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Sammanfattning 

Bakgrund: Enligt flera studier finns det inte någon skillnad i prevalens av smärta mellan 

personer med nedsatt kognitiv förmåga och äldre som själv kan skatta smärta.  

Syfte: Var att undersöka hur vårdpersonalen vid särskilt boende skattade smärta hos äldre 

med och utan kognitiv nedsättning och hur den äldre själv skattade sin smärta samt vad som 

kännetecknade smärta hos den äldre.  

Metod: En beskrivande och jämförande design med kvantitativ ansats. Smärtan bedömdes av 

sjuksköterskor och vårdpersonal med hjälp av VAS-skalan (Proxy-VAS). Under 

interventionstiden skattades alla äldre med Doloplus-2 av vårdpersonalen därefter skattade de 

äldre som själv kunde bedöma sin smärta med VAS-skalan.  

Resultat: Resultaten visar att vårdpersonalen har en tendens att skatta de äldre med mer 

smärta än vad de äldre själv anser att de har (61.3%). Med proxyVAS har vårdpersonalen 

skattat att 83.8% av de äldre hade symtom på smärta och 73.3% med Doloplus-2. Det fanns 

ingen signifikans utifrån den kognitiva förmågan hos de äldre som hade symtom på smärta. 

Vårdpersonalen såg symtom på smärta i omvårdnadssituationer som t.ex. vid toalettbesök 

eller vid påklädning(64.5%). Vanligast var att individen själv påtalade att denne hade ont 

(69.1%) eller att det såg ut som om de äldre hade ont vid rörelser (64.5%).  

Slutsatser: Det är svårt att smärtskatta andra människor, speciellt personer med demens. 

Användning av smärtskattningsinstrument ökar chansen att hitta individer med oupptäckt 

smärta.  

 

Nyckelord: Smärta, smärtskattning, äldre, VAS, Doloplus-2. 

  



Abstract 

Background: According to several studies, there is no difference in the prevalence of pain 

among people with impaired cognitive performance and elderly, who can estimate the pain.  

Aim: Was to examine how nursing staff at the assisted nursing home estimated pain in older 

people with and without cognitive impairment and how the older self-rated their pain as well 

as the characteristics of pain in the elderly.  

Method: A descriptive and comparative design with quantitative data.  The pain was assessed 

by nurses and health professionals using the VAS scale (Proxy-VAS). During the intervention 

period the nursing staff estimated all elderly with Doloplus-2 then estimated the elderly who 

himself could assess their pain using the VAS scale.  

Results: The results show that health professionals tend to estimate the elderly with more 

pain than the older self believed that they had (61.3%). With proxyVAS have nursing staff 

estimated that 83.8% of older people had symptoms of pain and 73.3% with Doloplus-2. 

There was no significance on the basis of cognitive ability among the elderly who had 

symptoms of pain. Health care workers saw signs of pain in nursing situations such as 

toileting or dressing (64.5%). Most common was that the individual himself complained that 

he was in pain (69.1%) or that it looked as if the older was in pain during movement (64.5%). 

Conclusion: It is difficult to underestimate other people’s pain, especially people with 

dementia. Use of pain measurement instruments increases the chance of finding individuals 

with undetected pain.  
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Introduktion 

Smärta hos äldre är vanligt förekommande och ju äldre individen blir desto vanligare är det 

med ökad frekvens och svårare smärttillstånd (Jakobsson, Klevsgård, Westergren, & 

Hallberg-Rahm, 2003). Enligt Jakobsson et al. (2003) finns det skilda åsikter om 

smärtupplevelsen ökar eller minskar med stigande ålder. Denna problematik har McAuliffe, 

Nay, O´Donnell, & Fetherstonhaugh (2008) och Kaasalainen, Coker, Dolovich, Papaioannou, 

Hadjistavropoulos, Emili (2007) påtalat som en av orsakerna till att de äldre inte får den 

smärtbehandling som de borde få. Några av orsakerna var att de äldre var rädda att upplevas 

som besvärliga om de bad om smärtlindring, de såg ju hur mycket vårdpersonalen hade att 

göra. Det kunde också bero på att många äldre såg smärtan som en naturlig del i åldrande och 

därför inte rapporterade sin smärta (McAuliffe et al., 2008). Vårdpersonalen missade också att 

den äldre personen hade smärta. De tyckte det var svårt att bedöma om individen hade smärta 

och vilken behandling som skulle sättas in (Kaasalainen et al., 2007). 

 

Det har visat sig att åldrandet i sig är en riskfaktor för demens och desto äldre befolkningen i 

Sverige blir, desto fler får diagnosen demenssjukdom. Femtio procent av alla som har en 

demensdiagnos bor på ett särskilt boende, normalt flyttar de in inom 2,5- 3 år efter att de fått 

sin diagnos (SBU, 2006). Personer med nedsatt kognitiv förmåga har en mycket större risk för 

delirium, fall, uttorkning, undernäring, obehandlad smärta och existentiella problem (Borbasi, 

2006).  

 

Riksdagen har utfärdat lagar och regler som styr vården idag. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen är alla vårdgivare skyldiga att tillgodose de grundläggande behoven och inom 

varje verksamhetsområde ska det finnas en sjuksköterska närmast patienten som ska 

förebygga, vårda och larma läkare vid behov samt utvärdera de behandlingar som sätts in 

(SFS1992:763). I Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor finns 

omvårdnadsprocessen beskriven, där bedömning är en av de viktigaste komponenterna för att 

patienten ska erhålla adekvat behandling. Då syftet är att uppnå så optimalt välbefinnande 

som möjligt hos patienterna (Socialstyrelsen, 2005).  

 

All omvårdnad har en etisk och moralisk aspekt där varje enskild sjuksköterska har ett eget 

ansvar för sina bedömningar och beslut (ICN, 2005). Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee 

menar att först när sjuksköterskan och patienten har bildat en mellanmänsklig relation kan god 
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omvårdnad uppnås. Genom att sjuksköterskan identifierar patientens behov och tar till vara de 

resurser som finns, leder detta till att patienten får förtroende för sjuksköterskan och därmed 

ökar hoppet om god omvårdnad hos patienten (Pokorny, 2010).  

 

Bakgrund 

I en kommun i mellan Sverige sker under 2012 en intervention som består av utbildning för 

vårdpersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, paramedicinsk personal, läkare 

och enhetschefer) om smärttillstånd hos äldre, omvårdnadsåtgärder, behandlingar vid smärta, 

bedömning av psykisk och fysisk förmåga samt införande av systematisk smärtskattning 

enligt Doloplus-2 och VAS skalan.  

