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Sammanfattning  

Bakgrund: Demenssjukdom är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som ingår i 

begreppet demens. Sjukdomen gör att hjärnan blir skadad och problem med minne, 

perception, kognitiva funktioner och kommunikation uppstår. För en person med 

demenssjukdom kan det vara svårt att uttrycka och kommunicera smärta. Antalet personer 

med demenssjukdom kommer att öka markant med tiden liksom behovet av kunskap kring 

ämnet. Det är då viktigt att sjuksköterskor besitter kunskap om indikationer som kan tyda på 

smärta hos personer med demenssjukdom. Detta för att förebygga och hindra onödigt lidande. 

Syfte: Syftet var att beskriva observerbara indikatorer som kan hjälpa sjuksköterskan att 

identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. Ett ytterligare syfte var att beskriva 

urvalsprocessen för de artiklar som inkluderats i litteraturstudien. Metod: Litteraturstudie 

med deskriptiv design bestående av 13 systematiskt sökta artiklar. Huvudresultat: Resultatet 

visar att personer med demenssjukdom tydligt åskådliggör att olika observerbara indikationer 

går att relatera till smärta. De indikationer som främst beskrivs relaterat till smärtproblematik 

hos personer med demenssjukdom är ansiktsuttryck, förändringar i fysiskt aktiva beteenden, 

smärtljud, aggressiva och agiterade beteenden. Slutsats: Smärtbedömning hos personer med 

demenssjukdom är något som kräver dels kännedom om vanliga indikationer och dels 

kännedom om personen i fråga. Sjuksköterskan behöver ha ett holistiskt synsätt på individen, 

kunskap om sjukdomen samt kunskap om smärtindikatorer för bästa möjliga förutsättning att 

bedöma och bemöta eventuella smärtupplevelser hos personer med demenssjukdom. 
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Abstract   

Background: Dementia is a term used to categorise a variety of diseases that cause brain 

damage, resulting in problems with memory, perception, cognition and communication. In the 

future the number of people with dementia will increase significantly as will the need for 

knowledge on the subject.  A person with dementia may suffer from difficulties to express 

and communicate their pain. It is therefore important that nurses possess the knowledge of 

which indicators that may be a signal of pain in people with dementia. This is to treat and 

prevent unnecessary suffering. Purpose: The purpose of this study was to describe observable 

indicators of pain in people with various types of dementia that can help nurses to identify 

pain, as well as to describe the selection process for the articles included in this literature 

study. Method: Literature review with descriptive design consisting of 13 systematically 

searched items. Main Results: People with dementia clearly present distinct observable 

indicators that may be related to pain. The primary indicators of pain in persons with 

dementia are facial expressions, changes in physical activity, sounds of pain, aggressiveness 

and agitated behaviour. Conclusion: The assessment of pain in people with dementia requires 

knowledge of the common pain indicators, as well as knowledge of the person in question. A 

holistic approach to the individual in combination with knowledge of the disease and of pain 

indicators provides optimal conditions to assess and respond to any pain experienced in 

people with dementia.  
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1 Introduktion 

1.1 Smärta 

1.1.1 Definition av smärta 

Enligt The International Association for Study of Pain (IASP) är smärta en emotionell och 

obehaglig upplevelse relaterad till möjlig eller verklig vävnadsskada. Smärtan räknas som en 

subjektiv-, sensorisk-, och/eller en emotionell upplevelse (The International Association for 

Study of Pain 1979).  

1.1.2 Smärtupplevelse 

Bergh (2011) förklarar smärta som något abstrakt och eget. Uttryck för smärta yttrar sig olika 

för varje person, även graden av smärta upplevs olika mellan individer. Smärtupplevelsen är 

subjektiv, vilket gör att varje människa upplever, tolererar och hanterar smärtupplevelser 

olika. Smärta är signalen som kroppen ger för att uppmärksamma illabefinnande. Låter en 

person med smärtpåverkan dessa signaler pågå, utan att lindra smärtan nås inte ett 

välbefinnande.  

Enligt Almås et al. (2010) är det en mängd olika faktorer som bidrar till att smärtupplevelsen 

är subjektiv. Eftersom varje individs smärtupplevelse är unik kan den knappast kontrolleras 

av andra, utan endast den som själv upplever smärtan vet hur smärtan känns, hur länge den 

varar och hur intensiv den är. Exempelvis kan den enskilde individens smärtupplevelse 

grundas på tidigare smärtupplevelser, stämningsläge, sociala- och kulturella faktorer. Vissa 

orsaker till smärta är lättare att observera utifrån och enklare för andra att förstå, exempelvis 

en utspänd buk, en svullen led, en fraktur med felställning. Orsaker till smärta som inte går att 

observera utifrån, är ofta även svårare att förstå. Då det enda sättet att synliggöra smärtan är 

att den smärtpåverkade personen förmedlar smärtupplevelsen, vilket kan leda till att den som 

ska hjälpa inte uppfattar smärtans beskrivning, och den smärtpåverkade personen kan känna 

sig ensam, hjälplös och övergiven. Exempel på personer som har svårt att uttrycka smärta är 

barn, personer med utvecklingsstörning samt personer med demenssjukdom (Almås et al. 

2010). 
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1.2 Demenssjukdom 

En vanlig orsak till funktionsnedsättning hos äldre personer är demenssjukdom. Begreppet 

demens är inte en sjukdom i sig. Det är ett tillstånd när kognitiv svikt, till följd av en 

hjärnskada, har nått en sådan grad att personens funktionsförmåga påverkas märkbart 

(Socialstyrelsen 2009, Sjöbeck & Nilsson 2009). År 2009 beräknade Socialstyrelsen att  

142 000 personer led av en demenssjukdom. Underdiagnostisering och underbehandling är 

dock vanligt för sjukdomen, många fler än de som är med i statistiken lever med kognitiva 

svårigheter till följd av demenssjukdom. Möjliga orsaker till underdiagnostisering kan vara: 

sjukvårdens bristande resurser, bristande respekt för patienter med denna problematik samt 

patienternas egna svårigheter att uttrycka sig (Edberg 2011).  

 

Kvinnor löper högre risk att drabbas av demenssjukdom än män i samma ålder. Den 

vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom och den står för 50-60% av alla 

demensfall (Socialstyrelsen 2009). Alzheimers tillhör de primärdegenerativa 

demenssjukdomarna vilket innebär att hjärnceller börjar förtvina och dö och skadan som 

uppstår i hjärnan leder till att sjukdomen kommer smygande. I den primärdegenerativa 

gruppen ingår även frontotemporaldemens, lewy-bodydemens samt demens vid Parkinsons 

sjukdom. Vaskulär demens är en annan grupp och orsakas av förändringar i hjärnans blodkärl. 

Demenssjukdom kan yttra sig på olika sätt, det gemensamma är dock att sjukdomen är 

progredierande vilket betyder att den utvecklas och förvärras med tiden. Exempel på 

kognitiva funktioner som blir nedsatta vid demenssjukdom är: minne, perception och språk 

(Sjöbeck & Nilsson 2009).  

Beroende på hjärnskadans omfattning och samspelet med omgivningen påverkas graden av 

symtom. Exempel på symtom kan vara: personlighetsförändringar, depressiva eller psykotiska 

symtom och beteendestörningar (Socialstyrelsen 2009). Det finns rikligt med bevis på att 

personer med demenssjukdom inte själv rapporterar spontana smärtpåslag lika mycket som 

kognitivt intakta personer (Mantyselkä et al. 2004, Hadjistavropoulos et al. 2011, Blomqvist 

2011). 

1.3 Demenssjukdom och smärta 

Framskriden demenssjukdom leder ofta till brister i förmågan att kommunicera och förmågan 

uttrycka sig med ord (Hadjistavropoulos et al. 2011). Förmågan att göra sig förstådd är viktigt 

för människor då det är påfrestande att bli missförstådd, samtidigt som det är obehagligt att 
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inte kunna tolka vad någon annan vill uttrycka (Isaksson 2000). Inom omvårdnads-

vetenskapens metaparadigm ses människan som en flerdimensionell varelse, det innebär att 

hela människan bör ses i sin helhet, det vill säga med ett holistiskt synsätt, för att lindra 

lidande. Ses bara den lidande delen hos en person kan viktiga delar av människans resurser gå 

förlorade (Chinn & Kramer 1991). En person med demenssjukdom kommunicerar ofta, vid 

avsaknad av att uttrycka sig med ord, genom att använda det semiverbala- samt kroppsspråket 

(Isaksson 2000). Observerbara smärtindikatorer är viktiga att uppmärksamma, då personer 

med demenssjukdom kan uppleva starka känslor men vara oförmögna att uttrycka dem. 

Upplevelser av känslor kvarstår hos personer med demenssjukdom trots att den språkliga 

förmågan gått förlorad (Socialstyrelsen 2010, Westlund et al. 2001). Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan besitter förmåga att identifiera samt synliggöra känslor och upplevelser som 

personen med demenssjukdom inte kan förmedla på egen hand (Henderson 1970). 

1.4 Sjuksköterskans förhållningssätt  

Sjuksköterskor träffar inom de flesta verksamheter personer med demenssjukdom och 

sjuksköterskorna spelar en avgörande roll när det gäller att göra bedömningar utifrån 

patientens individuella situation. För att på bästa sätt möta personer med demenssjukdom är 

det viktigt för sjuksköterskan att förstå personernas upplevelse av tillvaron och därmed, 

genom väl uttänkta omvårdnadsåtgärder, minska negativa effekter i det tillstånd patienterna 

befinner sig i (Edberg 2011). Omvårdnadsvetenskapens metaparadigm omvårdnad beskrivs av 

Chinn & Kramer (1991) som en hjälpande process och en interaktion mellan sjuksköterska 

och vårdtagare, fokus i omvårdnad ligger i samspelet människor emellan. Metaparadigmet 

hälsa beskrivs enligt Chinn & Kramer (1991) som syftet och målet med omvårdnad, hälsa 

behöver inte betyda frånvaro av sjukdom, hälsa kan existera trots sjukdomsdiagnos. För att 

upprätthålla en god omvårdnad och hälsa hos en vårdtagare bör miljön vårdtagaren vistas i ses 

som något som påverkar, och interagerar med mänskliga beteenden. Det gäller både i normala 

livsförhållanden och vid kritiska livssituationer (Chinn & Kramer 1991). 

 

Det som krävs av sjuksköterskan är uppmärksamhet, känslighet för kroppsspråk och förmåga 

att reflektera över svårtolkade beteenden. För att kunna planera omvårdnaden är målet att 

lyckas tolka observerbara indikatorer som tyder på smärta (Socialstyrelsen 2005). En 

smärtupplevelse är individuell och kan endast värderas av den som känner smärtan. Just det 

fastställer vilka stora utmaningar personal som vårdar personer med demenssjukdom står 

inför (Blomqvist 2011). 
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1.5 Smärtskattning med instrument  

Det finns två huvudkategorier som används inom smärtskattning med instrument hos personer 

med demenssjukdom: självrapporterad, som förmedlas verbalt samt vad som är utifrån 

observerat. Smärtskattningsinstrumenten är verktyg för att identifiera indikatorer på smärta. 

