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Abstrakt 

 
Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande hos äldre personer med demenssjukdom och 

beroende på graden av den nedsatta verbala förmågan kan bedömning och behandling av 

smärta vara ett problemområde. Sjuksköterskans ansvar är att lindra lidande hos patienten, 

detta gör det svårt i och med att sjuksköterskan får ett större ansvar att känna igen och tolka 

olika signaler från patienten då kommunikationen är nedsatt. Syfte: Var att belysa aktuell 

forskning i hur den nedsatta kommunikationen kan påverka sjuksköterskans bedömning av 

smärta hos personer med demenssjukdom. Metod: 13 vetenskapliga artiklar i både kvalitativ 

och kvantitativ design har granskats, analyserats och sammanställts till en litteraturöversikt. 

Resultat: Obehandlad eller oupptäckt smärta resulterar i onödigt lidande. Utbildning inom 

smärtbedömning för sjuksköterskan är nödvändig för att tillgodose effektiv smärtlindring. 

Inget smärtskattningsverktyg bör användas enskilt. Diskussion:  Kommunikation är det 

viktigaste verktyget för sjuksköterskan, och smärtskattningsverktyg är ett bra komplement 

för att upptäcka smärta. Smärtlindrande läkemedel är inte alltid högt prioriterat. Slutsats: 

Oupptäckt smärta är ett problem bland personer med demenssjukdom. Utbildningar inom 

smärthantering har visat sig vara framgångsrika. Effektiva smärtskattningsverktyg finns att 

tillgå, det framkommer dock att rutiner för användandet bör ses över.  

 

Nyckelord: demens, litteraturöversikt, omvårdnad, sjuksköterska, smärta, utbildning. 
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INTRODUKTION  
 
I Sverige ökar antalet äldre personer för varje år, och med den stigande åldern ökar risken 

för att utveckla demens (Socialstyrelsen, 2012). Personer med demenssjukdom har svårt att 

uttrycka sig både verbalt och med kroppsspråket (Elovsson & Boström, 2011). I takt med att 

demenssjukdomen förvärras får sjuksköterskan ett större ansvar att känna igen och tolka 

olika signaler från patienten, då de förväntade smärtuttrycken uteblir (Blomqvist, 2011, s. 

273; Snow & Shuster, 2006; Burns & McIlfatrick, 2015). En försvårande omständighet i 

vården av personer med demenssjukdom är smärthanteringen. I dagsläget är smärthantering 

ett komplext problem med flertalet motstridigheter (Corbett et al., 2014). 

Ett viktigt mål i omvårdnaden av personer med demenssjukdom är att uppnå god 

livskvalité, men det saknas bra verktyg som tolkar patientens hälsosituation (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006).   

 

BAKGRUND 

Smärta 

Smärta är ett symtom som påverkar människans livskvalité negativt och en oupptäckt och/ 

eller obehandlad smärta leder till ett onödigt lidande. En systematisk smärtanalys där 

smärtskattningsverktyg används tillsammans med en objektiv bedömning är en lämplig  

kombination för att ge den mest effektiva smärtbehandlingen (Elovsson & Boström, 2011; 

Blomqvist, 2011, s. 272). 

Fysisk smärta är ett vanligt symtom på en framskriden sjukdom men som också kan kopplas 

till flera kroniska tillstånd som är associerade med ålderdom (Chatterjee, 2012), ungefär 

varannan äldre över 65 år har någon form av fysisk eller psykisk smärta (Elovsson & 

Boström, 2011). Den viktigaste och mest pålitliga indikationen av fysisk smärta är individens 

självberättelse (Chatterjee, 2012). Smärtan kan tolkas olika beroende på ur vems perspektiv 

den bedöms, ur vårdpersonalens eller patientens synvinkel. Kunskapsbrister om hur smärta 

ska behandlas samt inställningen till äldres smärta, kan göra att smärtan blir 

underbehandlad. Genom att identifiera, analysera, åtgärda och sedan utvärdera smärtan kan 

en god smärtlindring uppnås (Elovsson & Boström, 2011). Smärtan påverkar individens 
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livskvalitet negativt. Detta smärttillstånd kan leda till depression, oro, undernäring, sämre 

uppfattningsförmåga, försämrad sömn samt minskad social aktivitet (Herr, 2011). 

 

 

Demens och kommunikation 

Demens är ett syndrom som är kroniskt och orsakas ofta på grund av en progressiv sjukdom 

eller skada på hjärnan, vilket innebär att det förekommer försämringar i de kognitiva 

funktionerna som påverkar minnet, tänkandet, förståelsen, orienterings- och 

inlärningsförmågan samt språket och hör inte till det normala åldrandet. Ofta förekommer 

även en försämring i den emotionella och sociala kontakten hos dessa personer. Demens 

kategoriseras i olika grupper beroende på graden av den kognitiva nedsättningen, och dessa 

delas in i lindrig, måttlig eller svår (Chatterjee, 2012; World health organization [WHO], 

2015). 

På grund av nedsatt förmåga att kommunicera verbalt har personer med demenssjukdomar 

svårt att uttrycka sig och de har även svårigheter att tolka andras uttryck (Monroe, Carter, 

Feldt, Tolley & Cowan, 2011; SBU, 2006).  Personer med demenssjukdom kan ha problem att 

beskriva och skatta sin smärta, tolka smärtimpulser och kan även ha svårigheter med att 

förstå frågeformulär och skattningsskalor. Dessa personer ber sällan om och erhåller också 

sällan smärtlindrande läkemedel (Chatterjee, 2012; Plooij, van der Spek & Scherder, 2012). 

 

Kommunikation definieras i Svenska akademins ordlista (SAOL, 2016) och beskrivs som 

överföring av information mellan människor.  

Kommunikationsförmåga är inte enbart den språkliga funktionen, utan även ickespråklig, så 

som att förstå kroppsliga gester, ögonrörelser, ansiktsuttryck, tonfall samt kroppshållning. 

Demensrelaterade kommunikationsnedsättningar orsakas främst av en skada i hjärnan, och 

beroende på vilken hjärnhalva som drabbats påverkas hur kommunikationsnedsättningen 

yttrar sig (Tanaka, Yamaguchi , Meguru, & Kawada, 2014). Kroppsspråket är en del av 

kommunikationen och brister i denna kommunikation kan påverka smärtbehandlingen. En 

strategi för att kunna kommunicera med personer med nedsatt verbal förmåga kan 

exempelvis vara att samtala med korta, enkla meningar och använda sig av gester, och med 
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dessa enkla medel stödjer då sjuksköterskan personer med demenssjukdom (Elovsson & 

Boström, 2011). 