 

Smärta  

Smärta definieras som: ”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 

förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan 

skada” (Lundh & Malmquist, 2005 s 320). Fenomenet smärta är ett mycket komplext fenomen 

och hur en individ upplever just sin smärta är en individuell upplevelse som är svårt att förklara 

om man inte är den personen (Almås, 2004). Hur varje individ uttrycker sin smärta beror på 

olika faktorer som känslomässig upplevelse, religiös övertygelse, upplevelse av kontroll, kön, 

personlighet, uppfostran och kulturell bakgrund (Werner & Strang, 2005). 

Att dagligen uppleva smärta är förknippad med nedsatt fysisk och psykisk förmåga, ökad risk 

för depression, försämrat sömnmönster, minskad ADL-förmåga, ökat socialt tillbakadragande 

och en betydligt försämrad livskvalitet (Horgas, Elliott, & Marsiske, 2009). Äldre med smärta 

har sämre livskvalitet och hälsa jämfört med äldre utan smärta enligt en studie av Jakobsson 

(2004). 

Fysiologi  

För att uppleva smärta krävs att något påverkar kroppen. I hela människokroppen finns receptorer 

som registrerar bland annat värme, kyla, tryck, eller olika kemiska ämnen. När receptorerna 

registrerat en händelse skickas signaler vidare via speciella sensoriska nervfibrer till hjärnan som 

bearbetar och tolkar upplevelsen av smärtan (Werner & Strang, 2005).   
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Reaktionerna vid smärta består av en medveten psykologisk del, där patienten upplever fenomenet 

smärta, samt en omedveten del som aktiverar det sympatiska nervsystemet vilket ger 

blodtrycksökning och stegrad hjärtverksamhet (Werner & Strang, 2005). 

 

I litteraturen har man delat upp smärttillstånd i noceptiv smärta, neuropatisk smärta, idiopatisk 

smärta och psykogen smärta (Werner & Strang, 2005). Inflammatoriska tillstånd samt tumörer 

är exempel på sjukdomstillstånd som kan orsaka noceptiv smärta. Vid sjukdomar som skadar 

nervsystemet kallas smärtan neuropatisk smärta tex efter en stroke eller en amputation med 

efterföljande fantomsmärtor. Idiopatisk smärta karaktäriseras av att bakomliggande orsak till 

smärtan ej kan identifieras eller att smärtans intensitet inte står i proportion till bakomliggande 

orsak. Psykogen smärta orsakas bland annat av psykisk sjukdom, ångest, olöst sorg, psykos 

eller depression (Werner & Strang, 2005).  

 

Smärta delas också in i akut smärta och långvarig smärta. Akut smärta uppfattas som en varnings 

signal och kan ge upphov till rädsla och kroppsliga reaktioner som ökad puls, höjt blodtryck, 

kallsvett och vidgade pupiller. Akut obehandlad smärta har flera negativa effekter som påverkar 

kroppen under den period då läkning och vila borde vara det främsta målet (Werner & Strang, 

2005). Långvarig smärta som kommer periodvis under minst 6 månader benämns som kronisk 

smärta. Bland Sveriges befolkning är långvarig smärta ofta förekommande och cirka 40-50 % 

är drabbade i någon grad (Jakobsson, 2007). Långvarig smärta uppfattas inte som en varnings 

signal och har sällan starka kroppsliga reaktioner, men kan leda till depression, inaktivitet och 

isolering. Långvariga smärtimpulser kan också orsaka skador i nervbanorna och ge upphov till 

ökad smärtkänslighet (Werner & Strang, 2005).  

 

Äldre och smärta 

I en studie av Fox, Raina, & Jada (1999) rapporterade 36-70% av de äldre att de hade smärta. 

Det visade sig också att smärtan var underbehandlad hos personer med nedsatt kognitiv 

förmåga. Enligt Horgas et al. (2009) finns det inte någon skillnad i prevalens av smärta mellan 

personer med nedsatt kognitiv förmåga och äldre som själv kan skatta sin smärta. De 

vanligaste smärttillstånden hos äldre orsakas av förslitningsskador i leder och muskulatur, 

stroke, frakturer, hjärt- och kärlsjukdomar, reumatologiska sjukdomar och cancer (Werner & 

Strang, 2005).   
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Hos äldre personer kan kronisk smärta försämra den kognitiva funktionen, öka risken för 

olyckor och beteende problem (McAuliffe et al., 2008). Det har visat sig svårt att upptäcka 

alla med smärta, dels genom att de äldre inte själv rapporterar den och dels genom att 

sjukdomstillstånd som demens, förvirring eller depression kan dölja symtomen på smärtan. 

Många gånger missade vårdpersonalen den kognitivt nedsatta personens symtom då beteendet 

måste upprepas inför samma person innan denne kopplade beteendet till smärta. Ibland fel 

diagnostiseras den kognitivt nedsatta personen och först då psykofarmaka inte gav en önskad 

effekt provades smärtstillande läkemedel (McAuliffe et al., 2008). I en litteraturöversikt av 

Takai, Yamamoto-Mitani, Okamoto, Koyama & Honda (2010) om smärta hos personer i 

äldreboenden beskrivs att smärta leder till begränsningar i det dagliga livet. 

 

Demenssjukdom och smärta 

Definitionen på demenssjukdom är att personen ska ha en minnesstörning och en eller flera 

kognitiva störningar som varat minst sex månader eller mer och att det fått sociala 

konsekvenser. Vanliga kognitiva störningar vid demens är t.ex. svårt att uttrycka och förstå 

omgivningen (afasi), svårt att bibehålla muskelstyrka och utföra praktiskta handlingar 

(apraxi), svårt att känna igen och tolka bilder, föremål och upplevelser (agnosi). (Björlin, 

Basun, Beck-Friis, 2004).  Personer med demenssjukdom kan inte alltid tolka och förmedla 

sin smärta, vanliga symtom kan istället vara jämmer, skrik, verbal agitation, oro, aggressivitet, 

rastlöshet, upprepande av ord o.s.v. (Werner & Strang, 2005). Dessa beteenden var inte 

särpräglad för endast smärta utan kunde också vara ett uttryck för delirium 

(Hadjistavropoulos, Voyer, Sharpe, Verreault, & Aubin, 2008) 

 

Smärtbedömningsinstrument 

Skattningsskalor kan användas vid bedömning av smärta (Herr, Bjoro, & Decker, 2006). Där 

personen själv kan skatta sin smärta är VAS-skalan (visuell Analog Skala) att föredra då det 

är ett väl beprövat instrument med god validitet. Medan det finns många 

observationsskattningsskalor för personer som själv inte kan skatta sin smärta (Zwakhalen, 

Hamers, Abu-Saad, & Berger, 2006).  

