 MOBID 

Mobilisation Obeservation Behaviour Intensity Dementia Pain Scale (MOBID) är ett 

verktyg speciellt framtagen för äldre dementa personer med svår demens. Verktyget 

bygger på att den som ska uppskatta smärtan rör extremiteterna och bålen på personen 

som ska smärtvärderas på ett förutbestämt sätt och samtidigt observerar och bedömer de 

tre smärtbeteendena smärtljud, ansiktsuttryck och smärtförsvar. Intensiteten i 

beteendena uppskattas på en skala från ett till tio (26-28). I en studies resultat visar 

författarna på att högsta smärtskattningen kommer från de guidade rörelserna i armar 

och ben och vid upprepade tester så har smärtskattningen en tendens att öka i intensitet. 

Vidare noterar man att andra smärtor än smärtor i skelettmusklerna inte på ett 

tillförlitligt sätt kan värderas med hjälp av MOBID (27). Slutsatsen som dras är dock att 

MOBID är ett tillförlitligt och har en hög validitet och reliabilitet. 

Smärtskattningsinstrumentet kan med små insatser och liten tidsåtgång identifiera 

smärta (26).  

3.2.3 DOLOPLUS 

Doloplus är ett observations smärtbedömningsverktyg utvecklat i Frankrike som kan 

användas för att smärtskatta smärta hos äldre personer med demens eller med 

kommunikationssvårigheter. Verktyget är uppbyggt av tio frågor indelade i tre 

undergrupper; somatiska, psykomotoriska och psykosociala.  Varje fråga graderas 

mellan noll och tre, vilket efter en summering kan ge som mest poängen trettio och som 

minst poängen noll. Vid en poängsumma på fem eller över, bedöms patienten ha en 

uppenbar smärta. Verktyget har använts sedan 1992 och bedöms ha hög validitet och 

reabilitet i flera studier (14,29,30). Verktyget visar även på en hög reabilitet och 

validitet när det översätts till engelska, spanska, italienska, portugisiska och tyska (29). 

Doloplus mäter inte smärtupplevelsen i ett specifikt ögonblick utan mäter utvecklingen 

av smärta över tid (14). 

3.2.4 PACSLAC 

Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate 

(PACSLAC) är ett observations smärtskattningsinstrument konstruerat för äldre 

personer med demens utvecklat i Kanada. Syftet med framtagandet att PACSLAC var 

att sjuksköterskor på äldreboenden (34) skulle använda verktyget för att på ett 

tillförlitligt sätt smärtkatta äldre personer med demens (33). Instrumentet bygger på sex 
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stycken avsnitt där olika smärtbeteenden observeras och noteras. Totalt 60 olika teman 

undersöks för att sedan läggas ihop till en totalsumma vilken sedan kan jämföras över 

tid (33). Styrkan och därmed de höga psykometriska resultaten i detta 

smärtskattningsinstrument ligger i att det är ett observationsinstrument med många olika 

smärtbeteendevariabler (33). En annan studie menar att därför att instrumentet saknar 

rörelsevariabler så sjunker validiteten något (32). 

 

Tabell 4. Presentation av ingående teman i de redovisade smärtskattningsinstrumenten 
 Doloplus Pacslac Painad Mobid 

Ansiktsuttryck (Facial expression) --- --- --- --- 

Bister min (Slight frown) X X X X 

Sorgsen (Sad) X X X  

Skämd uppsyn (Frightened face) X  X  

Grimaser (Grimacing) X X X X 

Rynkad panna (Wrinkled forehead) X X   

Slutna ögon (Closed or tightened eyes)    X 

Förvrängda uttryck )Any distorted 

expression) 

    

Snabba blinkningar (Rapid blinking)  X   

Verbala uttryck (Verbalizations, 

vocalizations) 

--- --- --- --- 

Suckar (Sighing)   X  

Jämmer (Moaning) X  X  

Mummlanden (Groaning) X X X X 

Grymtningar (Grunting) X X   

Skandera (Chanting) X   X 

Ropa (Calling out) X X X  

Ljudlig andning (Noisy breathing)   X  

Ber om hjälp (Asking for help) X X   

Verbalt smädlig (Verbally abusive)  X   

Kropps rörelser (Body movments) --- --- --- --- 

Stel (Rigid) X X X  

Spänd kroppshållning (Tense body 

posture) 

X X X  

Vaktande, misstänksam (Guarding) X X  X 

Plockig (Fidgeting)  X X  

Ökat tempo (Increasing pacing)  X X  

Gungande (Rocking)  X   

Begränsad rörlighet (Restrickted 

movement) 

X X  X 

Förändringar i gångstil eller 

rörelsemönster (Gait or mobility changes) 

X X   

Förändringar i aktiviteter och rutiner 

(Changes in activity patterns or 

riutines) 

--- --- --- --- 

Matvägran (Refusing food)     

Förändringar i aptiten (Appetite changes)  X   

Mer vila (Increase in rest periods)  X   

Sömn (Sleep)  X   

Förändringar i vilo mönster (Rest pattern 

changes) 

 X   

Plötsligt upphörande av vanliga rutiner  

(Sudden cessation of common routines) 

    

Ökad vandring (Increased wandering)  X   
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 Doloplus Pacslac Painad Mobid 

Förändringar i mental status (Mental 

status changes) 

--- --- --- --- 

Gråt och tårar (Crying or tears) X X X  

Ökad förvirring (Increased confusion) X X   

Irriterad eller plågad (Irritability or 

distress) 

X X   

3.3 Kvalité gällande datainsamlingsmetod och urval 

De metoder som använts i de inkluderande artiklarna i föreliggande studie var 

observation (20,23,26,27,32,34), det vill säga att sjukvårdspersonal har observerat 

respondentens beteende. Intervju (18,33) och en kombination av båda två 

(14,19,21,22,24,25,28-31). 