Det vill säga, att smärtan i sig inte är mätbar, utan det som de olika 

smärtskattningsinstrumenten mäter är en persons beteende eller uttryck. Genom att använda 

sig av mätinstrument kan en slutsats dras, i den bemärkelsen, att beteendet eller uttrycket kan 

bero på smärta (Closs et al. 2004).  

För att veta vilken sorts smärtskattningsskala som ska användas för varje unik individ bör ett 

Mini Mental Test (MMT) på personen göras. Ett MMT uppskattar grovt en persons kognitiva 

funktioner. MMT används i idag främst på personer med olika demenssjukdomar. Antingen 

för att följa personens kognitiva utveckling, eller som i detta fall, för att undersöka vilket sorts 

smärtskattningsinstrument som lämpar sig bäst för varje enskild individ. På ett MMT är 30 

poäng max, får personen som testas 20 poäng eller mer räknas personens tillstånd till mild 

grad av demens, 10-19 poäng indikerar på en medelsvår demens medan 9 poäng eller mindre 

tyder på en svår demens (Demenscentrum 2013). De verbala mätverktygen där personerna 

själva rapporterar sin smärta lämpar sig bäst på personer med mild- till medelsvår demens. 

Har personen i fråga en svår demens är dock ett smärtskattningsinstrument som observerar 

personen utifrån det bäst passande (Lukas et al. 2012).  

1.5.1 Självrapporterad smärta  

VAS, Visuell Analog Scale är ett exempel på ett smärtskattningsinstrument som används då 

personer själva, verbalt, kan förmedla smärtintensitet. Skalan är numrerad och personen 

skattar själv var på skalan smärtintensiteten är (Schreder & Plooji 2012). Likaså används 

skalan Numeric Rating Scale (NRS) som går ut på att patienten tillfrågas om tre smärtbetyg 

under 24 timmar. Smärtbetygen ligger mellan 0- 10, där 0 indikerar på ingen smärta och 10 

representerar svår smärta. Genom dessa tre skattningar tas ett genomsnitt ut som representerar 

patientens smärta under de senaste 24 timmarna (Lundeberg 2010). 

1.5.2 Observerad smärta 

Två vanliga smärtskattningsinstrument som räknas till skattning observerat utifrån är 

MOBID, Mobilization - Observation - Behaviour - Intensity – Dementia och Doloplus-2. 

MOBID skattar fysiska beteenden såsom rörelsemönster, genom ett schema som bedömer 



 5 

förmågan att exempelvis sträcka armarna över huvudet eller sätta sig på sängkanten. Med 

Doloplus-2 görs en skattning med hjälp av en checklista för icke verbala indikatorer såsom 

sömnmönster och mimik. Enligt Pautex (2006) är utifrån observerande bedömningar det bästa 

sättet att identifiera smärta hos en person utan verbal förmåga och går att jämföra med den 

självrapporterade smärtan.  

1.6 Teoretisk referensram 

Enligt omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson har människor en del grundläggande behov 

som anses vara av betydelse för att normala mänskliga funktioner, välbefinnande och hälsa 

ska fungera. Utgångspunkten för omvårdnaden ska ha sin tyngd i individens egna upplevelser 

av sina behov och hur de på bästa sätt tillfredsställer behoven (Kirkevold 2000). Henderson 

delar upp de grundläggande behoven i 14 delar. De nio första behoven är fysiska, till 

exempel: elimination, andning och nutrition. Resterande fem delar handlar om psykologiskt 

välmående, till exempel: uttryck av känslor, kommunikation och att få utöva sin religion 

(Alligood & Tomey 2010). Henderson (1970) anser att sjuksköterskan har ett stort ansvar 

även utöver det medicinska inom vården, hon menar att en relation mellan vårdtagaren och 

vårdaren underlättar tillfrisknande. Enligt Henderson är det en stor del av sjuksköterskans 

yrkesprofession att kunna sätta sig in i och förstå hur patienter upplever sin situation, detta för 

att synliggöra vad den enskilde individen är i för behov av hjälp. Om den enskilde individen 

inte själv klarar av att uttrycka sina behov är det då även sjuksköterskans uppgift att fungera 

som dennes språkrör (Halloran 1996). 

Henderson (1970) anser att: 

”Under alla omständigheter är det sjuksköterskans oavvisliga skyldighet att hjälpa 

patienten bibehålla och utveckla tillfredsställande möjligheter att meddela sina behov, 

intressen och önskningar" (s.46) 

1.7 Problemformulering 

Sjuksköterskor träffar personer med demenssjukdomar inom olika vårdinrättningar. Då 

Sveriges befolkning generellt lever längre än befolkning i många andra länder är 

åldersförändringar som demenssjukdom vanligt förekommande (Abrahamsson 2003).  Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan besitter kompetens att bemöta dessa personer som till antalet 

kommer att öka markant i framtiden (Socialstyrelsen 2009). Sjuksköterskans ansvarsområden 

enligt International Council of Nursing (2014) är, att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga 
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sjukdom samt att lindra lidande. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskor har god 

kännedom om observerbara indikatorer på smärta för personer med demenssjukdom (Hallberg 

1997). Som sjuksköterskestudenter har författarna själva varit ute i vården och upplevt att 

smärtskattningsinstrumenten mer används som en mätmetod av smärta som ska dokumenteras 

än som ett verktyg eller hjälpmedel att identifiera smärta som ett led i en 

smärtlindringsprocess. Utifrån detta vill författarna till litteraturstudien belysa och öka 

kunskapen kring indikatorer på smärta hos personer med demenssjukdom. Detta för att 

sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna bedöma och bemöta eventuella smärtupplevelser hos 

personer med demenssjukdom (Nisell & Einhorn 2000).  

1.8 Syfte 

Syftet var att beskriva observerbara indikatorer som kan hjälpa sjuksköterskan att identifiera 

smärta hos personer med demenssjukdom. Ett ytterligare syfte var att beskriva 

urvalsprocessen för de artiklar som inkluderats i litteraturstudien. 

1.9 Frågeställning 

1. Vilka observerbara indikatorer på smärta framkommer hos personer med 

demenssjukdom? 

2. Vilka urvalskriterier har de valda artiklarna för litteraturstudien?  

2 Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2008). Resultatet bygger på en 

sammanställning av redan existerande forskningsresultat (Forsberg & Wengström 2008). 

2.2 Databaser och sökord 

Databaserna: Pubmed, Cinahl, Scopus samt Google Scholar användes i enlighet med Polit & 

Becks (2008) rekommendationer av lämplig databas för att finna relevant litteratur. En 

osystematisk databassökning med möjliga sökord utfördes, vilket gav ett stort underlag av 

artiklar. Det bekräftade då att tillräckligt många artiklar fanns att tillgå och den systematiska 

sökningen kunde påbörjas (Polit & Beck 2008). Sökorden valdes med syftet som 

utgångspunkt: demens, smärta, smärtbeteenden, smärtuttryck och indikatorer. Översatt till 
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engelska blev sökorden dementia, pain, pain behaviours, pain expressions och indicators. För 

att förklara samband mellan sökorden användes termen AND mellan orden. Mesh-termer och 

Cinahl headings, samt funktionen explode har använts för att få ett koncentrerat utfall av 

sökresultatet.   

2.3 Sökstrategier och utfall av sökning i databaser 

Den strukturerade sökningen startade med kombinationer av dementia AND pain, som fritext 

i Scopus, mesh-termer i PubMed samt Cinahl headings, explode i Cinahl.  

Tabell 1. Träffar i databaser som ej gav relevant utfall 

Cinahl  

 

Datum 

 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

För- 

kastade 

Utvalda Förklaring 

2014-08-26 (MH”Dementia+”) 

AND Pain 

Abstract 

Full text 

2004-2014 

Peer-review 

Human 

116 

 

 

 

 

116 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Sökningen resulterade i 

att inga relevanta artiklar 

hittades. Se fortsatt 

sökning i Tabell 2. 

träffar i databaser 

2014-08-26 (MH”Dementia+”) 

AND (MH”Pain+”) 

Abstract 

Full text 

2004-2014 

Peer-review 

Human 

66 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

Chinal headings och 

explode användes i 

denna sökning vilket 

resulterade i 66 träffar, 

dock inte relevanta för 

litteraturstudien. 

Se fortsatt sökning i 

Tabell 2. träffar i 

databaser. 

      

Scopus 

 

 

 

Datum 

 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

För- 

kastade 

Utvalda Förklaring 

2014-08-26 Dementia AND 

Pain 

Article 

Pubyear > 2003 

Pubyear < 2015 

English 

1086 1086 0 Sökningens utfall ansågs 

för stor för att granska 

alla 1086 träffar 

2014-08-26 Dementia AND 

Pain Behaviours 

Article 

Pubyear > 2003 

Pubyear < 2015 

English 

241 241 0 Även detta sökresultat 

ansågs för stort för att 

granska alla 241 träffar. 

Se fortsatt sökning i 

Tabell 2. träffar i 

databaser. 

 

 

Den första sökningen som gav relevanta träffar utfördes i databasen Cinahl där sökorden var 

dementia AND pain behaviours, dementia som Cinahl headings med funktionen explode och 

pain behaviours som fritext. Avgränsningar gjordes med hänvisning till inklusion- och 
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exklusionskriterierna, detta ses i tabell 2. Denna sökning resulterade i fem träffar, efter att 

abstracten lästs förkastades fyra utifrån att de inte var relevant för föreliggande studies syfte 

samt utifrån exklusionskriterierna. En artikel kvarstod från denna sökning.  

Den andra sökningen genomfördes också i databasen Cinahl med sökorden dementia AND 

pain AND indicators. Dementia och pain var Cinahl headings med funktionen exlpode och 

indicators var fritext, se avgränsningar i tabell 2. Antal träffar blev 17 och genom att gå 

igenom abstract förkastades 14 stycken utifrån exklusionskriterierna samt att de att de inte 

svarade på syftet eller var dubbletter. Tre artiklar valdes ut från denna sökning. Sökning 

nummer tre utfördes i databasen Pubmed med sökorden dementia AND pain, båda orden som 

mesh-termer. Avgränsningarna finns att se i tabell 2. Antal träffar blev 45 varav 42 artiklar 

förkastades efter att abstract lästs. Artiklarna förkastades av samma anledning som i sökning 

nummer två. Tre artiklar valdes ut. Den fjärde sökningen gjordes i databasen Scopus. 

Sökorden som användes var dementia AND pain expressions, båda som fritext, då 

fritextsökningar är det enda alternativet i databasen Scopus. Avgränsningar finns beskrivet i 

tabell 2. 60 träffar gav 5 utvalda artiklar, de 55 förkastade artiklarna exkluderades av samma 

anledning sökning nummer ett. Via referenslistor i funna artiklar hittades även en artikel via 

manuell sökning på Google Scholar. Denna inkluderades då den uppfattades relevant för 

studiens syfte. Inklusionskriterier och exklusionskriterier har följts även om de olika 

databaserna inte kunnat erbjuda samma avgränsningar.  

2.4 Utfall av databassökningar 

Tabell 2. Träffar i databaser med relevant utfall  

Cinahl 

 

 

 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Utvalda Anvisningar i 

resultatet 

2014-08-

26 

(MH "Dementia+") 

AND  

Pain Behaviours 

Abstract 

Fulltext 

2004-2014 

Peer Review  

Human 

 

4 333       3     3 

 

     1 Husebo et al. 

(2008)  

2014-09-

08 

(MH "Dementia+") 

AND  

Pain AND  

Indicators 

Abstract 

Fulltext 

2004-2014 

Peer Review  

Human 

17 14 1   3 Husebo et al. 

