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Sammanfattning 

Syfte: Att utifrån litteratur beskriva hur sjuksköterskor kan identifiera smärta hos äldre 

personer med demenssjukdom, samt att undersöka vilka mätinstrument som finns att tillgå för 

att beskriva smärta. Metod: Litteraturstudien var av deskriptiv design. Litteratursökningen 

gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Resultat: Resultatet baserades på 14 vetenskapliga 

artiklar som visar att det finns många uttryck för smärta som sjuksköterskan kan använda sig 

av för att identifiera smärta hos äldre personer med demenssjukdom. Resultatet visade att det 

är mycket svårare att identifiera smärta vid omvårdnad av äldre demenssjuka, då de inte kan 

kommunicera som kognitivt intakta personer. Därför är det viktigt att sjuksköterskan känner 

patienten för att kunna notera avvikelser i beteendet och kroppsspråket, vilket kan tyda på 

smärta. Resultatet visade även att det finns en mängd olika mätinstrument för att skatta smärta 

hos äldre med demenssjukdom. Smärtskattningsinstrumenten delas in i självskattningsskalor 

och observationsskalor. Slutsats: Identifieringen av smärta hos denna patientgrupp kräver att 

sjuksköterskan är lyhörd, innehar kunskap och erfarenhet samt tar sig tid för bedömningen. 

Vid smärtskattning är observationsskalor att föredra då demenssjuka individer har svårare att 

självskatta sin smärta. 

 

Nyckelord: Smärta, Demenssjukdom, Smärtskattning, Omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Aim: To describe from literature how nurses can identify pain in older people with dementia 

and to examine the instruments available to describe the pain. Method: The literature study 

was descriptive design. The literature search was done in PubMed and Cinahl databases. 

Results: The result was based on 14 scientific articles that show that there are many 

expressions of pain that nurses can use to identify pain in older people with dementia. The 

results showed that it is very difficult to identify pain in care of older persons with dementia, 

because they can not communicate as cognitively intact persons. It is therefore important that 

the nurse knows the patient to record deviations in behavior and body language, which may 

indicate pain. The results also showed that there are a variety of different sensors to estimate 

the pain in the elderly with dementia. Pain measurement instruments are divided into self-

rating scales and observation scales. Conclusion: The identification of pain in this population 

requires that the nurse is attentive, have knowledge and experience and take the time for 

assessment. The pain assessment is observation scales to prefer demented individuals are less 

able to self-rate their pain. 
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1. Introduktion 

Risken att drabbas av demenssjukdom ökar med stigande ålder och på grund av att så många 

föddes under 1940-talet räknar man med att det kommer att öka mycket kraftigt efter år 2020 

(Socialstyrelsen 2010). Sjuksköterskan har en svår och mycket viktig uppgift i sin 

professionella funktion när det gäller att identifiera smärta hos äldre personer med 

demenssjukdom (Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 1982:763, Socialstyrelsen 2005, Svensk 

sjuksköterskeförening 2007). Eftersom demens drabbar hjärnans intellektuella och kognitiva 

funktioner (Melin & Olsen 1999) kan det för patienten medföra svårigheter i att känna igen 

smärta samt verbalt förmedla närvaro av smärta (Edberg 2011, Horgas et al. 2009). Därför 

kan smärta hos demenssjuka personer ofta bli oupptäckta, missförstådda och felbedömda 

(McAuliffe et al. 2008). Det är viktigt att identifiera smärta eftersom obehandlad smärta kan 

leda till försämrad hälsa och därmed försämrad livskvalitet (Smith 2005). Det finns många 

mätinstrument för att identifiera och skatta smärta men många av dessa är tidskrävande eller 

kräver att den demenssjukes kognitiva förmåga inte är alltför nedsatt. Många gånger finns det 

också hinder, till exempel depression hos den demenssjuke eller attityder och kunskaper hos 

den som vårdar, som först måste undanröjas för att identifiering av smärta ska bli möjligt 

(Edberg 2011). Således bör omvårdnaden av demenssjuka byggas på ett personcentrerat 

förhållningssätt, detta för att kunna jobba efter de principer som står för människans lika 

värde samt för att kunna ge den bästa tänkbara vård (HSL 1982:763, Socialstyrelsen 2005, 

Svensk sjuksköterskeförening 2007). 

 

1.1. Demenssjukdom 

Demens är ett samlingsnamn och symtom för ett stort antal sjukdomar som drabbar hjärnan 

(Werner & Leden 2010). Enligt Marcusson et al. (2011) kan demenssjukdom ses vid ett 

sjuttiotal olika sjukdomar. Definitionen av demens har varierat under åren, men senare års 

definitioner har betonat demens som en omfattande störning av intellektuella funktioner 

(Marcusson et al. 2011). Enligt Melin och Olsen (1999) samt Marcusson et al. (2011) är 

minnesstörning huvudsymtomet i de dominerande definitionerna för demens. För att man ska 

kunna ställa diagnosen demens måste det enligt Melin och Olsen (1999) finnas en hjärnskada 

och medvetandenivån får inte vara påverkad. Förutom att minnesfunktionen ska vara 

påverkad måste även tankeförmågan och andra kognitiva funktioner vara påverkade för att en 

diagnos ska kunna ställas (Melin & Olsen 1999). Melin och Olsen (1999) menar att dessa 

förändringar kan medföra svårigheter att tänka abstrakt, svårigheter att finna likheter mellan 
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olika ord eller störningar i omdömes- och bedömningsförmågan. Vidare menar Melin och 

Olsen (1999) att innan man får använda diagnosen demens ska det finnas minst ett av följande 

symtom, försvagning av personlighet och beteende i form av känslomässig instabilitet, 

irritabilitet, apati eller avvikande socialt uppförande. Symtomen ska även vara så 

invalidiserande att patienten inte längre klarar av att utföra rutinuppgifter (Melin & Olsen 

1999). Man brukar dela in demenstillstånden utifrån svårighetsgrad och vårdbehov i mild, 

medelsvår eller svår demenssjukdom (Hulthén et al. 2001). 

 

Risken att drabbas av demenssjukdom ökar med stigande ålder. Idag finns ca 148 000 

personer med demenssjukdom i Sverige. Det är inte så vanligt att personer under 65 år 

drabbas av demenssjukdom. Däremot räknar man med att åtta procent av alla som är 65 år 

eller äldre och att nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Man 

räknar med att antalet personer med demenssjukdom kraftigt kommer att öka efter 2020 

eftersom ett stort antal personer föddes under 1940-talet (Socialstyrelsen 2010). 

 

1.2. Smärta 

Smärta är en subjektiv upplevelse som är unik för varje människa (Werner & Leden 2010). 

Den centrala definitionen av smärta är enligt Werner och Leden (2010) ”en obehaglig 

sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (Werner & Leden 2010, s. 14). 

Smärta kan även uppträda utan vävnadsskada och begreppet smärta kan upplevas olika 

beroende på individens tidigare smärterfarenheter i livet, samt vilken social och kulturell 

bakgrund personen har (Werner & Leden 2010). Enligt Hawthorn och Redmond (1999) kan 

smärta upplevas olika trots att enskilda människor drabbas av liknande smärtor. Vid 

smärtbedömning och smärtlindring är det viktigt att ha detta i åtanke. Smärtintensiteten kan 

variera från lindrig till olidlig smärta och kan drabba flera olika funktioner hos människan 

(Hawthorn & Redmond 1999). Smärta berör inte enbart den fysiska delen hos människan. 

Även den andliga, intellektuella och emotionella dimensionen kan beröras (Werner & Leden 

2010). Oavsett om individer drabbas av samma smärtåkomma är smärttoleransen olika för alla 

personer som dessutom kan reagera olika på den smärtlindring de får (Hawthorn & Redmond 

1999). 

 

Utifrån smärtans tidsmässiga förlopp delas smärta in i akut smärta och långvarig smärta 

(Werner & Leden 2010). Enligt Almås (2009) finns det olika smärttyper beroende på var 
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smärtan kommer ifrån. Man skiljer på smärta som uppkommer av fysiologisk påverkan och på 

psykogen smärta som uppkommer av psykiska tillstånd eller psykiska sjukdomar (Almås 

2009). Larsson och Rundgren (2010) skriver att det är lika viktigt att uppmärksamma alla 

smärttyperna eftersom smärta alltid drabbar hela människan. Det vill säga man måste ha i 

minnet att kropp och själ är en enhet (Larsson & Rundgren 2010). Bland äldre är smärta ett 

mycket vanligt problem och smärta kan visa sig enligt Larsson och Rundgren (2010) både 

genom verbalt eller kroppsligt uttryck. Orsaken till dessa olika uttryck är att signalera sitt 

lidande till omgivningen (Larsson & Rundgren 2010). Enligt Hawthorn och Redmond (1999) 

visas inte alltid smärta genom tydliga beteenden. Vid förekomst av smärta anses verbalisering 

vara det viktigaste sättet att uttrycka smärta (Hawthorn & Redmond 1999). Enligt Smith 

(2005) orsakar obehandlad smärta onödigt lidande, beteendeförändringar och försämrad hälsa. 

Obehandlad smärta leder på sikt till nedsatt fysisk och social förmåga men också till 

depression och sömnproblem. 

 

1.3. Smärta hos äldre personer med demenssjukdom 

Enligt Smith (2005) finns det attityder om att demenssjuka inte känner någon smärta. 

Däremot menar Shega et al. (2004) att 32-53% av de med demenssjukdom upplever daglig 

smärta. Enligt Benedetti et al. (1999) försvårar demenssjukdomen smärtbedömningen 

eftersom minnet, bedömningsförmågan och den verbala kommunikationen försämras. 