 

Urvalet av respondenter har i de inkluderade artiklarna (se tabell 3) i föreliggande 

litteraturstudie valts ut som ett strategiskt urval genom att inkludera hela 

vårdavdelningar eller inrättningar för äldre. Kriterier för att få delta i studierna var att 

respondenterna skulle ha en känd eller misstänkt smärtproblematik, vara äldre (+65) 

samt vara diagnostiserad med en demenssjukdom. 

 

Antalet respondenter i de inkluderade artiklarna i föreliggande litteraturstudie varierade 

mellan 26 respondenter (26) till 342 respondenter (29). Medelvärdet av deltagande 

respondenter blev 93. Antal ingående artiklar som låg under medelvärdet av 

respondenter var 8 (14,23,24,26-28,30,33). Antal ingående artiklar vilka låg över 

medelvärdet av respondenter var 4 (25,29,32,34). 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet i föreliggande litteraturstudie var att det finns tillförlitliga och enkla 

smärtskattningsverktyg för äldre personer med demens att använda för vårdpersonalen. 

De 4 valda smärtskattningsskalorna, PAINAD, MOBID, DOLOPLUS och PACSLAC 

hade alla höga psykometriska egenskaper vilket gör att de på ett säkert och tillförlitligt 

sätt kan användas av vårdpersonalen. Resultatet visade också på problemen att särskilja 

smärta hos en äldre person med demens från andra psykosociala problem som till 

exempel hunger, törst, understimulering eller behov att gå på toaletten. De valda 

artiklarna testade i många fall smärtskattningsverktygen för äldre personer med demens 

mot självskattningsverktyg och att sjuksköterskan bara utifrån egna observationer 
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gjorde en värdering av smärtstyrka eller intensitet. Resultatet av dessa jämförelser 

visade att självskattning och sjuksköterskans observationer, inte hade samma 

tillförlitlighet som de smärtskattningsverktyg som de valda artiklarna i föreliggande 

studie jämfört med. Vissa av de ingående artiklarna har jämfört validitet och reabilitet 

vid en översättning av smärtskattningsverktygen från originalspråket till ett annat språk 

och kommit till slutsatsen att även om validitet och reabilitet sjunkit på vissa punkter så 

har inte de psykometriska egenskaperna försämrats i den mån att 

smärtskattningsverktygen blivit obrukbart i en översatt version. 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva olika smärtbeteenden hos äldre 

personer med demens samt smärtskattningsinstrument som är avsedda att användas för 

äldre personer med demens. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) så har all 

människor rätt till samma vård på lika villkor. Dessutom skall vården ges med respekt 

för all människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (35). Det finns 

klara samband i litteraturen att personer med nedsatta kognitiva förmågor får mindre 

mängd smärtlindrande läkemedel än personer med sina kognitiva förmågor intakta 

(36,37) Studier har visat att problemet är att tolka de signaler och beteenden som äldre 

personer med demens visar när det känner smärta (38,39). Att tolka de ibland små 

subtila skillnaderna från ett normalt beteende hos en äldre person med demens kan I 

många fall vara en fråga om att sjukvårdspersonalen måste ha en bred kunskap om 

smärtproblematik hos äldre personer med demens (5). 

 

Fördelarna, menar författarna till föreliggande litteraturstudie, med att använda något av 

de smärtskattningsinstrument för äldre personer med demens, som vi har beskrivit 

tidigare, jämfört med att sjukvårdspersonalen bara visuellt och med andra iakttagelser 

skattar smärtan hos den äldre personen med demens blir att resultatet journalförs. 

Vinsten med att få smärtskattningen journalförd blir att smärtan hos den äldre personen 

med demens kan följas under en längre tid för att på så sätt på ett objektivt sätt se 

förändringar över tid. Lidandet för den äldre personen med demens minskar därmed 

eftersom man måste förutsätta att en korrekt smärtbehandling administreras då. Detta 

stöds även i litteraturen av tre studier (2,3,13). Resultatet visar på att det finns bra 

verktyg för personalen att använda i arbetet med att utreda smärtproblematik (2). 
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Författarna av föreliggande litteraturstudie valde de 4 smärtskattningsinstrumenten, 

PAINAD, MOBID, DOLOPLUS och PACSLAC vilka är konstruerade för äldre 

personer med demens, utifrån att de uppvisade höga psykometriska värden. Ett 

smärtskattnningsverktyg för äldre personer med demens (MOBID) valdes förutom dess 

höga psykometriska värde att det var konstruerat i Norden för nordiska förhållanden. 

Samtliga smärtskattningsverktyg konstruerade för äldre personer med demens som 

presenteras i föreliggande litteraturstudie visar på hög reabilitet och validitet.  

 

Det amerikanska verktyget PAINAD för smärtskattning av äldre personer med svår 

demens bygger på att 5 grupper av smärtbeteenden undersöks och värderas mellan 0 och 

2. Den minsta poängen vid en undersökning är 0 som utesluter smärta, och den 

maximala poängen ger 10 vilket motsvara värsta tänkbara smärta. Författarna av 

föreliggande litteraturstudie ser en styrka i att PAINAD-skalan kan härledas till den 10 

gradiga VAS (visuell analog skala). Författarna av föreliggande litteraturstudie menar 

att VAS är idag en erkänd och pålitlig skala som används frekvent av sjukvården i 

Sverige. Svagheten som författarna i föreliggande litteraturstudie upplever, och får stöd 

av litteraturen (23,40), är att instrumentet även tenderar att inkludera psykosociala 

faktorer som inte är förknippade med smärta som till exempel sorg, förväntad smärta, 

hunger och behov av att gå på toaletten. 