(2007) 

van Nispen tot 

Pannerden et al. 

(2009) 

Fuchs-Lancelle & 

Hadjistavropoulus 

(2004) 
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PubMed  

Datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Utvalda Anvisningar i 

resultatet 

2014-08-

26 

"Dementia"[Mesh] 

AND "Pain" 

[Mesh] 

Abstract 

Free fulltext 

10 years 

English 

Humans 

45 42 3 Ahn & Horgas 

(2013) 

Ersek et al. 

(2010) 

Horgas et al. 

(2009) 

       

Scopus  

Datum Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Utvalda Anvisningar i 

resultatet 

2014-08-

26 

Dementia AND 

Pain Expressions 

Article 

Pubyear > 2003 

Pubyear < 2015 

English 

60 55 5 Davies et al. 

(2004) 

Kunz et al. (2007) 

Kunz et al. (2009) 

Lints-Martindale 

et al. (2007) 

Sloane et al. 

(2007) 

       

Google 

Scholar 

 

Datum Sökord  Utvalda Anvisningar i 

resultatet 

2014-08-

26 

Manuell sökning  1 Cipher et al. 

(2007) 

       

Totalt:                            13 utvalda artiklar kommer att inkluderas i litteraturstudien 

 

2.5 Urvalskriterier 

2.5.1 Inklusionskriterier 

Endast vetenskapliga artiklar tillgängliga i Högskolan i Gävles proxyserver inkluderas. De 

skulle ha ett abstract, finnas i fulltext, vara peer-reviewed och skrivna på engelska. Både 

kvalitativa och kvantitativa studier inkluderas i studien.  

 

2.5.2 Exklusionskriterier 

Artiklar som exkluderades var litteraturstudier, de som var äldre än tio år, de som inte 

redovisade smärtindikatorer samt de som studerat annan population än personer med 

demenssjukdom.  
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Tabell 3. Hantering av sökningarnas sammanlagda utfall 

Hur artiklar exkluderats och inkluderats i litteraturstudien  

171 Artiklar funna via sökning i databaserna 

 

 81 av dessa artiklar svarade inte på studiens syfte och exkluderades. 

 

90 Artiklar återstod  

 

 74 av dessa artiklar exkluderades med hänvisning till litteraturstudiens exklusionskriterier. 

 

16 Artiklar återstod 

 

 4 Artiklar var dubbletter och exkluderades. 

 

           12 Artiklar återstod 

 

         1 Artiklar söktes manuellt och inkluderades.  

  

Totalt: 13 Artiklar inkluderades i litteraturstudien 

2.6 Dataanalys 

Inkluderade artiklar lästes i sin helhet och bedömdes vara relevanta utifrån litteraturstudiens 

syfte. Efter detta gjordes en tabell av artiklarnas syfte och kondenserade resultat, artiklarna 

numrerades 1-13 i bokstavsordning inför bearbetning och sammanställning, se bilaga 2. 

Artiklarnas resultat indikerade på olika observerbara indikatorer på smärta hos personer med 

demenssjukdom vilket mynnade ut i ett antal olika kategorier, se bilaga 3. Genom att använda 

Polit & Becks (2008) granskningsguide ansåg författarna till litteraturstudien att 

bearbetningen av resultatet underlättades. Denna metod gjorde det även lättare att se om 

författare i resultaten var samstämmiga eller sade emot varandra, eller om det framkom 

likheter och/eller olikheter i resultaten. Detta arbetssätt för att bearbeta artiklar beskriver Polit 

& Beck (2008) som fördelaktigt, då artiklarnas resultat ses mer överskådligt.  

 

Då ett av litteraturstudien syfte var att ge en beskrivning av utifrån observerbara indikatorer 

på smärta hos personer med demenssjukdom delades resultatet in i underrubriker med 

namnen: Ansiktsuttryck, Förändringar i fysiskt aktiva beteenden, Smärtljud, Aggressiva och 

agiterade beteenden. Dock valde författarna till litteraturstudien att slå samman kategorierna: 

Aptit och viktnedgång, Depression och tillbakadraget beteende, Gnida kroppsdel och Oro 

under en underrubrik med namnet Övriga och indirekta beteenden. En annan rubrik i 

resultatdelen är Sjuksköterskans roll, där synliggörandet av smärta hos personer med 
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demenssjukdom beskrivs ur sjuksköterskans synvinkel.  

 

Studiens andra syfte, att beskriva urvalskriterier för artiklar som inkluderats i litteraturstudien, 

sammanställdes genom att göra en överskådlig tabell, se bilaga 4, med rubrikerna: urval och 

bortfall, inklusion- och exklusionskriterier samt urvalsmetod. Genom att, i enlighet med Polit 

& Beck (2008), Forsberg & Wengström (2008) och Olsson & Sörensen (2008), granska den 

metodologiska aspekten i syftet beskrivs en sammanställning i löpande text i litteraturstudiens 

resultat. Urvalsmetoderna bearbetades med hjälp av Polit & Becks (2008) granskningsguide. 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

I vetenskaplig forskning är etik en viktig aspekt då forskaren bör redovisa allt resultat som 

framkommer under studiens gång. Det ställs därför krav på etiska överväganden vid 

vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström 2008). I litteraturstudien har all vetenskaplig 

forskning granskats på ett objektivt sätt, utan hänsyn till egna uppfattningar och åsikter 

(Olsson & Sörensen 2008).  

3 Resultat 

Resultatet består av 13 artiklar vars resultat och metod presenteras i tabellform samt i löpande 

text, i bilaga 2 finns en tabell som beskriver artiklarnas syfte och resultat. Då de inkluderade 

artiklarna rör olika stadier och sorters demens har författarna valt att använda begreppet 

person med demenssjukdom. Resultat rörande demenssjukdom och smärtindikatorer redovisas 

under rubriken Smärtindikatorer hos personer med demenssjukdom och sjuksköterskans roll. 

Den metodologiska aspekten i syftet och frågeställningarna angående de valda artiklarnas 

urvalsprocess och urvalskriterier redovisas under rubriken Metodologisk aspekt samt i 

tabellform, se bilaga 1 och bilaga 4.  

3.1 Smärtindikatorer hos personer med demenssjukdom  

Vid granskningen av inkluderade artiklar har det framkommit att olika observerbara 

indikatorer på smärta förekommer i olika stor grad. Resultatet redovisas i fallande ordning, 

vilket betyder att den mest förekommande observerbara indikationen på smärta redovisas 

först.  

3.1.1 Ansiktsuttryck 
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Enligt Davies et al. (2004) framstod ansiktsuttryck som den främsta indikatorn som visade att 

patienterna kände smärta. Av alla 27 deltagare med demenssjukdom som deltog i studien 

framkom att endast två personer inte uttryckte smärta via ansiktsuttryck. Sjuksköterskorna 

som rapporterade i studien satte även ord på deltagarnas ansiktsuttryck, i fallande ordning 

beskrevs de som, grimaser, glada ansiktsuttryck, förtvivlade, avslagna, ängsliga, rynkad 

panna, avslappnat samt euforiskt ansiktsuttryck. Även Husebo et al. (2007), Husebo et al. 

(2008), Kunz et al. (2007), Kunz et al. (2009) van Nispen tot Pannerden et al. (2009) är 

överens med föregående författare om att ansiktsuttryck är den främsta observerbara 

indikatorn för att synliggöra smärta hos personer med demenssjukdom.  

 

Samtliga ovannämnda författare är även överens om att personer med demenssjukdom 

tenderar att visa starkare uttryck än kognitivt intakta personer. Dock visar Lints-Martindale et 

al. (2007) tillsammans med Horgas et al. (2009) motstridiga resultat, de menar att 

ansiktsuttryck är en observerbar indikation vid smärta, dock skiljer sig inte uttrycken mellan 

personer med demenssjukdom och kognitivt intakta personer. Kunz et al. (2007) uppger 

däremot att det finns en markant skillnad mellan dessa grupper då personer med 

demenssjukdom visade signifikant ökad frekvens av ansiktsuttryck vid smärtstimulering än 

den kognitivt intakta kontrollgruppen i studien. Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulos (2004) 

och Sloane et al. (2007) är båda överens om att ansiktsuttryck är en indikator på smärta men 

kommer inte fram till att det är den främsta observerbara indikatorn i sina resultat. 

3.1.2 Förändringar i fysiskt aktiva beteenden 

Personer med demenssjukdom tenderar att få en förändrad aktivitetsnivå i samband med 

smärta (Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulos 2004, Cipher et al. 2005, Davies et al. 2004, 

Ersek et al. 2010, Ahn & Horgas 2013, Husebo et al. 2007, Husebo et al. 2008, van Nispen 

tot Pannerden et al. 2009, Sloane et al. 2007). Ett resultat av oförmåga att uttrycka smärta 

leder till fysiska reaktioner. Avvärjningsrörelser och motstånd till vård är relaterat till smärta 

hos personer med demenssjukdom (Ersek et al. 2010, Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulos, 

2004, Husebo et al. 2007, Husebo et al. 2008, van Nispen tot Pannerden et al. 2009, Sloane et 

al. 2007). Ett ytterligare resultat av att personer med demenssjukdom inte kan uttrycka smärta 

är, enligt Ersek et al. (2010) och Cipher et al. (2005) att personen i fråga får ett 

vandringsbeteende. Det vill säga att personer med demenssjukdom tenderar att bli rastlösa 

och mer rörliga då de inte förstår det logiska sambandet mellan rörelse och smärta. Detta 

motsäger dock Ahn & Horgas (2013) i sitt resultat där de beskriver att personer med 
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demenssjukdom är mer benägna att inte visa vandringsbeteenden och istället tenderar att bli 

mer stillasittande eller sängliggande. 

3.1.3 Smärtljud 

Husebo et al. (2007) och Husebo et al. (2008) har i sitt resultat kommit fram till att smärtljud 

är en tydlig indikator på smärta hos personer med demenssjukdom då vokala 

bokstavskombinationer är något även kognitivt intakta personer använder vid smärtpåslag. 

Författarna beskriver även att dessa smärtljud har namngivits som, stön, jämmer, flämtning 

och skrik. I takt med demenssjukdomens utveckling blir en persons kommunikation mer 

primitiv. Detta gör att smärtljud har en hög reliabilitet då det är en indikator vilken beskrivs 

som tydlig och lättare kan tolkas än många andra observerbara indikatorer på smärta (Kunz et 

al. 2009). Smärtljud framkom även som indikator på smärta hos personer med 

demenssjukdom i flera av de inkluderade studiernas resultat (Fuchs-Lancelle & 

Hadjistavropoulos. 2004, Davies et al. 2004, van Nispen tot Pannerden et al. 2009). 