 

Då smärta är en subjektiv upplevelse blir mätningarna inte objektiva och jämförbara mellan 

olika instrument. Det är då viktigt att den valda smärtskalan används kontinuerligt och 

rutinmässigt för att uppnå bästa smärtbehandling. Korrekt valt smärtinstrument är viktigt då 
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patientens kognitiva förmåga har stor betydelse för en adekvat smärtskattning enligt Torvik, 

Kaasa, Kirkevold & Rustoen, (2009). 

 

Enligt Hadjistavropoulos et al (2008) är det svårt att mäta smärta hos patienter med 

demenssjukdom med mätinstrument som har verbala eller visuella skalor. Eftersom den 

kognitiva förmågan är nedsatt och att den demente personen kan ha en förändrad 

kroppsuppfattning. Istället förespråkar Hadjistavropoulos et al (2008) att observera beteenden, 

som kan tyda på smärta. Förändring av ansiktsuttryck, kroppsrörelser, verbala uttryck, 

känslomässiga förändringar, fysiologiska tecken och generella beteendeförändringar som kan 

vara tecken på smärta. 

VAS-skalan 

Det vanligaste smärtskattningsinstrumentet i dagens sjukvård är VAS. Då smärta är ett 

multidimensionellt fenomen bör den som använde VAS-skalan vara medveten om att skalan 

endast mäter intensiteten och smärtans kvalitet, duration och lokalisation kan missas om 

endast VAS-skalan används (Almås, 2002). VAS-skalan är en självskattningsskala där ingen 

smärta respektive outhärdlig smärta skattas på en 100 mm lång vertikal linje. Det finns olika 

utformning på VAS-skalorna, några med verbala textalternativ (verbal skala) eller andra med 

siffror 0-10 (visuell numerisk skala). Beroende på tillverkare av VAS-skalan kan den också 

vara färgmarkerad med rött för värsta tänkbara smärta med diffus övergång till blått, som 

representerar ingen smärta. Layouten kan ha betydelse för hur individen skattar sin smärta och 

det gör att det är viktigt att använda samma layout vid användandet. Smärtskattning över tre 

ska uppmärksammas och personalen bör då ha en individuellt anpassad strategi för 

smärtbehandlingen (Almås, 2002).  

 

Även om personen själv inte kan skatta sin smärta med VAS-skalan kan denna skala 

användas. Den benämns då som Proxy VAS, där Proxy kommer från engelskans ”Proxy” som 

betyder ”ombud” eller ”fullmakt”. Detta innebär att individen själv inte bedömt sin smärta 

utan det är någon annan t.ex. vårdpersonal som gjort bedömningen med hjälp av VAS-skalan 

(Almås, 2002). 
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Doloplus-2 

Doloplus-2 är ett bedömningsinstrument som skattar smärta bland äldre med nedsatt 

kognitiv förmåga (Wary & Doloplus , 1999). Doloplus-2 var från början ett franskt 

mätinstrument som geriatriska läkare tog fram för att kunna mäta smärta hos personer som 

inte själva kunde skatta sin smärta.  

 

Doloplus-2 smärtskattar symtom över tid och är indelad i tre delar, somatiska reaktioner, 

psykomotoriska reaktioner och psykosociala reaktioner. Varje frågeställning kan ge 0-3 poäng 

och maxpoäng på hela skalan är 30. Vid poäng 5 eller högre visar skalan att personen kan ha 

smärta men den indikerar inte intensiteten av smärtan (Pickering, 2010). Då den som värderar 

varje symtom utifrån påståendena också tar hänsyn till om det kan vara smärta som orsakar 

symtom kan poängen är inte heller jämföras med andra individers resultat (Hølen, Saltvedt, 

Fayers, Bjornnes, Stenseth, Hval, o.a. 2005). I delen med somatiska reaktioner finns 

frågeställningar om individen verbalt uttrycker smärta, skyddar eller försvarar smärtande 

kroppsdelar, undviker smärtande kroppsställningar, visar smärta med ansiktsuttryck eller har 

sömnstörningar (Pickering, 2010). 

 

Vid psykomotoriska reaktioner finns påståenden om hur personen klarar att tvätta och/eller 

klä på sig eller om de har ett förändrat rörelsemönster. Där psykosociala reaktioner tas upp 

finns frågor om den äldre personen har minskad/ökad kommunikation, förändrat socialt liv 

och/eller beteende störningar (Pickering, 2010). 

 

Validitet och Reliabilitet 

Med validitet menas mätinstrumentets förmåga att mäta det som är avsett att mätas (Forsberg 

& Wengström, 2008). Reabilitet innebär ett tests tillförlitlighet och kan beskrivas som 

förmågan metoden har att vid upprepade mätningar av ett konstant fenomen ge samma 

mätvärde (Forsberg & Wengström, 2008). Vid forskningsstudier bör forskaren alltid sträva 

efter hög validitet och reliabilitet. 
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VAS-skalan är det instrument som i dagsläget har högst validitet och reabilitet. Något som 

dock bör beaktas är att vissa grupper (t.ex. äldre) kan ha svårt att relatera sin smärta till en rät 

linje med siffror(Almås, 2002). 

 

Doloplus-2 är validerat och översatt till engelska, spanska, portugisiska, italienska, tyska, 

kinesiska och norska och visade sig kunna smärtskatta kognitivt nedsatta personer med god 

reliabilitet (Pickering et al, 2010), (Chen, Lin, & Watson, 2010), (Torvik et al, 2010). I den 

Norska analysen av Doloplus-2 indikeras det att ansiktsuttryck uttrycker tydligast smärta och 

att psykosociala symtom ger minst reliabilitet vid smärtskattning (Torvik et al, 2010). 

Det finns i nuläget ingen svensk version av detta instrument som är validitets- och 

reliabilitetstestat. 

 

Problemformulering 

Smärta kan försämra livskvaliteten för den äldre. Vårdpersonal bör därför ta signaler om 

smärta på allvar och att få rätt smärtbehandling är en basal rättighet för de äldre (Chen et al., 

2010). Det visade sig i en studie av att det fanns en stor klyfta mellan hur omvårdnadspersonal 

bedömde och hanterade smärta och nuvarande bästa praxis enligt evidensbaserade riktlinjer 

(Jablonski & Ersek, 2009). Det ligger i sjuksköterskans ansvar att upptäcka och bedöma 

smärta hos patienter (Socialstyrelsen, 2005).  