 

Det norska verktyget för smärtskattning för äldre med demens (MOBID) består av 2 

delar och bygger på att observera en patient i rörelse. Första delen handlar om 

intensiteten av smärta. Rörelsen består av att en vårdare, sjuksköterska eller 

undersköterska, böjer och sträcker patientens extrimiteter och huvud, känner på 

hudkostymen och bålen i ett viss mönster och samtidigt observerar ansiktsuttryck och 

läten för att notera dessa och uppskatta eventuell smärtintensitet på formuläret. Den 

andra delen består av observation av långvarig smärta som observerats senast veckan 

och kan härledas från andra delar av kroppen. Dessa observationer noteras på en 

schematisk bild av kroppen samt markeras i intensitet på en skala bredvid. Styrkan, 

menar författarna av föreliggande litteraturstudie, med det här verktyget är att smärta 

kan identifieras vid olika vinklar av lederna så att utredning av rörelsenedsättningar kan 

utvärderas bättre. Svagheten med smärtskattningsinstrumentet är att om den äldre 

personen med demens inte vill medverka kan man inte göra bedömningen(28). 
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Det franska smärtskattningsinstrumentet DOLOPLUS som kan användas av all 

sjukvårdspersonal och är en modifiering av ett smärtskattningsverktyg använt på  barn. 

Instrumentet har översatts till ett stort antal språk, däribland engelska, spanska, 

italienska, portugisiska, tyska och svenska, samt testats psykometriskt på respektive 

språk utan att reabiliteten och validiteten har försämrats. En viss nedgång i validitet 

uppvisades i den tyska versonen men den var inte signifikant nog för att 

smärtskattningsverkyget skulle bli obrukbart I Tyskland (29) Noterbart är att Doloplus  

inte mäter smärtan i ett givet ögonblick utan mäter utvecklingen av smärta över tid (40). 

 

PACSLAC som är uppbyggt av 60 teman, bedöms som ett av de mest tillförlitliga 

verktygen att skatta smärta hos äldre personer med demens eftersom den bygger på en 

tabell framtagen i samarbete med sjukvårdspersonal med stor erfarenhet av 

smärtbedömning av äldre personer med demens. Tabellen bygger på ett antal kända 

smärtbeteenden hos äldre personer med demens. Författarna av föreliggande 

litteraturstudie uppskattar det stora antal teman som ingår i skalan och förstår att 

resultatet som bygger på så stor mängd indata kan betraktas som tillförlitligt. Vi 

ifrågasätter däremot den praktiska funktionen eftersom den på grund av det stora antalet 

teman blir komplicerad att arbeta med i det dagliga arbetet vilket också styrks i 

litteraturen (40).  

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie hade som syfte att beskriva smärtskattningsinstrument som 

är avsedda att använda för äldre personer med demens. En litteraturstudie med 

deskriptiv design genomfördes. Fördelen med en litteraturstudie är att resultatet speglar 

forskningen som bedrivits under ett bestämt tidsintervall (17). De artiklar som valdes ut 

att ingå i studien valdes noggrant ut ur sökningar gjorda i databaserna CINAHL och 

PubMed. Sökorden som användes var: pain, dementia, assesment och behavio(u)r. 

Dessa sökord hade översatts från svenska till engelska och kontrollerats så att de 

överensstämde med kända MeSH termer. Sökningarna gav ett stort antal artiklar vilka 

begränsades till att ha varit publicerade efter januari 2001 samt vara tillgänglig för 

författarna av föreliggande litteraturstudie utan kostnad.  

 

Styrkan i föreliggande litteraturstudie är det stora utbudet av forskning i form av i 

vetenskapligt publicerade artiklar. Det har gjort att de av författarna av föreliggande 
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litteraturstudie fått möjligheten att välja ingående artiklar av hög kvalité. Författarna av 

föreliggande litteraturstudie har också gjort ett medvetet val av 

smärtskattningsinstrument konstruerade för äldre personer med demens. Kriterierna för 

att bli utvalda var att instrumenten skulle ha höga psykometriska egenskaper samt att 

minst två av dem skulle ha ett europeiskt ursprung vilket ger föreliggande 

litteraturstudie högre kredibilitet än om smärtskattningsinstrumenten konstruerats i ett 

specifikt land samt har haft låga psykometriska egenskaper. 

 

Svagheten i föreliggande litteraturstudie kan vara att endast en av de valda artiklarna är 

skrivna på svenska, vilket är författarnas modersmål. Det får till följd att 

översättningarna som är gjorda kan vara subjektiva samt att syfte och resultat kan ha 

misstolkats. För att kringgå dessa svagheter har författarna av föreliggande resultat läst 

artiklarna var för sig samt ingående diskuterat innehållet tillsammans. En annan svaghet 

var att författarna av föreläggande litteraturstudie inte haft tillgång till artiklar som inte 

varit kostnadsfria, det är möjligt menar författarna av föreliggande litteraturstudie, att 

resultatet kan ha påverkats av det.  

4.4 kvalitétsdiskussion 

Vid granskning av datainsamlingsmetod såg författarna av föreliggande litteraturstudie 

att de inkluderade artiklarna innehöll framförallt observationer av olika former, 

intervjuer och kombinationer av båda datainsamlingsmetoderna. Val av 

datainsamlingsmetod inom området smärtskattning av äldre personer med demens, som 

författarna av föreliggande litteraturstudie valt att undersöka, var enligt författarna av 

föreliggande litteraturstudie ganska givet. Litteraturen beskrev att det var lämpligt att 

använda sig av metoden observation när intervjuer ej är genomförbara om till exempel 

studien handlar om äldre personer med demens (16,17). När studier innefattar 

smärtskattningsskalor konstruerade för äldre personer med demens så är de logiska 

valen av datainsamlingsmetod; intervju och observation, vilket författarna i de 

inkluderade artiklarna använt sig av.      