3.1.4 Aggressiva och agiterade beteenden 

Smärta är förenat med aggressiva beteenden och agiterat beteende hos personer med 

demenssjukdom. Frekvensen av dessa beteenden styrs av smärtans intensitet, det vill säga, ju 

mer smärta personen känner, desto mer benägen är hen att visa aggressiva och agiterade 

beteenden (Ahn & Horgas 2013, Cipher et al. 2005, Ersek et al. 2011, Fuchs-Lancelle & 

Hadjistavropoulos 2004, Sloane et al. 2007). Sloane et al. (2007) beskriver i sitt resultat att 

personer med demenssjukdom, under omvårdnad, var benägna att visa ett aggressivt beteende 

vid smärtpåslag. Personerna med demenssjukdom visade då beteenden som vilja att bitas, 

slåss och greppa tag i vårdare. Ersek et al. (2010) beskriver att personer med demenssjukdom 

visar aggression och agiterat beteende då de känner smärta, till skillnad från kognitivt intakta 

personer som förstår sambandet mellan att ta emot hjälp och vård för att smärtan ska lindras.  

3.1.5 Övriga och indirekta indikatorer 

Förändrad aptit och viktnedgång kan vara indikatorer på att personer med demenssjukdom 

upplever smärta. Detta på grund av att dessa personer inte kan förmedla smärta på ett effektivt 

och adekvat sätt. Dessa indikatorer kan vara ett tecken till vårdgivaren att ta reda på mer 

angående personens historia av smärttillstånd (Cipher et al. 2005, Fuchs-Lancelle & 

Hadjistavropoulos 2004). Dock beskriver van Nispen tot Pannerden et al. (2009) att förändrad 

aptit och viktnedgång bör skattas under en längre tid för att ge trovärdigt resultat, då kort tid 
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för studier inte räcker till för att bekräfta frekvensen av indikatorn förändrad aptit och 

viktnedgång. Cipher et al. (2005) säger att den förändrade aptiten och viktnedgång ofta 

föranleds av depressiva symtom och nedstämdhet och inte smärtan i sig. Depression är något 

som enligt studier beskrivs som en trovärdig indikator på smärta (Cipher et al. 2005, Fuchs-

Lancelle & Hadjistavropoulos 2004 & Davies et al. 2004). Horgas et al. (2009) och Sloane et 

al. (2007) beskriver även att personer med demenssjukdom var benägna att gnida en 

kroppsdel vid smärtpåslag. Att personer med demenssjukdom visar oro är något som enligt 

Ersek et al. (2010) är förknippat med smärta. 

3.2 Sjuksköterskans roll  

När det gäller att synliggöra smärta hos personer med demenssjukdom finns olika faktorer 

som spelar in och som kan vara avgörande för hur smärtan tolkas, exempelvis hur 

ansiktsuttryck tolkas av olika personer (Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulos 2004). Davies et 

al. (2004) beskriver att sjuksköterskor var eniga om att kunskap angående personernas 

historia, uttryckssätt, läkemedel, och förändringar i beteenden, var viktiga för att 

smärtupplevelsen skulle tolkas korrekt. Husebo et al. (2007) och Husebo et al. (2009) 

använde sig, i sina studier, av externa bedömare samt primära vårdgivare som observerade 

patienterna genom videoinspelningar. I dessa studier beskrivs att de personer som inte känner 

patienten, i detta fall, de externa bedömarna, inte bedömer indikatorerna på samma sätt de 

personer som faktiskt känner patienterna, i dessa studier de primära vårdgivarna. Författarna i 

dessa studier lägger stor vikt vid att de som observerar personer med demenssjukdom bör 

känna till individerna i fråga, för att indikatorerna på smärta ska tolkas korrekt.   

 

Demenssjukdomar är progredierande och utvecklas olika snabbt hos olika personer. Det är 

viktigt som sjuksköterska att inte stirra sig blind på beteenden och uttryck som personen 

vanligtvis har. Sjuksköterskan bör vara medveten om att beteenden och uttryckssätt kan 

förändras i takt med sjukdomens framskridande (Cipher et al. 2005). Beteenden som tyder på 

smärta är så komplexa hos personer med demenssjukdom att de är svåra att fånga endast med 

smärtbedömningsinstrument. Det anses att bedömningsinstrument är viktiga, men att det är 

viktigare med ett holistiskt synsätt på människan (Davies et al. 2004). Sjuksköterskorna angav 

att det finns brister i tolkningen av olika observerbara tecken på smärta hos personer med 

demenssjukdom. Sjuksköterskor bör vara professionella och inneha kompetens att kunna 

avbryta bedömning av smärta om inte patienten visar samarbetsvilja. De beskrev även att det 

finns brister i förmågan att relatera smärtbeteenden som kan hänga samman med olika 
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samexisterande sjukdomar samt läkemedel patienten tar som kan förändra beteendet och 

smärtuppfattningen (Sloane et al. 2007). Sjuksköterskor beskriver även att det finns 

behandlingsbara faktorer vid omvårdnadstillfällen som personer med demenssjukdom kan 

uppleva och då tolkas som beteenden relaterade till smärta. Exempelvis när sjuksköterskan tar 

på patienten, eller böjer kroppsdelar, när sjuksköterskan handlar för snabbt, om patienten är 

kall eller avtäckt, om patienten är förstoppad eller har andra magproblem, om patienten har en 

dålig ställning (sitter, ligger) samt ifall det finns obehagliga aspekter i den fysiska miljön, som 

buller eller bländning (Sloane et al. 2007).             

3.3 Metodologisk aspekt 

Av de 13 inkluderade artiklarna hade Davies et al. (2004), Husebo et al. (2008), Horgas et al. 

(2009), Lints-Martindale et al. (2007) och van Nispen tot Pannerden et al. (2009) artiklar med 

en kvalitativ ansats. Ahn & Horgas (2013), Cipher et al. (2006), Ersek et al. (2010), Fuchs-

Lancelle & Handjistavropoulus (2004), Husebo et al. (2007), Kunz et al. (2007), Kunz et al. 

(2009) och Sloane et al. (2007) hade både en kvalitativ och kvantitativ ansats, vilket benämns 

som ”mixed method”.   

Endast fyra av de 13 inkluderade artiklarna i litteraturstudien har redovisat urval och bortfall 

gällande deltagare i sina studier (Ahn & Horgas 2013, Davies et al. 2004, Husebo et al. 2007, 

Husebo et al. 2008). Ersek et al (2010) har beskrivit att 24 vårdenheter var urvalet för studien, 

dock inte hur många personer som bodde på dessa vårdenheter. Detta har inte någon relevans 

då de gäller urvalsprocessen då varken deltagarurvalet eller bortfallet finns angivet. Endast 

totalt antal inkluderade deltagare finns beskrivet i Erseks et al. (2010) studie. 

Samtliga 13 inkluderade artiklar beskriver inklusionskriterier för sitt urval av deltagare, dock 

beskriver endast sex av de inkluderade artiklarna exklusionskriterier för urvalet (Cipher et al. 

2007, Davies et al. 2004, Ersek et al. 2010, Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulos 2004, 

Horgas et al. 2009 och Sloane et al. 2007). 

 

Sju av de inkluderade artiklarna inkluderar endast personer > 65 år (Ahn & Horgas  2013, 

Ersek et al. 2010, Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulos 2004, Husebo et al. 2007, Husebo et 

al. 2008, Horgas et al. 2009, Kunz et al. 2007). Cipher et al. (2007) och van Nispen tot 

Pannerden et al. (2009) beskriver att urvalet som inkluderas ska vara > 60 år. Totalt fyra 

artiklar har ingen bestämd ålder som inklusionskriterie (Davies et al. 2004, Kunz et al. 2009, 

Sloane et al. 2007 och Lints-Martindale et al. 2007). 
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Nio artiklar beskriver att endast personer med demensdiagnos ska inkluderas (Ahn & Horgas 

2013, Cipher et al. 2007, Davies et al. 2004, Ersek et al. 2010, Fuchs-Lancelle & 

Hadjistavropoulos 2004, Kunz et al. 2009, Lints-Martindale et al. 2007, van Nispen tot 

Pannerden et al. 2009 och Sloane et al. 2007). Två artiklar beskriver att personerna som 

inkluderats i studien ska ha gjort ett MMT med poäng < 12, vilket indikerar på 

demenssjukdom (Husebo et al. 2007, Husebo et al. 2009). En artikel beskriver varken 

demenssjukdom eller MMT som inklusionskritere dock beskriver författarna i titeln att 

populationen som undersöks i studien är personer med demenssjukdom (Kunz et al. 2007).  

 

I de inkluderade artiklarna finns en väldigt stor variation gällande antalet testpersoner med 

demenssjukdom. Den artikel som har det största antalet, testar 56 577 personer med 

demenssjukdom (Ahn & Horgas 2013). Artikeln som har det minsta antalet testpersoner 

inkluderar endast 17 (Sloane et al. 2007). Medelvärdet för antalet deltagare i övriga artiklar är 

126 testpersoner. Tolv artiklar beskriver sina testpersoner noggrant, dock finns en inkluderad 

artikel där författarna Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulus (2004) beskriver:  

 

         “Inga patienter medverkade konkret i denna studie, med det menas att urvalet 

         har valts genom att vårdgivare som tidigare behandlat dessa patienter  

         har återskapat situationer ur minnet” (s.40). 

Vad gäller urvalsmetoder för de 13 inkluderade artiklarna finns inget direkt beskrivet i 

klartext. Dock framkommer att tre artiklar använt sig av mer än en urvalsmetod, detta på 

grund av att studierna har undersökt både personer med demenssjukdom och kognitivt intakta 

personer (Horgas et al. 2009, Kunz et al. 2009, Kunz et al. 2007, Lints-Martindale et al. 

2007).  

 

 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 
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Litteraturstudiens resultat visade att personer med demenssjukdom tydligt åskådliggör att 

olika observerbara indikatorer går att relatera till smärta. De indikatorer som främst beskrivs 

relaterat till smärtproblematik hos personer med demenssjukdom är ansiktsuttryck, 

förändringar i fysiskt aktiva beteenden, smärtljud och aggressiva och agiterade beteenden. 

Resultatet lägger också vikt vid att den som observerar personen med demenssjukdom ska 

känna till individens personliga historia, uttryckssätt, läkemedelsintag och förändringar i 

beteende för att kunna tolka indikatorerna på smärtan korrekt. Resultatet för den 

metodologiska aspekten är att den mest använda urvalsmetoden var ändamålsenligt urval och 

samtliga artiklar innehöll inklusionskriterier, de främst förekommande kriterierna för 

inklusion var ålder och om personen hade medicinsk demensdiagnos. Dock beskrev endast 

sex inkluderade artiklar kriterier för exklusion.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Smärtindikatorer hos personer med demenssjukdom 

Demenssjukdom innebär, som tidigare beskrivits att den drabbade försämras gradvis. Det 

leder till att en person med demenssjukdom får problem att uttrycka olika känsloupplevelser 

(Sjöbeck & Nilsson 2009). Att som människa förlora stora delar av sin kognitiva förmåga är 

påfrestande, dels för personen som har drabbats, men även för sjuksköterskan som vårdar 

personen med demenssjukdom. Sjuksköterskan bör besitta kunskap för att, på ett pedagogiskt 

sätt, kunna stötta och lugna personen med demenssjukdom samt kunna hantera och förstå 

situationer och uttryckssätt som är relaterade till smärta (Blomqvist 2011). Detta går att 

relatera till Hendersons (1982) omvårdnadsteori som säger att sjuksköterskan ska fungera som 

språkrör för personen med demenssjukdom, samt hjälpa personen att göra det denne själv 

skulle gjort om styrkan, viljan och kunskapen funnits. Det gäller därför att tolka de olika 

uttrycken som tas upp i litteraturstudiens resultat på ett professionellt sätt, för att kunna 

relatera dessa till smärta.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att ansiktsuttryck är den främsta indikatorn på smärta hos 

personer med demenssjukdom, men även en indikator som forskare har olika uppfattningar 

om. Fem artiklar var överens om att ansiktsuttryck är den mest förekommande indikatorn på 

smärta och att uttrycket skiljer sig mellan kognitivt intakta personer och personer med 

demenssjukdom, i den bemärkelsen att ansiktsuttrycken är starkare hos personer med 

demenssjukdom (Davies et al. 2004, Husebo et al. 2007, Husebo et al. 2008, Kunz et al. 2009 
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och van Nispen tot Pannerden et al. 2009). Kunz et al. (2007) menar att skillnaden, i 

uttryckssätt beskrivet ovan, är markant medan två författare hävdar det motsatta, det vill säga, 

att ansiktsuttrycken är en smärtindikator men att de inte skiljer sig mellan de båda grupperna 

(Lints-Martindale et al. 2007, Horgas et al. 2009). Ansiktsuttryck som smärtindikator hos 

personer med demenssjukdom styrks i ett flertal andra studier, vilket i sin tur ger substans till 

litteraturstudiens resultat (Blomqvist & Hallberg 2000, Kovach et al. 2000, Manfredi et al. 