Sjukdomen innebär förändring av det centrala nervsystemet och smärttoleransen (Benedetti et 

al. 1999) men inte någon förändring av smärttröskeln, det vill säga minsta nivån vid vilken ett 

smärtsamt stimuli upplevs som smärta (Huffman & Kunik 2000). Enligt en reviewstudie av 

(McAuliffe et al. 2008) har det tidigare gjorts ett stort antal studier inom området för 

smärtbedömning hos äldre med demenssjukdom där majoriteten av studierna fokuserat på 

mätning av smärta snarare än på bedömningen av smärta. Dessa studier visar att smärta ofta är 

oupptäckt, missförstådd och/eller felbedömd hos dessa personer (McAuliffe et al. 2008). Det 

finns heller inga empiriska bevis som tyder på att personer med demenssjukdom fysiologiskt 

upplever mindre smärta (Horgas et al. 2009), däremot verkar de ha svårare att känna igen och 

verbalt förmedla närvaron av smärta (Edberg 2011, Horgas et al. 2009). Detta beror enligt 

Edberg (2011) på att de har svårt att uppfatta kroppens gränser på grund av ändrad 

kroppsuppfattning. Denna slutsats stöds av resultat där man sett att äldre med nedsatt kognitiv 

förmåga inte meddelar smärta i samma utsträckning jämfört med icke kognitivt försvagade 

äldre personer (Fisher et al. 2002). Följaktligen tenderar smärta att bli underskattad hos äldre 

personer med demenssjukdom (Morrison & Siu 2000) och de är mindre benägna att behandlas 
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för smärta jämfört med kognitivt intakta personer (Proctor & Hirdes 2001, McAuliffe et al. 

2008).  

 

Enligt Fisher et al. (2002) anses självskattning vara standard för smärtbedömning och trots att 

senare studier som stödjer tillförlitligheten och giltigheten av självskattning hos personer med 

demenssjukdom så är sjukvårdspersonal och smärtexperter eniga om att enbart självskattning 

inte är tillräcklig för denna patientgrupp. Det är dock nödvändigt med observationsstrategier 

(Fisher et al. 2002). Enligt Edberg (2011) finns det många hinder förutom otydligt 

kroppsspråk och nedsatt talförmåga när det gäller att identifiera smärta hos personer med 

demenssjukdom. Edberg (2011) menar att det ligger en stor utmaning i att undanröja dessa 

hinder och att dessa hinder kan vara depression eller att vissa personer inte vill klaga. Istället 

väljer de att bita ihop då de inte vill belasta andra med sina besvär. Vidare menar Edberg 

(2011) att vårdpersonalens egenskaper, attityder och kunskaper också påverkar om smärta 

upptäcks eller inte. Enligt Edberg (2011) uttrycks inte alltid smärta om patienten upplever att 

vårdpersonalen inte visar empati, intresse eller att de alltid har bråttom. Det framkommer 

också i en studie av McAuliffe et al. (2008) att de upplevda hindren för en framgångsrik 

smärtbedömning var bristande erkännande av smärta hos den demenssjuka, avsaknad av 

tillräcklig utbildning och/eller erfarenhet hos vårdpersonal och inget användande av 

mätinstrument. De strategier som föreslås för att övervinna dessa hinder är enligt McAuliffe 

et al. 2008) att lära känna personen, utbildning och erfarenhet hos personalen samt 

användning av lämpliga mätinstrument. 

 

1.4. Sjuksköterskans profession 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen (HSL 1982:763). Sjuksköterskan skall utifrån kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska, ”visa omsorg om och respekt för människans autonomi, integritet 

och värdighet” samt ”utifrån patientens och/eller närståendes önskemål och behov föra deras 

talan” (Socialstyrelsen 2005, s. 10). Sjuksköterskans primära ansvar innebär enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor, att ge människor vård och däri lindra lidande. Sjuksköterskan 

skall även dela ansvar med samhället för att införa stödjande åtgärder som tillgodoser, i 

synnerhet svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (Svensk sjuksköterskeförening 

2007). 

 



5 

 

Orlando (1990) anser att en odefinierad professionell funktion leder till att det blir svårt för 

sjuksköterskan att veta vad som förväntas av henne. Vidare menar Orlando att teorier och 

praktiska metoder från andra områden kan vara till hjälp för sjuksköterskan, men att det 

specifika i sjuksköterskans profession är att kunna utnyttja kunskap från andra områden och 

samtidigt framhäva det unika i den professionella omvårdnaden (Orlando 1990). 

 

1.5. Orlandos interaktionsteori 

Enligt Orlando (1990) är interaktioner en viktig aspekt i omvårdnadsteorin då den belyser 

samspelet mellan sjuksköterska och patient här och nu. Orlando menar att omvårdnadens syfte 

är att lindra besvär och lidande hos de som inte själva klarar av att identifiera sina behov eller 

som har svårt att uttrycka sig verbalt. Vidare menar Orlando att omvårdnaden formas i det 

enskilda mötet mellan sjuksköterska och patient då varje möte är unikt och bygger på 

interaktionen i mötet. Med det menas att behovet av hjälp ska ses som individuellt och utgå 

från patientens egna önskemål. I och med detta styrs valet av omvårdnadshandlingar av 

sjuksköterskans förmåga att tolka och förstå patientens beteende, som kan vara verbalt eller 

icke-verbalt, samt av sjuksköterskans förmåga till reflektion. Sjuksköterskans uppgift är att 

uppmärksamma om det verbala och icke-verbala beteendet stämmer överens. Det är därför av 

stor vikt att sjuksköterskan äger kunskaper för att kunna uppmärksamma patientens behov. 

Orlando menar att omvårdnadshandlingen bygger på varseblivning, tanke, känsla och 

handling. Med det menas att sjuksköterskan bör registrera patientens beteende med sina 

sinnen men även att reflektera och rapportera kring patientens beteende. Det innebär även att 

sjuksköterskan ska handla utifrån sin uppfattning av patientens beteende samt utifrån de 

tankar och känslor som väckts av observationen vid mötet med patienten. Genom att 

sjuksköterskan observerar patientens beteende kan tankar och känslor stimuleras som i sin tur 

leder vidare till utredning och handling. Interaktionsprocessen fortsätter i och med att 

handlingen som sjuksköterskan utfört leder till ett nytt beteende hos patienten, vilket 

sjuksköterskan i sin tur behöver ta ny ställning till (Orlando 1990). 

 

1.6. Problemformulering 

Personer med demenssjukdomar har ökat och fortsätter att öka (Socialstyrelsen 2009). 

Identifieringen av smärta hos äldre personer med demenssjukdom är av intresse för så väl 

allmänsjuksköterskan som specialistsjuksköterskan då denna patientgrupp finns överallt inom 

vården. Det är oroande att smärta hos äldre personer med demenssjukdom i en del situationer 

förblir ouppmärksammad och/eller underbehandlad (Morrison & Siu 2000, McAuliffe et al. 
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2008). Dessutom strider detta mot principerna om människors lika värde och det humana i att 

lindra (HSL, SFS 1982:763, Socialstyrelsen 2005, Svensk sjuksköterskeförening 2007). 

Attityden om att demenssjuka inte känner någon smärta förekommer (Smith 2005). Många 

patienter med demenssjukdom kan inte rapportera sin smärta då de har svårt att kommunicera 

eller att lokalisera smärta. Därför är det viktigt att sjuksköterskan identifierar smärta genom 

en individuell bedömning. Detta för att det ingår i sjuksköterskans profession att se till 

patientens hela sjukdomsupplevelse och att lindra patientens lidande (HSL, SFS 1982:763, 

Socialstyrelsen 2005, Svensk sjuksköterskeförening 2010). För att patienten ska få en 

förbättrad livskvalitet krävs en korrekt smärtbedömning och därmed smärtlindring. En ökad 

kompetens inom området är en viktig faktor eftersom smärtproblematik och långvarig värk 

generar både psykiskt och fysiskt handikapp för den drabbade då upprepad smärta har en 

tendens att förvärras med tiden (Smith 2005). Det finns fortfarande lite kunskaper om hur 

smärta kan identifieras hos personer med demenssjukdom då det finns bristande forskning 

inom detta område. Som blivande sjuksköterska kan det vara viktigt med ökad kunskap då de 

i sitt framtida yrke kommer att möta dessa patienter (Scherder et al. 2009). 

 

1.7. Syfte 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor kan identifiera 

smärta hos äldre personer med demenssjukdom, att undersöka vilka mätinstrument som finns 

att tillgå samt kvalitetsbedöma artiklarnas urval.  

 

1.8. Frågeställningar 

Hur identifierar sjuksköterskor smärta hos äldre personer med demenssjukdom? 

Vilka mätinstrument finns för att beskriva smärta hos äldre personer med demenssjukdom? 

Hur är kvaliteten på de valda artiklarna gällande urval? 
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2. Metod 

2.1. Design 

Studiens design är en deskriptiv litteraturstudie. Studien har utformats efter 

rekommendationer för hur strukturen bör se ut vid en deskriptiv litteraturstudie enligt 

Forsberg och Wengström (2008) samt Polit & Beck (2008). 

 

2.2. Databaser 

Författarna utförde litteratursökningen av vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl och 

Medline via PubMed. Dessa databaser innehåller artiklar med forskning inriktad mot hälso- 

och sjukvård. 

 

2.3. Sökord, sökstrategi och urvalskriterier 

Sökorden valdes utifrån relevans för studiens syfte. De använda sökorden var nursing, 

dementia, pain och pain measurement. Författarna har sökt i PubMed på MeSH termer samt 

sökt på samma termer i Cinahl. Vidare kombinerades sökorden med Booleska operatorn AND 

för att ytterligare begränsa sökningen. Enligt Forsberg och Wengström (2008), Polit och Beck 

(2008), och Willman et al. (2011) är detta ett bra sätt att föra samman olika söktermer på. 

Resultatet av litteratursökningen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Utfall av sökning 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor  

(exkl. dubbletter) 

Medline via 

PubMed 

Pain (MeSH) AND Dementia (MeSH) 587 8 

Medline via 

PubMed 

Nursing (MeSH) AND dementia (MeSH) 

AND pain measurement (MeSH) 

115 3 

Chinal Pain AND Dementia 565 1 

Chinal Nursing AND dementia AND pain 

measurement 

155 0 

Endast dubbletter 

Manuell 

sökning 

  2 

Summa  1422 14 
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Vid artikelsökningen fick författarna totalt 1422 träffar. Efter den första sållningen av 

artiklarnas titel återstod 255 artiklar vars abstrakt lästes av båda författarna. Utav dessa fick 

författarna fram 30 artiklar som ansågs kunna svara på studiens syfte och frågeställningar, 

varpå båda författarna läste och granskade dessa i fulltext. Artiklar som var litteraturstudie, 

var inriktade på medicinsk vård eller inte visade sig motsvara studiens syfte och 

frågeställningar valdes bort och kvar återstod 12 artiklar. Två artiklar valdes vid en manuell 

sökning som gjordes utifrån andra studiers referenslistor. Det totala antalet artiklar blev 

slutligen 14 stycken, varav fyra kvalitativa och tio kvantitativa. De valda artiklarna redovisas i 

bilaga 1. 