 

 

4.5 Allmän diskussion 
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Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar på att det finns gedigen forskning på att 

tolka smärta hos äldre personer med demens. Författarna av föreliggande litteraturstudie 

har i resultatet lyft fram 4 smärtskattningsverktyg; PAINAD, MOBID-2, DOLOPLUS-2 

samt PACSLAC. Litteraturen, författarna av föreliggande litteraturstudie haft tillgänglig 

under arbetet, har varit helt överens om två viktiga saker. Det ena är att det är svårt att 

smärtskatta äldre personer med demens och det andra är att nyss nämnda grupp ofta, för 

att inte säga i det flesta fall, blir underbehandlade i fråga om smärtlindring (2,3,14). Det 

författarna av föreliggande litteraturstudie ser som den största styrkan i forskningen är 

kopplingen mellan den teori som Joyce Travelbee (8) utvecklade, det vill säga att 

patienten är unik och upplevelsen av smärta är subjektiv och upplevs av patienten olika. 

Författarna av föreliggande litteraturstudie kopplar därför hermeneutiskt, det vill säga 

läran om tolkning och förståelse, ihop en subjektivt upplevd smärta med en individuellt 

utvärderad smärtproblematik som forskningens största styrka. Forskningens svaghet är 

att de presenterade smärtskattningsverktygen inte tar hänsyn till olika typer av demens 

utan alla är generellt presenterade för demens som kan få till följd att en felaktig 

tolkning av smärta ger en underbehandling eller felaktig behandling som för med sig 

mer lidande för den äldre personen med demens.  

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom författarna av föreliggande litteraturstudie inte kunde hitta 

smärtskattningsverktyg för äldre personer med en specifik typ av demens så vore det av 

stor vikt för äldre personer med demens att de utifrån sin individuella demenssjukdom 

kunde få tillgång till egna individuellt utprovade smärtskattningsinstrument. Vidare har 

författarna av föreliggande litteraturstudie inte funnit evidens för att 

smärtskattningsinstrumenten har samma validitet och reabilitet för både män och 

kvinnor. Författarna önskar att forskningen kunde presentera antingen 

smärtskattningsverktyg utvecklade för de olika könen eller testa de psykometriska 

egenskaperna bättre på respektive kön.   

4.7 Litteraturstudiens betydelse 

Inom vårdvetenskapen har stor möda och stora finansiella resurser använts för att 

utveckla smärtskattningsinstrument konstruerade för äldre personer med demens och att 

minska lidandet av smärta. Det är en fråga som diskuteras och debatteras på alla nivåer 

inom sjukvården. Vi tror även att föreliggande litteraturstudie kan ha betydelse för den 

äldre personen med demens genom att sjuksköterskor som tar del av föreliggande 
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litteraturstudie kan få en större förståelse för vikten av tecknen som patienter visar när 

de upplever smärta. Arbetet kan även ha betydelse för ekonomin inom vård och omsorg 

eftersom äldre dementa personer som är väl smärtlindrade sannolikt inte behöver 

samma resurser som ej smärtlindrade äldre personer med demens. 
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 Tabell 4. PMID nr/vancouver referns, författare/år/land, titel, design, datainsamlingsmetod, dataanalys, kvalité urval och kvalité metod 

PMID Nr 

Referens 

Författare/år/land Titel Design Datainsamlingsmetod Dataanalys Kvalité urval Kvalité metod 

16866673 

(18) 

Sophie Pautex, Agne`s 

Michon, Monia Guedira, 

He´loise Emond, 

Paulette Le Lous, 

Dimitrios Samaras, Jean-

Pierre Michel, 

Franc¸ois Herrmann, 

Panteleimon 

Giannakopoulos och 

Gabriel Gold 

 

2006 

 

Schweiz 

Pain in Severe 

Dementia: 

Self-

Assessment or 

Observational 

Scales? 

Kvantitativ 

ansats. 

Prospektiv 

studie. 

Intervju Spearman 

correlation 

coefficient, 

intraclass 

correlation 

coefficient, 

intrarater kappa och 

Wilcoxon signed-

rank test. 

Styrkan i urvalet är 

att författarna 

rekryterade 129 

respondenter vilket 

bör vara ett gott 

underlag för en 

studie av denna art. 

Svagheten är att de 

förutom inklusions- 

och 

exklusionkriterier 

inte beskriver något 

om var de funnit 

respondenterna. 

Detta kan försämra 

studiens 

trovärdighet. 

Styrkan i 

metoden är att 

respondenterna 

efter en tid fick 

repetera hur 

skalorna 

fungerar. Styrkan 

i metoden är 

också att 

sambedömma 

skalorna vilket 

var ett likvärdigt 

värde samt att de 

jämförde 

respondenternas 

smärtintensitet 

mellan de olika 

skalorna. Svaghet 

i metoden var att 

de inte beskriver 

mer om hur de 

gick tillväga. Ett 

”tyst rum” säger 

inte den som 

skall läsa artikeln 

mycket.   
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Heather Eritz och 

Thomas 

Hadjistavropoulos 

 

2010 

 

Canada 

Do Informal 

Caregivers 
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Nonverbal 

Behavior 

When They 

Assess Pain in 

People With 

Severe 

Dementia? 
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ansats. 