En effektiv kommunikation och tillit mellan sjuksköterska och läkare är en viktig del i 

smärthanteringen för personer med demenssjukdom. Bra kommunikation och ett 

multidisciplinärt samarbete är nödvändigt för att utforma en holistisk och bra 

smärthantering (Burns & McIlfatrick, 2015). 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee  menar att för att kunna förstå vad omvårdnad är 

och betyder, måste samspelet mellan sjuksköterska och patient förstås, och vilka 

konsekvenser detta samspel kan ha för patienten och dennes tillstånd. Travelbee´s viktigaste 

begrepp innefattar individ, lidande, mänskliga relationer samt kommunikation. 

Kommunikationen menar Travelbee är ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg som 

ständigt pågår mellan två människor, både verbalt samt icke-verbalt.  

Hon framhåller att människor är olika, och således upplever smärta och sjukdom olika. 

I hennes omvårdnadsteori framhävs vikten av att sjuksköterskan inte bara ser till patienten 

utan identifierar den unika personen för att kunna upprätta en god relation, samt för att 

undvika att omvårdnaden blir ytlig och opersonlig. Travelbee menar att det viktigaste syftet 

i omvårdnaden av patienter är att de får uppleva känsla av mening och känna sig behövd. 

Travelbee hävdar att empati är en intellektuell process som inte är beroende av känslorna 

som finns gentemot den andra parten. Förutsättningen för empati är att de involverade 

personerna har liknande erfarenheter. Empatin kan således begränsas av ens egna 

erfarenheter. Travelbee anser att sympati är en äkta medkänsla för motpartens lidande i 

kombination med en vilja att lindra. Sympati kan följaktligen inte uppstå om inte närhet till 

motparten upplevs (Kirkevold, 2000, s. 130-132, 136). 
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Sjuksköterskans ansvarsområde  

Enligt ICNs etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) är 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden, att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Vården ska bygga på respekt för mänskliga rättigheter, 

rätten till liv och det egna valet och ett respektfullt bemötande. 

Sjuksköterskeyrket vilar på vetenskaplig grund och har ett eget ansvarsområde, omvårdnad. 

Omvårdnaden innefattar både det vetenskapliga området samt det patientnära arbetet. Det 

krävs även att sjuksköterskan har kunskaper i andra ämnen, som medicinsk vetenskap och 

folkhälsovetenskap. Sjuksköterskan ansvarar för att hålla sig uppdaterad inom den 

kunskapsutveckling som sker inom ansvarsområdet, utmaningen är stor då utvecklingen 

snabbt går framåt (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Sjuksköterskor har ett ansvar för 

smärthanteringen hos personer med demenssjukdom, men på grund av barriärer som 

kunskapsbrist, brist på klinisk träning och en ökad arbetsbelastning får denna hantering 

konsekvenser. Sjuksköterskor upplever att det är svårt att bedöma smärta hos personer med 

demenssjukdom och att det är sjuksköterskans egen intuition och erfarenhet som är grunden 

för att kunna upptäckta smärtan. Samtidigt behöver sjuksköterskor tillräcklig kunskap om 

hur smärta identifieras hos personer med demenssjukdom, tillsammans med lämpliga 

smärtskattningsverktyg för att upptäcka förändrat beteende (Burns & McIlfatrick, 2015).  

Genom att vara legitimerad sjuksköterska krävs det att fokus ska vara på patienten och vara 

lyhörd för vad denne berättar och även över det som den icke verbala kommunikationen 

uttrycker. För att vara lyhörd krävs det att sjuksköterskan har en personlig mognad (Sjögren, 

2012). 

 

Problemformulering 

I och med att befolkningen ökar i ålder, ökar även risken att insjukna i demenssjukdom och 

långvarig smärta. Den kognitiva svikt som demenssjukdomen innebär gör det svårt att 

uttrycka sig, detta gör det extra väsentligt att sjuksköterskan besitter den kunskap som 

behövs för att upptäcka smärtan och lindra den, då detta ingår i dennes profession. För att 

kunna utföra en korrekt smärtbedömning framgår det tydligt i flertalet studier att det behövs 

mer kunskap och förståelse i vilka faktorer som påverkar bedömningen av smärta.  

Oavsett kognitiv förmåga måste smärta hos äldre upptäckas på ett noggrant och korrekt sätt 
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då smärta kan vara ett tecken på en underliggande depression, eller riskfaktor att utveckla 

sådan om smärtan inte blir adekvat behandlad. Depressionssjukdomar hos äldre leder ofta 

till en mental och fysisk försämring (Monroe et al., 2012; Ngu et al., 2015). Personer med 

demenssjukdom får för lite smärtlindring på grund av oupptäckt smärta (Ngu et al., 2015; 

Peisah, Weaver, Wong & Strukovski, 2014), och det kan bero på systemfel eller 

personalfaktorer som attityd och inställning hos personalen som leder till detta (Peisah et al., 

2014) och samtidigt har det visat sig att personer med demenssjukdom som kunde 

kommunicera sin smärta erhöll mer smärtlindring än de personer som inte kunde uttrycka 

den (Liu, Briggs & Closs, 2010; Monroe et al., 2012).  

SYFTE 

Syftet var att belysa aktuell forskning i hur den nedsatta kommunikationen kan påverka 

sjuksköterskans bedömning av smärta hos personer med demenssjukdom.  

METOD   

Design 

Sammanställningen utfördes som en litteraturöversikt med induktiv ansats. Friberg (2012, s. 

133) beskriver att en litteraturöversikt är en översikt som utförs över den dagsaktuella 

kunskapen inom ett avgränsat område inom omvårdnad, eller om ett särskilt problem inom 

sjuksköterskans kompetensområde.  

 

Litteratursökning och urval samt inklusions- och exklusionskriterier 
 

Litteratursökning utfördes enligt Friberg (2000, s. 57-79, 137) där arbetet inledningsvis 

började med ett helikopterperspektiv där en bred sökväg resulterade i en bra översiktsbild 

för att sedan avgränsa med relevanta sökord. De databaser som användes var PubMed, 

CINAHL och PsycInfo. Sökorden i Pubmed var: dementia, nursing, analysis, education, 

prevention, control, pain management, mental health. I CINAHL var sökorden: dementia, 

pain assessment, nursing observation, communication, communication barriers, body 

language, pain measurement, elderly, aged, older, elder, geriatric, och i PsycInfo var 

sökorden: dementia, pain, tools samt mental health och söktes från november 2015 till 

februari 2016. Mesh-termer, Headings och Thesaurus har använts vid starten av 
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litteratursökningarna för att sedan kompletterats med fritextsökningar. Vid samtliga 

artikelsökningar användes avgränsningar som var förutbestämda för att undvika artiklar 

som ej passade in i denna översikt. Manuella sökningar utfördes då några artiklars resultat 

kopplades till andra intressanta liknande artiklar.  