 

De valda artiklar som granskades skulle undersöka sjuksköterskans identifiering av smärta 

hos äldre personer med demenssjukdom, för att överensstämma med studiens syfte. Artiklarna 

skulle vara vetenskapligt granskade samt vara publicerade på engelska eller svenska. 

Artiklarna skulle finnas tillgängliga i kostnadsfri fulltext. Personerna som ingick i studien 

skulle ha en demenssjukdom samt vara över 65 år och ha någon form av smärtproblematik. 

Flera artiklar valdes bort på grund av att de var publicerade före år 2000 eller att de handlade 

om palliativ, medicinsk eller cancerinriktad vård. De artiklar som inte var vetenskapliga, inte 

fanns tillgängliga i bibliotekets databaser vid Högskolan i Gävle eller var dubbletter valdes 

också bort. 

 

2.4. Dataanalys 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) samt Polit och Beck (2008) innebär en litteraturstudie 

att man inom ett valt problemområde eller ämne söker litteratur som kritiskt granskas och 

sammanställs (Forsberg & Wengström 2008, Polit & Beck 2008). Under litteratursökningen 

granskade båda författarna kritiskt varje abstrakt ur respektive artikel som kom upp under 

respektive sökning och valde tänkbara artiklar utifrån studiens syfte och frågeställningar 

(Willman et al. 2011). De valda artiklarna delades upp mellan författarna, båda författarna 

granskade och analyserade sju artiklar var. Vidare diskuterade författarna innehållet i varje 

artikel för att få förståelse för innehållet i artiklarna. Tillsammans bearbetades innehållet och 

de delar av texten som innehöll relevant information för frågeställningarna valdes ut. 

Resultatet av föreliggande studie presenteras i löpande text och en sammanfattning av de 

granskade artiklarnas syfte, design, metod och resultat redovisas i tabellform, bilaga 1.  
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Utifrån delar av en mall från Forsberg och Wengström (2008) har författarna granskat 

artiklarnas kvalitet utifrån urval. Granskningen skedde utifrån inklusions- och 

exklusionskriterier, om undersökningsgruppen fanns beskrivna samt hur urvalet gått till och 

att alla artiklar angav antalet valda deltagare (Forsberg & Wengström 2008). Granskningen 

presenteras i löpande text. 

 

2.5. Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2008) ska tre etiska grundprinciper följas för att upprätthålla etisk 

korrekthet och dessa är godhet, respekt för den mänskliga värdigheten samt rättvisa. I 

Forsberg och Wengström (2008) framkommer att artiklar som ingår i en studie måste vara 

granskade av en etisk kommitté och lyda under etiska principer. De inkluderade artiklarna var 

redan granskade och publicerade. Författarna har varit objektiva och har undvikit att väga in 

eget tyckande i resultatet (Forsberg & Wengström 2008). 
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3. Resultat 

Föreliggande litteraturstudie är baserad på 14 vetenskapliga artiklar från tio länder. De 

inkluderade artiklarnas resultat från granskningen presenteras i löpande text och i bilaga 1. 

Det görs även en presentation gällande studiens styrka respektive svaghet i en 

kvalitetsbedömning av artiklarna utifrån urval. De artiklar som inkluderats har delats in i olika 

områden som för sjuksköterskan kan främja identifieringen av smärta hos äldre personer med 

demenssjukdom. En presentation av artiklarna görs utifrån aktuella frågeställningar. 

 

3.1. Sjuksköterskans identifiering av smärta hos äldre personer med demenssjukdom 

I en kvalitativ studie av Donovan (2002) framkom att relationen mellan sjuksköterskan och 

vårdtagare med demenssjukdom är mycket viktigt därför att man i en relation skapar tillit. 

Vidare menar Donovan (2002) att tilliten medför att sjuksköterskan lättare kommer att kunna 

observera och notera verbala och icke verbala beteendeförändring som kan tyda på smärta. 

Detta bekräftas i en studie av Blomqvist och Hallberg (2001) och de menar att personer med 

demenssjukdom som känner tillit till sjuksköterskan lättare öppnar sig och på så vis blir mer 

samarbetsvillig. En annan viktig aspekt som framkommit i flertalet studier (Closs et al. 2004, 

Martin et al. 2005) är att sjuksköterskan känner till de demenssjukas normala beteenden samt 

tidigare vanor, detta för att lättare observera ett förändrat beteende. I en studie av Closs et al. 

(2004) framkom att det är viktigt för sjuksköterskan att känna till hur den demenssjuka 

tidigare reagerat på smärta, detta för att lättare kunna observera beteendeförändring som kan 

tyda på smärta. Även i en studie av Martin et al. (2005) framkommer det att en god relation 

underlättar för sjuksköterskan för att effektivt kunna göra smärtbedömningar. I två kvalitativa 

studier (Blomqvist & Hallberg 2001, Martin et al. 2005) visade resultatet att sjuksköterskan 

vid bedömning av smärta hos personer med demenssjukdom ska ställa korta och enkla frågor 

som kan besvaras med ja eller nej. Vidare beskriver Blomqvist och Hallberg (2001) i sin 

studie att det finns tre aspekter som sjuksköterskan bör vara uppmärksam på för att kunna 

identifiera smärta hos personer med demenssjukdom och dessa tre sätt är att höra, se och göra 

iakttagelser av sina patienter. 

 

I en studie av Martin et al. (2005) framgår att det är mycket svårt att smärtbedöma 

demenssjuka personer och att det är kommunikationssvårigheterna som ligger till grund för 

detta. Risken med detta visade sig vara att de med demenssjukdom glöms bort i och med att 

de inte själva kan redogöra för sin smärta (Martin et al. 2005). Blomqvist och Hallberg 2001 
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samt Martin et al. 2005) visade i sina studier att det är lättare att identifiera smärta hos de som 

har ett tydligt kroppsspråk, till exempel att gångstilen förändras eller skyddande av den 

kroppsdel som gör ont. 

 

Shega et al. (2008) genomförde en studie där kognitivt nedsatta och kognitivt intakta 

personers smärtbeteenden utifrån grimasering, gnuggande, försvar, stödjande och suckande 

jämfördes. Studien visade att båda dessa gruppers vanligaste smärtbeteende var grimasering 

och försvar. Detta resultat bekräftas även i studier gjorda av Horgas et al. (2007) och 

Zwakhalen et al. (2006). Vidare bekräftar även Blomqvist och Hallberg (2001) samt Kunz et 

al. (2007) i sina studier att grimasering är det allra vanligaste smärtbeteendet hos personer 

med demenssjukdom. Blomqvist och Hallberg (2001) säger vidare i sin studie att gnuggande 

och att stödja en kroppsdel är ett annat vanligt tecken på smärta. Övriga tecken på smärta som 

framkommit i studier kan vara nervositet, rastlöshet, svårigheter att komma till ro (Blomqvist 

& Hallberg 2001, Closs et al. 2004) och även fysiologiska fynd så som blekhet, röd eller 

svettig hud, (Closs et al. 2004) ledsenhet, skrik och aggressivitet (Blomqvist & Hallberg 

2001). 

 

Även beteendeförändring har visat sig kunna vara ett tecken på smärta och detta har visats i 

flera studier (Blomqvist & Hallberg 2001, Closs et al. 2004, Martin et al. 2005). I en studie av 

Closs et al. (2004) och Martin et al. (2005) anses det att beteendeförändringar är en grund för 

sjuksköterskan för att kunna identifiera smärta hos äldre personer med demenssjukdom. 

Vanligt förekommande beteendeförändringar har i studier visat sig vara att en person som 

tidigare varit lugn och tystlåten börjat att uppträda aggressivt eller att rastlösa helt plötsligt 

blev tysta och tillbakadragna (Closs et al. 2004, Martin et al. 2005). En annan förändring som 

framkommit i studier är ett förändrat sömnbeteende vid smärta. Detta kunde visa sig hos äldre 

med demenssjukdom i form av att de sov mer, hade svårt att somna in eller att de somnade om 

alternativt att de sov oroligt (Blomqvist & Hallberg 2001, Closs et al. 2004, Martin et al. 

2005).  

 

En tredje beteendeförändring som framkommit i studier och som kan tyda på smärta har visat 

sig vara minskad aptit eller i vissa fall utebliven aptit (Blomqvist & Hallberg 2001, Closs et 

al. 2004, Martin et al. 2005). I studien gjord av Martin et al. (2005) framkom dock att 

sjuksköterskan ändå hade svårt att identifiera smärta trots dessa beteendeförändringar. Closs 

et al. (2001) beskrev i sin studie risken för feltolkning av beteendeförändring bland 
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vårdpersonal. Ett exempel på detta kunde vara att vårdpersonalen tolkade aggressivitet till den 

demenssjukes personlighet istället för en indikation på smärta. 

 

3.2. Mätinstrument för att beskriva smärta hos äldre personer med demenssjukdom 

Som sjuksköterska kan man använda sig av självskattningsskalor (Scherder & van Manen 

2005, Pautex et al. 2006, Zwakhalen et al. 2006, Pesonen et al. 2009) och observationsskalor 

(Zwakhalen et al. 2006, Horgas et al. 2007, Husebo et al. 2007, Chen et al. 2009, Jordan et al. 

2011) vid bedömning av smärta hos äldre personer med demenssjukdom. Författarna har valt 

att börja presentera de vanligaste självskattningsskalorna i bokstavsordning för att sedan 

presentera de vanligaste observationsskalorna, även dessa i bokstavsordning.  

 

Självskattningsskalor 

Faces Pain Scale (FPS) används för att mäta svårighetsgraden, omfattningen och 

känslomässiga faktorer av smärta (Scherder & van Manen 2005). Detta mätinstrument som är 

verbalt består av sju ritade ansikten som är uppradade efter varandra varav ett indikerar ingen 

smärta, det vill säga har ett neutralt uttryck och de andra uttrycker känslor av ökande smärta. 

