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Sammanfattning 

Bakgrund: Demens benämns i Sverige som en folksjukdom och man räknar med att 

var femte person över 80 år har någon form av demenssjukdom och att totalt 160 000 

personer lever med sjukdomen. Smärta är ett vanligt förekommande problem bland den 

äldre befolkningen och sjuksköterskan har ett stort ansvar och en viktig roll i att 

genomföra smärtbedömningar och använda sin kunskap för att lindra smärtan. Det kan 

dock vara svårt att genomföra smärtbedömningar hos personer med demens då 

sjukdomen påverkar smärtbilden och symtom är inte alltid lätt att upptäcka. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan bedömer demenssjuka personers 

smärta samt att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att bedöma demenssjuka 

personers smärta. Syftet var vidare att beskriva vilka undersökningsgrupper som 

använts i de valda artiklarna 

Metod: Föreliggande litteraturstudie hade en beskrivande design och inkluderar tio 

artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats.  

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskan bedömde smärta hos personer med 

demens genom att identifiera och granska beteendeförändringar och ansiktsuttryck samt 

genom att använda smärtskattningsinstrument. Erfarenheter som kom fram var att 

sjuksköterskorna upplevde att de hade en konsultativ roll i arbetet kring personer med 

demens och i smärtbedömningarna samt att anhöriga var viktiga samarbetspartners vid 

smärtbedömningar. 

Slutsats: Sjuksköterskor använde sin kliniska blick för att avgöra beteendeförändringar 

och ansiktsuttryck samt använde sig av smärtskattningsskalor för att bedöma smärta hos 

personer med demens. Sjuksköterskorna har en konsultativ roll i smärtbedömningen och 

kan ta hjälp av anhöriga samt att utbildning och team reflektioner kring 

smärtbedömning ansågs vara viktigt.   

 

Nyckelord: Demens, Smärta, Omvårdnad. Litterturstudie 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background:  Dementia is in Sweden classified as a disease largely prevalent among 

the country’s population. It has been estimated that one out of five passing the age of 80 

will or is suffering from some form of dementia and, in total, 160 000 individuals are 

currently living with the disease. Pain is a frequently occurring problem with elderly 

patients and nurses shoulder much of the responsibility and have a key role in 

preforming accurate pain assessments in order to be able use their knowledge to relieve 

the pain. Performing such assessments with accuracy can prove difficult with the 

disease affecting and limiting the effectiveness of standard techniques and symptoms 

become increasingly difficult to recognize. 

Aim: The aim with the study was to describe how nurses assess pain of patients 

suffering from dementia as well as to describe their experiences of assessing pain of 

patients suffering from dementia. Furthermore the purpose was to describe what kind of 

subjects participated in the studies described in the articles. 

Method: The present study has a descriptive design. Ten articles with qualitative and 

quantitative approach were included. 

Main results: The result of the present study revealed that nurses used techniques 

involving identification of behavioral changes and facial expressions to gauge and 

assess the level of pain people afflicted with dementia was experiencing. Nurses 

drawing from their experience could describe the adoption of a consultative role in 

working and assessing the pain of patients suffering from dementia and that partnership 

with the next of kin was of great importance. 

Conclusion:  Nurses use a combination of pain gauging scales and, with a clinical eye, 

determining changes in behavior or facial expression to assess pain experienced by 

dementia patients. Nurses were shown to undertake a consultative role in pain 

assessment and found help from the next of kin greatly beneficial. Their education and 

training was show greatly helpful as well as reflections in teams of colleagues. 

 

Keywords: Dementia, Pain, Nursing care, Literature Study.  
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1. Introduktion 

 

I Världen finns det i dagsläget totalt 36 miljoner personer med någon form av 

demenssjukdom och enligt World Health Organizations (WHO) beräkningar 

kommer antalet personer med demens att uppgå till 65,7 miljoner om 20 år samt 

uppgå till 115,4 miljoner år 2050 (Svenskt demenscentrum, 2012). I Sverige finns 

det enligt Socialstyrelsen 160 000 personer som är diagnosticerade med någon typ 

av demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2014).  Idag räknar man med att var femte 

person över 80 år har någon form av demenssjukdom, och efter 65 års ålder 

fördubblas risken vart femte år för att utveckla sjukdomen. Även om sjukdomen 

vanligtvis uppstår vid hög ålder finns det även de som drabbas tidigare i livet 

(Svenskt demenscentrum, 2014). Innan året är slut kommer ytterligare 25 000 

personer att insjukna i sjukdomen och nästkommande år beräknas antalet drabbade 

att bli fler i och med att den äldre befolkningen ständigt ökar i antal. Om inget 

botemedel mot sjukdomen hittas visar dagens befolkningsprognoser att år 2025 

kommer antalet personer med demens att uppgå till omkring 180 000 personer och 

år 2050 har antalet troligtvis ökat till 240 000 personer (Svenskt demenscentrum, 

2014). Demens benämns idag som en folksjukdom, i takt med att antalet drabbade 

ständigt ökar och att flertalet av dessa också avlider till följd av sjukdomen 

(Hjärnfonden, 2014).  

 

1.1 Demens 

Demens är ett samlingsnamn på ett flertal olika symtom som orsakas av skador i 

hjärnan. Hur skadorna påverkar hjärnan och vilka symtom som yttrar sig, beror på 

var skadorna sitter någonstans.  

 

Demenssjukdomar kan delas in i tre huvudgrupper:  

 Primärdegenerativa sjukdomar: orsakas av att hjärnceller förtvinar och dör 

av okänd anledning. För dessa demenssjukdomar kommer symtomen 

vanligtvis smygande, och förvärras allt eftersom hjärnskadorna sprider sig i 

hjärnan. De här sjukdomarna delas in i undergrupper och benämns utifrån 

var skadorna sitter och vilka symtom de ger. Alzheimers sjukdom (hjäss- 

och tinningloberna skadas), Frontotemporal (pann- och tinningloberna 
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skadas), Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens (skada i 

hjärnans vita substans).  

 Vaskulära sjukdomar: eller blodkärlsdemens som det också kan benämnas, 

orsakar demens genom att blodproppar eller små blödningar stoppar 

syretillförseln till hjärnan. Även denna demens, liksom primärdegenerativa 

sjukdomar, kan påverka flera ställen av hjärnan men skiljer sig från den 

förra gruppen genom att uppstå plötsligt och ge ifrån sig tydliga tecken. Inte 

allt för sällan kan demensen uppstå när en person råkat ut för en stroke. 

Demensen kan dessutom vara växlande, den kan försvinna för att sedan 

komma tillbaka senare. 

 Sekundära sjukdomar: skiljer sig från de föregående grupperna, här finns 

sjukdomar och skador som kan ge symtom av demens men som inte 

nödvändigtvis behöver uppstå. Exempel på sjukdomar som kan framkalla 

demens är syfilis, HIV, alkoholmissbruk och exponering av vissa 

lösningsmedel.  

 

Det är inte alltför ovanligt att en person med demens har en blandning av 

flera olika demenstillstånd (Svenskt demenscentrum, 2014). 

 

Vanliga symtom som yttrar sig inom sjukdomsbilden är svårigheter för personen att 

genomföra de vardagliga sysslorna, oro, nedstämdhet, beteendeförändringar samt att 

kognitiva funktioner försämras. Språket, tidsuppfattningen och 

orienteringsförmågan är exempel på kognitiva funktioner som kan försämras och 

påverka personer med demens. Enligt National Encyklopedin (2014) definieras 

kognitiv som; kognition, kunskap, förstånd eller information. Avsaknad av dessa 

begrepp blir sedermera en kognitiv nedsättning. 

 Oftast är symtomen vid demens så påtagliga att personen inte klarar av att leva med 

sjukdomen, utan behöver stöd från närstående och av sjukvården (Svenskt 

demenscentrum, 2014).  

 

1.2 Smärta 

Definitionen av smärta är att det innebär en obehaglig, sensorisk eller emotionell 

upplevelse i samband med vävnadsskada eller där hot om föreliggande 

vävnadsskada finns. Smärta är dock väldigt komplex och behöver inte enbart 
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innebära vävnadsskada utan det kan bero på flera andra fysiologiska orsaker och 

funktioner i kroppen som ger upphov till upplevelsen. Smärta är en subjektiv 

upplevelse och den innebär att det bara är personen som känner smärta som avgör 

hur smärtsamt upplevelsen är (Almås, Stubberud & Gronseth, 2011).  

Smärta är ett vanligt förekommande problem bland den äldre befolkningen och 

enligt Edberg och Wijk (2009) visar studier att över 70% av alla äldre inom den 

geriatriska vården och kommunala äldreomsorgen upplever smärta dagligen.  Idag 

används i huvudsak två smärtskattningsskalor när sjuksköterskan bedömer 

patientens smärta, visuell analogskala (VAS) och numerisk skattningsskala (NRS). 

Båda skalorna är ett verktyg för sjuksköterskan att använda och ger ett snabbt 

resultat som sjuksköterskan kan arbeta utifrån.  VAS skalan är en tio centimeter lång 

linje, markerad med ändpunkterna från ingen smärta alls till värsta tänkbara 

smärtan. När patienten har markerat sin upplevda smärta på linjen får sjuksköterskan 

en siffra på andra sidan av skalan, graderad från 1-10. NRS skalan innebär att 

patienten ska välja en siffra som symboliserar smärtan från 1-10 där 10 är värsta 

tänkbara smärta. Båda skalorna är likvärdiga och utgår ifrån att patienten kan 

rapportera sin smärta, det innebär att dessa skalor utesluter den grupp av patienter 

som inte har tillräcklig kognitiv funktion för att delge sin smärta (Edberg & Wijk, 

2009; Dziechciaż, Balicka-Adamik & Filip, 2013). Sjuksköterskan har en svår 

uppgift i att identifiera smärta hos personer med demens då sjukdomen påverkar 

smärtbilden och symtom inte är alltid är lätt att upptäcka. Det medför att en stor del 

av personer med demens som upplever smärta blir odiagnostiserade och 

obehandlade (Corbett, Husebo, Achterberg, Aarsland, Erdal & Flo, 2014).  

Achterberg, Pieper, van Dalen-Kok, de Waal, Husebo, Lautenbacher, Kunz, 

Scherder och Corbett, (2013) menar att vissa studier antyder att personer med 

demens inte kan känna av smärta på samma sätt som andra människor på grund av 

deras kognitiva nedsättning. Achterberg et al. (2013) visar i sin studie att detta inte 

stämmer och menar att personer med demens känner av smärta precis som alla andra 

trots sin kognitiva nedsättning och att uppemot 50% av alla personer med demens 

upplever smärta regelbundet.  

 

1.3 Sjuksköterskans ansvar 

Omvårdnad innebär ett främjande av hälsa och välbefinnande och kan beskrivas 

utifrån fyra olika begrepp: människa, hälsa, miljö och vårdande. Med begreppet 
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människa syftar man till att denne är unik, har egna upplevelser, kan känna av 

lidande och tillfredställelse samt har olika behov. Människan ska också ses ur ett 

helhetsperspektiv där dennes livsvärld står i fokus och innefatta mer än bara den 

subjektiva kroppen. I människan lyfts även patient, närstående samt vårdare fram 

som en del. Begreppet hälsa är inte enbart frånvaro av ohälsa utan kan betraktas 

som en unik upplevelse som kan påverka personens välbefinnande. Hälsa har en 

stor omfattning och innefattar tillstånd som influerar hela människan, en känsla av 

balans, ett sammanhang och betydelsefulla relationer till andra är viktigt. Ohälsa 

kan påverka människan på det sättet att denna ökar sin självkännedom samt kan 

omprioritera sitt liv. Begreppet miljö innebär att omgivningen där människan 

befinner sig ska vara utformad så att den ska kunna främja människans 

hälsoprocesser och beakta människans olika behov. Begreppet vårdande syftar till 

att den omvårdnad som bedrivs ska utgå från människans resurser. Det ska 

dessutom i mötet mellan vårdare och människa finnas en dialog som främjar 

delaktighet och skapar trygghet (Högskolan Gävle, 2013). 