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande (ICN, 2005) Om det är troligt att personen 

utan eller med nedsatt kognitiv förmåga upplever smärta bör sjuksköterskan försöka lindra 

denna. För att uppnå en bra smärtbehandling bör en smärtbedömning göras. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur vårdpersonalen vid SÄBO (särskilt boende) skattar 

smärta hos äldre med och utan kognitiv nedsättning och hur den äldre själv skattar sin smärta 

samt vad som kännetecknar smärta hos den äldre. 
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Frågeställningar 

Finns det någon skillnad i hur vårdpersonal respektive hur den äldre själv skattar den äldres 

smärta? 

Finns det någon skillnad i hur vårdpersonal skattar smärta hos den äldre utifrån den äldres 

kognitiva förmåga? 

Vilka karaktäristika förekommer hos den äldre som skattat smärta med Doloplus-2? 

 

Metod 

Design  

En beskrivande och jämförande design med kvantitativ ansats (Polit & Beck, 2008). Denna 

design valdes för att beskriva och jämföra hur vårdpersonalen skattar smärta på olika sätt 

utifrån den kognitiva funktionen hos den äldre och i jämförelse med hur den äldre själv 

skattade sin smärta. Samt vilka karaktäristika som tydligast visar att den äldre har symtom på 

smärta. Där vårdpersonalen först skattat smärtan med ett smärtskattningsinstrument Proxy 

VAS och därefter fick den äldre själv skatta med VAS-skalan eller så användes 

observationsskattningsinstrumentet Doloplus-2. 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Äldre personer från 6 SÄBO (n=cirka 173 vårdplatser) i en kommun i mellersta Sverige 

erbjöds att delta i studien. Det var 130 äldre personer som tackade ja till att delta i studien. 

Antalet äldre personer som tackade nej var 22. Övriga vårdplatser uteslöts enligt 

inklusionskriterierna som var att den äldre skulle haft ett permanent boende och bott där minst 

en månad innan studiens start. Exklusionskriterierna var att den äldre inte hade ett 

korttidsboende, var nyinflyttad (bott minst en månad på SÄBO) eller vårdades i livets slut. 

Medelåldern på respondenterna var 85.5 år, den yngsta deltagaren var 63 år och den äldsta var 

100 år. Könsfördelningen var 71.5% kvinnor och 28.5% män. 

Datainsamlingsmetod 

Mätningen genomfördes genom att dagen/dagarna före interventionen tog sjuksköterskor och 

vårdpersonal ställning till om de ansåg att den äldre hade smärta. Smärtan bedömdes av 

sjuksköterskor och vårdpersonal med hjälp av Proxy-VAS.   
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Under interventionstiden skattades alla äldre med Doloplus-2 av vårdpersonalen därefter fick 

de äldre som själv kunde bedöma sin smärta skatta den med hjälp av VAS-skalan.  

Den kognitiva förmågan mättes genom ett MMSE (Mini Mental State Examination). MMSE 

innefattar 11 frågor och ger max 30 poäng. Gräns för mild kognitiv nedsättning är <24 poäng, 

måttligt nedsatt 11-17 poäng och svårt nedsatt ≤ 10 poäng. 

Doloplus-2 smärtskattar symtom över tid och är indelad i tre delar, somatiska reaktioner, 

psykomotoriska reaktioner och psykosociala reaktioner.  Varje frågeställning kan ge 0-3 

poäng och maxpoäng på hela skalan är 30. Vid poäng 5 eller högre visar skalan att personen 

kan ha smärta men den indikerar inte intensiteten av smärtan (Pickering et al, 2010).  

VAS-skalan är en självskattningsskala där ingen smärta respektive outhärdlig smärta skattas 

på en 100 mm lång vertikal linje. Alla värden över noll har värderats som smärta i resultatet. 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra projektet har inhämtats från förvaltningschef i kommunen.  

Inventionsstudien har fått sitt godkännande av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 

(diarienr: 2012/016). De äldre och/eller deras närstående vid varje boende har tillfrågats både 

muntligt och skriftligt om de ville delta i studien. Informationsbrev har skickats ut till den 

boende, deras anhörig eller god man och därefter fick de muntlig information om studien då 

det gavs möjlighet att ställa frågor. De äldre, anhöriga och god man informerades att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien utan att detta påverkade den äldres vård. 

 

Mätningen genomfördes genom att dagen/dagarna före interventionen tog sjuksköterskor och 

vårdpersonal ställning till om de anser att den äldre hade smärta. Smärtan bedömdes av 

sjuksköterskor och vårdpersonal med hjälp av VAS-skalan (Proxy-VAS).  

Under interventionstiden skattades 110 äldre med Doloplus-2 av vårdpersonalen därefter fick 

de äldre som själv kunde bedöma sin smärta skatta den med hjälp av VAS-skalan. Bortfallet 

inför Doloplus-2 mätningarna var 20 individer där mätningarna inte genomfördes av olika 

anledningar (avliden, personalen missat att utföra mätning, ej tolkningsbar data, inlagd på 

sjukhus). All insamlad data avkodades av omvårdnadsansvarig sjuksköterska på särskilda 

boendet och kodnyckeln förvarades inlåst på varje boende. Data överfördes sedan till 

statistikprogrammet SPSS (Stastical Pacage for the Social Sciences) (IBM SPSS Inc., 

Chicago, IL ). 
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Dataanalys 

VAS och Proxy-VAS mätningarna matades in och bearbetades med statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics version 19.0 for Windows (IBM SPSS Inc., Chicago, IL ). Resultatet 

presenteras med beskrivande statistik i antal och procent. För den jämförande statistiken 

användes Chi Square som jämförelse av fördelningen av variablerna, där P-värde < 0,05 

angav om det fanns en signifikant skillnad. Om antalet individer var för få för Chi Square 

testet användes Fisher`s Exact Test istället (Polit & Beck, 2008) (Körner & Wahlgren, 2005).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Då hela studien blivit godkänd i den Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala gör att 

delstudien är väl förankrad (diarienr: 2012/016). Det som kan vara känsligt är att undersöka 

skillnader mellan sjuksköterskor och vårdpersonalens kunskap i att mäta smärta, då det ställs 

mot den omvårdnad och omsorg som vårdpersonalen ger till de äldre. Forskaren informerade 

om att allt material skulle behandlas konfidentiellt och att forskaren skulle finnas tillgänglig 

för frågor under hela projekttiden (Helsingforsdeklarationen, 2008). All insamlad data 

avidentifierades och kodas sedan, kodnyckeln har sedan förvarats inlåst på varje boende. 

 

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i tabeller och löpande text under följande rubriker; skillnad 

i hur vårdpersonal respektive hur den äldre själv skattar den äldres smärta, skillnad i hur 

vårdpersonal skattar smärta hos den äldre utifrån den äldres kognitiva förmåga, skillnad i hur 

vårdpersonal skattar smärta hos den äldre utifrån den äldres kognitiva förmåga. Och 

karaktäristika som förekommer hos den äldre som skattat smärta med Doloplus-2. 