Inklusionskriterier för våra databassökningar var att artiklarna inte fick vara äldre än 5 år 

gamla, deltagarna skulle vara 65 år eller äldre. Språket skulle vara svenska eller engelska, 

abstrakt skulle vara tillgängligt samt att artiklarna skulle vara skrivna ur sjuksköterskans 

perspektiv (bilaga 1). 

Artiklar där etiska överväganden eller resonemang saknades uteslöts.  

 

Relevansbedömning och granskning  

Artiklar av kvantitativa och kvalitativa design användes. Först valdes artiklar ut efter titel, 

därefter granskades abstrakten. De artiklar som var av intresse kontrollerades i Ulrich web 

för att säkerställa att tidskriften var vetenskaplig. Påvisad vetenskaplighet samt relevant 

artikelinnehåll för valt ämne skrevs ut i pappersformat i full text, lästes i sin helhet och 

granskades enskilt. Bedömningsmall av Carlson och Eiman (2013) användes (se bilaga 2 och 

3). Varje punkt i mallen kunde ge 0 till 3 poäng. Granskningsmallen justerades genom att 

uppgiften om patienter med lungcancerdiagnos ändrades till patienter med demenssjukdom, och 

därmed har mallarnas totala poäng ej ändrats. Den totala poängsumman omvandlades till 

procent. Artiklar som hamnade i kategori grad 1 hade ett poängresultat över 80 %, grad 2 

mellan 70-79 % och grad 3 mellan  60-69 % . Endast artiklar av grad 1 användes i denna 

litteraturöversikt. Efter att granskning genomförts var för sig, utfördes sedan en gemensam 

granskning av dessa protokoll för att jämföra hur väl de stämde överens, och därefter valdes 

vilka artiklar som sedan skulle ingå i resultatet. Till resultatet valdes 17 artiklar ut varav 13 

var  av kvantitativ design, 4 var av kvalitativ design (se bilaga 4).  

 

Analys 

Artiklarna lästes igenom flertalet gånger för att skapa bra förståelse för innehållet och 

granskades sedan var för sig för att kunna identifiera likheter och skillnader i både såväl 

deras teoretiska utgångspunkter, val av metod, analysgång, syfte samt studiernas 

huvudresultat. För att undvika eventuella språkliga misstolkningar har svåra ord och 
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meningar diskuterats och en ordbok har funnits tillhands för att definiera svåra ord.  

Artiklarnas resultat färgkodades för att få en mera tydlig översikt över studiernas likheter. 

Likheterna bearbetades sedan för att skapa en ny helhet. Genom kondensering skapades 

huvudrubriker samt underrubriker av de gemensamma likheterna (se bilaga 5). Under dessa 

rubriker gjordes sedan referat till flera olika studier för att skapa förståelse för området 

(Friberg, 2012, s. 133-142).  

Personer, utomstående från ämnet läste igenom, granskade och kommenterade denna 

litteraturöversikt för att säkerställa att innehållet var förståeligt, strukturerat och svarade på 

syftet.  

 

Figur 1. Analysens gång 

 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter togs i beaktning, genom att de artiklarna som användes i resultatet skulle 

inneha godkännande av etisk kommitté eller att deltagarna i studierna informerats samt 

godkänt till deltagande. Objektivt förhållningssätt eftersträvades för att inte exkludera 

artiklar vars resultat talade emot varandra. Personliga åsikter har försökts att åsidosättas för 

att inte påverkat valet av artiklar, artiklarnas resultat har inte heller påverkat urvalet (Polit & 

Beck, 2016, s. 157-158). Genom noggrann översättning har resultaten i artiklarna inte 

misstolkats eller översatts felaktigt. 

  

Val av område Litteratursökning Helikopterperspektiv

Väljer ut & granskar 
artiklarna

Sammanställer 
likheter & skillnader

Områden skapas & 
presenterasunder 

rubriker
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RESULTAT 

Resultatet innehåller 10 kvantitativa respektive 3 kvalitativa artiklar. Studierna är utförda i 

Korea, Australien, England, Sverige, Norge, Kanada och USA. Två huvudrubriker framkom, 

dessa var smärta och utbildning och kunskap. Samt fyra underrubriker: konsekvenserna av 

underbehandlad eller obehandlad smärta, smärtbedömning genom observation, smärtbedömning med 

smärtskattningsverktyg och sjuksköterskans roll.  

SMÄRTA 

Smärtbedömning genom observation 

Vid smärtobservationer är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och mottaglig för att 

kunna upptäcka de minsta förändringar i det vanliga beteendet hos personer med 

demenssjukdomar (Karlsson, Bravell, Ek & Bergh, 2015; Liu, 2014).  Två observationsstudier 

fann att personer med kognitiv svikt visade stora skillnader i förmågan att kunna beskriva 

sin smärta (Chang, Oh, Young Park, Kim Myun & Kil, 2011). Personer med svårigheter att 

med ord uttrycka smärta visar ett mer frekvent förekommande av smärtbeteende 

(Kaasalainen, Akhtar- Danesh, Hadjistavropoulos, Zwakhalen & Verreault, 2013), och det 

allra vanligaste smärtbeteendet som vårdpersonal letar efter är verbalt uttryckt smärta samt 

ansiktsuttryck  som till exempel kroppsliga spänningar, ledsna ansiktsuttryck, förändrat 

sovmönster eller matintag, ändrat sätt att gå eller tillbakadragenhet (Karlsson et al., 2015; 

Liu, 2014). Genom att spendera mer tid med patienten blir sjuksköterskan mer observant på 

de icke verbala uttrycken (Eritz & Hadjistavropoulos, 2011). Att bedöma smärta hos personer 

med demenssjukdom innefattar att också ha i åtanke att den verbala uttrycksmöjligheten 

försämras och skiljer sig även åt beroende på vilken grad av sjukdomen personen har (Chang 

et al., 2011), och allteftersom demenssjukdomen progredierar minskar smärtbeteendena (Liu, 