 

Sjuksköterskans arbete styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som har målet att 

främja god hälsa och ge likvärdig vård på samma villkor till hela Sveriges 

befolkning. Allas lika värde ska avspeglas i vården och den enskilda människans 

värdighet ska stå i fokus. De krav som lagen ställer är att vården som bedrivs ska 

uppfylla kriteriet god vård och vara av god kvalité där patientens behov av 

behandling och trygghet ska tillgodoses. Det är också viktigt att patienten visas 

respekt och har tillåtelse att utöva sitt självbestämmande och att patientens 

integritet respekteras (Svensk författningssamling 1982:763). 

 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) är en beskrivning av den 

kompetens, yrkeskunnande och förhållningssätt som varje legitimerad 

sjuksköterska bör ha i sitt yrkesutövande. En viktig egenskap som beskrivs är att 

sjuksköterskans ska kunna upptäcka patientens sjukdomsupplevelser och lidande 

samt kunna bemöta detta och lindra genom att införa adekvata åtgärder. Att ha goda 

kunskaper och att värna om alla patienters rättigheter är också ett stort ansvar som 

den legitimerade sjuksköterskan har. 
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ICN´s etiska kod (2012) beskriver tydligt att sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden i sitt yrkesutförande: förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa 

hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan ska vidare visa respekt för de allmänna 

mänskliga rättigheterna som innefattar rätten till liv, rätten till egna val, kulturella 

rättigheter, värdighet och att alltid bemöta patienten med respekt. Detta ska 

sjuksköterskan visa i sitt yrkesutövande och i den omvårdnad som denne genomför 

inom sjukvården och i arbetet kring alla patienter oavsett sjukdom och eventuella 

funktionsnedsättningar. 

 

I dagens sjukvård har sjuksköterskan ett stort ansvar och en viktig roll i att 

genomföra smärtbedömningar och använda sin kunskap för att lindra smärta. 

Sjuksköterskans ansvar vid smärta är att samla information, göra observationer, 

bedömningar och kartläggningar av smärta för att sedan kunna ansvara för 

administration kring farmakologiska samt icke farmakologiska åtgärder som sätts 

in. Dessa åtgärder ska även utvärderas på ett korrekt sätt. Sjuksköterskan har vidare 

ansvar för att ta tillvara på andra kollegors kunskap och kunna samordna de 

situationer där personen med smärta behöver mer specifik hjälp av flera 

personalkategorier (Almås, Stubberud & Gronseth, 2011). I smärtbedömningen och 

vid observationen av patienterna kan sjuksköterskan använda sig av sin kliniska 

blick, med detta menas att sjuksköterskan kan använda sig av sin erfarenhet och 

kunskap samt dennes upplevelse av situationen. Sjuksköterskans kliniska blick går 

att tillämpa på alla områden inom sjukvården där omvårdnad utförs (Vårdfokus, 

2011).  

 

1.4 Erfarenhet 

Erfarenhet innebär att sjuksköterskan har utövat något praktiskt och har gjort detta 

under en längre tid inom en verksamhet så att denne har upplevelser och har skapat 

sig livserfarenhet genom detta (Axelsson & Josephson, 1999).  

 

1.5 Personcentrerad vård  

Enligt Socialstyrelsen (2014) ska all omvårdnad kring personer med demens utgå 

från begreppet personcentrerad vård. Personcentrerad vård växte först fram som en 

vårdform för äldre personer och för personer med intellektuella funktionshinder, 

men det var först när Tom Kitwood (1997) uppmärksammade begreppet och lät 
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implementera det inom demenssjukvården som det blev uppmärksammat och spred 

sig internationellt enligt McCormack, 2004. Idag används vårdformen för att 

genomsyra omvårdnaden av personer med demens. Personcentrerad vård har en 

psykologisk bakgrund från bland annat psykologen Carl Rogers (1961) som lyfte 

fram att den enskilda personens perspektiv och dennes upplevelse av situationen ska 

genomsyra omvårdnaden.  Synen på personen med demens har utvecklats utifrån 

dessa tankar och man vill i personcentrerad vård framhäva att trots sjukdomen så 

finns personen kvar och ska få en rättvis vård trots kognitiva nedsättningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).   

 

Personcentrerad vård bör enligt Socialstyrelsen (2014) vara personlig och inriktad 

på den demenssjuka personens värderingar, livsmönster och önskemål. Personalen 

som arbetar runt patientgruppen bör sträva efter att förstå vad som är bra för just den 

personen med demens som de har framför sig och bemöta denne med respekt samt 

värna om dennes självbestämmande oavsett hur sjukdomsbilden och 

demenssymtomen kan uttrycka sig. Personerna med demens ska trots eventuella 

brister i funktion och kognition inte berövas sina rättigheter som människa, och vid 

behov av omvårdnad och förmyndarskap är det människorna som är runt omkring 

som ska lyfta fram detta (Socialstyrelsen, 2014). Personcentreradvård innefattar 

även att personen med demens ska få stöd så att denne kan fortsätta vara personen 

som den var innan sjukdomen visade sig. Stödet ska även infatta personen med 

demens och dennes familj och man vill att personen med demens ska försöka 

fortsätt leva livet som vanligt även om den nya situationen med sjukdomen visat sig 

(Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010).  En studie av Sjögren, Lindqvist, 

Sandman, Zingmark och Edvardsson (2012) visade att personcentrerad vård kan öka 

livskvalitén hos personer med demens jämfört med de personer som lever på ett 

boende med låg eller bristande personcentrerad omvårdnad. Personerna med demens 

visade sig dessutom vara mer självständiga i de dagliga aktiviteterna om 

vårdpersonalen och omvårdnaden utgick från personcentrerad vård.   

 

1.6 Problemformulering 

Idag finns det enligt WHO 36 miljoner personer som är diagnosticerade med någon 

typ av demenssjukdom i Världen. Personer med demens har på grund av 

sjukdomsbilden en påverkan på den kognitiva funktionen som gör att dessa personer 
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inte verbalt kan tala om vilka smärtupplevelser de har. Sjuksköterskan har en svår 

uppgift i att bedöma smärta hos personer med demens då sjukdomen kan hindra 

symtom och smärtbild att framträda. Tidigare forskningar har belyst problemet, men 

det saknas en tydlig sammanställning av hur sjuksköterskan bedömer demenssjuka 

personers smärta och deras erfarenheter av detta.  Då smärta är ett vanligt 

förekommande problem hos över 70% av alla äldre personer inom den geriatriska 

vården och inom den kommunala äldreomsorgen samt att sjuksköterskan har ansvar 

för att identifiera och behandla smärta vill författaren till föreliggande 

litteraturstudie beskriva hur sjuksköterskor bedömer demenssjuka personers smärta 

samt deras erfarenhet av att bedöma demenssjuka personers smärta.  

 

      1.7 Syfte 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan bedömer demenssjuka personers smärta 

samt att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att bedöma demenssjuka personers 

smärta. Syftet var vidare att beskriva vilka undersökningsgrupper som använts i de 

valda artiklarna. 

 

      1.8 Frågeställningar 

 Hur bedömer sjuksköterskor demenssjuka personers smärta? 

 Vilken erfarenhet har sjuksköterkan av att bedöma demenssjuka personers 

smärta? 

 Vilka undersökningsgrupper ingår i de valda artiklarna använt? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design. Designen valdes för att 

författarens syfte i litteratursammanställningen var av beskrivande karaktär (Polit & 

Beck, 2012).  

 

2.2 Databaser 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Pubmed och Cinahl. Pubmed och Cinahl 

är två databaser som är fokuserad kring omvårdnad och publicerar vetenskaplig 

forskning och därför valdes dessa databaser i den föreliggande litteraturstudien 

(Polit & Beck, 2012).  
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2.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

Sökord som användes i den föreliggande litteraturstudien var vedertagna MeSH-

termerna: ”Pain”, ”Dementia” och ”Nursing care”. Utfall av databassökning utifrån 

MeSH-termer, se tabell 1.  

 

I båda databaserna användes den booleska termen AND för att kombinera sökorden 

(Polit & Beck, 2012). I databasen PubMed användes begränsningarna ”Peer 

review”, ”Free full text” och ”Högskolan i Gävle” och för att endast komma åt de 

artiklarna som skolans proxyserver prenumererar på. I databasen Cinahl användes 

även begränsningen ”Linked full text”. I båda databaserna begränsades också 

artikelsökningen genom att enbart använda de artiklar som var publicerade mellan 

2004-2014 eller senare. Författaren till föreliggande litteraturstudie läste titlarna på 

databas träffarna först, om titeln passade till litteraturstudiens syfte lästes artiklarnas 

sammanfattning. Om sammanfattningen var relevant till syftet och 

frågeställningarna lästes artiklarna i sin helhet av författaren, se figur 1 för 

urvalsprocessen. 

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar.  

Databas Begränsningar Sökord Antal 

Träffa

r 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

valda 

källor 

Cinahl Linked Full text 

2004-2014 

 

“Pain” [MeSH]   

 

54,487 

  

Cinahl Linked Full text  

2004-2014 

“Pain” [MeSH]  AND 

“Dementia” [MeSH] 

 

 402 

  

Cinahl Linked Full text  

2004-2014 

“Pain” [MeSH] AND 

“Dementia” [MeSH]  AND 

“Nursing care” [MeSH] 

 

124 

 4 

Pubmed Free full text 

2004-2014 

Högskolan i Gävle 

Peer review 

 

”Pain” [MeSH]   

 

72,988 

  

Pubmed Free full text 

2004-2014 

Högskolan i Gävle 

Peer review 

“Pain” [MeSH] AND 

“Dementia” [MeSH] 

 

221 

  

 

 

Pubmed Free full text 

2004-2014 

Högskolan I Gävle 

Peer review 

“Pain” [MeSH] AND 

“Dementia” [MeSH]  AND 

“Nursing care” [MeSH] 

 

63  

     

6 

     

TOTALT     10 
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Inklusionskriterier: Vetenskapligt granskade artiklar, skrivna på engelska, svara på 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar, vara av kvantitativ eller 

kvalitativ ansats och vara fritt tillgängliga. Artiklarna skulle även ha en godkänd etisk 

prövning. All forskning och studier som involverar människor ska enligt 

Helsingforsdeklarationen (1964) etikprövas och godkännas hos en etisk nämnd innan 

den får bedrivas enligt Polit & Beck, 2012. Deklarationen klargör tydlig vilka etiska 

riktlinjer som ska följas för att få etiskt godkännande. I den föreliggande 

litteraturstudien var författaren extra noggrann med att kontrollera att alla artiklarnas 

studier hade ett etiskt godkännande då deltagarna bestod av personer med demens som 

är en utsatt grupp personer som inte alltid kan upprätthålla sin egen autonomi. Enligt 

autonomiprincipen så ska alla ha rätt att bestämma över sin egen kropp och om 

personen vill vara med i forskningssammanhang och undersökningar eller inte (Statens 

medicinsk-etiska råd, 2014). 

 

Exklusionskriterier: Litteraturstudier (Polit & Beck, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Urvalsprocessen av artiklar.  

Artiklar som identifierades genom databassökningar via 

Pubmed & Cinahl. 

(n=187). 

Artiklar vars titel och abstract granskades. 

 (n=134). 

Artiklar som exkluderades i urvalsprocessen. 

Artiklar som exkluderades på grund av att de inte var på engelska (n=2). 

Artiklar som exkluderades för att det var Review artiklar/litteraturstudier 

(n=8). 

Artiklar som exkluderades för att de inte var fritt tillgängliga (n=6). 

Artiklar som var dubbletter (n=11). 

Artiklar/studier som föll bort på grund av att de inte svarade på föreliggande 

litteraturstudies syfte och frågeställningar (n=97). 

 

Artiklar som svarade på syftet och frågeställningarna i föreliggande 

litteraturstudie  

(n=10). 

Artiklar som exkluderades på grund av att det inte 

svarade på föreliggande litteraturstudies syfte eller 

frågeställningar. 

(n=53) 
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2.4 Dataanalys 

Författaren till föreliggande litteraturstudie bearbetade artiklarna genom att först 

sammanställa dem i en tabell med rubrikerna: titel/författare/årtal/land, etiskt 

godkännande, syfte, ansats/design, urvalsmetod, intervention, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys och huvudresultat för att organisera den 

information som artiklarna ger och underlätta analysen av dessa enligt Polit och 

Beck (2012). 