Undersökande 

studie. 

Observation och 

intervju. 

Paired samples t-

test, Spearman’s rho 

och regression 

standard. 

Styrkan i urvalet 

var att man 

rekryterade 

respondenter från 

nio olika servicehus 

vilket gjorde att det 

fanns ett stort antal 

personer innan 

inklusionskriterier 

och 

exklusionskriterier 

aplicerades. 

Svagheten i urvalet 

var att det var ett 

bekvämlighetsurval.   

Styrkan i 

metoden var att 

de anhöriga som 

skulle skatta 

respondentens 

smärta fick göra 

det utifrån en 

videoinspelning 

samt med hjälp 

av en 

smärtskattningssk

ala. Svagheten i 

metoden var att 

även 

respondenten 

skattade sin 

smärta med en 

smärtskattningssk

ala, vilket kan 

vara svårt och 

icke tillförlitligt 

på en person med 

demens. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

21309873 

(20) 

Lena M Hammar, Azita 

Emami, Eva Götell och 

Gabriella Engström 

 

2010 

 

Sverige. 

The impact of 

caregivers’ 

singing on 

expressions of 

emotion and 

resistance 

during 

morning care 

situations in 

persons with 

dementia: 

an 

intervention in 

dementia care 

Kvalitativ 

ansats. 

Undersökande 

studie. 

Observation. Student t-test, the 

resistiveness to care 

scale (RTCS) och 

the observed 

emotion rating scale 

(OERS). 

Styrkan i urvalet 

var att det förekom 

lika många av två 

sorters demens 

vilket hade kunna 

utgöra en del av 

resultatet. 

Svagheten i urvalet 

var att det endast 

var tio respondenter 

som deltog i 

studien. Det 

framgick heller inte 

hur de valts.  

Styrkan i 

metoden var att 

de haft gott om 

tid på sig och att 

de filmat vid 

testtillfällena och 

har därmed 

kunnat göra om 

testerna vid 

ytterligare 

tillfällen. Svaghet 

i metoden var att 

de har gjort 

testerna vid få 

tillfällen vilket 

kan sänka 

trovärdigheten på 

resultatet. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

19054191 

(21) 

Ann L. Horgas, Amanda 

F. Elliott och Michael 

Marsiske. 

 

2009 

 

USA 

Pain 
Assessment in 

Persons with 

Dementia: 

Relationship 

between Self-

report and 

Behavioral 

Observation 

Kvantitativ 

ansats. 

Kvasiexperim

entell 

korrellationsst

udie. 

Intervju och 

observation. 

Pearson χ2, t-test, 

ANCOVA, Logistic 

regression och 

Multiple regression. 

Styrka i urvalet är 

att det var ett stort 

antal respondenter 

från flera olika 

boenden av någon 

form. Svagheten i 

urvalet var att 

författarna gjort ett 

bekvämlighetsurval. 

Styrkan i 

metoden var att 

man använt både 

intervju och 

fysisk aktivitet 

för att få fram så 

bra resultat som 

möjligt. 

Svagheten i 

metoden var att 

författarna gjort 

så att 

respondenten fått 

”gått på plats” 

istället för på 

riktigt på grund 

av utrymmesskäl. 

Detta kan 

påverka resultatet 

då det är olika 

rörelser. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

17542127 

(22) 

Ann L. Horgas,  

Austin Lee Nichols, 

Caissy A. Schapson och 

Krystel Vietes 

 

2007 

 

USA 

Assessing 

Pain in 

Persons 

with 

Dementia: 

Relationships 

Among the 

Non-

communicativ

e 

Patient’s Pain 

Assessment 

Instrument, 

Self-report, 

and 

Behavioral 

Observations 

Kvantitativ 

ansats. 

Undersökande 

design 

 

Intervju, observation. kappa 

koefficient, 

intraklass 

coefficient och 

alpha koefficient 

Styrkan i urvalet 

var att man 

rekryterat 

respondenter från 

olika typer av 

boenden för att 

inkludera de som är 

kognitivt intakta 

och dem som har 

kognitiv nedsatthet. 

En svaghet i urvalet 

kan därmed vara att 

författarna gjort ett 

strukturerat urval 

som också kan 

påverka studiens 

trovärdighet.  

Styrka i metoden 

var att författarna 

använt sig av 

tidigare inspelat 

material och att 

de därmed 

bedömde samma 

händelse flera 

gånger över tid. 

En svaghet i 

metoden var att 

de personer som 

skulle skatta 

respondenternas 

smärta fick 

möjligheten 

under en lektion 

att öva 

skattningar tills 

de uppnådde 95% 

rätt i 

bedömningen. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

20652872 

(23) 

Alice Jordan, Julian 

Hughes, Mani Pakresi, 

Sarah Hepburn och John 

T. O’Brien 

 

2011 

 

USA 

The utility of 

PAINAD in 

assessing pain 

in a UK 

population 

with severe 

dementia 

Beskrivande 

och 

utforskande 

design med 

kvalitativ 

ansats.  

 

Observationer Wilcoxons 

teckenrangtest, 

Friedman test, 

Kruskal–Wallis test, 

Mann Whitney U-

test 

Styrkan i detta urval 

var att de fick ett 

stort antal 

inkluderade 

respondenter trots 

ett stort bortfall. 

Svagheten var att de 

använde sig av ett 

bekvämlighetsurval. 