2014). Sjuksköterskor får ofta förlita sig på undersköterskans kunskap gällande identifiering 

av patientens smärta då det är undersköterskan som oftast bedriver den patientnära dagliga 

omvårdnaden. Samarbetet och kommunikationen mellan undersköterska och sjuksköterska 

är således extra viktigt när det gäller smärtbedömningen (Karlsson et al, 2015; Liu, 2014). 
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Smärtbedömning med smärtskattningsverktyg  

Kaasalainen et al. (2013) kom fram till att uppvisat smärtbeteende varierade beroende på 

personens förmåga att muntligt kunna uppge sin smärta, detta gällde både PACSLAC (pain 

assessment checklist for seniors with limited ability to communicate) och PACI (pain 

assessment in the communicatively impaired). Båda verktygen har påvisat att 

ansiktsuttrycken är mycket viktiga vid smärtbedömning då de förekommer mer frekvent hos 

personer med nedsatt kommunikationsförmåga. PACSLAC och PACI är pålitliga och skiljer 

på smärtfulla samt icke smärtfulla kroppspositioner. PACSLAC var bättre att använda vid 

observation av aktivitet och PACI vid observation under vila. 

 

Användandet av enbart ett enstaka smärtskattningsverktyg i mätningen av smärta kommer 

sannolikt att resultera i en förenklad bild av patientens problem. Studien föreslår en 

kombination av flera verktyg trots överlappning, för att få fram olika aspekter på smärtan.  

Dessa verktyg rekommenderas att använda i kombination med varandra för att skapa en 

multidimensionell smärtskattningsanalys (Ersek, Herr, Blazej Neradilek, Buck & Black, 2010; 

Kaasalainen et al., 2013; Manias, Gibson & Finch, 2011). 

 

Så långt det är möjligt ska äldre personer med demenssjukdom utföra en egen 

smärtskattning, SRP (self reported pain) och detta bör prioriteras hos dessa personer. Så 

länge personerna kan kommunicera uppstår ingen nedsättning i förmågan att kunna 

rapportera smärtan. Smärtskattningsskalor baserade på observationer tillsammans med den 

kliniska bedömningen kan hjälpa till att upptäcka smärta när förmågan att själv rapportera 

den ej längre fungerar (Apinis, Tousignant, Arcand & Tousignant- Laflamme, 2014). 

MOBID-2 (mobilization-observation-behaviour-intensity-dementia-2) har bekräftats i denna 

studie vara pålitlig och enkel. Den testas i klinisk verksamhet för att förse sjukvårdspersonal 

med adekvat kunskap och samtidigt fungera som ett effektivt smärtskattningsverktyg 

(Sandvik et al., 2014). Med hjälp av MOBID-2 i klinisk verksamhet har det visat sig att 

majoriteten av de boende på demensboende uppnådde poänggränsen för smärta (Husebo, 

Ostelo & Strand, 2014). 
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Apinis et al. (2014) har i en studie jämfört likheterna i svaren mellan skattningsverktygen 

PACSLAC och PAINAD (pain assessment in advanced dementia). Resultatet visade att 

ansiktsuttryck och ljud var gemensamt förekommande för båda verktygen, och var de som 

också observerades mest frekvent. De båda smärtverktygen var enkla att använda, dock 

visade det sig att PAINAD tog betydligt mindre tid att använda (30sekunder) till skillnad 

mot PACSLAC (2-5minuter) i en identisk situation. Jordan, Regnard, O´Brien, och Hughes 

(2011) har dock funnit en nackdel med smärtskattningsverktyget PAINAD, det kan ge 

felaktiga poäng på grund av att den kan fånga upp oro som inte är orsakad av smärta. 

 

Abbey Pain Scale, PAINAD och NOPPAIN (Non-Communicative Patient’s Pain Assessment 

Instrument) har visat sig att inte vara helt pålitliga då den självuppskattade smärtan inte 

överensstämmer med den observerade smärtan, oavsett den kognitiva förmågan (Lukas, 

Barber, Johnson & Gibson, 2013).  

 

Namn Typ Beskrivning 

ABBEY PAIN 

SCALE 
Observationsverktyg.  Mäter 6 beteenden, ljud, ansiktsuttryck, förändrat beteenden, fysiologiska 

förändringar, kroppsliga förändringar. 0-3-gradig skala. 

MOBID-2 Observationsverktyg.   Mäter ljud, ansiktsuttryck, försvarshållning. 

NOPPAIN Observationsverktyg.  Mäter smärta vid 6 olika aktiviteter. Svarsalternativ om smärta observeras, Ja / Nej. 

Mäter också kroppsuttryck i 0-5gradig skala samt lokalisation av smärtan. 

PACI Observationsverktyg.  Mäter 7 variabler med 0-7-gradig skala. 

PACSLAC Observationsverktyg.  Mäter ansiktsuttryck, aktivitet, kroppsrörelse, humör, mat- och sömn och ljud. 

PAINAD Observationsverktyg. Mäter 5 variabler. Andning, ansiktsuttryck, ljud, kroppshållning och tröstbarhet. 

SRP Självskattningsskala.  Numerisk 0-10-gradig skala. 

Figur 2. Beskrivning av smärtskattningsverktyg.  

 

UTBILDNING OCH KUNSKAP 

Sjuksköterskans roll 

Utbildning och träning för sjuksköterskan är nödvändigt för att kunna utföra en effektiv 

smärtlindring för patienten och för att undvika missförstånd i kommunikationen i 

arbetslaget. Teambildning, motivation samt bra kommunikation är verktyg som 
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sjuksköterskan behöver för att kunna stärka sin arbetsgrupp (Karlsson et al., 2015; Liu, 2014), 

samtidigt som en mindre personalgrupp med hög kontinuitet är en viktig förutsättning för 

att upptäcka smärtrelaterade beteendeförändringar (Karlsson et al., 2015). I en undersökning 

av demensboenden framgår det att 14 av 15 boenden tillhandahåller utbildning för 

personalen i smärtskattning hos personer med demenssjukdom 1-2 gånger om året (Johnson 

& Gibson, 2013).  