Den smärta som bäst överensstämmer med smärtintensiteten pekas ut av patienten (Scherder 

& van Manen 2005, Pautex et al. 2006). I en studie av Pesonen et al. (2009) framkom det att 

det flesta äldre med normal kognitiv förmåga eller personer med lätt demenssjukdom kan 

använda FPS, dock såg man bland deltagarna en relation mellan förståelsen för FPS och den 

kognitiva funktionen (Pesonen et al. 2009). Svårigheter i användandet av verbala 

mätinstrument visas redan vid en lätt nedsättning av den kognitiva förmågan (Pautex et al. 

2006, Pesonen et al. 2009), vidare menar Pesonen et al. (2009) att detta instrument kan vara 

svårare att förstå om man är förvirrad eller har svårt med nya influenser (Pesonen et al. 2009). 

 

Visual Analog Scale (VAS) är en självskattningsskala som består av en 10 cm lång horisontell 

linje, där patienten ska markera smärtintensiteten med hjälp av en markör från ingen smärta 

till värsta tänkbara smärta (Pautex et al. 2006). Deltagare med en god förståelse av VAS 

visade enligt Pautex et al. (2006) och Zwakhalen et al. (2006) en mycket god reliabilitet. VAS 

skalan kunde användas enligt Pautex et al. (2006) av sjuksköterskan när patienten själv kunde 

skatta smärtan och berätta hur smärtan kändes samt tala om hur smärtlindringen fungerade. 

Pautex et al. (2006) menar att VAS och FPS lämpar sig minst i jämförelse med VRS när det 

gäller personer med svår demenssjukdom, svårigheter med abstrakt tänkande eller som hade 
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andra svårigheter att kommunicera. I en studie av Pesonen et al. (2009) har sambandet 

gällande kognitiv funktion och förståelse för VAS bekräftats. 

 

Verbal Rating Scale (VRS) är ett verbalt mätinstrument som består av en sexpoängskala. En 

lista med adjektiv beskriver de olika smärtnivåerna. Patienten väljer det adjektiv som bäst 

beskriver den upplevda smärtan (Pautex et al. 2006). I en studie av Pesonen et al. (2009) är 

VRS i jämförelse med FPS och VAS den mest kliniskt användbara instrumentet för att 

bedöma smärta hos personer med svår demenssjukdom. Likaså visade Pautex et al. (2005), 

Zwakhalen et al. (2006) att förståelsen för VRS var mer utbredd hos personer med svår 

demenssjukdom. I sin studie presenterar Zwakhalen et al. (2006) att närmare hälften av 

deltagarna själva kunde skatta sin smärta med hjälp av VRS. I samband med ett aktivt stimuli 

som bestod av vaccinering var större andelen av deltagarna kapabla att använda instrumentet 

(Zwakhalen et al. 2006). Pesonen et al. (2009) har vid användning av självskattnings 

instrumentet VRS uppmärksammat en signifikant ökning av smärta hos personer med 

demenssjukdom. När det gället självskattningsskalan VRS har samtliga studier (Zwakhalen et 

al. 2006, Pautex et al. 2009, Pesonen et al. 2009) påvisat ett samband mellan sjunkande grad 

av kognitiv förmåga och sjunkande förmåga till att kunna skatta sin smärta, men däremot 

enligt (Pautex et al. 2006) fanns inget samband mellan förmågan att skatta smärtan och typen 

av demens. Bland de deltagare som visade en god förståelse för VRS var reliabiliteten bra. 

 

Observationsskalor 

Doloplus-2 är ett mätinstrument, indelat i 10 kategorier á 5 punkter i varje kategori samt 3 

subkategorier som är somatiska reaktioner, psykomotoriska reaktioner och psykosociala 

reaktioner (Chen et al. 2009). I en studie gjord av Chen et al. (2009) var syftet att undersöka 

användabarheten av Doloplus-2 bland sjuksköterskor och undersköterskor. Deltagarna i 

studien skattade patienternas smärta med hjälp av mätinstrumentet och resultat av 

skattningarna jämfördes mellan ovanstående två personalkategorier. Resultatet av studien 

visade på att sjuksköterskors skattning av smärta hos personer med demenssjukdom kan vara 

mer tillförlitliga än undersköterskors skattning. Dock är resultatet i studien inte helt 

tillförlitligt då undersköterskorna i snitt hade kortare arbetslivserfarenhet än sjuksköterskorna 

(Chen et al. 2009). Ytterligare en studie gjord av Zwakhalen et al. (2006) har som syfte att 

testa användbarheten bland sjuksköterskor och resultatet visade att Doloplus-2 har god 

validitet och reliabilitet men att mätinstrumentet ansågs vara minst användarvänligt i 

jämförelse med två andra observationsinstrument. 
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Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) beskrivs i en studie av Jordan et al. 

(2011) och är ett mätinstrument som bygger på att bedömaren observerar fem områden: 

andning, smärtljud, ansiktsuttryck, kroppsspråk och möjligheten att trösta. Dessa fem 

områden poängsätts mellan 0 och 3, där 0 är ingen smärta och 3 indikerar på smärta som 

kräver behandling. Studien syftar till att undersöka användbarheten av mätinstrument 

PAINAD när det gäller smärtskattning hos personer med demenssjukdom. Resultatet av 

denna studie visade på att sannolikheten att kunna identifiera smärta hos personer med 

demenssjukdom är hög, även när det gäller de med svår demenssjukdom. Tyvärr har dock 

mätinstrumentet visat sig kunna ge positivt falska värden vilket betyder att även psykosocialt 

lidande ger poäng som indikerar på smärta. I en studie av Zwakhalen et al. (2006) bekräftas 

resultatet att PAINAD har god validitet och reliabilitet men att vissa justeringar måste göras 

för att mätinstrumentet ska ge mer korrekta resultat, det vill säga justeringar så att inte positivt 

falska värden ges på grund av psykosocialt lidande. Vidare poängteras att skalan visade god 

psykometrisk kvalitet. 

 

Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC) är 

ett mätinstrument som används vid observationer och beskrivs i en studie av Zwakhalen et al. 

(2006). Mätinstrumentet består av 60 smärtbeteenden indelat i de fyra grupperna 

ansiktsuttryck, aktivitet vid kroppsförflyttningar, humör och en grupp övrigt som innehåller 

nutrition, sömnförändringar, fysiska förändringar och högljudhet. Studiens syfte var att 

värdera de psykometriska egenskaperna hos PACSLAC i jämförelse med PAINAD och 

Doloplus-2. Resultatet av studien visade att sjuksköterskor värderade användbarheten av 

PACSLAC högst i det kliniska arbetet utav dessa tre mätinstrument.  

 

Mobilization-Observation-Behavior-Intensity-Dementia Pain Scale (MOBID) är ett 

mätinstrument som beskrivs i en artikel av Husebo et al. (2007), där sjuksköterskan ber den 

demenssjuka att utföra fem aktiviteter och under dessa aktiviteter observerar sjuksköterskan 

olika tecken på smärta samt bedömer dessa. Dessa tecken på smärta kallas smärtbeteenden 

och inkluderar smärtljud, ansiktsuttryck och försvarsmekanismer. När sjuksköterskan bedömt 

eventuella smärtbeteende bedöms smärtintensiteten på en skala från 1-10 där 1 är ingen 

smärta och 10 är värsta tänkbara smärta. I studien av Husebo et al. (2007) undersökte man 

MOBID-skalans reliabilitet och validitet. Resultatet man fick var att MOBID-skalan fungerar 

bra vid bedömning av smärta hos personer med demenssjukdom och reliabiliteten och 

valiteten var god när det gällde smärtintensiteten. 
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Non-communicative Patient´s Pain Assessment Instrument (NOPPAIN) redogörs i en studie 

av Horgas et al. (2007) och mätinstrumentet går ut på att sex smärtrelaterade beteenden 

skattas. Dessa beteenden är smärtyttringar, smärtljud, ansiktsuttryck, gnuggande, stödjande, 

rastlöshet och skyddande av kroppsdel. Själva observationen görs av sjuksköterskan vid 

omvårdandsarbete av kognitivt nedsatta personer och förekomsten av smärta bedöms, 

lokaliseras och intensitet poängsätts på en skala från 0 till 5. I denna studie (Horgas et al. 

2007) ställde sjuksköterskan ja och nej frågor till deltagarna angående förekomsten av smärta 

samt att intensitet skattades. Resultatet av studien visade att 95 % av deltagarna hade minst en 

smärtindikator. I studien framkom att NOPPAIN var ett lätt instrument att använda, endast lite 

kunskap krävdes samt att instrumentet visade ha en god reliabilitet och validitet, samt att en 

stark korrelation sågs mellan instrumentet och de beteendeförändringar som sjuksköterskan 

observerade. Resultatet visade dock på att NOPPAIN lämpade sig bäst för kognitivt intakta 

personer varpå användning av ett annat instrument rekommenderades för att skatta smärta hos 

personer med kognitiv nedsättning (Horgas et al. 2007). 

 

3.3. Presentation av artiklarnas kvalitet gällande urval 

Författarnas valda artiklar bestod av fyra kvalitativa (Blomqvist & Hallberg 2001, Donovan 

2002, Closs et al. 2004, Martin et al. 2005) och tio kvantitativa (Scherder & Van Manen 

2005, Pautex et al. 2006, Zwakhalen et al. 2006, Horgas et al. 2007, Husebo et al. 2007, Kunz 

et al. 2007, Shega et al. 2008, Pesonen et al. 2009, Chen et al. 2010, Jordan et al. 2011). Det 

är endast i fyra av de valda artiklarna som urvalsmetoden har beskrivits. I de två kvalitativa 

artiklarna där urvalsmetoden angetts har man använt sig av slumpmässigt urval (Blomqvist & 

Hallberg 2001) och snöbolls urval (Donovan 2002). I de två kvalitativa artiklarna som inte 

angett urvalsmetod, har de endast beskrivit hur urvalet gått till. I den ena studien (Closs et al. 

2004) har deltagarna valts ut från de 18 största vårdhemmen i en stor stad i norra England, 

dock deltog bara 15 av vårdhemmen och man fick totalt ihop 113 deltagare. I den andra 

studien (Martin et al. 2005) rekryterades deltagare som hade eller har haft smärtproblematik, 

via annonser vid ett informationscenter för seniorer. Även en fokusgrupp av sjuksköterskor 

bildades. Totalt antal deltagare var 25 stycken. 