Styrkan i 

metoden var att 

man skattade 

respondenterna 

vid tre olika 

tillfällen samt vid 

ytterligare två 

tillfällen för dem 

som verkade ha 

smärta och för 

dem som fick 

resultat som tyder 

på smärta men 

inte såg ut att ha 

ont. Svaghet i 

metoden var att 

de inte jämförde 

deras resultat 

med en annan 

observationssmär

tskattningsskala. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

16497681 

(24) 

Ian Yi-Onn Leong, Mei 

Sian Chong, Stephen J 

Gibson 

 

2006 

 

Singapore, Australien 

 

The use of a 

self-reported 

pain measure, 

a nurse-

reported pain 

measure and 

the PAINAD 

in nursing 

home 

residents with 

moderate and 

severe 

dementia: a 

validation 

study 

Jämförande 

studie med 

kvalitativ 

ansats. 

Intervjuer och enkäter Wilcoxons 

teckenrangtest 

Styrka i urvalet var 

att de hade så 

många som 88 

stycken 

respondenter med 

relevanta 

inklusionskriterier 

samt 

exklusionskriterier. 

Svagheten i urvalet 

var att de inte 

beskrev något om 

hur de kom fram till 

att just de tre 

servicehus de valde 

skulle vara en del 

av studien. De har 

använt sig av ett 

bekvämlighetsurval 

vilket kan sänka 

trovärdigheten på 

studien. 

Styrkan i 

metoden var att 

författarna låtit 

respondenten 

skatta sin egen 

smärta samt att 

sjuksköterskan 

som utförde 

testerna också 

skattade 

patientens smärta 

med samma 

instrument för att 

sedan göra en 

skattning med 

PAINAD. 

Svagheten i 

metoden var att 

man inte finner 

någon 

information om 

hur många 

sjuksköterskor 

som var 

inblandad i 

studien för att 

utföra alla 

skattningar av 

respondenterna.  



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

22117753 

(25) 

Melissa Paulson-Conger, 

Jane Leske, Carolyn 

Maidl, Andrew Hanson 

och Laurel Dziadulewicz 

 

2011 

 

USA 

Comparison of 

Two Pain 

Assessment 

Tools in 

Nonverbal 

Critical Care 

Patients 

Jämförande, 

beskrivande, 

prospektiv 

design med 

kvalitativ 

ansats 

Observation och 

enkäter 

Cronbach alpha, 

korrelationskoeffici

ent 

Styrkan i urvalet 

var att de hade ett 

stort antal 

respondenter och att 

alla var av 

kategorin icke 

verbala 

intensivvårdspatient

er. 

Inklusionskriteriern

a var också 

relevanta utifrån de 

utvalada 

respondenterna och 

studiens syfte. 

Svagheten i urvalet 

var att de verkar ha 

gjort ett 

bekvämlighetsurval 

genom att använda 

sig av alla 

intensivvårdsavdeln

ingar på endast ett 

sjukhus. 

Styrkan i 

metoden var att 

de hade gott om 

tid avsatt för att 

utföra studien. 

Svagheten i 

metoden var att 

de inte beskrev 

något om vilka 

som utförde 

smärtskattningarn

a med respektive 

skala samt om det 

skedde samtidigt 

eller vid olika 

tillfällen med 

respektive skala. 

Det framgår inte 

heller om de som 

utförde 

skattningarna fått 

någon 

information eller 

utbildning på 

dessa instrument. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

17509814 

(26) 

Bettina S. Husebo, Liv I. 

Strand,  

Rolf Moe-Nilssen, Stein 

B. Husebo,  

Andrea L. Snow och 

Anne E. Ljunggren 

 

2007 

 

Norge 

Mobilization-

Observation-

Behavior-

Intensity- 

Dementia Pain 

Scale 

(MOBID): 

Development 

and Validation 

of a Nurse-

Administered 

Pain 

Assessment 

Tool for Use 

in Dementia 

Kvalitativ 

ansats. 

Beskrivande 

design 

Observation Cronbach’s alpha, 

kappa statistics, 

intraclass 

correlation 

Coefficient, 

Wilcoxon 

Signed Rank Test 

och Spearman 

correlation. 

Styrka i urvalet var 

det i och med att 

inklusions- och 

exklusionskriteriern

a sänkte antalet 

totalt inkluderade 

patienter från 174 

stycken till 26. 

Svagheten i urvalet 

blev samtidigt att 

endast 26 

respondenter ingick 

i studien. Det var 

även ett 

bekvämlighetsurval, 

vilket också kan 

sänka studiens 

trovärdighet. 

Styrka i metoden 

var att det var två 

olika grupper 

som skattade 

respondenternas 

smärta. Den ena 

gruppen kände 

patienten medan 

den andra 

gruppen inte 

gjorde det. 

Ytterligare en 

styrka var att 

samtliga utövare 

av instrumentet 

fick en lektion 

om bland annat 

smärta och test av 

instrumentet. En 

svaghet i 

metoden var att 

varje utförare inte 

skattade mer än 

två till tre 

respondenter 

vardera. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

19192240 

(27) 

Bettina S. Husebo, Liv I. 

Strand, Rolf Moe-

Nilssen, Stein B. Husebo  

och Anne E. Ljunggren 

 

2009 

 

Norge. 

Pain 

behaviour and 

pain intensity 

in older 

persons with 

severe 

dementia: 

reliability of 

the MOBID 

Pain Scale by 

video uptake 

Kvantitativ 

ansats. 

undersökande 

design. 

Observation kappa statistics, 

intraclass 

correlation 

coefficient, within-

subject standard 

deviation och 

smallest detectable 

difference. 

Styrka i urvalet var 

att de få 

respondenter som 

ingick i studien var 

noga vald genom 

hårda 

exklusionskriterier. 

Svagheten i urvalet 

var att antalet 

respondenter var få 

samt att det var ett 

bekvämlighetsurval 

vilket också kan ha 

sänkt studiens 

trovärdighet.    