Utbildning för sjuksköterskor inom smärta och smärtskattning hos personer med 

demenssjukdom har visat sig vara fördelaktigt. Resultatet visade på att de sjuksköterskor 

som genomgått utbildningen hade betydligt färre patienter med smärta, dessutom ökade 

användandet av smärtskattningsverktyg och icke farmakologiska metoder (Manias et al., 

2011). 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturöversikt utfördes för att belysa problem som kan uppstå mellan 

patient och sjuksköterska på grund av den nedsatta kommunikationen hos personer med 

demenssjukdom. En litteraturöversikt är en lämplig metod för att få en överblick och 

beskriva ett specifikt kunskapsområde (Polit & Beck, 2016, s. 95). En induktiv analys har 

använts i denna litteraturöversikt. Polit och Beck (2016) beskriver att induktiv metod innebär 

insamling av information via observationer som sedan ska kunna generaliseras.  

Databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo har använts för att få en bred synvinkel. Pubmed 

och Cinahl valdes för att de innefattar både medicinska- och omvårdnadsaspekter. Psycinfo 

användes då demenssjukdom är associerat med psykiatrin och denna databas handlar om 

psykologi.  

Sökningarna påbörjades med våra nyckelord, detta resulterade i för högt antal träffar, fler 

sökord fick då adderas. På grund av att några sökningar bestod av många 

sökordskombinationer kan för oss relevanta artiklar ha förbigåtts då området blev för 

specificerat för tidigt. Dock resulterade dessa sökningar i relevanta artiklar som stämde bra 

in på denna litteraturöversikts syfte. De avgränsningar som gjorts ansågs relevanta till 

arbetets syfte. 

Inklusionskriterier för denna litteraturöversikt var språk på svenska och engelska eftersom 

de var de språken som behärskades. Abstrakt skulle finnas tillgängligt där en kortare 

sammanfattning av innehållet i artiklarna återgavs, dels för att underlätta den första 

hanteringen av materialet, dels för att minska antalet träffar. Artiklar av grad 1 enligt 

Carlsson och Eiman (2003) valdes då det fanns mycket och nytt material, samt att det 

önskades att artiklarna innehöll hög vetenskaplighet. Exklusionskriterier var personer yngre 

än 65 år, artiklar äldre än 5 år exkluderades på grund av att det fanns mycket forskat inom 

ämnet samt att vi önskade få det senaste materialet. Dubbletter påträffades under flertalet 

sökningar i olika databaser och det påvisar att vi tömt ut området. Polit och Beck (2016) anser 

att en studies trovärdighet kan öka genom att den kan upprepas av utomstående utifrån 

studiens metodförklaring, således borde resultatet av sökningarna bli detsamma.  

En nackdel i våra sökningar kvar vara att endast de tre ovan nämnda databaser har används, 
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således kan relevant material förbigåtts. 

Att granskningen först utfördes enskilt innebär att vi inte kunnat påverka varandra med 

egna åsikter. Polit och Beck (2016) anser att om författarna till en studie ej blir påverkade av 

varandras värderingar och åsikter ökar en studies trovärdighet. 

Därefter har en andra granskning utförts tillsammans av båda parter, således har risken för 

feltolkning minskat, och även risken för att resultatet har förvrängts. Ett öppet sinne har 

använts då materialet granskats, för att på så sätt undvika personlig förförståelse inför detta 

arbete. Därför kan denna litteraturöversikt resultat anses tillförlitligt. 

Polit och Beck (2016) menar att överförbarhet innebär att resultatet av en studie kan överföras 

till exempelvis en annan patientgrupp. Resultatet i denna litteraturöversikt kan överföras till 

andra patientgrupper med hjärnskador som medför kommunikationsnedsättningar som till 

exempel stroke, MS, traumatiska hjärnskador, tumörer samt personer med en 

utvecklingsstörning.  

Litteraturöversiktens resultat kommer ifrån välutvecklade länder som vi anser ligga i framkant 

vad gäller sjukvården. Därför anses överförbarheten ifrån artiklarnas resultat till svensk 

sjukvård som relevant.  

 

Resultatdiskussion 

 
Obehandlad eller oupptäckt smärta resulterar i onödigt lidande, dock prioriteras sällan 

smärtlindrande läkemedel framför andra mediciner. Utbildning inom smärtbedömning för 

sjuksköterskan är nödvändig för att tillgodose effektiv smärtlindring. 

 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (Kirkevold, 2000, s. 136) menar att kommunikation 

är ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg, både den verbala samt icke verbala 

kommunikationen.  

Denna litteraturöversikt visar att kommunikationen är viktig både mellan sjuksköterskan 

och dennes medarbetare samt mellan sjuksköterska och patient. Detta för att undvika 

missförstånd som kan leda till onödigt lidande. Genom utbildning och erfarenhet har det 

visat sig att sjuksköterskan lättare kan upptäcka och förstå den nedsatta kommunikationen 

bland de som lider av smärta. Kommunikationen är bland det viktigaste i omvårdnaden med 

alla patientgrupper därför att utan god kommunikation, både verbalt och det vi observerar, 
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blir sjuksköterskan begränsad och hämmad i att utföra sitt jobb att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov. 

 När kommunikationen brister skapas problem i att ge en god smärtlindring, och att kunna 

läsa av kroppsspråk lyfts därför fram som en del i kommunikationen (Elovsson & Boström, 

2011). Kommunikationen har en avgörande roll och speglar hur väl relationen fungerar 

mellan sjuksköterska och en person med demenssjukdom (SBU, 2006; Söderlund, Norberg & 

Hansebo, 2011). Söderlund et al. (2011) menar att det ska vara en självklarhet för 

sjuksköterskor att lyssna aktivt och vara närvarande i samtalet med personer med 

demenssjukdom, dock har inte alla sjuksköterskor denna förmåga. En personlig och 

professionell mognad beskrivs vara ett krav för sjuksköterskor för att kunna vara närvarande 

i relationer med personer med demenssjukdom. 

Kommunikation i arbetslaget är av stor vikt, och bör utföras på ett sådant sätt att samtliga 

personalkategorier förstår innebörden av informationen. Vikten av att information framförs 

på ett korrekt och sakligt sätt minskar riskerna för missförstånd.  

Kommunikation är av stor vikt när rapporter gällande patientens status eller fortsatta vård 

hålls. Ineffektiv kommunikation kan leda till patientskador eller dödsfall (Fernandez, 

Duong, Johnson & Jones, 2010). Kommunikationen mellan sjuksköterska och undersköterska 

är avgörande för att säkerställa att en högkvalitativ vård bedrivs då sjuksköterskans roll 

bland annat innefattar att delegera arbetsuppgifter (Siegel & Young, 2010). 

Joyce Travelbee anser att redan vid första mötet med en ny person skapas en tolkning om 

vem personen är genom att sjuksköterskan använder sig av observation, intryck och 

bedömning. Travelbee menar att sjuksköterskan måste kunna se utanför “sina egna ramar” 

för att kunna tolka den andra personen (Kirkevold, 2000, s. 134). 