 

I de två kvantitativa artiklarna där urvalsmetoden angetts har man i den ena använt sig av 

slumpmässigt urval (Horgas et al. 2007) och i den andra har man använt sig av bekvämlighets 

urval (Jordan et al. 2011). I de övriga åtta kvantitativa studierna (Scherder & Van Manen 

2005, Pautex et al. 2006, Zwakhalen et al. 2006, Husebo et al. 2007, Kunz et al. 2007, Shega 
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et al. 2008, Pesonen et al. 2009, Chen et al. 2010) där urvalsmetoden inte angetts har man 

utgått från bestämda inklusionskriterier och exklusionskriterier. 
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4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar att det finns många uttryck för smärta som 

sjuksköterskan kan använda sig av för att identifiera smärta hos äldre personer med 

demenssjukdom. Vidare visar resultatet att det är mycket svårare att identifiera smärta hos 

demenssjuka som inte är verbala. Det framkommer även att det är mycket viktigt att 

sjuksköterskan känner patienten i fråga, detta för att lättare kunna notera avvikelser i 

beteendet som kan tyda på smärta. Resultatet visar även att det finns många olika 

mätinstrument som är till för att skatta smärta hos personer med demenssjukdom. De olika 

instrumenten är uppbyggda på olika sätt och delas in i självskattningsskalor och 

observationsskalor. Vidare visar resultatet att sjuksköterskor tycker att mätinstrumenten är ett 

viktigt hjälpmedel för att identifiera och skatta smärta. Dock poängterades att bedömningen 

av smärta med hjälp av mätinstrument inte bör vara alltför tidskrävande. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor identifierar smärta 

hos äldre personer med demenssjukdom och vilka mätinstrument som finns för att beskriva 

smärta, samt att granska kvaliteten på de inkluderade artiklarnas urval.  

 

4.2.1. Sjuksköterskans identifiering av smärta hos äldre personer med demenssjukdom 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att relationen och tilliten mellan sjuksköterskan och 

äldre vårdtagare med demenssjukdom är av stor vikt för att sjuksköterskan ska kunna 

observera verbala och icke verbala beteendeförändringar och identifiera smärta hos denna 

patientgrupp (Blomqvist & Hallberg 2001, Donovan 2002). Resultatet stämmer väl överens 

med Orlandos omvårdnadsteori som bygger på interaktion mellan sjuksköterskan och 

vårdtagare. Kontakten anses vara det viktigaste i sjuksköterskans arbete (Orlando 1990). Det 

framkom även i resultatet att det är av stor vikt att sjuksköterskan känner till de äldre med 

demenssjukdoms normala beteenden och vanor för att underlätta observationen av 

beteendeförändringar (Closs et al. 2004, Martin et al. 2005). Detta bekräftas även av Orlando 

(1990) som anser att sjuksköterskans fokus bör läggas på verbala och icke-verbala uttryck och 

utifrån detta identifiera patientens behov. Detta tycker författarna stämmer väl överens med 

sjuksköterskans uppgift när det gäller att identifiera smärta hos äldre personer med 

demenssjukdom då det är mycket viktigt att läsa av icke verbala uttryck.  
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Litteraturstudiens resultat visade att förändring av kroppsspråk och beteende kan tyda på 

förekomst av smärta. Exempel på förändring av kroppsspråket visade sig i resultatet vara en 

förändrad gångstil, skyddande av kroppsdel (Blomqvist & Hallberg 2001, Martin et al. 2005) 

grimasering, gnuggande, försvar, suckande (Shega 2008) nervositet, rastlöshet och/eller 

svårigheter att komma till ro (Blomqvist & Hallberg 2001, Closs et al. 2004). Resultatet av 

litteraturstudien visade även att fysiologiska förändringar kan förekomma som tecken på 

smärta och exempel på detta uppgavs vara blekhet, svettig eller röd hudton (Closs et al. 

2004), att personen i fråga blev ledsen, skrek eller blev aggressiv (Blomqvist & Hallberg 

2001). Exempel på beteendeförändringar visade sig i resultatet kunna vara att en tidigare lugn 

och tillbakadragen person kunde börja visa rastlöshet och aggressivitet (Closs et al. 2004, 

Martin et al. 2005) eller uppvisa ett förändrat sömnbeteende (Blomqvist & Hallberg 2001, 

Closs et al. 2004, Martin et al. 2005) eller förändring av aptiten, (Blomqvist & Hallberg 2001, 

Closs et al. 2004, Martin et al. 2005). Trotts dessa förändringar av beteendet framkom i 

resultatet att det var svårt för sjuksköterskan att identifiera smärta hos denna grupp, då risken 

för feltolkningar är stora (Martin et al. 2005). Anledningen till detta uppgavs kunna vara att 

själva beteendeförändringen hörde ihop med personens personlighet och inte med 

uppkomsten av smärta (Closs et al. 2004). Detta fenomen betonas även i litteraturstudiens 

inledning av Edberg (2011) som också menar att smärta hos personer med demenssjukdom 

inte enbart kan läsas av genom kroppsspråket då det lika väl kan tyda på psykiskt lidande. 

Resultatet visade även att sjuksköterskan bör ställa korta frågor som kan besvaras med ja eller 

nej till äldre med demenssjukdom, detta för att det visade sig vara gynnsamt för att kunna 

identifiera smärta då dessa personer har svårt att kommunicera verbalt (Blomqvist & 

Hallberg, 2001Martin et al. 2005). Författarna anser med stöd av resultatet att sjuksköterskan 

ska ta hänsyn till kroppsspråksförändringar, beteendeförändringar, eventuellt psykiskt lidande 

och kommunikationssvårigheter hos äldre personer med demenssjukdom för att kunna 

identifiera smärta. Tyvärr förekommer många hinder, till exempel att personen ifråga har ett 

otydligt kroppsspråk, inte vill klaga eller vara till besvär (Edberg 2011).  Detta gör att 

sjuksköterskan ställs inför en stor utmaning. Här krävs en god utbildning för att 

sjuksköterskan ska kunna inhämta den kunskap som krävs för smärtidentifikation av denna 

patientgrupp, anser författarna med stöd av Edberg (2011). Detta för att det finns många 

aspekter som sjuksköterskan måste ta hänsyn till för att kunna göra en korrekt 

smärtbedömning av äldre med demenssjukdom (Edberg 2011).  
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4.2.2. Mätinstrument för att beskriva smärta hos äldre personer med demenssjukdom 

Resultatet som framkom i litteraturstudien visade att personalen kan använda sig av 

smärtskattningsinstrument som hjälpmedel för att identifiera smärta samt bedöma graden av 

smärtan (Scherder & van Manen 2005, Pautex et al. 2006, Zwakhalen et al. 2006, Pesonen et 

al. 2009). Dessa skalor delas in i självskattningsskalor eller observationsskalor. Där 

självskattningsskolorna bygger på att patienten själv kan redogöra för sin smärta eller kunna 

svara adekvat på frågorna (Scherder & van Manen 2005, Pautex et al. 2006, Zwakhalen et al. 

2006, Pesonen et al. 2009). Observationsskalorna bygger på att sjuksköterskan gör 

observationer och bedömer eventuell förekomst av smärta samt dess intensitet utifrån 

förutbestämda skalor (Zwakhalen et al. 2006, Horgas et al. 2007, Husebo et al. 2007, Chen et 

al. 2010, Jordan et al. 2011).  

 

Resultatet visade att svårigheten med självskattningsskalor var att personer med nedsatt 

kognitiv förmåga har svårt att kunna använda sig av dessa skalor (Pautex et al. 2006, 

Zwakhalen et al. 2006, Pesonen et al. 2009). Resultatet visade att det finns ett samband 

mellan graden av kognitiv nedsättning och förmågan att själv kunna skatta sin smärta, detta 

stödjer ett flertal studier (Pautex et al. 2006, Zwakhalen et al. 2006, Pesonen et al. 2009). Av 

de tre självskattningsskalor som författarna granskat närmare i resultatet visade det sig att FPS 

är mest lämpad för personer med lätt demens eller normal kognitivförmåga (Pesonen et al. 

2009). Resultatet när det gällde VAS-skalan visade att den hade en mycket god reliabilitet 

(Zwakhalen et al. 2006) men endas när patienten själv kunde skatta och berätta om sin smärta 

samt berätta om hur smärtlindringen fungerade (Pautex et al. 2006). Detta samband 

bekräftades i resultatet av en studie av Pesonen et al. (2009). Den tredje och sista 

självskattningsskalan som författarna granskat närmare var VRS som visade sig vara den mest 

användbara i jämförelse med FPS och VAS (Pautex et al. 2006) när det gäller personer med 

svår demenssjukdom (Pesonen et al. 2009). Svårt demenssjuka visade sig ha en utbredd 

förståelse för VRS (Pautex et al. 2006, Zwakhalen et al. 2006) och kunde själva skatta sin 

smärta. God reliabilitet visades för VRS för de personer som hade en god förståelse för skalan 

(Pautex et al. 2006). Författarna håller med om att självskattningsskalor inte är det optimala 

sättet att identifiera smärta hos äldre personer med demenssjukdom då denna patientgrupp 

oftast har talsvårigheter i kombination med minnesstörningar och en förändrad 

kroppsuppfattning. 
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Författarna valde att granska de fem vanligaste observationsskalorna, Doloplus-2, PAINAD, 

PACSLAC, MOBID och NOPPAIN. Resultatet av litteraturstudien visade att Doloplus-2 

visade på att sjuksköterskors skattning av smärta hos äldre med demenssjukdom var mer 

tillförlitliga än skattningar utförda av undersköterskor (Chen et al. 2010). Tyvärr visade det 

sig att undersköterskorna i snitt hade mindre arbetslivserfarenhet än sjuksköterskorna, vilket 

kan ha lett till ovanstående resultat (Chen et al. 2010). Detta tycker författarna tyder på en 

mindre bra genomförd studie, då man i efterhand kunde konstatera att man i studien skulle ha 

tagit hänsyn till arbetslivserfarenheten innan man valde deltagare. Däremot visade resultatet i 

en annan studie att doloplus-2 har en god användbarhet för sjuksköterskor. Litteraturstudiens 

resultat visade dock att sjusköterskorna tyckte att denna skala var något mindre 

användarvänligt i och med att själva bedömningen var tidskrävande (Zwakhalen et al. 2006). 