 

Skillnad i hur vårdpersonal respektive hur den äldre själv skattar den äldres smärta. 

Av 130 personer kunde 31 individer själv skatta sin smärta med hjälp av VAS-skalan, där 

angav 61.3% att de hade smärta. När vårdpersonalen skattade dessa 31 äldre personer med 

Proxy VAS skalan så bedömde de att 77.4% av dem hade smärta (se tabell 1). P-värdet visar 

att det inte fanns någon signifikant skillnad. Resultatet kan ändå tyda på att vårdpersonalen 

tror att de äldre har mer smärta än vad de äldre själva anser.  
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Tabell 1 Jämförelse av personalens smärtskattning med Proxy VAS och de äldres egna 

smärtskattning med VAS-skalan, n=31 (%) 

  ProxyVAS   

  Smärtfri 

n (%) 

Smärta 

n (%) 

Totalt 

VAS Smärtfri 5 (41,7) 7 (58,3) 12 (100) 

 Smärta 2 (10,5) 17 (89,5) 19 (100) 

 Totalt 7 (22,6) 24 (77,4) 31 (100) 

 

 

Tabell 1 visar att de 77.4% som vårdpersonalen skattade smärta hos inte är samma individer 

som själv har skattat smärta. Samstämmighet hos de med smärta är relativt hög 89.5% då det 

handlar om att vårdpersonalen inte skattat smärta hos två äldre personer som själv skattade att 

de hade smärta. Den ena personen med MMSE 23 skattade 5 på VAS skalan den andra med 

MMSE 21 skattade 7 på vas skalan. 12 äldre personer ansåg själva att de var smärtfri medan 

vårdpersonalen skattade att det bara var 7 av dessa som var helt smärtfria. 

 

Vid en likadan jämförelse av vårdpersonalens bedömning mellan Proxy VAS och Doloplus-2 

fanns en viss överensstämmelse (se tabell 2). Skillnaden låg i hur många totalt som bedömdes 

ha smärta, 10.3% fler bedömdes ha smärta med Proxy VAS (83.6%) än med Doloplus-2 

(73.3%). Det var 28 äldre personer som inte hade symtom på smärta enligt Doloplus-2 där 

skattade vårdpersonalen att det endast var 6 av dessa individer som inte hade symtom på 

smärta. Detta tyder på att vårdpersonalen ansåg att 22 äldre individer hade smärta medan 

instrumentet Doloplus-2 inte hittade dessa individer. Doloplus-2 indikerade att det var 77 

äldre personer som hade smärta, där skattade vårdpersonalen att det var 65 av dessa individer 

som hade symtom på smärta. Däremot fann instrumentet Doloplus-2 12 äldre personer med 

symtom på smärta där vårdpersonalen inte hade skattat den äldre med smärta med  

Proxy VAS-skalan. Resultatet visade dock att det inte fanns någon signifikant skillnad.  
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Tabell 2 Jämförelse av vårdpersonalens smärtskattning med Proxy VAS och deras skattning 

med observationsskattningsinstrumentet Doloplus-2, n=110 (%) 

  ProxyVAS   

  Smärtfri 

n (%) 

Smärta 

n (%) 

Totalt 

n (%) 

Doloplus-2 Smärtfri 6 (20,7) 23 (79,3) 29 (100) 

 Smärta 12 (14,8)  69 (85,2) 81 (100) 

 Totalt 18 (16,4) 92 (83,6) 110 (100) 

 

Skillnad i hur vårdpersonal skattar smärta hos den äldre utifrån den äldres kognitiva 

förmåga. 

Med instrumentet Proxy VAS bedömde vårdpersonalen att 83,8% av de äldre hade smärta.  

När vårdpersonalen använde instrumentet Doloplus-2 för bedömning av symtom som tyder på 

smärta visade det sig att 73.3% av de äldre hade symtom som tydde på smärta. Skillnaden var 

inte signifikant mellan de kognitiva grupperna och det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

något av instrumenten, även om Doloplus-2 har en tendens att skatta symtom på smärta något 

lägre. Fördelningen var lika stor i procent räknat fördelat i varje MMSE-grupp som hade 

smärta oavsett vilket skattningsinstrument som vårdpersonalen använt.  

 

Tabell 3 Fördelning av individer i respektive MMSE grupp med symtom på smärta skattad 

med Proxy VAS och Doloplus-2, n=130 (%) 

MMSE grupper Proxy VAS Doloplus-2 

   

Svår kognitiv nedsättning 

0-10 

50 (84.7) 38 (79.2) 

Måttlig kognitiv nedsättning  

11-17 

26 (86.7) 16 (59.3) 

Mild kognitiv nedsättning  

18-23 

18 (75.0) 15 (75.0) 

Lätt till ingen kognitiv 

nedsättning  

24-30 

15 (88.2) 12 (80.2) 
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Karaktäristika som förekommer hos den äldre som skattat smärta med Doloplus-2. 

Doloplus-2 har tio påståenden och är indelad i tre delar, somatiska reaktioner, psykomotoriska 

reaktioner och psykosociala reaktioner. Där varje påstående kan tyda på smärta. I studien 

skulle vårdpersonalen ta ställning till vart och ett av dessa påståenden och tänka på hur 

personen varit de senaste två veckorna. Bortfallet inför Doloplus-2 mätningarna var 20 

individer där mätningarna inte genomfördes av olika anledningar (avliden, personalen missat 

att utföra mätning, ej tolkningsbar data, inlagd på sjukhus).  

 

Tabell 4 Mätresultat av observationsskattningsskalan Doloplus-2, n=110 (%) 

 

 

Mätresultatet av observationsskattnings instrumentet Doloplus-2 visade att verbala klagomål 

(69.1%) är vanligast förekommande vid symtom på smärta. Sedan kommer psykomotoriska 

symtom som rörelser (64.5%) samt toalettbesök och påklädning (64.5%) som kan tyda på 

smärta. Symtom på smärta som förändrat socialt beteende (56,3%) och mimik (44.6%) kom 

därefter (se tabell 4). 

Resultatet visade också att det var få individer som bedömdes ha symtom som tydde på 

mycket stark smärta och då var det främst att personen verbalt klagade (14.5%), hade 

förändrat socialt beteende (10,0%) med beteendestörningar (7.2%). Det var också vanligt med 

synlig smärta i vila (7.2%) samt sömnproblem (5.5%) hos dessa individer.   