 

Resultatet visar att den icke verbalt uttryckta smärtan hos personer med demenssjukdom 

kan uttrycka sig i form av ändrat beteendemönster. Sjuksköterskan måste vara lyhörd och 

mottaglig för att upptäcka beteendeförändringar hos patienten. Genom observation av 

patienten, oftast genom att tyda ansiktsuttryck, har smärta kunna uppmärksammats.  

Det upplevs vara ett lättsamt och tidseffektivt sätt att genom observation av patienten tyda 

smärtsignaler. Vidare visar resultatet att flertalet smärtskattningsverktyg finns tillgängliga, 

dock framkommer det att dessa inte bör användas var för sig då olika aspekter av smärtan 
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kan förbigås. I resultatet nämns endast en del av alla de smärtskattningsverktyg som finns, 

nästan samtliga har behov av vidare forskning och utvärdering menar forskarna som 

studerat dom. Istället för att utveckla nya smärtskattningsverktyg bör forskarna fokusera på 

de redan befintliga verktygen och förbättra samt utveckla dom. 

Det känns oroande att dessa vetenskapliga smärtskattningsverktyg inte används i större 

utsträckning. Anledningen till att dessa inte används kan vara okunskap, sjuksköterskan 

litar inte på sin egen förmåga att kunna utföra en bra bedömning. En ytterligare anledning 

kan vara ovetskapen om dessa verktyg eller att rutiner bör införas för att öka användandet 

av dom.  

Elovsson och Boström (2011) menar att orsaken till bristande smärtanalys kan tänkas bero på 

sjuksköterskans bristande kunskaper om dess innehåll och/eller att hon inte vet vart sådana 

analysunderlag finns tillgängliga. Ericson-Lidman, Franklin- Larsson och Norberg (2013) 

hävdar att det behövs mer utbildning och träning för sjuksköterskor för att kunna ge och 

upprätthålla en god, trygg och säker omvårdnad till personer med demenssjukdom.  

Det framkommer i resultatet att personer med demenssjukdom som inte vill ta sina 

läkemedel erhåller mindre smärtlindrande läkemedel då dessa mediciner inte prioriteras.  

Det kan vara ett etiskt dilemma vad gäller vilka läkemedel som bör prioriteras när personer 

med demenssjukdom inte vill ta sina mediciner. Smärtlindrande preparat är en 

nödvändighet samt rättighet för att leva ett smärtfritt och värdigt liv.  

Det skulle vara av intresse med vidare forskning inom hur icke farmakologiska metoder 

fungerar som smärtlindring hos personer med demenssjukdom. 

 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskor behöver uppdatera sin kunskap med aktuell forskning, och även sprida 

denna kunskap vidare till arbetskollegor för att bidra till en bra smärtbedömning. Genom att 

använda litteraturöversiktens resultat i klinisk verksamhet kan sjuksköterskan inspireras att 

använda de verktyg som finns för att underlätta bedömningen av smärta. Utbildning inom 

dessa smärtskattningsverktyg bör prioriteras, främst bland de sjuksköterskor som vårdar 

personer med demenssjukdom då det har visat sig ha betydande effekt. Tydliga riktlinjer och 

rutiner bör utformas för att öka användandet av smärtskattningsverktyg. Vidare studier bör 



16 

 

utföras i vilka smärtskattningsverktyg som är kompatibla med varandra för att upptäcka den 

individuella aspekten av smärtan.  

Sjuksköterskor har ett ansvar att hålla sig uppdaterad inom sin profession, och även cheferna 

har ett ansvar att informera och erbjuda om tillgängliga kurser och utbildningar. För att 

utbildning ska vara möjlig måste en dialog mellan sjuksköterska och chef utföras, där ett 

behov och intresse av ytterligare kunskap lyfts fram. 

 

SLUTSATS 
 

Personer med demenssjukdom har inte möjlighet att i samma utsträckning kunna 

kommunicera och göra sig adekvat förstådd vad gäller smärta. Forskning visar att det är 

problematiskt för sjuksköterskan att upptäcka och förstå de smärtsymtom som personer med 

demenssjukdom uttrycker. Det finns flertalet effektiva smärtskattningsverktyg som hjälper 

sjuksköterskan att förstå och kunna utvärdera smärta hos de personer som ej verbalt kan 

uttrycka att de lider av smärta. En fördel med användandet av smärtskattningsverktyg är om 

sjuksköterskan som utför observationen också känner till patienten och vet vilka uttryck som 

är normala samt avvikande. Utbildning inom smärtbedömning har givit framgångsrika 

resultat då förekomsten av smärta minskat. Trots positiva resultat är behovet av utbildning 

fortfarande stort. Kommunikationen är en viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

och påverkar samspelet i relationer.  

Kommunikations- och smärtproblematik som uppstår på grund av demenssjukdom är ett 

problem och förekommer globalt, därför behövs detta ämne uppmärksammas.
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Bilagor 
Bilaga 1. Litteratursökningar 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkasta

de 

Slutligen utvalda artiklar 

Cinahl FRITEXT: dementia 

AND pain assessment 

AND ( elderly or aged 

or older or elder or 

geriatric ) 

Abstrakt, 5år, 

+65år, 

engelska/svenska 

94 51* 

30** 

10*** 

2**** 

Lukas, Barber, Johnson & Gibson (2013) 

 

Cinahl (MH “Communication 

Barriers”) OR (MH 

“communication”) OR 

(MH “Body 

language”) AND 

dementia AND pain* 

AND nursing 

Abstrakt, 5år, 

+65år, 

engelska/svenska 

29 9* 

9** 

10*** 

0**** 

Liu (2014) 

Cinahl (MH "Dementia+") 

AND (MH "Pain 

Measurement" 

Abstrakt, 5år, 

+65år, 

engelska/svenska 

53 41* 

5** 

6*** 

0**** 

Eritz & Hadjistavropoulos (2011) 

Cinahl FRITEXT: dementia 

AND pain assessment 

AND nursing AND 

observation 

Abstrakt, 5år, 

+65år, 

engelska/svenska 

9 8* 

0** 

0*** 

0**** 

Sandvik, Selbaek, Seifert, Aarsland, Ballard, 

Corbett & Husebo (2014) 

Cinahl (MH “Dementia/NU”) 