2003, Closs et al. 2004 och Lundell & Svensson 2003). Samstämmighet kan utläsas från 

Davies et al. (2004), Socialstyrelsen (2005) och Henderson (1982) angående vikten av att 

sjuksköterskor ska ha ett holistiskt synsätt och ha förmågan att sätta samman olika 

information om personen i fråga för att kunna säga något om smärta, och inte enbart förlita 

sig till indikatorn ansiktsuttryck, då resultatet i denna litteraturstudie beskriver att uttrycken 

kan avläsas olika beroende på vem som observerar.  

Förändringar i fysiskt aktiva beteenden beskrivs i litteraturstudiens resultat som indikatorer på 

smärta. Förändrad aktivitetsnivå, kan innebära att personen blir mer stilla eller mer rörlig, 

utför avvärjningsrörelser, gör motstånd till vård och får ett vandringsbeteende. Det är enligt 

litteraturstudiens resultat indikatorer på smärta hos personer med demenssjukdom (Fuchs-

Lancelle & Hadjistavropoulos 2004, Cipher et al. 2005, Davies et al. 2004, Ersek et al. 2010, 

Ahn & Horgas 2013, Husebo et al. 2007, Husebo et al. 2008, van Nispen tot Pannerden et al. 

2009 och Sloane et al. 2007). Ahn & Horgas (2013) menar att personer med demenssjukdom 

tenderar att bli mer stillasittande eller sängliggande på grund av smärtupplevelsen. Det går 

direkt emot det resultat som Ersek et al. (2010) och Cipher et al. (2005) redovisar. Det finns 

studier som stödjer det faktum att vandringsbeteende hos personer med demenssjukdom är ett 

tecken på smärta (Kovach et al. 1999, Kovach et al. 2006 och Buffum et al. 2001). De menar 

att personer med demenssjukdom, som ett resultat av oförmåga att förstå det logiska 

sambandet mellan rörelse och smärta, tenderar att bli rastlösa och mer rörliga och i sin tur 

resulterar det i ett vandringsbeteende. Författarna till litteraturstudien har dock inte funnit 

studier som stödjer Ahn & Horgas (2013) resultat. Det kan till viss del bero på att författarna 

till studien har valt att använda sig av en databas som täcker stora delar av USAs 

vårdhemsinvånare. Med den datainsamlingsmetoden blev deltagarantalet så stort som 56 577 

personer, det finns då, enligt författarna till föreliggande litteraturstudie, risk att all 

information inte redovisats korrekt.  
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Litteraturstudiens resultat påvisar även att indikatorn smärtljud kan relateras till smärta hos 

personer med demenssjukdom (Husebo et al. 2007, Husebo et al. 2008, Kunz et al. 2009, 

Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulus 2004, Davies et al. 2004, van Nispen tot Pannerden et 

al. 2009). Kunz et al. (2009) anser att detta uttryckssätt uppstår i takt med att 

demenssjukdomen utvecklas och det verbala uttryckssättet blir mer primitivt. Isaksson (2000), 

Blomqvist (2011), Schreder & Plooji (2012), Hadjistavropoulus (2011), Hallberg (1992) och 

Hyochol & Horgas (2013) är överens om att detta uttrycksätt är vanligt förekommande bland 

personer med demenssjukdom och att uppmärksamhet skall ges till ljud eftersom de kan 

indikera på smärta hos dessa personer. Det hör till sjukdomsbilden att kognitiva funktioner, 

som verbalt språk försämras i takt med sjukdomens utveckling. I praktiken för sjuksköterskan 

innebär detta att nya ljud och läten bör ges extra uppmärksamhet. Ett ändrat beteende eller 

nya ljud kan vara en tydlig signal att patienten behöver undersökas vidare med smärta som 

frågeställning.  

Aggressiva och agiterade beteenden är vanligt förekommande hos personer med 

demenssjukdom som upplever smärta (Ahn & Horgas 2013, Cipher et al. 2005, Ersek et al. 

2011, Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulos 2004, Sloane et al. 2007, Sloane et al. 2007, Ersek 

et al. 2010). Samtliga artiklar som tar upp beteendet aggressivitet och agiterade beteenden i 

sitt resultat är överens om att frekvensen av dessa beteenden styrs av smärtans intensitet. 

Demenscentrum (2013) beskriver aggressivitet och agiterade beteenden vid smärta hos 

personer med demenssjukdom som relaterat till att personen i fråga känner frustration över att 

inte få sin vilja igenom, inte kunna behärska situationen på grund av bristande impulskontroll 

samt att det brister i insikt och omdöme. Resultatet i litteraturstudien visar att vårdgivare kan 

uppleva ett hot då personer med demenssjukdom visar rörelsemönster som att vilja bita, slåss 

och greppa tag i vårdgivare. Vidare visar resultatet att personer med demenssjukdom inte 

alltid är samarbetsvilliga i åtgärder som rör utredning av dennes beteende (Ersek et al. 2010). 

Demenscentrum (2013) förklarar detta med att personer med demenssjukdom har brister i att 

förhålla sig till smärtsamma situationer. Ahn & Horgas (2014) stärker resultatet i 

litteraturstudien då de menar att aggression och smärta inte är förknippat med graden av 

demens, utan relaterat till smärtintensiteten som upplevs. Som sjuksköterska är det av stor 

vikt att se bortom ett aggressivt beteende, att det kan stå för smärta, frustration eller annat. 

Medicineras ett aggressivt beteende bort kan den underliggande orsaken kvarstå vilket kan 

leda till ökad smärta, försämrad hälsa och sjukdom.  
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Resultatet av övriga och indirekta beteenden beskrivs i litteraturstudien som: förändrad aptit, 

viktnedgång, depression och gnidande av kroppsdel (Cipher et al. 2005, Fuchs-Lancelle & 

Hadjistavropoulos 2004, Davies et al. 2004, van Nispen tot Pannerden et al. 2009, Horgas et 

al. 2009 och Sloane et al. 2007). Förändrad aptit och viktnedgång förorsakas av depressiva 

symtom och nedstämdhet som i sin tur kan vara resultat av smärtproblematik (Cipher et al. 

2005). Depression beskrivs som en indikator som förorsakas av smärta lika som att gnida en 

kroppsdel (Cipher et al. 2005, Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulos 2004, Davies et al. 2004 

och Sloane et al. 2007). Dessa indikatorer finns att finna i andra studier vilket stärker 

resultatet i litteraturstudien (Cohen-Mansfield & Creedon 2002, Clark et al. 2004). Författarna 

till litteraturstudien vill betona vikten av ett bra samarbete kring personen med 

demenssjukdom. Det gäller alla de professioner som jobbar med personen i fråga, samt den 

kanske viktigaste länken, de anhöriga. Som sjuksköterska ska rollen tas som spindeln i nätet, 

med det menas att sjuksköterskan ska fånga upp information, föra informationen vidare samt 

delegera för att kunna upprätthålla en god vård kring personen i fråga.  

 

Socialstyrelsen (2010) beskriver att när en person med demenssjukdom visar specifika 

symtom på smärta, som ovan beskrivet, bör en vårdplan för personen skapas i samarbete med 

andra professioner som vårdar personen i fråga. Detta samarbete är viktigt för att skapa en 

realistisk vårdplan. I en vårdplan undersöks personens behov och en medicinsk utredning görs 

för att se vad som ligger till grund för symtomen personen med demenssjukdom uppvisar. En 

läkemedelsgenomgång av läkemedelsintag bör göras för att se om personen är över- eller 

underbehandlad, när det gäller smärta. Genom att göra en läkemedelsgenomgång får läkare 

och sjuksköterskor en bred bild över huruvida patienten är smärtlindrad eller inte (Hedström 

2009).  

4.3 Sjuksköterskans roll 

Att känna till en persons historia och uttryckssätt är någon som i resultatet i litteraturstudien 

tas upp som en viktig faktor för sjuksköterskan i sin uppgift att synliggöra smärta hos 

personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen (2005) beskriver att sjuksköterskan bör besitta 

kompetens i att självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen, i bemärkelsen observation, 

bedömning, diagnostik och omvårdnadsordination. Sjuksköterskan ska även planera vård för 

patienten och lindra patientens lidande. Dock beskriver Cheston (1996) att omsorg av högsta 

kvalitet är svårt att ge om den enskildes livshistoria inte är känd. International Council of 

Nursing (2014) skildrar i sin kompetensbeskrivning för sjuksköterskor vikten av att 
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sjuksköterskan tar reda på historien kring individen som vårdas och skapar en professionell 

relation till individen i fråga samt dennes närstående. 

 

I resultatet i litteraturstudien nämns att externa bedömare har svårare att upptäcka tecken på 

smärta hos personer med demenssjukdom än vad primära vårdgivare har. Det är dock viktigt 

att komma ihåg att det grundläggande i resonemanget handlar om att känna personen som 

smärtbedöms. Lautenbacher et al. (2013) utförde en studie som jämförde professionell 

vårdpersonal med icke utbildad vårdpersonal, vilket i studien bestod av administrativ 

kontorspersonal. Det som undersöktes var de båda gruppernas förmåga att läsa ansiktsuttryck 

och bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. Ingen av grupperna kände personerna 

de skulle iaktta sedan tidigare. Studiens resultat visade att ingen skillnad mellan de båda 

gruppernas förmåga kunde påvisas. Det visade sig att de båda grupperna var lika bra på att 

bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. Vilket förklarades med att alla människor, 

oberoende av profession är känsliga för ansiktsuttryck hos sina medmänniskor. Denna studie 

motsäger forskning som hävdar att bästa förutsättningen för att synliggöra smärta hos 

personer med demenssjukdom är att känna personen i fråga, och i huvudsakligen vara insatt i 

dennes vård (Husebo et al. 2007, Husebo et al. 2009). Slutsatsen av Lautenbachers et al. 

(2013) studie kan tolkas som att alla, oavsett utbildning och kännedom om personen, kan göra  

bra skattningar av personer med demenssjukdom, just eftersom ansiktsuttryck är något alla 

människor, av naturen, är känsliga för.  