 

När tabellen var sammanställd bearbetade författaren artiklarnas resultatdelar, vilka 

utgör den föreliggande litteraturstudiens resultat. I valda artiklars resultatdelar valde 

författaren att söka efter skillnader och likheter utifrån litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar enligt Polit och Beck (2012). Identifierade skillnader och likheter 

fördes sedan samman i kategorier. Två kategorier kunde identifieras: Metoder för att 

bedöma smärta och Sjuksköterskans erfarenheter.  Kategorin Metoder för att 

bedöma smärta har subkategorierna Att använda sin kliniska blick och Att använda 

sig av smärtskattningsinstrument denna kategori och subkategorier besvarar 

frågeställning ett Hur bedömer sjuksköterskor demenssjuka personers smärta? 

Kategorin Sjuksköterskans erfarenheter har subkategorierna Att ha en konsultativ 

roll, Anhöriga är en resurs i bedömningen av smärta och Team-arbete denna 

kategori och subkategorier besvarar frågeställning Vilken erfarenhet har 

sjuksköterkan av att bedöma demenssjuka personers smärta?  Dessa kategorier 

beskrivs i figur 2 och 3 i resultatet samt i löpande text. Även artiklarnas 

undersökningsgrupp granskades för att svara på den metodologiska frågeställningen 

Vilka undersökningsgrupper har de valda artiklarna använt? Även detta 

sammanställdes i tabell (Polit & Beck, 2012).   

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författaren av föreliggande litteraturstudie granskade och extraherade delar av 

vetenskapliga artiklar på ett objektivt sätt samt tog avstånd från all form av 

plagiering. Resultatet i föreliggande litteraturstudie presenteras utan att betona, 

förminska eller på annat sätt förvränga data. Författaren har också som avsikt att 

presentera allt material utan att det ska påverkas av personliga åsikter i ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2013).  
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3. Resultat 

Resultatet i föreliggande litteraturstudien är sammanställt utifrån 10 vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats som presenteras i löpande text samt i 

figur 2 och 3. Resultatet är indelat i de två kategorierna; metoder för att bedöma 

smärta och sjuksköterskans erfarenheter. Kategorin metoder för att bedöma smärta 

innehåller subkategorierna; att använda sin kliniska blick och att använda sig av 

smärtskattningsinstrument och kategorin sjuksköterskans erfarenheter innehåller 

subkategorierna: att ha en konsultativ roll, anhöriga är en resurs i bedömningen av 

smärta samt team-arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt av kategori och subkategorier för att besvara frågeställning Hur bedömer 

sjuksköterskor demenssjuka personers smärta? 

 

3.1 Metoder för att bedöma smärta.  

 

3.1.1 Att använda sin kliniska blick 

Brorson, Plymoth, Ormon och Bolmsjö (2014), Rentala et al.(2012) och Peisah, 

Weaver, Wong och Strukovski (2014)  beskriver i sina studier att det första tecknet 

som sjuksköterskan uppmärksammade hos personer med demens var 

beteendeförändringar. Visade personen upp sidor av rastlöshet, aggression, 

vankande fram och tillbaka och skrek så tolkades det som ett tecken på att personen 

upplevde smärta. Även förändrade ansiktsuttryck, grimaser, stönande och om 

personen ryggade tillbaka vid beröring beskrevs av sjuksköterskorna som tecken 

som kunde bero på upplevelser av smärta. Brorson et al.(2014) visade i sin studie att 

 

Metoder för att bedöma smärta 

Att använda sin kliniska blick 

Att använda sig av 

smärtskattningsinstrument 
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även om beteendemönstret och ansiktsuttrycket beskrevs som en bra vägledare för 

sjuksköterskan när det gäller att bedöma smärta, var sjuksköterskans erfarenhet ändå 

att det var svårt att ta reda på var smärtan kom ifrån när personen med demens inte 

själv kunde kommunicera med sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna beskrev vidare 

att då de hade misstankar om var smärtan kunde komma ifrån testade de att känna 

på personerna med demens kroppsdelar för att se om personen uppgav smärtsamma 

miner eller valde att dra bort kroppsdelen för att den gjorde ont. 

 

Ahn och Horgas (2013) såg även de i sin studie att beteendemönster kunde vara en 

viktig indikator på om personer med demens upplevde smärta, och vara bra för 

sjuksköterskan att vara uppmärksam kring. Studiens resultat visade dock också att 

en mindre beteendeförändring eller avsaknad av förändring inte utesluter att smärta 

kan finnas, då ju mer smärta en patient med demens upplever desto mindre troligt är 

det att denne vankar fram och tillbaka. Vidare visade studien att det däremot var 

vanligt att aggression och agitation kunde uppstå vid alla typer av smärta och 

mängden kunde bero på hur mycket smärta personen med demens upplevde. Det 

innebär att om en person med demens är väldigt aggressiv så kan det bero på att 

denne har en stark upplevelse av smärta.  

 

Lautenbacher, Niewelt och Kunz (2013) visade i sin studie svårigheter kring att 

smärtskatta personer med demens enbart utifrån deras ansiktsuttryck. Det som gick 

att fastställa vara att ju mer smärta personen med demens upplevde desto troligare 

var det att sjuksköterskorna uppmärksammade smärtan. Samtidigt som det var 

svårare att urskilja smärta hos personer med demens i yngre ålder och hos personer 

med demens med medelsvår och lättare upplevelser av smärta. Kvinnor 

smärtskattades bättre vid lättare och medelsvår smärta än vad de manliga personerna 

med demens gjorde, men situationen blev omvänd när kvinnorna upplevde svår 

smärta då de manliga personerna med demens blev bättre smärtskattade av 

sjuksköterskorna. Det var alltså svårt för sjuksköterskor att smärtskatta personer 

med demens enbart genom att observera ansiktsuttryck och genom att försöka 

bedöma i vilken grad smärtan upplevs.  
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3.1.2 Att använda sig av smärtskattningsinstrument 

MOBID är ett smärtskattningsinstrument som innebär att sjuksköterskan observerar 

personen med demens när denne utför rörelser med specifika delar av sin kropp. 

Syftet är att observera personens ansiktsuttryck och lyssna på eventuella ljud som 

kan uttryckas vid rörelsen som tyder på att personen upplever någon form av smärta. 

Om personen med demens visar tecken på att det finns upplevd smärta avbryts 

kroppsrörelsen och sjuksköterskan får poängsätta uttrycket. Alla former av 

smärtreaktioner ska uppmärksammas och kroppsspråk som kan antyda att personen 

känner smärta ska fångas upp (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo, Snow & 

Ljunggren, 2007). Smärtskattningsverktyget har visat sig fånga upp mer smärta när 

det används på personer med demens direkt vid uppvaknandet än efter att den 

vardagliga omvårdnaden utförts på morgonen. Studien visade att vid användningen 

av MOBID vid direkt kontakt med personen så skattade ordinarie personal bättre än 

om utomstående sjuksköterskor använde samma verktyg. Dock såg man inte några 

skillnader vid användningen av smärtskattningsverktyget där skattningen skulle ske 

av personer med demens inspelade på videor, då var både ordinarie personal och 

utomstående personal likvärdiga i sina bedömningar (Husebo et al.2007). 

 

PACSLAC-D är ett smärtskattningsinstrument som också innebär att observera 

personer med demens och poängsätta utifrån personens beteendemönster och 

kroppsspråk. Ursprungsverktyget är PACSLAC som innehåller 60 olika indikationer 

och objekt som ska bedömmas, PACSLAC-D är en förenklad version utvecklad från 

det ursprungliga och innehåller 24 indikationer och objekt som ska bedömmas. 

Verktyget är indelat i tre huvudgrupper: ansiktsuttryck och muntliga uttryck, humör 

sociala och emotionella aspekter och fysiologiska indikationer. I studien av 

Zwakhalen, Koopmans, Geels, Berger och Hamers (2009) visades att verktygets 

resultat kan ge olika utfall beroende på om personen med demens är deprimerad 

och/eller visar depressiva symtom. Deprimerade personer med demens kunde i vissa 

fall misstas för att uppleva smärta. Det visade sig även i studien att kvinnor hade 

mer smärta än män och de personer som hade flera sjukdomar och åt smärtstillande 

varje dag hade också mer smärta än personer med färre sjukdomar och som inte åt 

smärtstillande dagligen. Även personer med demens som fått smärtlindring och som 

smärtskattades av sjuksköterskan under läkemedlets verkan kände utav smärta, 
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vilket innebar att även personer som fått eller går på smärtstillande inte hade en 

adekvat smärtlindring utifrån sitt smärttillstånd (Zwakhalen et al. 2009).  

 

Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI) och Pain Assessment in Advanced 

Dementia (PAINAD) är smärtskattningsverktyg som liksom de två tidigare också 

innebär att observera personen med demens och sätta poäng på det som 

sjuksköterskan observerar. CNPI har sex huvudgrupper av beteenden som ska 

observeras: muntliga uttryck, ansiktsgrimaser, uppvarvad, rastlöshet och verbala 

klagomål. Smärtskattningsverktyget kan användas på personer med demens när de 

är i ett vilande tillstånd eller i rörelse, och beteenden ska fyllas i om de är 

närvarande eller frånvarande (Ersek, Herr, Neradilek, Buck & Black, 2010). 

PAINAD har fem huvudgrupper av faktorer som observeraren ska iaktta: andning, 

vokalisering, ansiktsuttryck, kroppsspråk och mottaglighet av tröst och stöd. 

Verktyget är inriktat på personer med demens och kan även det användas när 

personerna är i ett vilande tillstånd eller i rörelse. I studien gjord av Ersek et 

al.(2010) visades användningen av verktygen missvisande vid både skatting av 

personer i vila och rörelse, även om risken för missvisning minskade om 

sjuksköterskorna använde verktygen i samband med att personen nyligen varit i 

rörelse. Rantala, Kankkunen, Kvist och Hartikainen (2012) studie visade att 

PAINAD var ett användbart smärtskattningsinstrument som användes när 

sjuksköterskorna ansåg att personer med demens inte hade tillräcklig kognitiv 

funktion för att själva delge sin smärtupplevelse. I en annan studie gjord av Neville 

och Ostini (2014) undersöktes smärtskattningsverktyget CNPI, och då 

uppmärksammades en del faktorer vara missvisande i vissa fall, men 

sjuksköterskorna ansåg att verktyget var användbart med motiveringen att skalan 

var lång och fick med mycket information tillskillnad från andra 

smärtskattningsskalor.  

 

DOLOPLUS 2 och Abbey Pain Scale är två smärtskattningsskalor och verktyg som 

innebär att sjukvårdpersonal observerar personen med demens och poängsätter det 

som kommer fram under observationen. Abbey Pain Scale är ett 

smärtskattningsverktyg som utgår från sex huvudgrupper: Vokalisering, 

ansiktsuttryck, förändrat kroppsspråk, beteendeförändringar, fysiska och 

fysiologiska förändringar. DOLOPLUS 2 är ett smärtskattningsinstrument som har 
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tio olika huvudgrupper som är viktiga faktorer som kan frammana smärta vid olika 

situationer exempelvis: beteendeförändringar (Neville & Ostini, 2014). DOLOPLUS 

2 har i studier visat sig vara svårare att använda på personer med demens beroende 

på vilken erfarenhet sjuksköterskan som använde verktyget hade av att använda 

smärtskattningsskalan. Abbey Pain Scale visade sig vara det verktyg som fungerade 

bäst som smärtskattningsskala när man såg till sjuksköterskorna och hur det gick att 

använda verktyget. Båda skalorna var dock användbara som instrument när personer 

med demens skulle smärtskattas, och båda verktygen hade sina för och nackdelar 

(Neville & Ostini, 2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Översikt av kategori och subkategorier för att besvara frågeställning Vilken erfarenhet har 

sjuksköterkan av att bedöma demenssjuka personers smärta?  