Skala nummer två, PAINAD visade i resultatet att sjuksköterskan sannolikt skulle kunna 

identifiera smärta hos äldre med demenssjukdom, vilket även gällde för gruppen som led av 

svår demens (Jordan et al. 2011). Det negativa med denna skala var att de kunde visa felaktigt 

positiva värde i och med att även psykosocialt lidande ger poäng (Zwakhalen et al. 2006). 

Detta bör vägas in av sjuksköterskan i fråga när denne använder sig av PAINAD, anser 

författarna med stöd av Zwakhalen et al. (2006). Den tredje skalan i resultatdelen var 

PACSLAC och anses av sjuksköterskor vara mest användarvänligt i jämförelse med 

Doloplus-2 och PAINAD (Zwakhalen et al. 2006). Dock framgick i resultatet att alla dessa tre 

skalor var användarvänliga och icke tidskrävande (Zwakhalen et al. 2006). Författarna 

reagerar här på att Zwakhalen et al. (2006) säger att skalan doloplus-2 icke är tidskrävande 

men samtidigt sägs det att den är mest tidskrävande av dessa tre. Vår fundering är då om 

denna skala är lika användarvänlig som de övriga två. 

 

Observationsskala nummer fem i resultatet var MOBID-skalan som visade på god reliabilitet 

och validitet både när det gällde att bedöma om smärta förelåg och i så fall även kunna skatta 

smärtans intensitet (Husebo et al. 2007). Författarna tycker att det är bra att MOBID-skalan 

även mäter intensiteten av smärtan då det är av stor vikt vid val av smärtlindring (Husebo et 

al. 2007). Sjätte skalan som granskats är NOPPAIN och resultatet talar även för användningen 

av denna skala då det är en lätt skala för sjuksköterskor att använda sig av samtidigt som det 

visade på god reliabilitet och validitet (Horgas et al. 2007). Det som tyvärr talar emot 

användingen av denna skala när det gäller personer med demenssjukdom är att skalan har 

visat sig vara mest lämpad för kognitivt intakta personer (Horgas et al. 2007). I och med att 

resultatet visar på att NOPPAIN lämpar sig mest för kognitivt intakta personer, tycker 
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författarna att denna skala bör undvikas i syfte att smärtbedöma äldre personer med 

demenssjukdom. 

 

Sammanfattningsvis anser författarna med stöd av Fisher et al. (2002) att självskatting inte 

räcker till vid bedömning av smärta hos äldre personer med demenssjukdom. Vidare 

bekräftades detta även i litteraturstudiens resultat (Pautex et al. 2006, Zwakhalen et al. 2006, 

Pesonen et al. 2009). Fisher et al. (2002) anser att observationsskalor är nödvändiga för att 

kunna identifiera smärta hos äldre personer med demenssjukdom och detta håller författarna 

med om. Stöd för detta visades även i litteraturstudiens resultat (Zwakhalen et al. 2006, 

Husebo et al. 2007, Horgas et al. 2007, Chen et al. 2010, Jordan et al. 2011). 

 

4.2.3 Kvalitetsbedömningsdiskussion av artiklarnas kvalitet gällande urval 

I endast fyra (Blomqvist & Hallberg 2001, Donovan 2002, Horgas et al. 2007, Jordan et al. 

2010) av 14 artiklar har urvalsmetoden som använts skrivits ut i artikeln. Dock har själva 

urvalet beskrivits väl i samtliga artiklar. Urvalsmetoden har angetts i två kvalitativa 

(Blomqvist & Hallberg 2001, Donovan 2002) artiklar, snöbollsurval och slumpmässigt urval 

och två kvantitativa (Horgas et al. 2007, Jordan et al. 2011) artiklar, bekvämlighetsurval och 

slumpmässigt urval. Problemet med snöbolls urval är enligt Polit och Beck (2008) att det 

finns risk för att urvalet blir homogent, då deltagarna tenderar till att välja ut till exempel en 

arbetskamrat som har samma uppfattning inom forskningsområdet. I vår valda artikel där 

snöbollsurval använts har man tyvärr fått denna effekt, det vill säga ett homogent urval i och 

med att sjuksköterskor valde ut andra kollegor.  

 

När det gäller artikeln med slumpmässigt urval anser Polit och Beck (2008) att denna 

urvalsmetod inte är den bästa att använda sig av för att rekrytera deltagare till en kvalitativ 

studie då de anser att dessa deltagare möjligtvis inte har tillräcklig kunskap inom studiens 

område. Dock anser författarna att ingen sådan risk föreligger i vår valda artikel då det gjorts 

ett slumpmässigt urval bland personal och boenden vilket talar för att kunskap inom området 

finns hos deltagarna. I den kvantitativa artikeln där bekvämlighetsurval använts har man 

utgått ifrån att man vill få ihop ett visst antal deltagare inom populationen samt att man vill 

spara tid. Nackdelen med detta är enligt Polit och Beck (2008) att deltagarna inte alltid har så 

mycket att berätta kring forskningsfrågan och resultatet riskerar att inte bli så informativt. 

Ytterligare en nackdel är att variationen i undersökningsgruppen blir för liten vilket kan leda 

till att deltagarna inte blir representativa för gruppen i stort och detta gör i så fall att studiens 



22 

 

resultat inte blir tillförlitligt (Forsberg & Wengström 2008). Fördelen med 

bekvämlighetsurval är att forskarna spar tid och att de snabbt får tag på det önskade antalet 

deltagare (Forsberg & Wengström 2008). I vår valda artikel anser vi att resultatet inte blev 

mindre tillförlitligt då bekvämlighetsvalet gjordes bland demenssjuka och syftet var att 

utvärdera smärtbedömnings formulär inom denna patientgrupp. 

 

I en kvantitativ studie anser Forsberg och Wengström (2008) att ett slumpmässigt urval är att 

föredra då det säkrar antalet deltagare som har vissa egenskaper och kunskaper inom 

forskningsområdet. I de övriga 10 artiklarna där ingen urvalsmetod nämnts har alla redogjort 

för antalet deltagare i studien vilket talar för att resultaten är mer trovärdiga (Forsberg & 

Wengström 2008). Inklusions- och exklusionskriterier var även förutbestämda och väl 

beskrivna i dessa artiklar. I och med de förutbestämda kriterierna minskar variationen inom 

gruppen men ger samtidigt ett bättre fokus på undersökningen, då det svarar utifrån studiens 

syfte (Polit & Beck 2008). Detta ser författarna som en fördel då fokus lagts på 

undersökningsgruppen och därmed blir studiens syfte korrekt besvarat. 

 

4.3. Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande litteraturstudie baserar denna studie på 14 vetenskapliga artiklar 

publicerade efter år 2001. Av dessa är åtta inte äldre än fem år, vilket författarna anser som en 

styrka. En fördel med litteraturstudier är enligt Polit och Beck (2008) att resultatet speglar 

senaste forskningen. Den som genomför en litteraturstudie ska enligt Polit och Beck (2008) ha 

som mål att ”äga” den litteratur som studeras. För att uppnå detta ska flera olika sökord och 

sökordskombinationer sökas i flera olika databaser. Författarna sökte artiklar i två olika 

databaser, Medline via PubMed samt Cinahl och sökorden kombinerades på flera olika sätt. 

Författarna anser att detta är en styrka då sökningen resulterade i ett större utbud av artiklar 

samt att det gavs möjlighet till flera synvinklar som svarade på den föreliggande studiens 

syfte och frågeställningar. En svaghet kan dock vara att författarna endast använt sig av 

artiklar som var tillgängliga via Högskolan i Gävles databaser. Det hade dock varit en styrka 

om författarna hade valt att beställa artiklar då detta hade ökat urvalet av artiklar. Författarna 

anser ändå att gratisutbudet var tillräckligt för att genomföra studien.  

 

Då författarna ville ha en mer beskrivande studie valde de att söka två kvalitativa artiklar 

(Donovan 2002, Closs et al. 2004) manuellet via andra referenslistor då utbudet genom 

databassökningen gav för få träffar. Detta ser författarna som en styrka då det fanns mer 
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underlag för studien att svara mot syfte och frågeställningar. Vidare anser författarna att det 

var en styrka att läsa abstrakt i första urvalet eftersom många irrelevanta artiklar snabbt kunde 

sållas bort, vilket är tidssparande. Istället kunde mer tid läggas till en djupare granskning av 

de valda artiklarna. Att dela upp artiklarna mellan författarna för vidare granskning ansågs 

vara en styrka då detta ledde till att materialet bearbetades mer noggrant. Vidare granskades 

artiklarnas metod- och resultatdel gemensamt samt att det gjordes en sammanställning i en 

tabell. Detta ansågs som en styrka därför att båda författarna blev insatta i alla valda artiklars 

innehåll och resultat. Under arbetets gång har författarna återkommande gått tillbaka till 

artiklarna för att förvissa sig om att tolkningen av artiklarna varit rätt. 

 

4.4. Allmän diskussion 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskan kan identifiera smärta hos dessa personer men 

att det av sjuksköterskan krävs kunskap, erfarenhet, patientkännedom och en mycket stor 

lyhördhet inför förändringar i patientens beteende. Resultatet visar också att det finns 

mätinstrument som kan hjälpa sjuksköterskan att identifiera smärta hos personer med 

demenssjukdom. I sitt dagliga arbete kan sjuksköterskan komma att ställas inför stora 

utmaningar när hon/han möter personer med demenssjukdom då dessa personer kan vara 

oförmögen att förmedla sig. Många äldre personer med demenssjukdom lider dessutom av 

daglig smärta och kan inte förmedla eller identifiera smärta i samma utsträckning som 

kognitivt intakta. 

 

Författarna till föreliggande studie anser att det behövs fler empiriska studier där man forskar 

kring smärta hos personer med demenssjukdom då smärta följaktligen tenderar att bli 

underskattad. Det är troligt att vilket tecken som helst på närvaro av smärta hos äldre personer 

med demenssjukdom behöver större uppmärksamhet och mer förebyggande åtgärder. På 

grund av bristande forskning inom ovanstående område finns fortfarande för lite kunskap om 

hur smärta kan identifieras hos äldre personer mer demenssjukdom. 