 

Icke smärta Smärta Data saknas  

 

Kroppsliga symtom 

Verbala klagomål 34 (30,9) 76 (69,1)   

Kroppsställning i vila 69 (62,7) 40 (36,4) 1 (0,9)  

Skyddande av smärtsamt 

område 66 (60) 44 (39,9)   

Mimik 61 (55,5) 49 (44,6)   

Sömn 69 (62,7) 41 (37,4)   

 

Psykomotoriska symtom 

Toa o påklädning 39 (35,5) 71 (64,5)   

Rörlighet 39 (35,5) 71 (64,5)   

 

Psykosociala symtom 

Kommunikation 65 (59,1) 45 (40,8)   

Socialt beteende 46 (41,8) 62 (56,3) 2 (1,8)  

Beteendestörningar 71 (64,5) 37 (33,6) 2 (1,8)  
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Diskussion 

Huvudresultat 

Resultaten visar att vårdpersonalen har en tendens att skatta de äldre med mer smärta än vad 

de äldre själv anser att de har (61.3%). Med Proxy VAS har vårdpersonalen skattat att 83.8% 

av de äldre hade symtom på smärta och 73.3% med Doloplus-2. Av de äldre som hade 

symtom på smärta fanns ingen signifikans utifrån den kognitiva förmågan, där skattade 

vårdpersonalen att 59,3 - 88.2% hade symtom på smärta med både Proxy VAS och  

Doloplus-2.  Vårdpersonalen såg symtom på smärta i omvårdnadssituationer som t.ex. vid 

toalettbesök eller vid påklädning(64.5%). Vanligast var att individen själv påtalade att denne 

hade ont (69.1%) eller att det såg ut som om de äldre hade ont vid rörelser (64.5%).  

Resultatdiskussion 

Om hänsyn tas till problematiken med att få ett trovärdigt resultat och tolkar det material som 

framkommit visar resultaten att vårdpersonalen har en tendens att skatta de äldre med mer 

smärta än vad de äldre själv anser. Detta synliggörs i observationsskattningsinstrumentet 

Doloplus-2 där färre individer har symtom som tyder på smärta än vad vårdpersonalen har 

skattat med Proxy VAS-skalan. Vårdpersonalen har ändå missade att två personer som själv 

kunde skatta sin smärta hade smärta. Båda personerna hade också skattat sin smärta relativt 

högt 5 respektive 7 av 10 möjliga poäng. Det här visar tydligt att det finns svårigheter att 

lokalisera dem med smärta precis som McAuliffe et al. (2008) påvisat. 

 

Det här visar också att det är svårt att skatta någon annas smärta och om den äldre själv får 

skatta sin smärta blir resultatet mer trovärdigt. För det är ju bara individen själv som kan 

uppskatta hur mycket och hur intensiv smärtan är eftersom smärta är en subjektiv upplevelse. 

För de äldre som kan skatta sin smärta själv kan VAS-skalan vara ett bra alternativ nackdelen 

är att en del äldre har svårt att bedöma sin smärta på en linje och då skulle en verbal VAS-

skala vara bättre att använda (Almås, 2004)  

 

Enligt Horgas et al. (2009) och Torvik et al. (2009) finns ingen signifikant skillnad i hur 

många individer som har smärta hos dem med eller utan nedsatt kognitiv förmåga. Resultatet 

visar också att det inte finns någon signifikant skillnad på smärta utifrån den kognitiva 

förmågan.  I första anblick på resultatet kunde det se ut som om det var de med lägst MMSE 
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<10 var de som hade mest ont men det visade sig enbart att de var överrepresenterad i 

gruppen, nästan 50 % av alla deltagande hade ett MMSE under 10. Så när analysen gjordes så 

fanns det ingen skillnad i hur många som hade smärta i varje grupp.  

 

Horgas et al. (2009) menar i sin studie att ha smärta dagligen kan orsaka nedsatt fysisk och 

psykisk förmåga, ökad risk för depression, försämrat sömnmönster, minskad ADL-förmåga, 

ökat socialt tillbakadragande och en betydligt försämrad livskvalitet. Resultatet av vilka 

karaktäristika som är vanligt förekommande vid skattning med Doloplus-2 visar också att det 

är just nedsatt fysisk och psykisk förmåga, minskad ADL-förmåga och ökat socialt 

tillbakadragande som är vanligt. I denna studie har livskvaliteten inte undersökts men det är 

troligt att den är sämre hos de äldre med smärta än hos de äldre utan smärta. Flera andra 

studier har påvisat att det skulle vara så (Horgas et al., 2009) (Jakobsson et al., 2004). 

 

Trots att vårdpersonalen skattade smärta högt med Proxy VAS missades ändå 12 individer 

med symtom som kunde tyda på smärta enligt Doloplus-2. En studie i Norge visade att 

ansiktsuttryck uttryckte smärta tydligast (Torvik et al, 2010). Resultatet visar att 

ansiktsuttryck inte är det som är mest framträdande symtom på smärta i denna studie. 

Vanligast var att vårdpersonalen uppmärksammade smärta genom att individen själv påtalade 

att denne hade ont eller att det såg ut som om de äldre hade ont vid aktiviteter. 

Vårdpersonalen såg annars ofta symtom på smärta i omvårdnadssituationer som t.ex. vid 

toalettbesök eller vid påklädning. Det här visar att smärtsamma rörelser som påverkar det 

dagliga livet och som individer uttrycker smärta genom verbala ord, ljud eller mimik fångades 

upp av vårdpersonalen. Även ett förändrat socialt beteende uppmärksammades. Resultatet 

stämmer väl överens med vad Jordan, Hughes, Pakresi, Hepburn, & O`Brian (2010) visade i 

sin studie. Där framkom det att smärta från rörelseapparaten var det vanligaste smärttillståndet 

bland äldre människor. Även Lin, Lin, Shyu, & Hua (2010) har påvisat att just 

omvårdnadsåtgärder som toalettbesök och förflyttningar ökar risken för att utlösa 

smärtsamma rörelser.  

 

Att det så tydligt framkommer att de äldre har smärta just vid toalettbesök eller vid 

påklädning skulle kunna vara att de äldre ofta får hjälp med detta på morgonen innan de fått 

sina smärtläkemedel. Det är vanligt förekommande att vårdpersonalen ger dessa läkemedel 

tillsammans med frukosten efter morgonbestyren. Personer med kognitiv nedsättning har 

svårare att förstå och utföra rörelser (Björlin et al., 2004) detta kan medföra att den äldre 
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individen inte samarbetar med vårdpersonalen i omvårdnadssituationer. Ofrivilliga rörelser 

kan då utlösa symtom på smärta hos den äldre personen.  