 

3.2  Sjuksköterskans erfarenhet av att bedöma demenssjuka personers smärta 

 

3.2.1 Att ha en konsultativ roll 

Karlsson, Sidenvall, Bergh och Ernsth-Bravell (2012) har i sin studie sett att 

sjuksköterskor som arbetade på äldreboende kring personer med demens, upplevde 

att deras roll vara att arbeta konsultativt. De beskrev att vårdbiträden och 

undersköterskor hade en större roll i det direkta omvårdnadsarbetet. 

Sjuksköterskorna arbetade därför inte i direkt kontakt med de boende och fick till 

stor del lita på information från undersköterskorna när personerna med demens 

 

Sjuksköterskans erfarenheter 

Att ha en konsultativ roll 

Anhöriga är en resurs i bedömningen av 

smärta 

Team-arbete 
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kände av smärta. Sjuksköterskorna beskrev att de kände sig frustrerade över att de 

inte kände till personerna men var dem som var ansvariga för att smärtskatta och 

bedöma smärtan hos personerna med demens. Sjuksköterskorna menade vidare att 

undersköterskorna inte alltid kunde uppmärksamma tecken eller förändringar hos 

personerna och koppla det till smärta på samma sätt som sjuksköterskorna var 

utbildade till att göra, vilket innebär att sjuksköterskorna var de som hade verktyg 

för att kunna genomföra bedömningar. Svårigheter som uppstod var att 

sjuksköterskorna behöver kontaktas när bedömningar ska göras, men 

undersköterskorna hade inte kunskaper kring hur smärta kan te sig hos personer med 

demens. 

 

Karlsson et al. (2012) visade också att dokumentationen var viktig och avgörande, 

speciellt för sjuksköterskorna som inte arbetade vid personer med demens dagligen. 

Det var dock problematiskt när inte alla som var i kontakt med personen 

dokumenterade den information som kunde vara vägledande i personens 

omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde ofta att undersköterskorna ställde sig 

tveksamma till att dokumentera tecken och förändringar hos personerna med 

demens, speciellt vid tillfällen där de informerat sjuksköterskan om misstankar kring 

smärta. Detta fick sjuksköterskorna att känna sig uppgivna på grund av att de var 

helt beroende av den information som finns kring personen med demens för att 

kunna avgöra om den nyuppkomna oron skulle kunna vara ett tecken på smärta. 

Karlsson et al. (2012) förklarade vidare att det fanns en stor önskan hos 

sjuksköterskorna att få ta större del av personer med demens och deras vardag för att 

ha bättre kontroll och vara till större hjälp vid konsultativa situationer. Att delegera 

sjuksköterskeuppgifter till undersköterskorna och förlita sig på den information som 

de ger, gör det svårt för sjuksköterskorna att vara till hjälp när de väl behövs. 

Studien lyfte även fram svårigheterna som finns när sjuksköterskorna numera är 

belägna på andra ställen än där personerna med demens är och där vården egentligen 

bedrivs, och om sjuksköterskorna hade tillfälle att få vara på avdelningarna hos 

personerna med demens så var tidsbristen för stor för att de skulle hinna med att 

besöka dem. Detta upplevde sjuksköterskorna som någonting tufft och jobbigt, de 

tyckte att det kändes omänskligt att inte kunna hälsa ordentligt på personerna med 

demens när de väl var på plats. I en annan studie gjord av Rantala et al.(2012) hade 

sjuksköterskorna liknande erfarenheter av att det behövdes extra resurser och extra 
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tid kring personer med demens med post-operativ smärta på ortopedavdelningarna, 

tid som de inte kunde ge. Sjuksköterskorna upplevde att miljön hade en stor 

inverkan på personer med demens och försökte arbeta med att det skulle finnas lugn 

och ro runt patientgruppen för att minska oro och smärta. När personer med demens 

fick sjukhusvård upplevde sjuksköterskorna att tidsbrist var en faktor som var 

svårhanterlig, oftast kändes det som att de inte räckte till och kunde hjälpa lika 

mycket som de önskade, utifrån sin konsultativa roll. 

 

3.2.2 Anhöriga är en resurs i bedömningen av smärta 

En del sjuksköterskor hade erfarenheter av att de anhöriga hade bättre kontakt med 

personen med demens och kunde i viss utsträckning vara till hjälp när 

smärtskattning skulle genomföras. Anhöriga känner oftast till personen bättre och 

kan känna igen vilka tecken och beteenden som tillhör personen och dennes 

demensdiagnos och därmed också uppmärksamma när förändringar och nya 

beteenden uppkommer (Brorson et al.2014). Även sjuksköterskor som arbetade 

inom sjukhusvården upplevde att det var positivt om närstående var närvarande när 

personer med demens var i behov av smärtbedömning på sjukhus. Sjuksköterskorna 

menade att närstående kunde inge en lugnande effekt på personen med demens och 

visste också vilka beteenden som var vanliga och ovanliga (Rentala et al.2012).   

 

3.2.3 Team-arbete  

Karlsson et al. (2012) fann i sin studie att det fanns en önskan hos sjuksköterskorna 

att kunna få sitta ned och prata med andra sjuksköterskor och undersköterskorna vid 

misstankar om eventuell smärta hos personer med demens. Att kunna reflektera och 

diskutera med kollegor och gemensamt planera omvårdnad och behandling av 

smärta samt att utvärdera personernas tillstånd, såg sjuksköterskorna som positivt 

för personalgruppen samt att det förbättrade omvårdnaden för personen med 

demens. Sjuksköterskorna upplevdel dock att det inte fanns tid för sådana 

reflektionstillfällen. Vidare visade en studie av (Peisah et al.2014) att man på flertal 

äldreboenden med inriktning på demensvård hade utbildningsdagar kontinuerligt för 

att öka kunskaper hos vårdpersonalen kring smärta. Det innebär att en till två gånger 

om året fick all personal: sjuksköterskor, undersköterskor och chefer grundläggande 

utbildning i smärtskattning och smärthantering hos personer med demens. Det 

framkom också att diskussion kring personen med demens och dennes smärta 
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utvecklades mer efter utbildningsdagarna samt att teamarbete kring personerna med 

demens förbättrades vid smärtproblematik.  

 

3.3 Artiklarnas undersökningsgrupp  

I den föreliggande litteraturstudien användes tio vetenskapliga artiklar, av dem var 

tre av kvalitativ ansats och sju av kvantitativ ansats. Nedan presenteras resultatet av 

dessa tio artiklar utifrån: antal deltagare, kön, inklusionskriterier, bortfall och 

yrkeserfarenhet. Urvalsmetoden i de valda artiklarna var inte angivet, däremot var 

urvalet tydligt beskrivet. Sjuksköterskor och personer med demens som deltog i 

artiklarnas studier hade rekryterats från äldreboenden, med eller utan inriktning 

kring demens, och från sjukhusavdelningar. Ahn och Horgas (2013) och Ersek et al. 

(2010) studier gjordes i USA, Brorson et al. (2014) och Karlsson et al. (2012) 

studier gjordes i Sverige, Neville och Ostini (2014) och Peisah et al. (2014) studier 

gjordes i Australien. Rantala et al.(2012) och Husebo et al.(2007) studier gjordes av 

nordiska länderna Finland och Norge. Zwakhalen et al.(2009) och Lautenbacher et 

al. (2013) studier gjordes i Nederländerna och grannlandet Tyskland.   

 

3.3.1 Undersökningsgruppen i artiklar med kvalitativ ansats 

Antal deltagare 

Brorson et al. (2014) och Karlsson et al. (2012) hade enbart sjuksköterskor som 

deltog i studierna och antalet var sju respektive elva. Peisah et al. (2014) studie hade 

en blandad undersökningsgrupp med fyra chefer, sex undersköterskor och tio 

sjuksköterskor.  

 

Kön 

Karlsson et al. (2012) och Brorson et al. (2014) deltagande sjuksköterskor var 

samtliga kvinnor. Peisah et al. (2014) studie saknade beskrivning kring vilket kön 

deltagarna hade.    

 

Inklusionskriterier 

Karlsson et al. (2012) och Brorson et al. (2014) hade båda inklusionskriterier som 

att deltagarna måste ha erfarenhet av demensvård och vara utbildade sjuksköterskor.  

Karlsson et al. (2012)   hade utöver detta även inklusionskriteriet att deltagarna 

skulle vara sysselsatt inom den kommunala vården och Brorson et al. (2014) ville 
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att deltagarna skulle ha större erfarenhet av personer med demens vid livets 

slutskede. Peisah et al. (2014) beskrev inga inklusionskriterier i sin studie.  

 

Bortfall 

Brorson et al. (2014) och Karlsson et al. (2012)  beskrev i sina studier att två 

sjuksköterskor hoppade av studien på grund av hög arbetsbelastning eller sjukdom. 

Peisah et al. (2014) studie saknade information om eventuella bortfall.  

 

Yrkeserfarenhet  

Karlsson et al. (2012) beskrev tydligt sjuksköterskornas utbildningar och erfarenhet 

men att yrkeserfarenheten varierade mellan 5-40 år. Även Brorson et al. (2014) 

beskrev tydligt sjuksköterskorna utbildning samt att en sjuksköterska hade ett års 

utbildning men att resterande deltagare hade mellan 6-25 års yrkeserfarenhet. Peisah 

et al. (2014) studie saknade information kring deltagarnas yrkeserfarenhet. 

 

3.3.2 Undersökningsgruppen i artiklar med kvantitativ ansats 

Antal deltagare 

Ahn och Horgas (2013) var en studie som hade personer med demens som deltagare 

och undersökningsgruppens antal var 56,577.  Rantala et al.(2012) samtliga 

deltagare var sjuksköterskor och antalet deltagare var 333.  

Zwakhalen et al.(2009), Lautenbacher et al. (2013), Neville och Ostini (2014), 

Ersek et al. (2010) och Husebo et al.(2007) studier hade två undersökningsgrupper, 

den ena gruppen var sjuksköterskor och den andra gruppen var personer med 

demens. Antalet deltagande sjuksköterskor i studierna av Zwakhalen et al.(2009), 

Lautenbacher et al. (2013), Neville och Ostini (2014) och Husebo et al.(2007) var 

mellan 2-26.  Ersek et al. (2010) hade deltagande sjuksköterskor i sin studie men 

beskrev inte antalet. Antalet personer med demens som deltog i studierna av 

Zwakhalen et al.(2009), Lautenbacher et al. (2013), Neville och Ostini (2014), 

Husebo et al.(2007) och Ersek et al. (2010) var mellan 20-126.  

 

Kön 

Ahn och Horgas (2013), Ersek et al. (2010), Husebo et al.(2007) och Zwakhalen et 

al.(2009) hade deltagande personer med demens som till stor del bestod av kvinnor 

(67,7-93%). Neville och Ostini (2014) beskrev att antalet personer med demens som 
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deltog till största del bestod av kvinnor men ger ingen procentsats eller siffra på hur 

många av deltagarna som var kvinnor. Lautenbacher et al. (2013) hade också 

personer med demens som deltagare men nämner ingenting om vilket kön dessa 

deltagare har.  

 

Lautenbacher et al. (2013), Neville och Ostini (2014), Rantala et al.(2012) och 

Zwakhalen et al.(2009)  studier hade deltagande sjuksköterskor som bestod 

mestadels av kvinnliga deltagare och beskrev hur många sjuksköterskor som var 

kvinnliga eller gav en procentsats. Ersek et al. (2010) och Husebo et al.(2007) har 

sjuksköterskor som deltagare i sina studier men ger ingen information kring 

deltagarnas kön.  

 

Inklusionskriterier 

Ahn och Horgas (2013), Ersek et al. (2010), Husebo et al.(2007), Zwakhalen et 

al.(2009) och Neville och Ostini (2014) beskrev inklusionskriterier kring deltagande 

personer med demens. Exempel på vilka inklusionskriterier som beskrevs var att 

personerna skulle vara över 60-65 år, bosatt på ett vårdboende och vara beroende av 

den vård som ges, inte vara i behov av hospicevård och vara nära döden. Dessutom 

skulle deltagarna ha ett godkännande från sin förmyndare, ha en demensdiagnos av 

någon sort och en annan sjukdom som kan ge upphov till måttlig eller svår smärta. 

Lautenbacher et al. (2013) hade också personer med demens som deltagare i sin 

studie men beskrev inget om vilka inklusionskriterier som studien hade.  