AND pain assessment 

Abstrakt, 5år, 

+65år, 

engelska/svenska 

6 0* 

0** 

4*** 

1**** 

Chang, Oh, Park, Kim & Kil (2011) 

Psycinfo dementia AND (pain 

AND mental health 

Abstrakt, 5år, 

+65år, 

engelska/svenska 

105 91* 

10** 

2*** 

0**** 

Karlsson, Bravell, Ek & Bergh (2015) 

Jordan, Regnard, O´Brien & Hughes (2011) 

Psycinfo Fritext: dementia 

AND pain AND tools 

Abstrakt, 5år, 

+65år, 

engelska/svenska 

33 14* 

12** 

4**** 

0***** 

Manias, Gibson & Finch (2011) 

Ersek, Herr, Neradilek, Buck & Black (2010) 

Apinis, Tousignant, Arcand & Tousignant- 

Laflamme (2014) 

Pubmed ("Dementia/nursing"[

Mesh]) AND 

("Pain/analysis"[Mesh] 

OR 

"Pain/education"[Mes

h] OR 

"Pain/nursing"[Mesh] 

OR "Pain/prevention 

and control"[Mesh]) 

Abstrakt, 5år, 

+65år, 

engelska/svenska 

11 4* 

3** 

2*** 

1**** 

 

 

Kaasalainen, Akhtar- Danesh, 

Hadjistavropoulos, Zwakhalen & Verreault 

(2013) 

Pubmed Fritext:  Dementia 

AND pain* AND 

mental health 

Abstrakt, 5år, 

+65år, 

engelska/svenska 

46 40* 

5** 

0*** 

0**** 

Givens, Prigerson, Jones & Mitchell (2011) 

Pubmed (("Dementia"[Mesh]) 

AND "Pain"[Mesh]) 

AND "Pain 

Management"[Mesh] 

Abstrakt, 5år, 

+65år, 

engelska/svenska 

20 1* 

12** 

3*** 

3**** 

Husebo, Ostelo, & Strand (2014) 

 

* antal förkastade efter lästa titlar 

** antal förkastade efter lästa abstrakt 

*** antal förkastade efter lästa i sin helhet 

****antal förkastade efter kvalitetsgranskning 



 

 

Bilaga 2. Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  
 

Poängsättning: 0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 
/Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överstämmelse med resultatet (resultatets huvudpunkter 
belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p) p p p p 

Grad I: 80% 

Grad II: 70% 

Grad III: 60% p 

 % 

 Grad 

(Carlsson & Eiman, 2003 sid. 16) 
 



 

 

Bilaga 3. Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
 

Poängsättning: 0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas 

/Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultat Ej acceptabel Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överstämmelse med resultatet (resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 47p) p p p p 

Grad 1: 80% 

Grad 2: 70% 
Grad 3: 60% 

p 

 % 

 Grad: 

(Carlsson & Eiman, 2003 sid. 17) 



 

 

Bilaga 4. Översikt av inkluderade artiklar 

 
Författare / årtal / 

land 

Studiens syfte Design / 

intervention / 

instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Apinis et al. (2014) 

Kanada 

Undersöka 

överensstämmandet mellan 

subjektivt 

bedömningsverktyg och 

observationsverktyg. 

 

Kvantitativ 

studie 

59 deltagare Statistiska analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande statistik 

Det fanns en låg korrelation mellan de 

objektiva och subjektiva verktygen. 

Grad 1 

Chang et al. (2011) 

Korea 

Genom intervjuer klargöra 

och skapa en föreställning 

om hur sjuksköterskor 

identifierar smärta hos 

patienter med demens. 

Kvalitativ studie 13 sjuksköterskor Kvalitativ 

innehållsanalys 

Identifiering av smärta är en komplicerad 

uppgift för sjuksköterskan men kan 

underlättas om sjuksköterskan känner 

patienten sedan tidigare och kan upptäcka 

avvikande beteenden. 

Grad 1 

Eritz et al. (2011) 

Kanada 

Fastställa vilka olika typer av 

icke verbala signaler som 

familjemedlemmar använder 

för att utvärdera smärta hos 

sina nära med demens. 

Kvantitativ 

studie 

81 deltagare Deskriptiv analys Icke verbalt uttryckt smärta var inte effektivt 

avkodad/ observerad. De personer som 

spenderade mer tid med sin anhörig var mer 

trolig att observera icke verbalt uttryckt 

smärta. 

Grad 1 

Ersek et al. (2010) 

USA 

Undersöka och jämföra två 

vanligt förekommande 

smärtskattningsverktyg 

(CNPI,PAINAD) för 

personer med demens och 

långvarig smärta., 

Kvantitativ 

studie 

60 deltagare 

 

Statistiska analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande statistik 

Båda verktygen har begränsade i att upptäcka 

smärta. Verktygen skiljde sig åt i 

poänggivningen i identiska situationer. 

Ingetdera av verktygen bör användas 

självständigt då de kan ett felvinklat resultat, 

istället bör de vara ett komplement i en större 

utredning. 

 

Grad 1 

Givens et al. (2011) 

USA 

Beskriva utsattheten för 

orosfaktorer hos 

familjemedlemmar till 

personer med demens och 

sambandet mellan denna 

utsatthet och den mentala 

hälsan.  

Kvantitativ 

prospektiv 

kohort studie 

779 deltagare Statistiska analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande statistik 

Det är vanligt att familjemedlemmar upplever 

orossymtom när deras anhöriga med 

avancerad demens mår dåligt och detta leder 

till sämre psykisk hälsa hos 

familjemedlemmarna. 

Grad 1 



 

 

Författare / årtal / 

land 

Studiens syfte Design / 

intervention / 

instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Husebo et al. (2014) 

Norge 

Undersöka pålitligheten av 

MOBID-2 genom test-retest 

samt även undersöka 

möjligheten till fel i 

mätningarna. 

Kvantitativ 

studie 

352 deltagare Statistiska analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande statistik 

Pålitligheten visade sig god vid de mätningar 

som skedde vid två olika tillfällen. 

Det framkommer ingen tydlig trend av 

felmätningar. 

Grad 1 

Jordan et al. (2011) 

England 

Utvärdera användbarheten 

av smärtverktyget 

(PAINAD) hos personer med 

svår demens. 

Kvantitativ 

studie 

79 deltagare  Skillnader och likheter 

analyserades 

PAINAD har en hög känslighet för att 

upptäcka smärta, och en låg specificering av 

smärtan. Verktyget kan både identifiera smärta 

samt mäta skillnader på respons av 

behandling. Verktyget fångar upp avvikande 

beteenden som ej är smärtrelaterade, detta kan 

leda till att felaktig poäng tilldelas 

Grad 1 

Kaasalainen et al. 