 

4.5. Slutsats 

Utifrån föreliggande studies resultat har författarna dragit slutsatsen att sjuksköterskan kan 

identifiera smärta hos äldre med demenssjukdom, men att detta kan vara mycket svårt och att 

det är många faktorer som måste vägas samman. Identifieringen av smärtan hos denna 

patientgrupp kräver att sjuksköterskan är lyhörd, innehar kunskap och erfarenhet samt tar sig 
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tid för bedömningen. Vid smärtskattning är observationsskalor att föredra då demenssjuka 

individer kan ha svårare att självskatta sin smärta. 
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Bilaga 1. Översikt av valda artiklar som ingår i resultatet 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Resultat 

Blomqvist K. & 

Hallberg I.R.  

2001 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Recognising 

pain in older 

adults living in 

sheltered 

accommodation: 

the views of 

nurses and older 

adults” 

Att belysa sjuksköterskor 

och äldres vuxnas 

synpunkter hur man kan 

identifiera smärta hos äldre 

på särskilt boende. Syftet 

var också att jämföra 

sjuksköterskors 

smärtbedömning av äldre 

vuxna och äldre med 

kognitiv nedsättning. 

 

 

Design: en kvalitativ 

deskriptiv studie. 

Urval: deltagare från ett 

särskilt boende inom en 

kommun i södra Sverige 

rekryterades 

slumpmässigt.  

Undersökningsgrupp: 66 

äldre vuxna och deras 

närmast ansvarige 

sjuksköterska deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

intervjuer som 

genomfördes med boende 

och personal var och en 

för sig. Semistrukturerade 

intervjuer som gav öppna 

svarsalternativ. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att 

det fanns ett behov av 

reflekterande 

diskussioner i 

personal- 

gruppen med fokus på 

hur man utför 

systematiska 

bedömningar av 

verbala och icke 

verbala uttryck, samt 

vilka hinder och 

eventuella möjligheter 

som finns för att kunna 

identifiera smärta hos 

äldre vuxna. 

 

Chen Y-H.,  

Lin L-C. &  

Watson R.  

2010 

Taiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Validating 

nurses’ and 

nursing 

assistants’ report 

of assessing pain 

in older people 

with dementia” 

Att utvärdera 

användbarheten för 

sjuksköterskor och 

omvårdnads assistenter vid 

användning av 

smärtskattningsinstrumentet 

Doloplus-2 

Design: en kvantitativ 

prospektiv studie. 

Urval: deltagare med 

demenssjukdom och 

deras stödpersoner 

rekryterades från sex 

demens vårdenheter.  

Undersökningsgrupp: 

304 lämpliga äldre 

personer deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

att sjuksköterskor och 

undersköterskor 

observerade och 

intervjuade deltagarna 

utifrån Doloplus-2 och på 

så vis skattades smärtan. 

Beskrivande statistik. 

Parade t-test. 

Cohen´s kappa. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskors 

smärtbedömning kan 

vara mer tillförlitlig 

mot undersköterskors 

bedömning. Detta tros 

bero på att 

undersköterskorna i 

genomsnitt hade 

kortare 

arbetslivserfarenhet. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Resultat 

Closs S.J.,  

Cash K.,  

Barr B. &  

Briggs M.  

2004 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cues for the 

identification of 

pain in nursing 

home residents” 

Att utveckla en teori för att 

få stöd vid bedömning av 

smärta hos dementa genom 

att identifiera kroppsliga 

ledtrådar och på så vis 

kunna härleda vart smärtan 

sitter. 

Design: en kvalitativ 

deskriptiv studie. 

Urval: deltagare med 

demenssjukdom 

rekryterades från femton 

stora vårdhem. 

Undersökningsgrupp: 

113 personer deltog i 

studien, varav 27 män 

och 86 kvinnor. 

Data samlades in genom 

videoinspelade intervjuer 

där frågor ställdes till 

vårdpersonal eller 

anhörig. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet visade att 

kroppsspråk och 

ansiktsuttryck var de 

vanligaste 

indikationerna på 

smärta. Även beteende 

förändringar kan vara 

tecken på smärta. Det 

visade sig också vara 

viktigt att veta hur de 

boende tidigare 

reagerat på smärta. 

 

 

 

Donovan J. 

2002 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Learning 

disability nurses´ 

experiences of 

being with clients 

who may be in 

pain” 

Att beskriva de erfarenheter 

av inlärningssvårigheter hos 

sjuksköterskor när de ska 

bedöma smärta hos 

patienter som inte kan 

kommunicera med verbala 

känslor. 

Design: en kvalitativ 

deskriptiv studie. 

Urval: deltagare 

nominerade andra 

personer som ansågs ha 

relevant kunskap inom 

området genom så kallat 

snöbollsurval. 

Undersökningsgrupp: 8 

sjuksköterskor deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

att ostrukturerade 

intervjufrågor användes 

för att inte intervjuaren 

skulle kunna styra 

deltagarnas svar och 

därmed innehållet i 

intervjun. 

Fenomenologisk. Resultatet visade på 

vikten av en 

omtänksam relation 

med patienter med 

kognitiv nedsättning, 

observation av 

förändring i verbala 

och icke verbala 

beteenden, söka efter 

betydelsen av 

patientens beteende, 

samarbete med övrig 

hälso- och  

sjukvård, samt ta del 

av patientens känslor. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Resultat 

Horgas A.L.,  

Nichols A.L., 

Schapson C.A. & 

Vietes K. 

2007 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Assessing pain 

in persons with 

dementia: 

relationships 

among the non-

communicative 

patient’s pain 

assessment 

instrument, 

self-report, and 

behavioral 

observations” 

Att utvärdera reliabiliteten 

och validiteten av 

smärtskattnings 

instrumentet NOPPAIN 

(Non-communicative 

Patien’s Pain Assessment 

Instrument) samt att avgöra 

om instrumentet kan 

användas av 

sjuksköterskestuderande 

med liten erfarenhet av 

smärtbedömning. 

Design: en kvantitativ 

kvasiexperimentell 

observationsstudie. 

Urval: deltagare som 

tidigare ingått i en större 

studie, som då 

rekryterats från 

hemtjänst, sjukhem och 

ålderdomshem valdes ut. 

Undersökningsgrupp: 40 

personer deltog i 

studien, varav man 

slumpmässigt valde ut 

20 kognitivt nedsatta 

och 20 kognitivt intakta. 

Data samlades in genom 

strukturerade intervjuer 

och observationer. 

Smärtskattnings 

instrumentet NOPPAIN 

användes där man 

observerade utförandet av 

specifika smärtbeteenden 

under det vanliga 

vårdarbetet. 

Beskrivande statistik. 

Cohen´s kappa. 

Resultatet visade att 

detta instrument är 

enkelt att använda och 

kan vara lämpligt för 

mätning av smärta hos 

äldre människor med 

demens. 

Husebo B-S., 

Strand L-I., 

Moe-Nilssen R., 

Husebo S-B., 

Snow A-L., 

Ljunggren A-E 

2007 

Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mobilization-

Observation-

Behavior-

Intensity-

Dementia Pain 

Scale (MOBID): 

Development and 

Validation of a 

Nurse-

Administered 

Pain Assessment 

Tool for Use in 

Dementia” 

Att beskriva utvecklingen 

av 

smärtskattningsinstrumentet 

MOBID (Mobilization-

Observation-Behavior-

Intensity Dementia Pain 

Scale) samt att undersöka 

aspekter av reliabilitet och 

validitet. 

 

Design: en kvantitativ 

kvasiexperimentell 

observationsstudie.  

Urval: deltagare med 

kronisk smärta samt svår 

kognitiv nedsättning 

rekryterades från 

vårdhem. 

Undersökningsgrupp: 26 

personer deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

videoinspelade 

observationer under den 

vanliga vårdprocesuren 

vid tvättning och 

påklädning. Efteråt 

gjordes en skattning av 

smärtinternsiteten utav 

vårdpersonalen med hjälp 

av smärtskattning 

instrumentet MOBID. 

Cohen´s kappa. 

Icke parametrisk 

statistik. 

Wilcoxon signed 

rank test. 

Cronbach’s alpha. 

Spearman´s produkt 

korrelation. 

Resultatet visade att 

MOBID fungerar vid 

bedömning av smärta 

under guidade rörelser. 

Reliabiliteten samt 

validiteten gällande 

smärtintensitetspoäng 

var goda. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Resultat 

Jordan A.,  

Hughes J.,  

Pakresi M.,  

Hepburn S. & 

O´Brien J.T. 

2010 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The utility of 

PAINAD in 

assessing pain in 

a UK population 

with severe 

dementia” 

Att undersöka 

användbarheten av 

smärtskattnings- 

instrumentet PAINAD 

(Pain Assessment in 

Advanced Dementia) vid 

identifiering av smärta hos 

dementa. 

Design: en kvantitativ 

observations studie. 

Urval: deltagare med 

avancerad demens-

sjukdom rekryterades 

från ett (1) sjukhem och 

tre psykiatriska vårdhem 

genom så kallat 

bekvämlighetsurval. 

Undersökningsgrupp: 79 

personer deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

observationer vid vila, 

vid måltid och vid det 

vanliga vårdarbetet. Vid 

varje moment skattade en 

sjuksköterska deltagarnas 

smärta med hjälp av 

PAINAD. 

Kolmogorov–

Smirnov test. 

Wilcoxon signed 

rank test. 

Friedman test. 

Kruskal-Wallis test.  

Mann Whitney U-

test. 

Utav sjuttionio 

deltagare var det 

trettionio som kom 

över gränsen för 

PAINAD, men endast 

tretton av dessa 

bedömdes ha smärta. 

De andra tjugosex 

deltagarna kände ingen 

smärta. Istället hade 

deras uppträdande en 

psykologisk förklaring. 

Oftast berodde detta på 

att de inte förstod vad 

som pågick. Efter 

smärtlindring visades 

en signifikant 

minskning vid mätning 

av PAINAD igen. 

Kunz M.,  

Scharmann S., 

Hemmeter U., 

Schepelmann K. 

& Lautenbacher S. 

2007 

Tyskland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The facial 

expression of 

pain in patients 

with dementia” 

Att undersöka vilka 

ansiktsuttryck som visar på 

smärta hos patienter med 

demenssjukdom. 