 

Lautenbacher et al. (2013), Neville och Ostini (2014) och Rantala et al.(2012) 

beskrev en del inklusionskriterier som användes i urvalet av deltagande 

sjuksköterskor. Exempel på dessa kriterier var att sjuksköterskorna skulle jobba med 

äldre och personer med demens, vara utbildad sjuksköterska och jobba på det 

specifika äldreboendet eller på en sjukhusavdelning där patientgruppen vara vanligt 

förekommande.   Zwakhalen et al.(2009), Ersek et al. (2010) och Husebo et 

al.(2007) hade även de deltagande sjuksköterskor i sina studier men nämner inget 

angående inklusionskriterier kring dessa deltagare.  

 

 

 



 

21 

 

Bortfall 

Rantala et al.(2012) beskrev bortfall av deltagande sjuksköterskor, 301 

sjuksköterskor (47%), i sin studie. Neville och Ostini (2014) studie hade ett bortfall 

av 31 personer med demens som deltog och beskrev detta i sin studie. Lautenbacher 

et al. (2013), Zwakhalen et al.(2009), Ahn och Horgas (2013), Ersek et al. (2010) 

och Husebo et al.(2007) beskrev inte bortfall i sina studier hos deltagande 

sjuksköterskor eller bland deltagarna med demens.  

 

Yrkeserfarenhet 

Husebo et al.(2007), Rantala et al.(2012) och Zwakhalen et al.(2009) studier visade 

att deltagarnas yrkeserfarenhet som sjuksköterskor var mellan 7-11,2 år och med 15 

års erfarenhet kring omvårdnad. Neville och Ostini (2014) beskriver i sin studie att 

41% av deltagande sjuksköterskorna hade en yrkeserfarenhet kring demensvård på 

omkring 11-20 år.  Ersek et al. (2010) och Lautenbacher et al. (2013) beskrev inget 

kring deltagande sjuksköterskornas yrkeserfarenhet.  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet i föreliggande litteraturstudie visade att sjuksköterskor använde sin 

kliniska blick vid bedömning av smärta hos personer med demens genom att 

identifiera beteendeförändringar och ansiktsuttryck. Sjuksköterskan använde sig 

också av smärtskattningsverktyg. Smärtskattningsverktygen var inriktade på att 

observera och poängsätta olika beteenden och rörelser som personen med demens 

genomför i vila eller i rörelse. De erfarenheter som sjuksköterskan hade av 

smärtbedömning av personer med demens var att denne fick inta en konsultativ roll. 

Den större delen av information som sjuksköterskorna fick ta del av kom från 

undersköterskorna som arbetade nära personer med demens, vilket innebar att 

sjuksköterskorna fick lita på undersköterskornas information. Information om 

personens tidigare beteende spelade en viktig roll för att kunna genomföra en 

korrekt bedömning. Även personen anhöriga hade en viktig roll i 

smärtbedömningar, liksom utbildning och teamarbete kring smärtskattningsskalor 

och smärthantering. 
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4.2 Resultatdiskussion 

 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskorna till stor del arbetade 

konsultativt och inte i det direkta omvårdnadsarbetet. Det innebar att 

sjuksköterskorna behövde lita på den enda informationskällan de hade tillgång till, 

undersköterskornas muntliga rapportering och skriftliga dokumentation (Karlsson et 

al. 2012).  Enligt Socialstyrelsen (2014) och Sjögren et al.(2012) innebär 

personcentrerad vård att arbeta nära patienten och samarbeta med denne, vilket kan 

leda till ökad livskvalité hos personerna med demens. Författaren till föreliggande 

litteraturstudie anser att om sjuksköterskan inte jobbar nära personen med demens 

och får ta del av dennes vardagliga liv så är inte sjuksköterskan en del av den 

personcentrerade vården. Sjuksköterskan har den kunskap och utbildning som krävs 

för att identifiera och bedöma smärta, men vid konsultativt arbete finns inte 

sjuksköterskan i närheten av personerna med demens för att kunna fullfölja 

uppgiften. Samtidigt arbetar undersköterskor nära personerna och kan utifrån det 

identifiera smärta, men de har inte det ansvaret eller utbildningen för att kunna 

genomföra detta. Författaren till den föreliggande litteraturstudien anser att när 

sjuksköterskan har en konsultativ roll i smärtbedömningen av personer med demens 

hindras sjuksköterskorna även från att uppfylla sitt ansvar enligt ICN:s etiska kod 

(2012) att ge personen med demens en rättvis vård och förebygga dennes lidande. 

Även kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) menar att 

sjuksköterskans ska kunna upptäcka patientens sjukdomsupplevelser utifrån den 

kunskap och utbildning som denna har och förhindra lidande genom att genomföra 

adekvata åtgärder. Detta anser litteraturstudiens författare försvåras då 

sjuksköterskan inte kan upptäcka eventuell smärta hos personer med demens när de 

arbetar konsultativt och om smärtan inte uppmärksammas så åtgärdar 

sjuksköterskan inte personens smärta och därmed får personen lida. Hälso- och 

sjukvårdslagen avser att alla ska få likvärdig vård och att behandling ska utgå från 

patientens behov, men författaren till föreliggande studie menar att om 

sjuksköterskan arbetar konsultativt och inte ingår i den personcentrerade vården så 

uppfylls inte lagen och det den utlovar. Litteraturstudiens resultat visade att 

sjuksköterskor som arbetade konsultativt upplevde att de inte uppfyllde sitt jobb och 

kände skuld inför personer med demens eftersom de visste att de inte gav den bästa 

omvårdnaden gällande smärtbedömning (Karlsson et al. 2012). Författaren till 
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föreliggande studie menar att det är viktigt att sjuksköterskan ingår i den 

personcentrerade vården och arbetar i närheten av personerna med demens och inte, 

som i dagsläget, konsultativt.  

 

Personcentrerad vård är enligt studier en bra grund för att bedriva omvårdnad kring 

personer med demens (Socialstyrelsen, 2014; Sjögren et al.2012).   

Sjuksköterskorna i studierna av Rantala et al. (2012) och Karlsson et al. (2012) 

upplevde att tidsbristen hindrade genomförandet av den omvårdnad som de ville ge 

personerna med demens, och det var jobbigt för sjuksköterskorna att känna att de 

inte hade tid för att ta hand om och bedöma smärtan som de hade önskat. Författaren 

till den föreliggande litteraturstudien anser att betydelsen av begreppet människa, 

som ingår i omvårdnadens bärande begrepp, inte kan betraktas som hos övriga 

patientgrupper utan hos personer med demens så är det viktigt att vårdpersonalen 

som jobbar runtomkring personerna med demens får hjälpa till att bevara det som 

finns kvar av personernas känslor av balans, sammanhang samt deras relationer.  

Detta kan ske när tillämpning av personcentrerad vård genomsyrar all omvårdnad på 

äldreboenden och demensboenden. Författaren till föreliggande litteraturstudie 

menar vidare att begreppet vårdande, som även det ingår i omvårdnadens bärande 

begrepp, också kan lyftas fram vid personcentrerad vård då personen med demens 

inte kan ta tillvara på sina egna resurser utan behöver stöd av andra personer 

runtomkring. Personcentrerad vård är ett arbetssätt som kräver att personalen lägger 

sin tid på personerna med demens och att det sker i en lugn miljö (Socialstyrelsen, 

2014). Rantala et al. (2012) studie visade också att en lugn miljö var viktigt för 

personerna med demens, för att sjuksköterskorna skulle få bättre kontakt med 

personen med demens och framför allt för att kunna genomföra en smärtbedömning. 

I omvårdnadens bärande begrepp finns begreppet miljö och begreppet avser att 

miljön ska vara anpassad så att personens behov blir tillgodosedda samt att 

personens hälsoprocesser främjas (Högskolan Gävle, 2013). Författaren till 

föreliggande litteraturstudie menar att miljön för personer med demens är extra 

viktigt eftersom den kan påverka sjukdomen och personens symtom väldigt mycket. 

Tidsbristen och stress kan påverka så att personerna med demens hamnar i en miljö 

som är ogynnsam gentemot deras sjukdom och symtombild, och det är 

sjuksköterskornas ansvar att förhindra detta.  
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I föreliggande litteraturstudien ansågs anhöriga ha en bättre kontakt med den 

demenssjuka personen och kunde därför uppmärksamma tecken och beteenden som 

inte var naturliga för just deras anhörige (Brorson et al. 2014 och Rentala et al. 

2012). I en studie av Cohen-Mansfield (2002) undersöktes om personal eller deras 

anhöriga var bäst på att smärtskatta personer med demens på äldreboende. Både 

personalen och anhöriga var eniga i sina bedömningar, förutsatt att de anhöriga hade 

god kontakt med personen med demens och besökte denne minst en till två gånger i 

veckan. Anhöriga som besökte personen med demens färre gånger, visade sig ge 

sämre smärtskattning än vad personalen gjorde och var därför inte till någon hjälp. 

Litteraturstudiens författare menar utifrån detta att det är viktigt att sjuksköterskan 

använder de anhörigas åsikter som en del av bedömningen men att det inte får bli de 

anhörigas ansvar och beslut att genomföra smärtskattning och bedömning. 

Socialstyrelsen (2014) beskriver dock att det är en del av personcentrerad vård att 

anhöriga får ta del av personen med demens och dennes vård och ge den information 

som de kan vilja delge till sjuksköterskan. Författaren till föreliggande 

litteraturstudie menar att det skulle kunna vara till allas fördel om sjuksköterskan 

och anhöriga tillsammans smärtskattade personen med demens med eller utan 

smärtskattningsinstrument. Det är sjuksköterskan som bör leda skattningen och låta 

den anhöriga vila tillbaka i en konsultativ roll där denna kan delge sina 

observationer och tankar även om sjuksköterskan också ska lyfta fram sin 

professionella erfarenhet och hennes observationer. Författaren till föreliggande 

studie menar gällande omvårdnadens bärande begrepp människa, som syftar till att 

personen kan känna av lidande och ha olika behov, att personer med demens inte 

själva kan lyfta fram detta på grund av sin kognitiva nedsättning.  Sjuksköterskorna 

och övrig vårdpersonal och i samråd med anhöriga har där en viktig roll i att 

identifiera personen med demens och dennes livsvärld.  

 

I den föreliggande litteraturstudien framkom det i en studie av Peisha et al. (2014) 

att sjuksköterskor och undersköterskor erbjudits utbildning i smärthantering, 

smärtstillande läkemedel och i smärtskattningsinstrument. För att sjuksköterskan ska 

kunna få erfarenhet och kunskap i att smärtskatta personer med demens bör denne 

enligt ICN-etiska kod, (2012) få utbildning och uppdaterad information kring ny 

forskning kring smärta och hanteringen av denna. Även kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor (2005) lyfter fram hur viktigt det är att sjuksköterskorna 
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strävar efter ny kunskap och utvecklar nya rutiner i samråd med övrig vårdpersonal. 

Vidare uttryckt i kompetensbeskrivningen beskrivs det att sjuksköterskorna bör 

förbättra verksamheten och ta del av ny forskning som belyser verksamhetens 

områden. Författaren till föreliggande studie menar att sjuksköterskorna måste 

arbeta i närheten av personerna med demens för att kunna veta var utveckling och 

tillämpning av nya rutiner ska kunna ske. En studie av Karlsson et al, (2012) visade 

att teamarbete mellan de olika personalgrupperna var uppskattat hos 

sjuksköterskorna. Författaren till den föreliggande litteraturstudien anser att 

teamarbete ger positiva effekter för vården av personer med demens. I teamarbete är 

god kommunikation viktigt och god kommunikation kan vara avgörande när 

sjuksköterskan arbetar konsultativt, eftersom informationen kommer från annan 

personal och sjuksköterskan inte själv kan skapa sig en uppfattning.  