 

Torvik et al.(2010) visade också på att fler personer med symtom som kunde tyda på smärta 

hittades med smärtskattningsinstrumentet Doloplus-2 än vad vårdpersonalen skattade utan 

instrument. Detta stödjer syftet att Doloplus-2 är ett bra instrument för att fånga upp individer 

med oupptäckt smärta. Äldre skattad med mycket symtom enligt Doloplus-2 klagade ofta 

verbalt, hade förändrat socialt beteende och beteendestörningar. Vårdpersonalen kunde också 

se att den äldre hade ont. Det är dock viktigt vid utvärderingen av symtomen och behandling 

att tänka på att många av dessa symtom som tyder på smärta även kan orsakas av 

demenssjukdom, förvirring och depression (Hadjistavropoulos et al. 2008). 

 

När denna invention statades upp bad projektledningen att det i första hand var de som hade 

arbetat länge på enheten och kände individerna väl var de som skulle skatta de äldres smärta. 

Timvikarier och vårdpersonal från annan enhet uteslöts. Projektledningen ansåg att det skulle 

vara svårt att skatta symtom på smärta över tid om vårdpersonalen inte hade arbetat den 

senaste tiden på enheten. Att det fanns en tendens att smärta skattades högt med både Proxy 

VAS-skalan och observationsskattningsinstrumentet Doloplus-2 av vårdpersonalen i denna 

studie skulle kunna tyda på att vårdpersonalen känner sina äldre personer bra och därmed 

skattar deras smärta mer rättvist. Det har visat sig i en studie av Chen et al. (2009) att de som 

vårdar personer på ett boende lär känna individerna bättre och därmed kan skatta smärta 

bättre. I den studien visade det sig att sjuksköterskan bättre kunde smärtskatta de demenssjuka 

än vad undersköterskorna gjorde. Där framkom det i studien att sjuksköterskorna hade vårdat 

de demenssjuka personerna längre än vad undersköterskorna hade. Däremot visade det sig att 

både undersköterskor och sjuksköterskor rapporterade att de demenssjuka hade minder smärta 

än vad smärtskattningsinstrumentet visade (Chen, Lin, & Watson, 2009). 

 

Skillnaden mot internationella studier kan bero på vilka individer som bor på äldreboendena. 

Här i Sverige kan vi ha andra kriterier för vilka som får flytta in på våra SÄBO jämfört med 

andra länder. Det kan vara så att de med tydligare smärtproblematik lättare får ett boende och 

de utan symtom bor kvar hemma med extra hemtjänst hjälp istället.  Då studien bara har 

inkluderat de som bor på ett SÄBO så kan det vara så att smärta är överrepresenterad hos de 

äldre i denna studie.  
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Metoddiskussion 

Giltigheten av studien kan ifrågasättas då populationen bland de äldre som själv kunde skatta 

sin smärta är relativt liten kan resultatet av hur vårdpersonalen skattat smärtan jämfört med 

hur de äldre själv skattat sin smärta vara en tillfällighet. Här kan också på vilken tid på dygnet 

smärtskattningen är gjord ha betydelse. Eftersom intensiteten av smärta kan skilja beroende på 

tid på dygnet och om individen står på smärtlindrande läkemedel. 

 

Resultatet av vårdpersonalens skattning med Proxy VAS och Doloplus-2 visar att symtom på 

smärta skattas något lägre med Doloplus-2. Detta kan bero på att Doloplus-2 ska skatta smärta 

över tid och Proxy VAS ska skatta smärta här och nu. Detta kan bero på att vid 

smärtskattningstillfället kunde personen ha väldigt mycket smärta men under tid så var inte 

smärtan så tydlig. Det kan också ha varit motsatsen att vid smärtskattningstillfället var 

personen smärtfri medan denne under tid faktiskt hade smärta. För att uppnå en hög grad av 

reabilitet i mätningen bör förutsättningarna vara så liknande som möjligt (Forsberg & 

Wengström, 2008). Då demenssjukdomen kan variera från dag till dag är det svårt att uppnå 

samma förutsättningar vid upprepade tillfällen. 

 

Tillförlitligheten av resultatet kan också ifrågasättas då det har visat sig att det är viktigt att 

den som använder Doloplus-2 måste ha djupgående kunskaper i både instrumentet och 

personkännedom (Hølen, Saltvedt, Fayers, Hjermstad, Loge & Kaasa, 2007). Då 

interventionen hade en tidsplan att följa fanns inte tid för vårdpersonalen att under längre tid 

fördjupa sig i hur instrumentet fungerade. Utan vårdpersonalen fick en enklare utbildning 

samt instruktioner att följa vid den första smärtskattningen. 

 

Fördelen med denna studie är att många äldre individer deltar i studien från sex olika SÄBO. 

Detta innebär att inget enskilt SÄBO med fysiska, sociala eller kulturella skillnader har 

kunnat påverka resultatet. Då undersökningsgruppen är relativt stor (130 individer) från sex 

olika SÄBO kan resultatet sägas vara generaliserbart till andra SÄBO i Sverige. 
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Allmän diskussion 

Då författaren har sett smärta och smärthantering som ett problem bland vårdpersonalen och 

fått ny kunskap genom sin vidareutbildning har författaren sett det som en naturlig del att vilja 

förmedla sina kunskaper till de som arbetar närmast de äldre. Enligt Sjuksköterskornas etiska 

kod har sjuksköterskan också ett ansvar att påverka samhällsdebatten och förmedla sin 

kunskap om hur människors hälsa påverkas (ICN, 2005). 

 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee menar att det är viktigt med att lära känna individen för 

att kunna skapa en mellanmänsklig relation. I omvårdnadssituationen kan sjuksköterskan 

kommunicera verbal eller icke-verbal med patienten och därigenom skapa ett band mellan dem. 

Genom att skapa en relation ökar sjuksköterskans önskan och vilja att hjälpa patienten. Patienten 

upplever här enligt Travelbee inte att sjuksköterskan hjälper och underlättar patientens lidande för 

att hon är patient, utan för att sjuksköterskan har identifierat och förstått en annan persons 

situation och uppriktigt önskar hjälpa och lindra (Pokorny, 2010).  

 

Inställning till demens och smärta hos äldre personer bör förändras. Egenskaper och attityder hos 

vårdpersonalen kan påverka om smärta upptäcks eller inte (Cohen, Mansfield, & Creedon, 2002). 