Design: en kvantitativ 

experimentell studie. 

Urval: deltagare med 

demenssjukdom 

rekryterades från 

institutionen för 

neurologi och 

psykiatri/psykoterapi. 

Deltagare till 

kontrollgruppen 

rekryterades från ett 

universitet. 

Undersökningsgrupp: 42 

personer med demens-

sjukdom samt 54 äldre 

friska personer över 65 

år deltog i studien. 

Data samlades in genom 

att patienterna utsattes för 

smärtstimuli i olika 

grader. Detta material 

analyserades sedan 

genom statistisk analys 

där man jämförde 

skillnaderna mellan de 

olika grupperna. 

Parade t-test. Resultatet visade att 

responsen på 

ansiktsuttryck vid 

smärta var mycket 

framträdande hos 

personer med 

demenssjukdom än hos 

friska personer. Det 

fanns samband mellan 

smärtstimuli intensitet 

och ansiktsuttryckets 

karaktär. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Resultat 

Martin R.,  

Williams J., 

Hadjistavropoulos 

T., 

Hadjistavropoulos 

H.D. &  

MacLean M. 

2005 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Qualitative 

Investigation of 

Seniors´ and 

Caregivers´ 

Views on Pain 

Assessment and 

Management” 

Att samla information om 

bedömning och behandling 

av smärta bland äldre 

vuxna.  

Design: en kvalitativ 

deskriptiv studie. 

Urval: deltagare med 

nuvarande eller tidigare 

smärtproblematik 

rekryterades via 

annonsering vid ett 

informationscenter för 

seniorer. Fokusgrupper 

bestående av upp till nio 

deltagare användes för 

att studera 

smärtskattning och 

behandling bland 

seniorer.  

Undersökningsgrupp: 25 

personer deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

intervjuer av 

fokusgrupperna. 

Intervjuernas spelades in 

och transkriberades. 

Samtalen från varje grupp 

analyserades enskilt. 

Viktiga fynd och 

meningsbärande enheter 

togs fram och de bildade 

kategorier. 

Tematisk  

innehållsanalys. 

Resultatet visade att 

fyra allmänna ämnen 

identifierades: 

smärtbedömning och 

smärtbehandling bland 

äldre, smärtans 

effekter på livskvalitet 

hos äldre samt oro som 

är specifikt för äldre 

med demens. 

Pautex S.,  

Michon A.,  

Guedira M.,  

Emond H.,  

Le Lous P.,  

Samaras D.,  

Michel J.P., 

Herrmann F., 

Giannakopoulos P. 

& Gold G. 

2006 

Schweiz 

 

 

 

 

 

“Pain in Severe 

Dementia: Self-

Assessment or 

Observational 

Scales?” 

Att bedöma 

självskattningsskalorna, 

VRS (Verbal Rating Scale), 

VAS (Visual Analog Scale) 

samt FPS (Face Pain Scale) 

hos personer med 

demenssjukdom och att 

jämföra dessa mot 

observationsdata utförda av 

vårdpersonal. 

Design: en kvantitativ 

prospektiv klinisk 

studie. 

Urval: deltagare med 

svår demenssjukdom 

rekryterades från 

geriatriska och 

psykiatriska 

avdelningar. 

Undersökningsgrupp: 

129 personer deltog i 

studien, varav 89 

kvinnor och 40 män.  

Data samlades in genom 

observationsschema 

utförda av sjuksköterska 

som sedan jämfördes med 

data från 

självskattningsskalorna 

VRS, VAS och FPS. 

Chi-2-test. 

Kruskal-Wallis test. 

Fisher's exact test. 

Cohen´s kappa. 

Wilcoxon signed 

rank test. 

Intraklass 

korrelations-

koefficient (ICC). 

Spearman´s produkt 

korrelation. 

Resultatet visade att 

graden av förståelse 

var högst hos FPS och 

lägst hos VAS jämfört 

med VRS. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Resultat 

Pesonen A.,  

Kauppila T.,  

Tarkkila P.,  

Sutela A.,  

Niinistö L & 

Rosenberg P.H. 

2009 

Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Evaluation of 

easily applicable 

pain 

measurement 

tools for the 

assessment of 

pain in demented 

patients” 

Att utvärdera fyra enkla 

självskattningsskalor VRS 

(Verbal Rating Scale), VAS 

(Visual Analog Scale), 

RWS (Red Wedge Scale) 

och FPS (Face Pain Scale) 

på personer med 

demenssjukdom, samt 

utveckla en strategi för att 

bedöma postoperativ smärta 

gällande samma målgrupp. 

Design: en kvantitativ 

prospektiv longitudinell 

studie. 

Urval: deltagare som 

visade tecken och 

symptom vilket talade 

för närvaro av smärta 

rekryterades från en 

geriatrisk avdelning. 

Undersökningsgrupp: 45 

personer deltog i 

studien, varav 40 

kvinnor och 5 män. 

Smärtintensiteten mättes 

vid tre tillfällen med två 

veckors intervall i vila 

och under rörelse med 

omvärdering 10 minuter 

senare. De skalor som 

användes för att skatta 

smärta var VRS, VAS, 

RWS och FPS. Under 

studietiden fick 

patienterna sin vanliga 

smärtbehandling. 

Parade t-test.  

Wilcoxon signed 

rank test. 

Spearman´s product 

korrelation 

Resultatet visade att 

personer med lätt 

demenssjukdom var 

kapabla att använda 

samtliga testade 

skalor. Vid svårare 

grad av demens gav 

endast VRS skalan 

acceptabla resultat 

gällande pålitlighet i 

mätningen av smärta. 

Scherder E. &  

van Manen F. 

2005 

Holland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pain in 

Alzheimer's 

disease: nursing 

assistants' and 

patients' 

evaluations” 

Att jämföra graden av 

överensstämmande i 

smärtbedömning mellan 

vårdpersonalen och 

patienter med Alzheimers 

(AD) och patienter utan 

demenssjukdom. 

Design: en kvantitativ 

fallkontroll studie. 

Urval: deltagare med 

AD och deltagare utan 

demenssjukdom som led 

av kronisk smärttillstånd 

rekryterades från två 

vårdhem.  

Undersökningsgrupp: 20 

personer med demens- 

sjukdom och 17 äldre 

personer utan 

demenssjukdom deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

de tre självskattnings- 

skalorna, CAS (Coloured 

Analogue Scale), CNPI 

(Checklist of Non-verbal 

Pain Indicators) och FSP 

(Faces Pain Scale). Dessa 

visuella analoga skalor 

administrerades av en 

sjuksköterska före och 

efter att deltagarna gått en 

kort sträcka. 

Mann Whitney U-

test. 

Parade t-test.  

Chi-2-test. 

Cohen's kappa 

coefficient. 

Resultatet visade att 

vårdpersonal är sämre 

på att skatta smärta hos 

personer med AD än 

hos icke dementa. 

Vårdpersonalen 

överskattar lidandet 

gällande smärta hos 

personer med AD. De 

med AD skattar sin 

smärta lägre än vad 

vårdpersonal gör med 

hjälp av dessa 

mätinstrument. 



7 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Resultat 

Shega J.W.,  

Rudy T.,  

Keefe F.J.,  

Perri L.C.,  

Mengin O.T. & 

Weiner D.K.  

2008 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Validity of Pain 

Behaviors in 

Persons with 

Mild to Moderate 

Cognitive 

Impairment” 

Att utvärdera 

validiteten/giltigheten av 

traditionella 

smärtbeteenden så som 

försvar, grimaserande, 

gnuggande, suckande och 

stödjande hos personer med 

och utan kognitiv 

nedsättning och kronisk 

ländryggsmärta (CLBP). 

Design: en kvantitativ 

prospektiv observations-

studie. 

Urval: deltagare som var 

kognitivt intakta med 

eller utan CLBP samt 

deltagare med mild till 

måttlig kognitiv 

nedsättning med eller 

utan CLBP rekryterades 

till denna studie. 

Undersökningsgrupp: 20 

smärtfria kognitivt 

intakta, 17 kognitivt 

intakta med CLBP, 26 

smärtfria kognitivt 

nedsatta och 14 

kognitivt nedsatta med 

CLBP deltog i studien. 

Data samlades in genom 

att videofilma deltagarna 

medan de utförde 

aktivitetsprotokollet med 

fyra olika positioner som 

utfördes i slumpmässigt 

ordning. Därefter 

granskades inspelningen 

av en forskarassistent och 

denna kollade efter de 

fem smärtbeteendena. 

Punkt analyser.  

Cronbach´s alpha. 

MANOVA. 

Chi-2-test. 

Resultatet visade att 

personer med CLBP, 

oberoende av kognitiv 

status, visade en 

signifikant högre 

frekvens av 

grimasering och 

försvar. Personer med 

mild till måttlig 

kognitiv nedsättning 

uppvisade en 

signifikant högre 

frekvens av gnuggande 

och försvar och en 

lägre frekvens av 

stödjande, oberoende 

av smärtstatus, än 

kognitivt intakta 

deltagare. 

Zwakhalen S., 

Hamers J. & 

Berger M.  

2006 
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“The 

psychometric 

quality and 

clinical 

usefulness of 

three pain 

assessment tools 

for elderly people 

with dementia” 

Att utvärdera 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-2 skalorna 

vid potentiellt smärtsamma 

situationer. 

Design: en kvantitativ 

observationsstudie. 

Urval: deltagare med 

demenssjukdom 

rekryterades från 

psykiatriska avdelningar 

samt kontrolldeltagare 

med somatisk sjukdom 

utan demenssjukdom 

rekryterades från 

vårdhem. 

Undersökningsgrupp: 

128 personer med 

demenssjukdom samt 16 

kontrollpersoner deltog i 

studien. 

Data samlades in genom 

videoinspelade 

observationer hos 

dementa vid vila, under 

vaccinering samt vid det 

vanliga 

omvårdnadsarbetet. Två 

bedömare skattade 

smärtan.  

Beskrivande statistik. 

Cronbach’s alpha. 

Korrelationskoeff. 

Pearson´s product 

korrelation. 

Resultatet visade att 

instrumenten 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 

kvalititet. Doloplus-2 

ansågs vara minst 

användarvänlig. 



8 

 

 