 

Den kliniska blicken och de smärtskattningsinstrument som litteraturstudiens 

resultat beskriver, är väl användbara i smärtskattningen av den dementa personen, 

men skulle behövas läras ut och tränas upp för att bygga upp erfarenheten hos 

sjuksköterskorna. Författaren till litteraturstudien anser att sjuksköterskor som 

arbetar kring personer med demens bör få regelbunden utbildning i ämnet för att 

bygga upp sin kunskap gällande att bedöma smärta och använda 

smärtskattningsinstrument. Detta är viktigt då patientgruppen är stor, och blir större, 

och det finns en del ouppmärksammad och underbehandlad smärta som måste 

uppmärksammas. Enligt litteraturstudiens författare kan utbildning kring smärta och 

personer med demens, tydliga riktlinjer på arbetsplatsen, bestämda arbetsverktyg 

exempelvis smärtskattningsinstrument samt att sjuksköterskorna får arbeta i 

närheten av patienterna hjälpa till att förbättra smärtskattningar och 

smärtbehandling. Ouppmärksammad smärta bland personer med demens strider 

dessutom mot sjukvårdens rättviseprincip som är en etisk grund för all hälso- och 

sjukvård i Sverige. Denna princip innebär att alla personer inom sjukvården har rätt 

till samma vård och behandling trots eventuella skillnader och 

funktionsnedsättningar och utgår också från människovärdesprincipen som syftar till 

att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter (Socialstyrelsen, 

2010).  
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4.2.1 Diskussion av de valda artiklarnas undersökningsgrupp 

I kvalitativa studier tar man del av människors tankar och uppleveler, därför behöver 

undersökningsgruppen inte vara så stor. Hur många deltagare som studien behöver 

ha för att studien ska vara meningsfull beror på syftet och vad man vill ta reda på 

(Polit & Beck, 2012).  Karlsson et al. (2012) och Brorson et al. (2014) hade båda en 

liten grupp deltagande sjuksköterskor som intervjuades, elva respektive sju. Båda 

studierna delgav bra information kring sjuksköterskornas upplevelser och 

erfarenheter utifrån artikelförfattarnas syfte och frågeställningar. Peisah et al. (2014) 

hade 20 deltagare fyra chefer, sex undersköterskor och tio sjuksköterskor, på grund 

av den föreliggande studiens syfte och frågeställningar får denna artikel betraktas 

som en svaghet i resultatet eftersom författaren till den föreliggande studien var 

enbart intresserade efter att veta vad sjuksköterskorna hade för erfarenheter. I den 

föreliggande studien har författaren valt att använda artikeln eftersom informationen 

som delgavs var relevant för all sjukvårdspersonal samt att erfarenheterna delades 

av deltagarna. I de kvantitativa studierna av Zwakhalen et al.(2009), Lautenbacher 

et al. (2013), Neville och Ostini (2014), Ersek et al. (2010) och Husebo et al.(2007) 

var deltagargrupperna likstora bland deltagande sjuksköterskor och deltagarna med 

demens. Studierna av Rantala et al.(2012) och Ahn och Horgas (2013) hade 

undersökningsgrupper med ett större antal personer. De kvantitativa studiernas 

undersökningsgrupper bör vara större än kvalitativa eftersom man vill ta reda på 

något i en större utsträckning, önskemål kan också vara att studiens resultat ska 

kunna vara tillämpningsbart (Polit & Beck, 2012).  

 

I samtliga studier där artikelförfattarna delgivit information kring 

undersökningsgruppens kön i de kvalitativa och kvantitativa studierna, visar det sig 

att deltagarna till stor del bestod av kvinnor. Studiernas resultat behöver inte 

påverkas och vara felaktiga, men för att kunna generalisera och tillämpa studiens 

resultat kan en fördel vara att deltagarna består av båda könen (Polit & Beck, 2012). 

Lautenbacher et al. (2013) beskrev i sin studie skillnader mellan att smärtskatta 

kvinnliga och manliga deltagare med demens, men beskrev inte vilket kön 

personerna med demens hade. Det skulle kunna vara så att det bara var ett tillfälligt 

resultat på grund av att det bara fanns ett par manliga deltagare med demens 

tillgängliga och därför skulle resultatet kunna vara missvisande eller i alla fall inte 

generaliserbart. Att flertalet av studierna mestadels bestod av kvinnliga deltagare 
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behöver inte vara en svaghet i den föreliggande litteraturstudiens resultat, men att 

flera av artikelförfattarna inte beskrivit könsfördelningen räknas som en svaghet.  

 

Inklusionskriterier är också något som en artikel ska delge för att se att studien har 

bedrivits med rätt deltagare. I både kvalitativa och kvantitativa studier är det viktigt 

att studiens undersökningsgrupp och deltagare beskrivs tydligt som exempelvis 

vilka inklusionskriterier som använts, i vissa studier kan det också vara aktuellt att 

ta med exklusionskriterier istället för inklusionskriterier eller också båda samtidigt 

men det är inte alltid exklusionskriterier behövs (Polit & Beck, 2012). Två av tre 

kvalitativa studier beskrev tydligt inklusionskriterierna på deltagande sjuksköterskor 

och två kvantitativa studier hade bara en deltagargrupp och beskrev 

inklusionskriterier för denna. Fem av sju kvantitativa studier beskrev 

inklusionskriterierna för en deltagargrupp det vill säga antingen för deltagande 

sjuksköterskor eller för personerna med demens, detta oavsett om fokus låg på 

sjuksköterskorna eller personerna med demens. Detta är en svaghet i samtliga fem 

studier, eftersom att patientgruppen som skulle undersökas av deltagande 

sjuksköterskor skulle vara lämpliga för studiens syfte så krävdes det att 

inklusionskriterier fanns.  Om patientgruppen hade varit korrekt men blivit 

undersökta av sjuksköterskor som inte arbetade med denna patientgrupp eller på 

ställen där patientgruppen fanns så hade studiens syfte inte heller uppfyllts och 

därför behövs inklusionskriterier för deltagande sjuksköterskor också.  

 

Kvalitativa och kvantitativa studier bör alltid presentera sina bortfall eller beskriva 

om det fanns (Polit & Beck, 2012).  Två av tre kvalitativa studier presenterar ett 

bortfall i sin deltagargrupp, den tredje studien beskriver ingenting om eventuella 

bortfall. Endast två av sju kvantitativa studier beskriver sina bortfall, men fem 

studier beskrivningar saknas och detta får betraktas som en svaghet. Många av 

studierna beskrev som ett inklusionskriterie att personer med demens fick delta om 

de förväntades leva under tiden som studien pågår, men författaren till föreliggande 

studie ansåg att det fanns flera faktorer som kan göra att personen med demens eller 

sjuksköterska är tvungen att avbryta sitt deltagande.  

 

Yrkeserfarenhet är intressant att ta del av eftersom att nio av tio artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ ansats hade sjuksköterskor som deltagare i sina studier. 
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Även författaren till den föreliggande litteraturstudien hade som syfte att ta del av 

sjuksköterskors metoder i smärtbedömning samt deras erfarenheter och därför är det 

viktigt att kunna ta del av information kring de deltagande sjuksköterskorna. Två av 

tre kvalitativa studier beskriver yrkeserfarenheter kring deltagarna och fyra av sex 

kvantitativa studier beskriver också yrkeserfarenheten av deltagarna. En kvantitativ 

studie hade enbart personer med demens som deltagare i studien och kan därför inte 

beskriva något kring erfarenhet. Trots att tre av nio artiklar med kvalitativ och 

kvantitativ ansats inte beskriver något kring deltagarnas yrkeserfarenhet så är den en 

styrka att flertalet av studierna ändå gjorde det, och att det gjorde det på ett tydligt 

sätt.  

 

Artiklarnas studier har bedrivits på flera ställen i världen, två i USA, två i Sverige, 

två i Australien, Finland, Norge, Nederländerna och Tyskland. Detta får i det här 

fallet ses som en styrka att inte alla studier bedrivits på ett och samma ställe i ett och 

samma land. Och att den föreliggande studiens resultat består av information ur ett 

brett spann av länder och världsdelar vilket ger en mer global sammanfattning av 

forskningen.  

 

 

    4.3 Metoddiskussion  

 

Till den föreliggande litteraturstudien valdes en beskrivande design då studien syfte 

och frågeställningar var av beskrivande karaktär och då besvarades dessa lämpligast 

genom en beskrivande design (Polit och Beck, 2012). Databaserna som användes i 

litteraturstudien var Cinahl och Pubmed och dessa är enligt Polit & Beck (2012) 

inriktade på vetenskaplig forskning kring omvårdnad, och då uppsatsen baseras på 

omvårdnadsproblem samt att studiens syfte och frågeställningar handlar om 

omvårdnad var det en styrka att använda dessa databaser.  

 

Författaren till föreliggande litteraturstudie valde att använda vedertagna MeSH-

termer i artikelsökningarna, för att hjälpa till att identifiera nyckelord som svarar på 

artiklarnas innehåll (Polit & Beck, 2012). När MeSH-termerna användes blev artiklar 

som svarade på studiens syfte och frågeställningar kvar och författaren till 

föreliggande litteraturstudie kunde välja ut de som passade litteraturstudien mest. Att 

använda MeSH-termer får i den här studien ses som en styrka.  
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Författaren valde vetenskapliga artiklar som fanns tillgängliga kostnadsfritt. Denna 

begränsning innebär att forskning som svarar på syftet och frågeställningarna kan ha 

valts bort på grund av att artikelförfattarna vill ha betalt för sina studier. Även 

begränsningen artiklar innan år 2004-2014 och nyare användes för att den 

föreliggande litteraturstudien ska presentera den nyaste forskning som bedrivits om 

ämnet, det skulle dock kunna innebära att bra och fortsatt relevant forskning valts 

bort på grund av att denna begränsning. Styrkan är att det är den nyaste forskning 

som presenteras och svagheten blir att bra men äldreforskning som fortfarande består 

sållas bort.  

 

Totalt valdes 10 vetenskapliga artiklar i den föreliggande litteraturstudien, tre med 

kvalitativ ansats och sju med kvantitativ ansats. Då syftet och frågeställningarna ville 

beskriva erfarenheter hos sjuksköterskor och inte enbart hur de bedömer smärta hos 

personer med demens behövde författaren vetenskapliga artiklar med båda ansatserna 

(Polit & Beck, 2012). En styrka i litteraturstudien var att författaren enbart använt sig 

av vetenskapliga artiklar som har ett etiskt godkännande (Polit & Beck, 2012), då 

patientgruppen i studien är en sårbar grupp som inte själva kan upprätthålla sin 

autonomi. 

En svaghet i den föreliggande litteraturstudien är att analysen av samtliga artiklar har 

genomförts av författaren själv och inte i samråd med någon annan person, vilket 

skulle kunna påverka objektiviteten. Författaren har dock gjort sitt bästa genom hela 

analysprocessen för att motverka att resultatet i föreliggande litteraturstudie ska 

påverkas av författarens egna åsikter och ställningstaganden (Polit & Beck, 2012).   

 

     4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Föreliggande litteraturstudie ger inblick i sjuksköterskans uppfattning om och 

erfarenheter av att bedöma smärta hos personer med demens. Det är viktigt att få 

inblick i detta för att förstå vilka svårigheter som sjuksköterskan upplever vid 

smärtbedömningar av personer med demens. Identifierade svårigheter kan ligga till 

grund för utbildningar kring att förbättra smärtbedömningar hos personer med 

demens. Författaren önskar att föreliggande litteraturstudie ska väcka tankar om vad 

sjuksköterskor kan göra för att förbättra smärtabedömning hos personer med demens.  
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4.5  Förslag på framtida forskning 

I framtida forskning vore det intressant att jämföra samtliga 

smärtskattningsinstrument med varandra för att utveckla ett instrument som kan 

tillämpas och användas som rutin vid smärtbedömningar av personer med demens 

Det vore även intressant att bedriva en studie som går ut på att ta reda på skillnader i 

om sjuksköterskan eller de anhöriga till personer med demens skattar smärta. Det 

skulle dessutom vara intressant att göra en studie där sjuksköterskorna arbetade i 

närheten av patienten och inte konsultativt för att se om smärtskattning skulle ske 

mer frekvent hos personer med demens samt ta del av sjuksköterskornas upplevelser 

av detta i en kvalitativ studie.  