Styrka i metoden 

var att man hade 

video och 

ljudupptag från 

testerna av 

smärtskattningsin

strumentet vilket 

onekligen gav 

hårda fakta som 

kan analyseras 

mer än en gång. 

Svaghet i 

metoden var att 

man förberedde 

respondenten för 

testet som i sin 

tur kan orsaka att 

denne inte 

uppträder som 

den brukar. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

20210897 

(28) 

Bettina S. Husebo, Liv I. 

Strand, Rolf Moe-

Nilssen, Stein B. Husebo 

och Anne E. Ljunggren 

 

 

2009 

 

Norge. 

Pain in older 

persons with 

severe 

dementia. 

Psychometric 

properties of  

the  

Mobilization– 

Observation–

Behaviour– 

Intensity–

Dementia 

(MOBID-2) 

Pain Scale in a 

clinical setting 

 

Kvantitativ 

ansats. 

Tvärsnittsunde

rsökning. 

Observation och 

intervju? 

kappa statistics, 

Intraclass 

Correlation 

Coefficient, within-

subject standard 

deviation, 

Cronbach’s alpha 

och Spearman’s 

Rank Order 

Correlation. 

Styrkor i urvalet var 

att man hade ett 

stort antal 

respondenter även 

fast det var hårda 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Antalet inkluderade 

var 77 stycken. 

Svaghet i urvalet 

var att man gjorde 

ett 

bekvämlighetsurval 

vilket kan sänka 

trovärdigheten på 

studien. 

Styrka i metoden 

var att två 

stycken 

sjuksköterskor 

oberoende av 

varandra skattade 

respondentens 

smärta med 

smärtskattningsin

strumentet. 

Metodens 

svaghet var att 

totalt så var hela 

tjugoåtta stycken 

sjuksköterskor 

medverkande i 

studien vilket gör 

att de bedömde få 

respondenter 

vardera som i sin 

tur kan ge ett 

spretigt resultat. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

19747865 

(29) 

Gisele. Pickering, S.J. 

Gibson, S. Serbouti, P. 

Odetti, J. 

FerrazGonçalves, G. 

Gambassi, H. Guarda, 

J.P. Hamers, D. Lussier, 

F. Monacelli f, J.M. 

Pérez-CastejónGarrote, 

S.M. Zwakhalen, D. 

Barnetom, B. Wary 

 

2009 

 

Frankrike. 

Reliability 

study in five 

languages of 

the translation 

of the pain 

behavioural 

scale 

Doloplus 

Kvantitativans

ats.  

Multicenter 

studie. 

Intervjuochdirekt 

observation. 

T-test, chi-square,  

Kappa coefficient, 

Pearsons Intra-class 

correlation 

coefficients. 

Styrkan i detta urval 

var dels att man har 

inkluderade 

personer från 5 

olika länder samt att 

de i varje land har 

ett högt antal 

inkluderade 

personer. Svaghet i 

urvalet var att de 

har gjort 

bekvämlighetsurval 

i alla medverkande 

länder.    

Styrkor som 

metoden hade var 

att varje utförare 

av skattningen 

fick en utbildning 

i hur skalan 

fungerar samt att 

användaren fick 

några dagar för 

sig själv med 

skalan för att 

bekanta sig med 

den innan det 

riktiga 

testtillfället. 

Svaghet i 

metoden var att 

alla utförare 

känner patienten 

väl. 

16111065 

(30) 

 

Jacob C Hølen, Ingvild 

Saltvedt, Peter M Fayers, 

Marit Bjørnnes, 

GuriStenseth, Bjørn 

Hval, Marile`neFilbet, 

Stein Kaasa 

 

2005 

 

Norge. 

The 

Norwegian 

Doloplus-2, a 

tool for 

behavioural 

pain 

assessment: 

translation and 

pilot-

validation in 

nursing 

home patients 

with cognitive 

impairment 

Kvantitativans

ats. 

Undersökande 

design. 

Observation, enkät och 

intervju. 

Regressionsanalys 

och en p-plot utifrån 

den. 

Styrka var att 

urvalet hade skett 

från tre olika 

servicehus. 

Svagheter var att de 

inkluderade relativt 

få testpersoner samt 

att det var ett 

bekvämlighetsurval 

vilket kan sänka 

trovärdigheten för 

studien.  

Styrka i metoden 

var att utförarna 

jämförs med 

erfarna användare 

av 

smärtskattningssk

alan. En svaghet i 

metoden var att 

utförarna känner 

patienten vilket 

kunde vara 

missvisande när 

skalan använts på 

personer som var 

ny för 

personalen. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

(14) MahinAkbarzadeh, Ulf 

Jakobsson 

 

2007 

 

Sverige. 

Smärtbedömni

ng hos äldre 

personer med 

kommunikatio

nssvårigheter 

– en 

utvärdering av 

den svenska 

versionen av 

Doloplus-2 

Kvantitativ 

ansats. 

Beskrivande 

design. 

Observation, enkät, 

intervju. 

Cronbachs alfa, 

Cohens Kappa-

analys, Cohens 

Kappa-analys, 

Spearmans rang-

korrelation, 

Bartlett’s test och 

Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) test. 

Styrka i urvalet var 

att 

inklusionskriteriern

a var bra i 

förhållande till 

syftet. Svagheten 

var att antalet 

respondenter till 

antalet endast var 

48 stycken. 

Ytterligare en 

svaghet var att det 

inte framgår varför 

författarna till 

studien valde tre 

akutsjukvårdsavdel

ningar och en 

psykogeriatrisk 

avdelning. 

Metodens styrkor 

var att de inlett 

studien med 

informationsmöte 

där det bland 

annat fanns 

möjlighet att 

ställa frågor. 