 

Enligt Almås (2011) bör beteenden beaktas när det gäller personer med demenssjukdom och 

smärta. Nya beteenden som uppkommer parallellt med sjukdomens progrediering kan 

indikera på smärta, men så behöver inte vara fallet. Detta samstämmer med litteraturstudiens 

resultat, där tas det upp att beteendet förändras i takt med sjukdomens utveckling och att det 

är viktigt som sjuksköterska att ha det i åtanke.  

Davies et al. (2004) vikten av att inte grunda en persons smärtupplevelse på ett 

smärtskattningsinstruments resultat. Detta är något som tas upp i ytterligare studier, där vikten 

av smärtbedömning är att se till hela personens dagliga beteende och inte endast beteendet 

under ett smärtskattningstillfälle (Closs et al. 2004, Hyochol & Horgas 2013, Schreder & 

Plooji 2012). 

Sjuksköterskor i inkluderade studier beskriver att olika faktorer kan komma att påverka 

smärtbedömningen. Något som även kan vägas in i detta är att ingen av studierna tydligt 
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beskriver var bedömningarna ägt rum. Enligt författarna till litteraturstudien tolkas platserna 

där bedömningarna ägt rum vara på vårdhem där personerna med demenssjukdom bor, och 

där bedömarna arbetar. Resultatet kan då påverkas i bemärkelsen att deltagarna i studien kan 

uppleva sig vara i beroendeställning, vilket kan påverka svaren, samt att bedömarna kan vara 

stressade då andra arbetsuppgifter är planerade. Sloane et al. (2007) beskriver att den fysiska 

miljön spelar in, då faktorer som ljud och bländning kan påverka personen som bedöms. 

Platser för bedömningar och intervjuer bör vara i en ostörd miljö, där inga yttre faktorer kan 

komma att påverka resultatet (Forsberg & Wengström 2008, Olsson & Sörensen 2008).  

4.4 Metodologisk aspekt 

Frågeställning två, som rör den metodologiska aspekten samt den metodologiska delen i syftet 

granskades genom att utvärdera studiernas urvalskriterier i enlighet med Polit & Becks 

(2008), Forsberg & Wengströms (2008) och Olsson & Sörenssen (2008) rekommendationer. 

Beskrivningen av urval och bortfall beskrivs i varierad grad i de inkluderade artiklarna. Den 

främst förekommande urvalsmetoden för artiklarna var ett lämplighetsurval. Samtliga artiklar 

innehöll inklusionskriterier, medan endast sex artiklar beskriver exklusionskriterier. De främst 

frekventa inklusionskriterier är ålder samt demensdiagnos. De inkluderade artiklarna i 

litteraturstudien använder sig av tre olika ansatser. Sex studier beskriver kvalitativ ansats, 

medan sex studier beskriver ansatsen som mixed method och en studie beskriver en 

kvantitativ ansats. 

Forskare anger kriterier för att inkludera och exkludera urvalet i studier. Detta lägger grunden 

för antalet deltagare studiens resultat baseras på. Kriterier definierar vilka som passar in på 

den tänkta undersökningsgruppen för studien och inte Polit & Beck (2008) Samtliga artiklar i 

litteraturstudien anger inklusionskriterier, vilket visar att studierna har använt sig av 

urvalskriterier. Dock saknar sju artiklar exklusionskriterier, något som författarna till 

litteraturstudien tycker är anmärkningsvärt då det skulle ha förstärkt studiernas trovärdighet 

och tillförlitlighet, se bilaga 6. 

En reflektion angående att endast fyra inkluderade artiklar beskrivit sitt urval samt bortfall 

kan vara att de resterande studierna inte kan återspegla populationens egenskaper generellt. 

Eftersom studier angående personer med demenssjukdom och smärta inte kan inkludera hela 

populationen så är det viktigt att ett urval redovisas samt en bortfallsanalys görs, för att vara 

säker på att de personer som fallit bort inte påverkar studiens resultat. Detta resonemang 
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stärks av (Forsberg & Wengström 2008, Olsson & Sörensen 2008, Polit & Beck 2008). 

Trovärdigheten och tillförlitligheten påverkas därmed i de nio inkluderade studierna som inte 

beskrivit sitt urval och bortfall, se bilaga 6.  

Då inkluderade artiklar inte benämnt vilken urvalsmetod som använts har författarna till 

litteraturstudien, granskat urvalsmetoder utifrån Polit & Beck (2008) och identifierat dem. 

Den metod som ansågs användas mest frekvent var ett lämplighetsurval som innebär, att 

urvalskriterier använts (Polit & Beck 2008). Ytterligare urvalsmetoder, som enligt författarna 

till litteraturstudien, förekommer bland de inkluderade artiklarna är metoder som använts för 

att utse urvalet av kognitivt intakta testpersoner. Cipher et al. (2006), Kunz et al. (2007), 

Kunz et al. (2009) och Lints-Martindale et al. (2007)  använder sig av ett strategiskt urval där 

författarna till studierna styrt urvalet på basis av klart definierade kriterier som utformats för 

att motsvara en jämförande grupp till personerna med demenssjukdom (Polit och Beck 2008). 

Horgas et al. (2009) beskriver inte hur de kognitivt intakta testpersonerna rekryterats, se 

bilaga 6. 

 

Författarna till litteraturstudien anser att det är av stor vikt att använda sig av ett 

ändamålsenligt urval då man studerar och jämför personer med demenssjukdom, detta för att 

studierna ska bli trovärdiga och tillförlitliga. Som läsare till en studie är det intressant att veta 

hur kontrollgruppen som studerats valts ut. Det är även nödvändigt för att bilda sig en 

uppfattning om studiens resultat kan appliceras i andra liknande sammanhang. Om urvalet är 

personer med demenssjukdom > 80 år kanske inte resultatet går att användas i praktiken för 

en person med demenssjukdom i 60 - årsåldern.  

Ahn & Horgas (2013) resultat, anser författarna till litteraturstudien, skulle ha förstärkts om 

urvalskriterierna varit mer ändamålsenliga och deltagarantalet komprimerats. Studiens resultat 

skiljer sig i hög grad från andra studier (Ersek et al. 2010 och Cipher et al. 2007).  Författarna 

till litteraturstudien kan dock inte, utifrån urval och studiernas design, fastställa någon 

anledning utan orsaken kan vara att de olika statistiska analyserna tolkas olika. 

En annan utmärkande studie, i bemärkelsen urvalsantal är Sloane et al. (2007) som beskriver 

att 17 vårdhemspatienter med demensdiagnos inkluderas i studien. Denna studie har inte 

beskrivit urval och bortfall i klartext, vilket leder till att författarna till litteraturstudien inte 

kan analysera om studiens inklusionskriterier har påverkat resultatet i någon riktning. 
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Dock finns en artikel, vars urval skiljer sig helt från de andra tolv inkluderade artiklarna, 

Fuchs-Lancelle & Hadjistavropoulus (2004) grundar sin studie på att deltagande vårdpersonal 

ska återskapa vårdsituationer med dementa ur minnet. Datainsamlingsmetoden är intressant, 

men rörande beskrivning av urvalet finns det brister. Det framkommer inget om hur länge 

vårdpersonalen ska ha arbetat med dementa eller om de arbetade med personer med 

demenssjukdom då studien pågick. Ytterligare en brist i studien är det Polit och Beck (2008) 

framhåller, att inhämta information från minnet kan ha begränsningar, situationer kan 

förvrängas, personliga åsikter kan påverka deltagarens svar och minnet kan svikta.  

4.5 Metoddiskussion 

Författarna till litteraturstudien valde att använda sig av en deskriptiv design. Med det menas 

att litteraturstudiens resultat bygger på en beskrivande sammanställning av redan existerande 

forskningsresultat (Forsberg & Wengström 2008).  

Strategiska sökningar som gjordes för att finna existerande forskning som svarade på 

litteraturstudiens syfte gjordes i tre databaser. Databaserna valdes i enlighet med Polit & 

Becks (2008) rekommendationer för lämpliga databaser innehållande artiklar relaterade till 

ämnet vårdvetenskap. Databaserna som användes för den strukturerade sökningen var, 

PubMed, Cinahl och Scopus. Genom att olika databaser användes behövdes sökorden 

varieras, dock valdes dessa i enlighet med Forsberg & Wengsröms (2008) rekommendationer 

att välja sökord utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

Sökorden som användes var demens och smärta, sedan kombinerades ordet demens med 

smärtbeteenden, smärtuttryck och indikatorer för mer specifikt utfall. En förklaring av 

sambanden mellan sökorden var att använda termen AND. För att specificera sökningarna 

ytterligare så använde sig författarna till litteraturstudien av Mesh-termer i Pubmed och 

Cinahl Headings i Cinahl. Författarna till litteraturstudien är överens om att sökorden och 

termer som användes i sökningarna var relevanta för att få ett utfall som svarade på 

litteraturstudiens första syfte som var att beskriva observerbara indikatorer som kan hjälpa 

sjuksköterskan att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. Ytterligare en 

databas användes för den manuella sökningen av artiklar, databasen var Google Scholar. Den 

manuella sökningen gjordes genom att läsa referenslistor i aktuell forskning som svarar på 

studiens syfte. Att endast en artikel funnits genom den manuella sökningen påvisar inte, enligt 

Polit och Beck (2008), att sökningen påverkat resultatet i litteraturstudien i någon specifik 

riktning.  
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En brist i sökstrategin som användes i litteraturstudien kan vara att sökningar som gav mer än 

200 artiklar valdes bort och en ny sökning utfördes med tillägg av andra sökord. Relevanta 

studier kan utifrån vårt arbetssätt ha exkluderats. 

Inklusions- och exklusionskriterier för litteraturstudiens artiklar varierade mellan databaserna 

då olika databaser inte kunde erbjuda samma avgränsningar. De kriterier som dock 

genomsyrar all sökning var att endast vetenskapliga artiklar, artiklar som var fritt tillgängliga i 

Högskolan i Gävles proxyserver, som fanns i abstract och fulltext, var peer-reviewd och 

skrivna på engelska inkluderades i studien. De artiklar som exkluderades var, litteraturstudier, 

äldre än tio år, de artiklar som inte redovisade smärtindikatorer samt artiklar som undersökte 

annan population än beskrivet i denna litteraturstudies syfte. Dessa begränsningar kan 

resultera i att relevanta studier exkluderats, speciellt kriteriet att de ska finnas fritt tillgängliga. 

Rörande kriteriet att studier inte skulle vara äldre än tio år, kan ses som en fördel då endast 

relativt ny forskning använts till denna litteraturstudie. 

 

Att använda Polit & Becks (2008) bearbetningsmetod med färgkoder och teman har varit 

fördelaktigt för att hantera materialet på ett strukturerat sätt för att få ett tydligt och 

överskådligt resultat utan att egna värderingar och åsikter inverkat på processen, se bilaga 2 

och 3 för numrering och kategorisering.  