 

4.6 Slutsats 

Resultatet visade att sjuksköterskor använder sin kliniska blick för att avgöra 

beteendeförändringar och ansiktsuttryck samt använde sig av smärtskattningsskalor 

utformade för personer med demens vid smärtbedömningar. Vidare visade det sig att 

sjuksköterskorna hade en konsultativ roll i smärtbedömningen. Anhöriga visade sig 

också kunna vara till hjälp vid smärtbedömningar. Utbildning kring smärtbedömning 

och team reflektioner var något som ansågs vara viktigt.    
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Personer med 

demens 

rekryterades 

från 14 

äldreboenden i 

Western 

Washington. 

Antal SSK (1): Framgår 

inte i studien. 

Deltagare med demens: 

(2): 60 stycken. 

Ålder 1: Framgår inte i 

studien. 

Ålder 2: kvinnorna hade en 

medelålder på 89 år. 

Kön 1: Framgår inte i 

studien.  

Kön 2: 93% var kvinnor 

Inkl. Kriterier 1: Framgår 

inte i studien. 

Inkl. Kriterier 2: vara över 

65 år och ha upplevt 

måttlig till svår smärta 

veckan innan 

Sjuksköterskorna 

skattade smärta med 

smärtskattningsinstru

menten på de 

deltagare som kunde 

kommunicera och var 

skapligt funktionella i 

sin kognitiva 

förmåga. De 

deltagare som inte 

kunde kommunicera 

sin smärta, filmades 

och blev granskade 

av en 

sjuksköterskeassistent 

som hjälpte till att 

tolka patientens 

Cronbach’s 

alpha har 

använts på 

skalorna: 

Checklist of 

Nonverbal 

Pain 

Indicators 

(CNPI) & 

Pain 

Assessment in 

Advanced 

Dementia 

(PAINAD), de 

två verktyg 

som studien 

kretsar kring.  

Båda skalorna visade 

sig ha en relativt bra 

effekt när de 

användes hos 

personer med demens 

och när de skattades i 

rörelse. När 

bedömningen 

utfördes i ett vilande 

tillstånd så var 

skalorna missvisande. 

Båda instrumenten 

kan alltså användas 

som ett komplement i 

samband med andra 

smärtskattningsverkty

g/skalor, men de kan 



 

 

M., Herr K., 

Neradilek 

M.B., Buck 

H.G. & Black 

B. USA 

(Western 

Washington) 

datainsamlingen. Smärtan 

kan vara 

självrapporterande eller ha 

uppmärksammats av någon 

i den deltagandes närhet. 

Deltagarna ska också 

tillhöra vårdboendet dvs 

vara i behov av den vård 

och stöd som bedrivs och 

förväntas leva de 

kommande 6 månaderna 

som studien höll på.  

Exkl. Kriterier 1: Framgår 

inte i studien. 

Exkl. Kriterier 2: Dem 

boende som hade 

hospicevård och smärta 

kopplat till döden uteslöts. 

Erfarenhet 1: Framgår inte 

i studien.  

Bortfall 1 & 2: Framgår 

inte i studien. 

kroppsspråk och 

beteende.   

  I studien användes 

också dessa skalor 

utöver de två som 

studien inriktat sig på.  

Cognitive 

Performance Scale 

(CPS),  Iowa Pain 

Thermometer (IPT),  

Pittsburgh Agitation 

Scale 

(PAS) 

Cohen’s och 

intra-class 

correlation 

coefficient 

(ICC) 

användes för 

att mäta 

validitet och 

reabilitet av 

skalorna.   

inte själva ge en bra 

bedömning med ett 

tillförlitligt resultat.    

Mobilization-

Observation-

Behavior-

Intensity- 

Dementia 

Pain Scale 

(MOBID): 

Development 

and 

Validation of 

a Nurse-

Administered 

Pain 

Assessment 

Ja. Regional 

Committee 

for Medical 

Research 

Ethics of 

Western 

Norway. 

Skriftlig 

information 

om studien 

delades ut. 

Målet med 

den 

föreliggand

e studien 

var 

utvecklinge

n av ett 

instrument 

för 

smärtbedö

mning av 

patienter 

med SCI, 

genom en 

Kvantitativ 

ansats. 

Design 

framgår 

inte I 

studien.  

Urvalsmetod 

anges ej.  

 

Personer med 

demens 

rekryterades 

från en 

inrättning i 

Bergen med 16 

avdelningar. 

Antal SSK (1): 11 stycken 

(5 av dessa kände 

patienterna sen innan) 

Deltagare med demens (2): 

26 patienter.  

Ålder 1: Medelålder 37,9 

år.  

Ålder 2: medelåldern 87 

år.  

Kön 1:Framgår inte i 

studien. 

Kön 2: 89% var kvinnor.  

Inkl. kriterier 1: Framgår 

inte i studien  

Mätinstrumenten 

användes för att 

dokumentera + 

filminspelningar.  

 

För att testa verktyget 

MOBID, användes 

två grupper vid 

smärtbedömning av 

de 26 patienterna. 

Ena gruppen bestod 

av de vanliga 

sjuksköterskorna som 

kände patienten 

SPSS for 

Windows 

13.0. 

 

Wilcoxon 

Signed Rank 

Test,  

Spearman 

correlation,  

kappa (k) 

statistics,  

Cronbach’s 

alpha. 

Användandet av 

mätinstrumentet 

visade sig vara bra på 

visa delar och mindre 

bra på andra delar. 

Och helhetsresultatet 

blir därmed inte helt 

tillförlitligt. 

Skattningen 

provocerar fram 

smärta för att kunna 

göra en bedömning, 

detta var inte alltid så 

uppskattat av 



 

 

Tool for Use 

in Dementia. 

(2007) 

Husebo, B.S., 

Strand L.I., 

Moe-Nilssen 

R., Husebo 

S.B., Snow 

A.L. & 

Ljunggren 

A.E. Norge 

(Bergen) 

procedur 

av aktivt 

styrda 

rörelser. 

Inkl. kriterier 2: Bosatt på 

äldreboendet i minst 34 

månader, demens diagnos, 

kognitiva svårigheter och 

regelbunden kontakt med 

en närstående eller med en 

advokat/förmyndare. Ha en 

sjukdom som är 

smärtframkallande, och ha 

haft den i minst 3 månader.  

Exkl. kriterier 1: Framgår 

inte i studien.  

Exkl. kriterier 2: Delirium, 

psykos, afasi, grav 

hörselskada och akuta 

sjukdomstillstånd med 

akut smärta. Uteslöts 

gjorde även patienter som 

endast var på rehabilitering 

och under korta 

förutsättningar samt de 

som inte förväntas 

överleva dvs. krävde 

hospice vård.  

Erfarenhet 1: inom yrket 

11,2 år. Båda ssk 

grupperna hade också fått 

utbildning kring smärta 

sen tidigare.  

Bortfall: Framgår inte i 

studien. 

medan den andra 

gruppen bestod av 

sjuksköterskor som 

inte kände till 

patienten. Båda 

grupperna fick 

samma förberedelse 

genom att bekanta sig 

med verktyget och ta 

del av en kort 

utbildning. 

patienten. Studien 

visade också att det 

var lättare när 

sjuksköterskan var 

bredvid patienten 

samtidigt som 

bedömningen gjordes 

och svårare att 

bedöma utifrån en 

video. 

Registered 

Nurses´ View 

of Performing 

Pain 

Assessment 

Ja. Regional 

Ethics 

Committee 

in 

Gothenburg, 

Målet med 

denna 

studie var 

att 

presentera 

Beskrivan

de design 

med 

Kvalitativ 

ansats.  

Studien hade ett 

endamålsenligt 

urval. 

Antal SSK : 11 stycken. 

Ålder: Mellan 42-63 år. 

Kön: Alla var kvinnor. 

Inkl. Kriterier 1: utbildad 

sjuksköterska, och 

Datainsamlingen 

skedde genom 

intervju i 

fokusgrupper. Två 

grupper med sju 

Datamaterialet 

transkriberade

s och 

sammanställde

s i en 

Studiens resultat 

består av 

huvudrubrikerna: 

Överlåtelse av 

sjuksköterskornas 



 

 

among 

Persons 

with 

Dementia as 

Consultant 

Advisors. 

(2012) 

Karlsson C., 

Sidenvall B., 

Bergh I. & 

Ernsth-

Bravell M. 

Sverige 

Sweden sjuksköters

kors syn på 

smärtbedö

mning hos 

personer 

med 

demens I 

relation till 

sjuksköters

keyrket 

som 

konsultrådg

ivare. 

sysselsatt inom den 

kommunala vården. 

Deltagarna hade varierad 

erfarenhet från 

demensvård och klinisk 

omvårdnad liksom i fråga 

om utbildning. 

Exkl. Kriterier: Framgår 

inte i studien. 

Erfarenhet: Varierande 5-

40 år i yrket. 

Bortfall: Två av deltagarna 

kunde inte delta pga 

sjukdom.   

Övrig info 

Samtliga sjuksköterskor 

arbetade heltid i dagtid. En 

av sjuksköterskorna hade 

en magisterexamen i 

omvårdnad; sex 

sjuksköterskor hade 

Kandidatexamen; och fyra 

sjuksköterskor hade en 

äldre 

sjuksköterskeutbildning 

från före 1993. Nio 

sjuksköterskor arbetade på 

särskilda demensenheter 

på vårdboenden. Två 

sjuksköterskor arbetar 

både inom vårdboende och 

hemsjukvård. 

deltagare i den ena 

och fyra deltagare i 

den andra. Under 

intervjuerna hade en 

av författaren rollen 

som att inspirera 

deltagarna till att dela 

med sig av 

erfarenheterna. 

Samtalen skedde på 

ett av vårdboendena 

och pågick i ungefär 

1,5-2 timmar. 

Intervjuerna spelades 

in för att sedan kunna 

transkriberas samt att 

anteckningar togs 

under diskussionerna. 

Det var två 

huvudfrågor som 

ställdes, och de var 

öppna så att 

deltagarna skulle 

kunna få vara fria i 

sina svar. 

kvalitativ 

innehållsanaly

s för att kunna 

besvara 

studiens syfte. 

Genom att 

identifiera 

begrepp och 

jämföra 

sjuksköterskor

nas 

erfarenheter. 

kliniska omvårdnad.  

Tidskrävande och 

osäker 

smärtdokumentation, 

Ouppfyllda behov av 

möjligheter för 

reflektion, samarbete 

och kordination. 

Decoding 

Pain from the 

Facial 

Display of 

Ja.  

Otto- 

Friedrich 

University 

Hur 

framgångsr

ika 

observatöre

Experimen

tell design 

med 

Kvantitativ 

Urvalsmetod 

beskrivs ej.  

 

Deltagarna 

Antal SSK (1): Båda 

grupperna bestod av 21 

deltagare. (21 ssk + 21 

administrativa 

Studien gick ut på att 

visa videor på olika 

personer där man 

manipulerar fram 

Pearson 

correlation 

och t-tests 

användes för 

Båda grupperna 

smärtskattade äldre 

med kognitiv 

nedsättning och 



 

 

Patients with 

Dementia: A 

Comparison 

of 

Professional 

and 

Nonprofession

al Observers. 

(2013) 

Lautenbacher, 

S.,  

Niewelt B.G. 

& Kunz M. 

Tyskland 

(Bamberg) 

of Bamberg.  

Alla 

deltagare I 

studien fick 

information 

kring 

deltagandet 

samt 

kompensatio

n i form av 

pengar. 

r är i att 

identifiera 

och 

kvantifiera 

smärta hos 

andra 

genom att 

endas 

förlita sig 

på 

ansiktsuttry

ck. 

ansats. valdes ut från ett 

stort lokalt 

sjukhus samt 

från lokala 

vårdboenden. 

vårdarbetare) 

Deltagare med demens (2): 

20 (av totalt 60) deltagare 

hade demens. 

Ålder 1: Medelåldern var 

39,5. 

Ålder 2: Över 65 år.  

Kön 1: 32 var kvinnor.  

Kön 2: Framgår inte i 

studien. 

Inkl. Kriterier 1: jobbat 

enbart med äldre under 

minst 3 år eller på 

sjukhuset 5 år där en del av 

patienterna tillhörde 

kategorin äldre.  

Den andra hälften av 

deltagarna var icke 

professionella och jobbade 

enbart som sekreterare 

eller med administrativa 

uppgifter.   

Inkl. Kriterier 2: Framgår 

inte i studien. 