Författarna har 

även haft stort 

fokus på att inte 

störa 

respondenterna 

genom att bara en 

person skattade åt 

gången. Svaghet i 

metoden var att 

endast hälften av 

bedömarna 

skattade 

respondenternas 

smärta med både 

den skalan som 

skulle testas samt 

en jämförande 

skala. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

19752202 

(31)  

Sophie Pautex; Francois 

Herrmann; Le Lous 

Paulette; Gabriel Gold 

 

2006 

 

USA 

Improving 

pain 

management 

in elderly 

patients with 

dementia: 

validation of 

the 

Doloshort 

observational 

pain 

assessment 

Scale 

Kvantitativ 

ansats. En 

prospektiv 

studie. 

Observation och 

intervju 

Chi-square test, 

Fisher exact test, 

One-way ANOVA 

och Kendall’s tau-b. 

Styrkor i urvalet var 

att det innehåller ett 

stort antal 

inkluderade 

respondenter vilka 

för övrigt i 

inklusionskriteriern

a passar syftet med 

studien. Svaghet i 

urvalet var att det 

verkar ha varit ett 

bekvämlighetsurval 

vilket kan sänka 

studiens 

trovärdighet. 

Styrka i metoden 

var att de med 

hjälp av två olika 

instrument säkrat 

att respondenten 

hade en kognitiv 

nedsatthet. En 

möjlig svaghet i 

metoden var att 

endast en 

sjuksköterska 

skattade 

respondenten 

med den aktuella 

skalan och då kan 

inte resultatet 

jämföras på 

samma patient. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

20692806 

(32) 

Justina Y.W. Liu, 

Michelle Briggs och S. 

Jose´ Closs 

 

2010 

 

England 

The 

Psychometric

QualitiesofFou

r 

Observational 

Pain Tools 

(OPTs) 

for the 

Assessment of 

Pain in Elderly 

People 

with 

Osteoarthritic

Pain 

Kvantitativ 

ansats. 

Undersökande 

design. 

Observation Mann-Whitney U-

test, Cronbach’s 

alpha, interclass 

correlation 

coefficient, 

Wilcoxon Signed-

Rank Test, 

Spearman 

correlations, 

Correlation 

Coefficients ochchi 

2 test. 

Styrkan i 

urvalsmetoden var 

att de hade ett högt 

antal testade 

personer, 124 

stycken, vilket 

stärker studiens 

trovärdighet. En 

svaghet i denna 

studie var att de 

gjorde ett 

bekvämlighetsurval 

vilket kan slå ner på 

dess trovärdighet. 

Styrkan i 

datainsamlingsme

toden var att tre 

stycken personer 

som oberoende 

av varandra 

skattade 

testpersonerna 

under två olika 

moment. Allt 

skedde under 

samma morgon. 

Svaghet i 

datainsamlingsme

toden var att alla 

tre utförare av 

skattningen inte 

hann skatta 

testpersonerna 

med alla fyra 

skalor. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

14999652 

(33) 

Shannon Fuchs-Lacelle; 

Thomas 

Hadjistavropoulos 

 

2004 

 

Canada 

Development 

and 

Preliminary 

Validation of 

the Pain 

Assessment 

Checklist for 

Seniors 

With Limited 

Ability to 

Communicate 

(PACSLAC) 

Kvantitativ 

ansats. 

Utforskande 

design. 

Semistrukturerad 

intervju. 
Cronbach’s alpha, 
Analysis of 
Variance, Present 
Functioning 
Questionnaire, 
Correlationstest. 

Styrkor i deras 
urval var att de 
intervjuat erfarna 
sjuksköterskor 
samt att de var 
många till antalet. 
Svaghet i deras 
urval var att det 
var ett 
bekvämlighetsurv
al vilket kan 
påverka studiens 
trovärdighet. 

Styrka i deras 
datainsamlings
metod var att de 
intervjuat 
många 
sjuksköterskor 
för att få ett bra 
arbetsmaterial 
samt att allt var 
samlat på band 
eller ljudfil och 
därefter 
transkriberat. 
Svaghet i deras 
datainsamlings
metod var att de 
äldre dementa 
bara deltog i 
studien indirekt, 
man utgick ifrån 
de deltagande 
sköterskornas 
minne. 



 

 
 

 
Kenneth Wallgren & Henrik Björk 

 

  

18486509 

(34) 

Sandra Zwakhalen, 

Raymond Koopmans, 

Paul Geels, Martijn 

Berger och 

JanHamers 

 

2008 

 

Nederländerna. 

The 

prevalence of 

pain in nursing 

home 

residents with 

dementia 

measured 

using 

an 

observational 

pain scale 

Kvantitativ 

ansats. 

Undersökande 

design. 

Observation. t-test Styrkan i urvalet i 

denna studie var att 

de hade ett stort 

antal avdelningar 

fördelat på fyra 

stycken servicehus 

och därmed ett stort 

antal inkluderade i 

studien. Nackdel 

med urvalet var att 

detta är ett 

bekvämlighetsurval 

vilket kan sänka 

trovärdigheten på 

studien. 

Styrkan i 

metoden var att 

de hade tre 

stycken personer 

som skattade 

respondenternas 

smärta vilket gör 

att författarna 

lättare kunde 

jämföra 

skillnaderna 

mellan olika 

personers 

skattningar. 

Svagheten i 

metoden var att 

de personer som 

skattade 

respondenterna 

hade hela fyra 

olika instrument 

att hantera samt 

att samtliga tre 

personer inte 

hann med att 

skatta alla 

respondenter med 

samtliga 

instrument 
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