4.6 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag på framtida 

forskning 

De artiklar som inkluderats i litteraturstudien belyser observerbara indikatorer personer med 

demenssjukdom visar vid smärtpåverkan. Denna litteraturstudie ger sjuksköterskor möjlighet 

att öka förståelse i ämnet, när det gäller att synliggöra smärta inom populationen beskrivet i 

syftet. Det är viktigt att ha i åtanke, som sjuksköterska, att alla individer uttrycker sig unikt, 

då det är svårt att generalisera personer med demenssjukdom. Det är även viktigt för 

sjuksköterskan att skapa en relation till personen i fråga. Sjuksköterskan som inte känner till 

historien bakom personen hon eller han vårdar bör involvera närstående och/eller någon 

annan som känner till individens historia och personlighet. Detta för att, liksom ett av 

omvårdnadens metaparadigm säger, att människan är flerdimensionell och bör ses som en 

helhet. Författarna till litteraturstudien föreslår att mer forskning behövs angående 



 26 

identifiering av smärta hos personer med demenssjukdom där smärtskattningsverktyg inte är 

primära. Fokus bör ligga på personerna och inte på verktygen och dess resultat.  

4.7 Slutsats 

Smärtbedömning hos personer med demenssjukdom är något som kräver dels kännedom om 

vanliga observerbara indikatorer på smärta samt olika förändringar i beteenden personer med 

demenssjukdom kan genomgå i takt med sjukdomens utveckling. Sjuksköterskan bör även ha 

en god kännedom om personen i frågas historia och personlighet, samt dennes tidigare 

sjukdomsbild och läkemedelsintag. Något denna litteraturstudie påtalar ett flertal gånger är att 

en demenssjukdom är progredierande, vilket menas att den utvecklas och försämras med 

tiden. Detta gör att sjuksköterskor och andra vårdgivare inte kan ta några specifika 

uttryckssätt förgivet i denna population, då även uttrycken som språk och rörelser förändras 

och blir allt mer primitiva i takt med sjukdomens utveckling. Ett holistiskt synsätt på 

individen, är något som sjuksköterskor ska ha i åtanke inom all omvårdnad, inte främst inom 

detta ämne där det holistiska synsättet är en förutsättning för att belysa de observerbara 

indikatorerna för smärta hos personer med demenssjukdom.  
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6 Bilagor 

Bilaga 1.  

Tabell 4. Sammanfattning av artiklarnas metodavsnitt 

 
Anvisningar i 

resultatet 

(pub.år), Land 

 

Titel 

 

Design & Ansats 

 

Undersöknings-

grupp 

 

Datainsamlings

-metod 

 

Dataanalys-

metod 

Ahn & Horgas 

(2013), USA 

The relationship 

between pain 

and disruptive 

behaviors in 

nursing home 

residents with 

dementia. 

 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie 

 

Kvantitativ ansats 

N = 56 577 

 

Vårdhemspatienter 

med 

demenssjukdom  

(n = 56 577) 

 

Minimum data 

set (MDS) En 

nationell 

databas för att 

synliggöra 

hälsoproblem 

bland 

vårdhemspatient

er  

Multivariat 

statistik. 

 

SPSS, version 

20  

 

Cipher et al.  

(2006), USA 

Behavioral 

Manifestations 

of Pain in the 

Demented 

Eldery 

 

Undersökande 

tvärsnittsstudie 

 

Kvalitativ ansats 

  

 

N = 277 

  

Vårdhemspatienter 

med 

demenssjukdom 

(n= 277) 

Intervjuer  

 

Skattningsskalor  

Beskrivande 

statistisk analys  

 

T- test 

 

Chronbach´s 

cofficient alpha 

 

Davies et al. 

(2004), 

Australien 

Pain assessment 

and cognitive 

impairment: 

part 2 

 

Utvärderande 

design 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

 

 

N = 27 

 

Vårdhemspatienter 

med 

demenssjukdom 

(n = 27) 

 

 

Ostrukturerad 

observation 

samt 

observerade 

skattningsskalor 

 

Enkät med 

öppna och 

slutna frågor 

 

 

SPSS, version 

10 

 

Tematisk 

analysmetod 

med sub-

themes och 

major-themes.  

Ersek et al. 

(2010), USA 

Development of 

a Composite 

Pain Measure 

for Persons with 

Advanced 

Dementia: 

Exploratory 

Analyses in 

Self-Reporting 

Nursing Home 

Residents 

 

Explorativ design 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

N = 326 

 

Dementa 

vårdhemspatienter  

(n =326)  

 

 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Enkäter 

 

Numrerade 

skattningsskalor 

Beskrivande 

statistisk analys 

 

Multivariat  

statistik 

  

Spearman´s 

correlation 

coefficient 

 

Innehållsanalys 

Fuchs-Lancelle 

& 

Hadjistavropo

ulus  

(2004), Kanada 

Development 

and Preliminary 

Validation of 

the Pain 

Assessment 

Checklist for 

Seniors With 

Limited Ability 

to Communicate 

Beskrivande 

korrelationsstudie 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

N = 40 

 

Dementa 

vårdhemspatienter  

(n = 40) 

 

Semistrukturera

de individuella 

intervjuer 

 

Numrerad 

skattningsskala 

 

Enkät 

Pearson´s chi-

square statistics 

  

Cronbach´s 

alpha 
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(PACSLAC) 

Husebo et al. 

(2007), Norge 

Mobilization-

Observation-

Behavior-

Intensity- 

Dementia Pain 

Scale 

(MOBID): 

Development 

and Validation 

of a Nurse-

Administered 

Pain 

Assessment 

Tool for Use in 

Dementia 

Beskrivande 

design 

 

Både kvalitativ 

och kvantitativ 

anats 

 

 

N = 26 

 

Dementa 

vårdhemspatienter  

(n = 26) 

 

Ostrukturerad 

observation 

 

Skattningsskala 

 

Fokusgrupp-

intervjuer 

 

Video-

observation 

 

 

Cronbach´s 

alpha 

 

Wilcoxon 

signed rank test 

 

Spearman´s 

correlation  

 

Kappa 

 

SPSS 

 

Husebo et al. 

(2008), Norge 

Pain behaviour 

and pain 

intensity in 

older persons 

with severe 

dementia: 

reliability of the 

MOBID Pain 

Scale by video 

uptake 

Undersökande 

design 

 

Kvalitativ ansats 

 

N = 26 

 

Dementa 

vårdhemspatienter  

(n = 26) 

 

 

Ostrukturerad 

samt 

strukturerad 

observation med 

skattningsskala 

 

Video-

observation 

SPSS version 

13 för Windows 

 

Horgas et al. 

(2009), USA 

Pain 

Assessment in 

Persons with 

Dementia: 

Relationship 

between Self-

report and 

Behavioral 

Observation 

 

Kvasi-

experimentell 

korrelationsstudie 

 

Kvalitativ ansats 

N = 126 

 

Kognitivt intakta 

personer  

(n = 92) 

 

Kognitivt nedsatta 

personer  

(n = 24) 

 

Korta 

Screening-

intervjuer 

 

Privata 

intervjuer 

 

Skattningsskalor 

 

Aktivitets-

baserat 

protokoll 

 

Video-

observation 

 

Beskrivande 

statistik 

 

SPSS version 

15.0 

 

Pearson´s chi-

square  

 

T-test 

 

ANCOVA  

Kunz et al. 

(2007), 

Tyskland 

The facial 

expression of 

pain in patients 

with dementia 

 

Undersökande 

design 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

N = 96 

 

Kognitivt nedsatta 

personer  

(n = 42) 

 

Kognitivt intakta 

personer  

(n = 54) 

 

Ostrukturerad 

observation 

 

Video-

observation 

T-test 

 

Cronbach´s 

alpha 

Kunz et al. 

(2009), 

Tyskland 

Influence of 

dementia on 

multiple 

components of 

pain 

Explorativ design 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats  

N = 81 

Patienter med 

demensdiagnos  

(n = 35)  

 

Strukturerad och 

ostrukturerad 

observation med 

skattningsskalor 

 

T-test 
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 Kognitivt intakta 

patienter  

(n = 46) 

 

Intervjuer  

 

Lints-

Martindale et 

al. (2007), 

Kanda 

A 

Psychophysical 

Investigation of 

the Facial 

Action Coding 

System as an 

Index of Pain 

Variability 

among Older 

Adults with and 

without 

Alzheimer’s 

Disease 

 

Kvasi-

experimentell 

design 

 

Kvalitativ ansats 

N = 63 

 

Kognitivt intakta 

personer  

(n = 36) 

 

Personer med 

demensdiagnos  

(n = 27)  

Ostrukturerad 

observation 

T test 

 

van Nispen tot 

Pannerden et 

al. (2009), 

Nederländerna 

An Item 

Response 

Theory-Based 

Assessment of 

the Pain 

Assessment 

Checklist for 

Seniors With 

Limited Ability 

to Communicate 

(PACSLAC) 

Beskrivande 

design 

 

Kvalitativ ansats 

N = 128 

 

Vårdhemspatienter 

med demensdiagnos  

(n =128) 

 

 

Strukturerad 

observation 

 

Numrerad 

skattningsskala 

 

 

 

 

Internal 

consisistensy 

analysis 

 

Confirmaty 

factor analysis 

 

Chronbach´s 

alpha 

 

IRT analysis 

 

ROC analysis 

 

Poweranalysis 

 

Pearson´s 

correlation 

 

Sloane et al. 

(2007), USA 

Provision of 

Morning Care to 

Nursing Home 

Residents With 

Dementia: 

Opportunity for 

Improvement 

Beskrivande 

design 

 

Kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

N = 17  

 

Vårdhemspatienter 

med demensdiagnos 

(n = 17) 

 

 

Ostrukturerad 

och strukturerad 

observation 

samt 

skattningsskalor 

  

Video-

observation 

 

Beskrivande 

statistik 

 

SPSS 

 

 

N = Totalt antal deltagare i studien     n = Totalt antal deltagare för specifik kategori i studien 
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Bilaga 2.  

Tabell 5. Översikt av inkluderade artiklars syfte och resultat 

Anv. i 

resultatet 

(pub.år)  

 

Nummer 

 

Syfte 

 

Resultat 

Ahn & 

Horgas 

(2013) 

1 Syftet med denna studie är att 

undersöka effekten av smärta och 

störande beteenden hos 

vårdhemsinvånare med demens. 

 

Smärta visade sig inte vara relaterat till ett 

vandringsbeteende. Aggressivt beteende och 

agiterat beteende visade sig däremot vara 

positivt associerat till smärta.   

Cipher et al. 

(2007) 

2 

 

Syftet med denna studie var att 

undersöka relationerna mellan smärta 

och beteendestörningar hos 

långtidsvårdade invånare i olika nivåer 

av demens. 

Resultatet visar att personerna som ingick i 

studien uttrycker smärta genom 

beteendestörningar som; fysisk aggression, 

agitation, upprepning, vanföreställningar, 

tillbakadragande, depression, låg 

aktivitetsnivå, låg aptit, viktnedgång, 

vandrande och impulsivitet. Detta som ett 

resultat av att de inte, med egna ord, kan 

uttrycka smärtan. 

 

Davies et al. 

(2004) 

3 

 

Syftet var att utvärdera användningen 

av smärtskattningsinstrument för 

kognitivt nedsatta vuxna personer 

Det främsta sättet att se om patienterna 

kände smärta var genom att se deras 

ansiktsuttryck. Dock såg man även andra 

indikatorer på smärta såsom; vokalisation, 

kroppshållning, rörelse, humör och 

förändringar i dagliga aktiviteter.  

Ersek et al. 