Exkl. Kriterier 1: Framgår 

inte i studien.  

Exkl. Kriterier 2: Akut 

eller kronisk smärta, 

psykisk störning de senaste 

10 åren, somatisk sjukdom 

som kan ge smärtpåverkan, 

nedsatt syn, 

”uppmärksamhetssyndrom

” eller prosopagnosi. 

Erfarenhet 1: Framgår inte 

i studien. 

smärta. Personerna i 

videorna har olika 

åldrar och diagnoser 

(främst hög ålder och 

med diagnosen 

demens). Deltagarna 

blev sedan ombedda 

att bedöma smärtan 

utifrån personernas 

ansiktsuttryck. Skalan 

NRS användes av 

deltagarna för att 

sätta en siffra på 

smärtan som de tror 

att personen 

upplevde. Samtidigt 

som personen som 

upplevde smärtan fick 

benämna den utifrån 

6 poängsskalan VRS. 

Detta kunde sedan 

användas för att 

jämföra resultaten 

som man fick fram. 

att jämföra 

deltagningsgru

ppernas 

resultat. 

kvinnor mycket högre 

när deras videor 

visades, även om 

personerna i videorna 

inte upplevde smärta. 

Studien visar också 

att skillnaden i 

smärtskattning hos 

sjuksköterskor inte 

skiljer sig speciellt 

från gruppen med 

sekreterare och 

administrativa 

arbetare. 



 

 

Bortfall 1 & 2: Framgår 

inte i studien.  

A 

Psychometric 

Evaluation of 

Three Pain 

Rating Scales 

for People 

with 

Moderate to 

Severe 

Dementia. 

(2014) 

Neville C. & 

Ostini R. 

Australien 

Ja, The 

University 

of 

Queensland 

behavioral 

and social 

sciences 

ethical 

review 

commettiee. 

Både 

personal och 

patienter 

som deltog 

fick 

information 

och skriva 

på ett 

samtyckesfo

rmulär. 

Målet med 

studien var 

att utföra 

en 

psykometri

sk 

utvärdering 

av tre 

smärtuppsk

attnings 

skalor 

ämnade för 

personer 

med 

måttlig 

eller svår 

demens på 

vårdboende

n i 

Australien. 

Experimen

tell design 

med 

Kvantitativ 

ansats.  

Urvalsmetod 

beskrivs ej.  

 

Deltagarna 

valdes från fyra 

vårdboenden i 

Queensland.  

Antal SSK (1): 26 stycken 

Deltagare med demens (2): 

126 stycken.  

Ålder 1: 48% av var 

mellan åldrarna 51-60 år. 

Ålder 2: Över 80 år.  

Kön 1: 25 kvinnliga och 1 

manlig. 

Kön 2: De allra flesta 

deltagare var kvinnliga.  

Inkl. Kriterier 1: vara 

sjuksköterskor och jobba 

på vårdboenden och bland 

patienter med diagnosen 

demens. 

Inkl. Kriterier 2: vara 

långtidsboende på 

äldreboendet, ha en 

demensdiagnos, sämre 

kognitiv förmåga samt ha 

andra sjukdomstillstånd 

som medför smärta. 

Exkl. Kriterier 1: Framgår 

inte i studien. 

Exkl. Kriterier 2: Framgår 

inte i studien.  

Erfarenhet 1: 41% av 

sjuksköterskorna har 

jobbat inom demensvården 

i 11-20 år. 

Bortfall 2: 31 deltagare 

med demens föll bort 

under studien. 

Datainsamlingsmetod

en som användes i 

studien var 

frågeformulär om 

sjuksköterskornas 

smärtskattningsmetod

er kring personer med 

demens.  

Smärtskattningen 

utfördes vid två 

tillfällen under 

studien, vid båda 

tillfällena skulle 

samma 

sjuksköterskor 

bedöma. Tre 

smärtskattningsskalor 

som ingick i studien 

var Abbey Pain Scale, 

DOLOPLUS-2 och 

The checklist of 

nonverbal pain 

indicators (CNPI). 

Faktor analys, 

P value. 

Samtliga 

smärtskattningsskalor 

visade sig bedöma 

smärtan liknande. 

Skalorna hade olika 

styrkor och svagheter 

som talade för och 

emot. Användandet 

av skalorna kunde 

också variera, ena 

skalan var mycket 

längre, dvs tog mer 

tid att använda. 

Vilken skala som var 

bäst av de tre, går inte 

att avgöra i en sådan 

här studie. 

Silent and Ja.  Northern Utforska Beskrivan Urvalsmetod Antal SSK : 20 anställda Semistrukturerade Datamaterialet Rubriker som 



 

 

suffering: a 

pilot study 

exploring 

gaps between 

theory and 

practice in 

pain 

management 

for people 

with severe 

dementia in 

residential 

aged care 

facilities. 

(2014) Peisah 

C., Weaver J., 

Wong L. & 

Strukovski 

J.A. 

Australien 

(Sydney) 

Sydney 

Local Health 

District 

human 

research 

ethics 

committee. 

attityder 

och 

processer 

relaterade 

till 

smärtbedö

mning och 

hantering 

av personer 

med svår 

demens på 

demensboe

nde. 

de design 

med 

kvalitativ 

ansats. 

beskrivs ej.  

 

Deltagarna 

bestod av 

personal från 15 

äldreboenden/vå

rdboenden som 

hade en 

koppling till 

demensvården.   

Vårdboenden 

bestod av en 

lättare 

vårdinrättning 

för de äldre, sex 

äldreboenden 

med mer 

avancerad 

omvårdnad samt 

åtta 

äldreboenden 

där personerna 

var permanent 

bosatta. 

från äldreboende deltog i 

studien. Fyra Chefer, tio 

sjuksköterskor och sex 

undersköterskor/omvårdna

dspersonal. 

Ålder: Framgår inte i 

studien.  

Kön: Framgår inte i 

studien. 

Inkl. Kriterier: Framgår 

inte i studien.  

Exkl. Kriterier: Framgår 

inte i studien.  

Erfarenhet: Samtliga 

deltagare hade nyligen 

kunskap i eller erfarenheter 

kring smärtbedömning. 

Bortfall: Framgår inte i 

studien.  

intervjuer. Frågorna 

som ställdes var 

strukturerade och 

öppna. 

från 

intervjuerna 

transkriberade

s direkt och 

analyserades 

med 

innehållsanaly

s. 

identifierats i 

resultatet: 

Igenkännandet av 

smärta. Frekvens och 

typen av 

smärtbedömning. När 

ska farmakologisk 

behandling ges och 

inte ges? Utbildning 

och förstålse kring 

smärta vid demens. 

Icke farmakologisk 

behandling. & 

Interaktioner mellan 

omvårdnad och 

medicinsk personal. 

Post-

Operative 

Pain 

Management 

Practices in 

Patients with 

Dementia - 

The Current 

Situation in 

Finland. 

(2012) 

Rantala M., 

Ja. Ethical 

Committee 

of 

Northern 

Savo 

District. 

Målet med 

studien är 

att beskriva 

nuvarande 

postoperati

v 

smärthanter

ings 

metoder för 

patienter 

med 

demens 

Kvantitativ 

ansats. 

Tvärsnittss

tudie. 

Urvalsmetod 

anges ej.  

 

Deltagare till 

studien hittades 

på sju 

universitet- och 

tio central 

sjukhus I 

Finland. 

Antal SSK : 333 stycken. 

(53% av tillfrågade) 

Ålder: Medelålder på 42 år 

Kön: 95% var kvinnliga 

och 5 % manliga ssk.  

Inkl. Kriterier: arbetade på 

ställen där den här 

patientgruppen var vanligt 

förekommande.   

Exkl. Kriterier: Framgår 

inte i studien.  

Erfarenhet: Erfarenhet som 

Datainsamlingen 

skedde genom ett 

massutskick av 

enkäter till ett flertal 

sjukhus. 

SPSS 17.0 for 

Windows.  

T-test, 

Spearman’s 

correlation. 

Studien visade att det 

var endast ett fåtal av 

sjuksköterskorna 

(sjukhusen) som 

använde någon form 

av standardiserat 

mätverktyg för att 

bedöma smärtan hos 

den dementa 

patienten som var 

inriktad på just den 

patientgruppen. 



 

 

Kankkunen 

P., Kvist T. & 

Hartikainen S. 

Finland 

och 

höftfraktur

er i 

Finland. 

sjuksköterska på i 

genomsnitt 7 år samt en 

total erfarenhet kring 

sjukvården på i genomsnitt 

15 år.  Den största delen av 

deltagarna hade inte 

genomgått någon 

utbildning kring ämnet. 

Bortfall: 301 (47% av 

tillfrågade) sjuksköterskor 

svarade inte på enkäten. 

Vanliga 

mätinstrument som 

finns för kognitivt 

funktionella patienter 

användes. 

Sjuksköterskorna 

hade också en stor 

önskan om att kunna 

få använda 

ickefarmakologisk 

smärtlindring i flera 

former, men menar 

att tidsbristen och 

brist på evidens 

hindrar den 

möjligheten.   

The 

prevalence of 

pain in 

nursing home 

residents with 

dementia 

measured 

using 

an 

observational 

pain scale. 

(2009)  

Zwakhalen a 

S.M.G., 

Koopmans 

R.T.C.M., 

Paul Geels 

P.J.E.M., 

Berger M.P.F. 

& Hamers 

Ja.  Medical 

Ethics 

Committee 

(in the 

Arnhem–

Nijmegen 

region) in 

the 

Netherlands. 

Den här 

studien 

ämnade 

utforska 

smärtutbre

dning hos 

vårdhems 

boende 

med 

demens 

genom att 

använda 

observation

sskalan 

PACSLAC

-D, och att 

identifiera 

sammanba

ndet mellan 

smärtutbre

Experimen

tell design 

med 

Kvantitativ 

ansats. 

Urvalsmetoden 

anges ej. 

 

Deltagarna 

rekryterades 

från Tio olika 

vårdhem i 

Nederländerna. 

Antal SSK/USK (1): 7 

SSK och 2 USK  

Deltagare med demens (2): 

117 stycken.  

Ålder 1: 23-48 år 

(medelåldern = 36,2). 

Ålder 2: Mellan 60-97 år, 

genomsnittsåldern var 82,8 

år. 

Kön 1: 6 stycken kvinnor.  

Kön 2: 23 deltagare var 

män (20%) och 94 var 

kvinnor (80%).  

Inkl. Kriterier 1: Framgår 

inte i studien.  

Inkl. Kriterier 2:  

diagnosen demens, vara 

bosatt under minst fyra 

veckor (när studien 

bedrivs), vara över 60 år.  

Datainsmalingen 

pågick under 2 

veckor. Men innan 

studien påbörjades så 

fick samtliga personal 

deltagare en kort 

utbildning på 30 

minuter där 

instrumentet 

PACSLAC-D 

presenterades.  

 

Instrumentet 

användes som 

smärtbedömningsverk

tyg under morgonen 

när patienterna 

vaknade.   

Data 

analyserades 

genom att 

använda SPSS 

software. 

 

p-values,  t-

test. 

Vid användandet av 

smärtskattningsverkty

get PACSLAC-D 

framkom skillnader 

mellan kön, 

demensdiagnos, 

patienter med 

problem kring hälsan 

och åt smärtstillande 

dagligen visade sig 

ha mer smärta. I 

resultatet framkom 

också att ungefär 

varannan patient 

upplevde någon form 

av smärta under 

morgontimmarna. 



 

 

J.P.H. 

Nederländern

a. 

dning och 

demens 

demografis

ka 

parametrar 

såsom 

kognitivt 

status, kön, 

användning 

av 

analgetika 

och 

komorbidit

et. 

Det skulle även finnas ett 

godkännande från 

förmyndaren. 

Exkl. Kriterier 1: Framgår 

inte i studien. 

Exkl. Kriterier 2: 

Personerna skulle inte ha 

genomgått en större 

miljöförändring under den 

senaste månaden. 

Erfarenhet 1: 

Genomsnittliga 

erfarenheten av omvårdnad 

låg på 15,4 år. (båda ssk 

och usk deltog i studien) 

Bortfall 1 & 2: Framgår 

inte i studien. 

 

 