(2013) Kanada 

Att utvärdera fyra olika 

smärtskattningsverktyg för 

personer med behov av 

långtidsvård och som verbalt 

eller inte verbalt kunde 

uttrycka sin smärta.  

Kvantitativ 

studie 

338 deltagare Statistiska analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande statistik 

 

Personer med svårigheter att själv uppge 

smärtan visade smärtbeteenden mer frekvent. 

Studien kom fram till att uppvisat 

smärtbeteende varierade beroende på 

personens förmåga att muntligt kunna uppge 

sin smärta. Båda verktygen kommer också 

fram till att ansiktsuttrycken är väldigt viktiga 

vid smärtbedömning. Låga smärtskattnings 

poäng kan vara missvisande pga att dessa 

personer inte svarar likadant på smärtstimuli. 

Förslagsvis vill studien kombinera flera 

verktyg trots att de överlappar varandra men 

för att få fram olika aspekter på smärtan.  

 

Grad 1 

Karlsson et al. (2015) 

Sverige 

Utforska 

vårdpersonalenserfarenheter 

av smärtskattning hos 

demenssjuka på olika 

vårdboenden. 

Kvalitativ studie 13 sjuksköterskor 

10 undersköterskor 

Kombination av 

Gardamer´s filosofi & 

Hermeneutisk analys. 

Personalen på vårdboendena anser bedömning 

av smärta är ett komplicerat samspel av 

sensoriska , kognitiva, emotionella och 

beteendemässiga mönster som behöver förstås 

för att kunna bedöma och mäta smärta. 

På vårdboendena fanns ingen rutin att 

använda smärtskattningsverktyg. 

 

Grad 1 



 

 

Författare / årtal / 

land 

Studiens syfte Design / 

intervention / 

instrument 

Deltagare  Analysmetod Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Liu (2014) 

HongKong 

Undersöka undersköterskans 

roll under den faktiska 

smärthanteringsprocessen 

som involverar bedömning, 

rapportering, insättande av 

smärtlindringsinterventionen 

och utvärdering. 

Deskriptiv, 

utforskande 

kvalitativ studie 

50 deltagare Kvalitativ 

innehållsanalys 

Undersköterskorna har en viktig roll för att en 

bra smärtbedömning kan utföras. Men det 

behövs fortlöpande utbildning på 

arbetsplatsen, användandet av 

smärthanteringsprotokoll och strategier för att 

skapa en sammanhållen arbetsgrupp. 

Grad 1 

 

 

Lukas et al. (2013) 

Australien 

Bestämma huruvida 

observationsverktyg även 

kan utvärdera 

smärtintensiteten hos 

personer både med kognitiv 

nedsättning samt kognitiv 

normalfunktion. 

 

Kvantitativ 

studie 

206 deltagare  

 

Statistiska analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande statistik 

 

Det framkom tydligt att observationsverktyg 

både kunde identifiera smärta samt även mäta 

smärtintensiteten. Det visade sig även att 

observationsverktygen fungerar bättre på 

personer med demens än kognitivt intakta. 

Grad 1 

Manias et al. (2011) 

Australien 

Undersöka effekten av en 

intervention i form av 

utbildning pedagogisk för 

sjuksköterskor gällande 

smärtskattning hos äldre 

Kvantitativ 

studie 

 

34 sjuksköterskor 

och 64 patienter 

Statistiska analyser 

utfördes med 

beskrivande och 

jämförande statistik 

Sjuksköterskorna i interventionsgruppen 

förstod efter utbildningen vikten av, och 

använde smärtskattningsverktyg i betydligt 

större utsträckning än kontrollgruppen. De 

använde även mindre smärtstillande 

läkemedel och använda istället alternativa 

metoder till smärtlindring, ex massage, TENS 

Grad 1 

Sandvik et al. (2014) 

Norge 

Utvärdera effekten av 

smärtstillande behandling på 

smärtans intensitet.   

RCT 327 deltagare Jämföra likheter och 

skillnader.  

Smärtstillande läkemedel hade signifikant 

skillnad på smärtan och att paracetamol även 

förbättrade personens ADL förmåga. 

Grad 1 

 

 

 

 



 

 

  Bilaga 5. Kondensering 

 
Äldre personer med 

stora begränsningar i 

sin förmåga att själv 

kunna uppge sin 

smärta uppvisade 

mer frekvent 

smärtbeteende 

Personer som själv 

inte kunde uppge sin 

smärta visade oftare 

beteenden som öppen 

mun, stelhet, knutna 

nävar, rastlöshet, 

impulsivitet, vägran 

att flytta sig, 

fosterställning... 

På grund av den 

komplexa och subjektiva 

karaktär som smärta har 

är en korrekt 

smärtbedömning hos 

äldre människor ett stort 

hinder, särskilt för de med 

kognitiv nedsättning 

 

Regelbunden 

smärtbedömning bör 

göras för att undersöka 

förbättring, försämring 

eller komplikationer 

Utbildning för 

sjuksköterskor inom smärta 

och smärtskattning hos 

personer med 

demenssjukdom har visat 

sig vara fördelaktigt då 

förekomsten av smärta 

minskar 

 

Meningsenhet 

Nedsatt verbal 

funktion leder till 

mer uppvisat 

smärtbeteende 

Personer som inte 

kunde uppge smärta 

visade förändrat 

beteende i form av 

kroppsliga uttryck 

 

Det är en svår uppgift att 

bedöma smärta hos äldre 

personer med kognitiv 

nedsättning. Det har 

utvecklats metoder att 

mäta smärta genom 

observation 

Vidareutbildning om smärta 

för sjuksköterskan minskar 

förekomsten av smärta 

Kondensering 

av 

meningsenhet 

Nedsatt 

kommunikation 

försvårar upptäckten 

av smärta 

Beteende- och 

kroppsliga 

förändringar är tecken 

på smärta 

Genom observations- och 

självskattningsmetoder 

kan smärta mätas 

Utbildade sjuksköterskor 

leder till bättre 

smärthantering 

Område 

Konsekvenserna av 

underbehandlad 

eller obehandlad 

smärta 

Smärtbedömning 

genom observation 

Smärtskattningsverktyg Sjuksköterskans roll 

 

Underrubrik 

Smärta 

 

Kunskap och utbildning Huvudrubrik 

 