(2010) 

4 

 

Syftet med denna undersökande studie 

var att identifiera en kombination av 

observatörsberoende smärtindikatorer 

för att kunna förutse självrapporterad 

smärtintensitet. 

 

Resultatet tyder på att det finns flera olika 

indikatorer på smärta, bland annat oro, 

agitation, och depression. Det är dock tydligt 

att personer med demenssjukdom reagerar 

på smärta olika, beroende på vilken grad av 

demens de har. Agitation och rastlöshet kan 

förvärra muskelsmärta, vilket är den 

vanligaste källan till smärta hos äldre. En 

person som är medveten om detta tenderar 

till att vara relativt orörlig. Medan en person 

som är kognitivt nedsatt till en sådan grad att 

denne inte förstår det logiska sambandet 

mellan rörelse och smärta tenderar till att bli 

mer rastlös och upprörd. På samma sätt 

gäller motstånd till vård, och aggressivitet i 

samband med omvårdnad.  

 

Fuchs-

Lancelle & 

Hadjistavrop

oulus (2004) 

 

5 Syftet med denna studie, som 

genomfördes i tre faser, var att utveckla 

ett kliniskt användbart 

observationsverktyg (dvs. Pain 

Assessment Checklist för seniorer med 

begränsad förmåga att kommunicera 

(PACSLAC) för att bedöma smärta hos 

äldre med svår demens 

 

Resultatet visar att personer med demens 

ofta har beteendeförändringar och olika 

uttryck associerat till smärta. Exempelvis 

ansiktsuttryck, aktivitetsnedsättning, nedsatt 

social stämning samt fysiska beteenden som 

nedsatt aptit, ändrade sovvanor och vokala 

läten.  

 

Husebo et al. 

(2007) 

6 

 

Syftet med studien var att utveckla ett 

instrument för att bedöma smärta hos 

patienter med kognitiv nedsättning, 

med hjälp av ett förfarande av aktiva, 

Resultatet var att de främst förekommande 

smärtindikatorerna var ansiktsuttryck, 

smärtljud, och försvar.  



 35 

guidade rörelser. 

 

Husebo et al. 

(2008) 

7 

 

Syftet var att undersöka tillförlitligheten 

av smärtbeteende indikatorer, antagen 

smärtintensitet, och den övergripande 

MOBID Pain Score. 

Ansiktsuttryck var vanligast observerade, 

följt av smärtljud och försvar. Upprepade 

bedömningar ökade antalet observerade 

smärtbeteenden, men förbättrade inte 

tillförlitligheten.  

 

Horgas et al. 

(2009) 

8 

 

Syftet var att undersöka sambandet 

mellan beteendeindikatorer på smärta 

och självrapporterad smärta hos äldre 

personer med kognitiv 

funktionsnedsättning. 

 

Det framkom att lägesändring var det sätt 

som förekom främst, till följd av gnuggning 

på kroppsdel, försvar, ansiktsuttryck som 

grimaser, suckningar och verbala klagomål. 

 

Kunz et al. 

(2007) 

9 

 

Syftet med studien var att undersöka 

ansiktssvar på kontrollerad skadlig 

stimulering på personer med 

demenssjukdom. 

Resultatet av studien visade att ansiktssvar 

på tryckstimulering var signifikant mer 

förekommande hos patienter med 

demenssjukdom jämfört med 

kontrollpersonerna utan demenssjukdom. 

Personer med demenssjukdom visade högre 

frekvenser samt högre intensitet av 

ansiktssvar. 

 

Kunz et al. 

(2009) 

10 

 

Syftet med studien var att ge en 

beskrivning av effekterna av demens 

och smärtbehandling, samt att bedöma 

olika komponenter av smärta. 

Resultatets fynd var att olika 

smärtkomponenter inte påverkades på 

samma sätt vid demens. De indikatorer man 

såg var verbalt självrapporterad smärta, 

ansiktsuttryck samt autonoma tecken. 

Lints-

Martindale 

et al. (2007) 

11 

 

 

Syftet var att studera ansiktsuttryck av 

smärta hos patienter med och utan 

Alzheimers sjukdom. 

Inga signifikanta skillnader noterades mellan 

deltagarna, med eller utan demenssjukdom, i 

fråga om ansiktsuttryck på olika nivåer av 

smärtstimulering. 

 

van Nispen 

tot 

Pannerden et 

al. (2009) 

12 

 

Det primära syftet med denna studie var 

att minska antalet poster av PACSLAC 

utifrån betyg av vårdpersonal och att 

använda mer avancerade analysmetoder 

för att undersöka de psykometriska 

egenskaperna hos personer med 

demens. 

 

Indikatorer deltagare i studien visade vid 

smärta var grimaserande, styvare ansikte, 

förändring i ögonen, dra bort eller ovilja att 

bli tagen på, specifika ljud eller läten för 

smärta och eller stön och jämrande. 

 

Sloane et al. 

(2007) 

13 

 

Syftet med studien var att beskriva hur 

mycket tid personalen lade på vård och 

omsorg, och källorna till obehag och 

smärta som identifierades under tiden. 

Deltagare i studien visade främst motstånd 

till vård samt aggression vid smärta. 

Patienterna visade även ansiktsuttryck, 

förstyvad hållning, bevakande beteenden, 

gnida kroppsdel, ta tag i vårdgivare och 

irritation vid smärta. 

 

 

 

 

 



 36 

Bilaga 3.  

Figur 1. Kategorier och referenserna numrerade 
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Bilaga 4.  

Tabell 6. Metodologisk frågeställning i tabellform 

Anv. i 

resultatet 

(pub.år)  

 

Urval och bortfall 

Undersökningsgrupp 

 

Urvalskriterier 

 

Urvalsmetod 

Ahn & Horgas 

(2013) 

Urval = 1 500 000 

Bortfall = 1 443 423 

 

Undersökningsgrupp = 56 577 

Inklusionskriterier = > 65 år samt 

en medicinsk demensdiagnos. 

Exklusionskriterier = komatösa 

patienter 

 

Lämplighetsurval 

Cipher et al. 

(2007) 

Urval = Anges ej 

Bortfall = Anges ej 

 

Undersökningsgrupp = 277 

 

Inklusionskriterier = > 60 år, 

demensdiagnos.  

Exklusionskriterier = Ej beskrivet 

 

Strategiskt urval 

Davies et al. 

(2004) 

Urval = 40 

Bortfall = 13 

 

Undersökningsgrupp = 27 

Inklusionskriterier = Medicinsk 

diagnos av någon demensform. 

Bott mer än 1 vecka på 

vårdenheten. Ha gjort ett MMT 

med resultat < 23 samt ett 

godkännande av läkare att delta.  

Exklusionskriterier = Ej beskrivet 

 

Lämplighetsurval  

Ersek et al. 

(2010) 

Urval = 24 vårdenheter, ej angivet 

hur många personer/patienter. 

Bortfall = Anges ej 

 

Undersökningsgrupp = 326 

Inklusionskriterier = > 65 år, 

demensdiagnos, identifierad smärta 

samt bott på vårdenheten i > 6 

månader. 

Exklusionskriterier = Ej beskrivet 

 

Lämplighetsurval 

Fuchs-Lancelle 

& 

Hadjistavropo

ulus (2004) 

Urval = Anges ej 

Bortfall = Anges ej 

 

Undersökningsgrupp = 40 

Inklusionskriterier = > 65 år, 

demensdiagnos, ha svårigheter att 

kommunicera 

Exklusionskriterier = Ej beskrivet 

 

Lämplighetsurval 

Husebo et al. 

(2007) 

 

 

 

 

 

Urval = 144 

Bortfall = 118 

 

Undersökningsgrupp = 26 

 

Inklusionskriterier = > 65 år, ha 

gjort ett MMT med < 12 i resultat. 

Ha regelbundna besök av familj el. 

advokat. Ha haft smärta i > 3 

månader med smärtintensitet > 3 på 

NRS.  

Exklusionskriterier = Delirium, 

psykos, afasi, svår 

hörselnedsättning, akut sjukdom, 

akut smärta. Rehabilitering, kort 

vårdtid, palliativ vård samt 

cancerdiagnos. 

 

Lämplighetsurval  

 

 

 

Husebo et al. 

(2009) 

Urval = 174 

Bortfall = 148 

 

Undersökningsgrupp = 26 

Inklusionskriterier = > 65 år, MMT 

resultat < 12.  Ha regelbundna 

besök av familj el. advokat. Ha haft 

smärta i < 3 månader.  

Exklusionskriterier = Delirium, 

psykos, kort vårdtid och palliativ 

vård. 

 

Lämplighetsurval 

Horgas et al. 

(2009) 

Urval = 298 

Bortfall = 172 

Inklusionskriterier = < 65 år, 

Engelsktalande, förmåga att ställa 

Lämplighetsurval + Ej 

beskriven urvalsmetod 
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Undersökningsgrupp = 126 

sig upp från stol och gå på stället, 

ha en artritdiagnos i nedre 

extremiteterna, adekvat för att 

slutföra en intervju.  

Exklusionskriterier = Ej beskrivet 

 

för kognitivt intakta 

testpersoner. 

Kunz et al. 

(2007) 

Urval = Anges ej 

Bortfall = Anges ej 

 

Undersökningsgrupp = 96 

Inklusionskriterier = > 65 år 

Exklusionskriterier = Ha tagit 

analgetika senaste 24 timmarna, 

diabetes, hypertension, mild och 

central neuropati, neurologiska och 

psykiska störningar. 

 

Lämplighetsurval + 

Strategiskt urval för 

kognitivt intakta 

testpersoner. 

Kunz et al. 

(2009) 

Urval= Anges ej 

Bortfall= Anges ej 

 

Undersökningsgrupp = 81 

Inklusionskriterier = 

Demensdiagnos 

Exklusionskriterier = diabetes, 

hypertension, mild och central 

neuropati, neurologiska och 

psykiska störningar. 

 

Lämplighetsurval + 

Strategiskt urval för 

kognitivt intakta 

testpersoner. 

Lints-

Martindale et 

al. (2007) 

Urval = Anges ej 

Bortfall = Anges ej 

 

Undersökningsgrupp = 63 

Inklusionskriterier = 

Demensdiagnos, bo på ett långtids-

vårdhem.  

Exklusionskriterier = Tillstånd som 

kan leda till akut smärta, eller 

personer som använder analgetika. 

 

Lämplighetsurval + 

Strategiskt urval för 

kognitivt intakta 

testpersoner. 

van Nispen tot 

Pannerden et 

al. (2009) 

Urval = Anges ej 

Bortfall =Anges ej 

 

Undersökningsgrupp = 128 

Inklusionskriterier = Utredd 

demensdiagnos, boende på 

vårdenheten > 4 veckor, > 60 år,  
Inte ha genomgått några större 

miljöförändringar under den 

senaste månaden 

Exklusionskriterier =  psykisk 

sjukdom eller en akut medicinska 

sjukdomar. 

 

Lämplighetsurval 

Sloane et al. 

(2007) 

Urval = Anges ej 

Bortfall = Anges ej 

 

Undersökningsgrupp = 17 

Inklusionskriterier = 

Demensdiagnos, daglig smärta 

och/eller smärtrelaterade diagnoser, 

verbalt samtycke eller 

godkännande från närstående 

angående deltagande i studien 

Exklusionskriterier = Ej beskrivet 

 

Lämplighetsurval 

 

 