Ibland tar vardagen och vardagsrutiner över och gör att vårdpersonal glömmer bort individens alla 

behov. De tydligaste behoven tillgodosätts ofta i första hand medan andra mindre observerbara 

får stå tillbaka. Enligt Malloy & Hadjistavropoulos (2004) måste både sjuksköterska och 

vårdpersonal först fundera över vilken människosyn de har. Vilken roll de har och vad de är 

ålagd att utföra. Sedan måste de också veta vilken kompetens de behöver för att utföra 

arbetsuppgifterna. Organisationen måste också ge sjuksköterskorna och vårdpersonalen 

möjlighet att utföra de arbetsuppgifter de är ålagda att utföra och de bör ha en gemensam 

värdegrund (Malloy & Hadjistavropoulos, 2004).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger att vård och behandlingen ska så långt det är 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Fyra etiska principer som är viktigt 

att tänka på är: självbestämmanderätten, att inte tvinga patienten att delta eller utföra sådana 

saker som den tidigare i livet inte gjort. Att inte skada, utan att all vård och behandling ska 

vara till gagn för patienten. Rättvisa handlar om att reflektera över sitt ställningstagande och 

att prioritera utifrån varje individs behov. Till sist handlar det om livets helighet, hur vi agerar 

och kommunicerar med demente personen och dennes närstående i livets slut (Björlin et al, 

2004). 
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Det är viktigt att vårdpersonalen har en gemensam värdegrund och att de tillsammans med 

närstående utformar en vårdplan som alla kan arbeta utifrån. Riktlinjer och olika 

mätinstrument kan vara en hjälp vid utformningen av den individuella vårdplanen (Tabloski, 

2006).  

 

En negativ aspekt på att använda smärtskattningsinstrument skulle kunna vara att det skapar 

merjobb för vårdpersonalen och att den inte fyller någon funktion. Det är en åsikt som 

framförts av vårdpersonal i samband med införande av smärtskattningsinstrumenten.  I en 

litteraturöversikt av Buffum, Hutt, Chang, Craine & Snow (2007) menar de att individens 

egna upplevelse och smärtskattning är den mest optimala och trovärdiga skattning om de kan 

verbalt framföra dessa åsikter. Att runtinmässigt använda ett smärtskattningsinstrument är 

heller inte ett fullgott alternativ, utan vårdpersonalen måste vara lyhörd för individen och 

dennes status hela tiden. Även om individen har en en svår kognitiv svikt så kan det vara så 

att just vid smärttillfället så kan individen förklara verbalt var smärtan är belägen och hur den 

känns. I en studie av Pautex et al. (2006) visades att 61% av 129 svårt dementa patienter 

kunde använda minst en av de tre självskattningsskalorna i studien och att 

observationsskattningsskalan underskattade deras smärta i jämförelse med den egna 

smärtskattningen. Då det inte finns något annat alternativ för de som själva inte kan formulera 

sin smärta verbalt är observationsskattningsinstrument bästa sätt att mäta desa smärta (Pautex, 

Herrmann, LeLous, Fabjan, Michel, & Gold, 2005).  

 

För att  bäst hitta de individer som själv inte kan skatta sin smärta måste det finnas en strategi. 

Buffum et al. (2007) menar att 1) först måste man bestämma att smärta ska mätas regelbundet 

2) använda ett förbestämnt mätinstrument 3) ha både en läkemedelsstrategi och en strategi för 

omvårdnadsåtgärder för att minska smärta 4) samt utforma en individuell vårdplan för smärta 

(Buffum et al. 2007). Även Hadjistavropoulos, Fitzgerald & Marchildon (2010) anser att 

standard procedurer för att mäta smärta med individellt utprovade mätinstrument bör 

användas regelbundet.  

 

Tanken med att införa VAS och Doloplus-2 i äldreomsorgen var just att hitta dessa personer 

som hade smärta och att ge varje omvårdnadsansvarig sjuksköterska möjlighet att utforma en 

individuell anpassad vårdplan utifrån de diskussioner som blir resultatet av VAS och 

Doloplus-2 mätningarna. En individuell vårdplan som utformats tillsammans i teamet ger all 

vårdpersonal ökad kunskap om individen. Det har visat sig att utbildning och praktisk övning 
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ökar vårdpersonalens förmåga att upptäcka smärta. Även kunskap om individens diagnoser 

ökar vårdpersonalens förståelse för smärta (Chen et al., 2009). Författaren upplever att 

anhörigas kunskaper ibland glöms bort och att deras frustration ofta visar sig som missnöje 

eller att de kräver avancerade insatser. Vid smärtskattning och utvärdering av resultatet av 

personer med nedsatt kognitiv förmåga är det viktigt att inkludera de anhöriga i teamarbetet 

då det är de som vet hur individen normalt har uppfört sig i smärtsamma situationer (Eritz & 

Hadjistavropoulos, 2011).  

Kliniska implikationer 

Det kliniska värdet av denna studie förväntas vara att sjuksköterskor och vårdpersonal 

uppmärksammar smärta och symtom på smärta hos äldre personer. Genom att använda 

smärtskattningsinstrument regelbundet ökar chansen att hitta individer med oupptäckt smärta. 

Instrumenten visar mätbara förändringar som enkelt kan följas över tid och därmed vara en 

källa till kommunikation mellan vårdpersonal, sjuksköterskor och läkare inför 

smärtbehandlingen. På de sättet möjliggör att de äldre personerna får en adekvat 

smärtbehandling som kan höja deras livskvalitet.  

 

Genom att Högskolan har valt att göra en större studie i samband med implementeringen av 

smärtskattningsinstrumentet Doloplus-2 har det gett fler vårdpersonal ökad möjlighet att 

tillgodogöra sig utbildning i smärta och smärthantering. Det är positivt då det har visat sig att 

utbildning och handledning ökar vårdpersonalens förståelse och kunskap om smärta och 

smärthantering samt viljan att förändra situationen för de demenssjuka (Manias, Gibson, & 

Finch, 2011). 

 

Resultatet skulle kunna generaliseras till andra grupper vid SÄBO i Sverige då 

undersökningsgruppen var relativt stor.  Om detta resultat implementeras till andra SÄBO 

skulle fler äldre personer få en bättre smärtbehandling som skulle leda till bättre livskvalitet 

för fler äldre personer. 
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Slutsatser 

Studien visar att det är svårt att smärtskatta andra människor, speciellt på personer med 

demens. Användning av smärtskattningsinstrument ökar chansen att hitta individer med 

oupptäckt smärta. Att smärtskatta handlar om att sätta individen i fokus och studien visar att 

fler med symtom på smärta hittades vid användning av smärtskattningsinstrumentet VAS och 

Doloplus-2. För att få ett trovärdigt resultat vid skattningen bör dock vårdpersonalen känna 

individen. Resultatet kan ifrågasättas men användningen av observationsskattningsinstrument 

tyder ändå på att det är ett första steg till reflektion kring den demenssjuke individens 

eventuella smärta. Därför är det viktigt att minska omsättningen av vårdpersonalen samt att de 

får utbildning och handledning och att de får använda sina kunskaper kontinuerligt. 
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